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Le mot du Président.

Nous tenninerons l'année par notre exposition 'Belgische Medailles Belges 2005-2006' qui
aura lieu de mi-décembre 2007 à mi-janvier 2008 à la Seigneurie d'Anhaive (Jambes-Namur).
La manifestation sera complétée par la présentation de la collection complète des médailles de
Georges Aglane (1912-1994) à l'initiative de notre membre Firmin Desmet. De plus le
Centre d'Archéologie d'Art et d'Histoire de Jambes organise à cette occasion (émanation du
Syndicat d'Initiative de Jambes - président Fréderic Laloux) l'exposition 'Petite Histoire
Métallique de Jambes'. Cette triple exposition sera accompagnée de trois catalogues!

Le congrès Fidem XXX a eu lieu du 19 au 22 septembre 2007 à Colorado Springs (U.S.A.).
La participation belge à l'exposition a fait honneur à notre pays et à nos artistes. Nous
espérons pouvoir présenter bientôt le catalogue à nos membres et vous tiendrons au courant.

Notre rédacteur en chef est à nouveau sous haute pression: son travail préparatoire pour le
catalogue 'M.B.M 2005-2006' à dû être refait complètement suite au crash de son ordinateur
... et en plus il prépare activement le numéro d'hiver de Flash-Médailles, ceci afin de réaliser
le programme de parution promis en ce début d'année. Un grand merci pour tous ses efforts
bénévoles!
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Bien cordialement,

M.-L. Dupont,
Président.

Het woord van de Voorzitter,

Wij zullen het jaar afsluiten met onze tentoonstelling 'Belgische Medailles Belges 2005
2006' die zal plaats vinden van half december 2007 tot half januari 2008 in de Seigneurie
d'Anhaive (Jambes-Namen). Dit gebeuren zal aangevuld worden door de presentatie van de
volledige verzameling medailles van Georges Aglane (1912-1994) en dit op initiatief van ons
lid Firmin Desmet. Daarenboven richt het 'Centre d'Archéologie d'Art et d'Histoire de
Jambes (samenwerkend met het 'Syndicat d'Initiative de Jambes'- voorzitter Fréderic
La10ux) de tentoonstelling 'Petite Histoire Métallique de Jambes' in. Van e1k van deze drie
tentoonstellingen za1 een cata10gus worden gemaakt.

Het Fidem XXX congres te Colorado Springs (U.S.A.) had plaats van 19 tot 22 september
2007. De Belgische dee1name aan deze tentoonstelling was ons land en onze kunstenaars
waardig! Wij hopen binnenkort de cata10gus aan onze leden te koop te kunnen aanbieden en
zullen u op de hoogte houden!

Onze hoofdredacteur staat opnieuw onder grote tijdsdruk! Al zijn voorbereidend werk voor de
catalogus 'MBM 2005-2006' moest hij herbeginnen ingevolge een crash van zijn computer..
en daarenboven is hij druk bezig met het voorbereiden van het wintemummer van 'Flash
Medailles', dit om het in het begin van het jaar beloofde programma waar te kunnen maken!
Met veel dank vOor al zijn belangeloze inspanningen!

Met vriendelijke groet,

M.L. Dupont,
Président / Voorzitter.

Prochain numéro hiver janvier 2008
Voigend nummer winter januari 2008

Textes doivent être en ma possession avant fin decembre 2007.
Teksten dienen in mijn bezit te zijn voor eind december 2007.
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ORlE SCHllOERSPORTRETTEN OOOR
GUY-CHARLES REVOl

doar Paul SCHELTENS

In de werklijst van Revol komen enkele portretten van schilders voor. Sommige daarvan
behoren tot de beste portretten die hij heeft gemaakt, al zijn bijvoorbeeld die van Balzac en
RChr.Andersen ook erg geslaagd.

Ik heb er drie in mijn collectie: Degas, Foujita en Zao-Wou ki.

De oudste van de drie is het Foujita portret, geboetseerd in 1964 en uitgegeven doar de
Monnaie de Paris in 1966 met een doorsnede van 72 mm. Op de keerzijde een Madonna met
kind, zoals ze veelvuldig voorkomen in het werk van Foujita.

De Degas-medaille dateert uit 1967, doarsnede 110 mm. en werd uitgegeven doar de
Monnaie de Paris in de serie Grandes Fontes aIs nummer 50. Mijn exemplaar is genummerd
uit een reeks van 20, maar er werd ook een oplage van 100 exemplaren uitgegeven voor de
Club de la Médaille. Op de keerzijde staat een vrouwelijk naakt dat zowel één van Degas'
baadsters aIs één van zijn danseressen zou kunnen zijn.
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Het portret van Zao Wou Ki dateert van 1975, doorsnede 68 mm. in de reeks "Effigies
d'hier et d'aujourd'hui" aIs nummer 361. Dit exemplaar behoort tot een oplage van 100 met
speciale patine.

Op de keerzijde één van de abstracte composities van de schilder, waarvan in 2001 nog
een prachtige selectie te bewonderen was in het museum van Elsene.

REVOL Guy - Charles (1912-1991)

De beeldhouwer Guy-Charles REVOL werd geboren te Parijs op 3 october 1912 en
overleed op 8 december 1991 te Châtenay-Malabry.

Hij werd opgeleid aan de Ecole Supérieure des Arts-Appliqués en de Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts te Parijs. Naast vele andere onderscheidingen en prijzen, kreeg hij
de Prix de Rome de Sculpture in 1937 en eremedailles in 1937 en 1951

Hij was leraar aan de Ecole Supérieure des Arts Appliqués te Parijs en aan de Ecole
Polytechnique te Palaiseau.

Hij realiseerde een aantal beelden in opdracht van de overheid, o.a. de fonteinen op de
Quai d'Orsay, het bas-relief voor de ingang van het Franse pavilioen op de tentoonstelling
van San Francisco in 1939 en grote beelden voor de sportstadia van Montreuil, Vanves en
l'Ile de Puteaux.

In opdracht van het Ministerie van Nationale Opvoeding creëerde hij beelden en bas
reliëfs voor meer dan 40 scholen.

Voor de decorateur J. Leleu decoreerde hij de zoldering van de pakketboot "Les
Antilles" en de eetzaal van de pakketboot "Cambodge", en voor de S.N.C.F ontwierp hij bas
reliëfs en een medaillon voor de presidentiële treinwagon. Hij was ook gespecialiseerd in
portretbustes, o.a. van acteurs, schilders en schrijvers. Hij vervaardigde ook portretbustes,
medailles en medaillons voor het bewind van de Sjah van Iran (1958), van Bourguiba in
Tunesië (1960) en voor Madaga~car en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Hiema volgt de alfabetische lijst van de door Revol ontworpen medailles, bereidwillig
ter beschikking gesteld door zijn dochter, mevrouw Christine Reper-Revol.

ASSOC. FRANC. DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL

ANDERSEN Hans Christian
ANOUILH Jean - Hommage au Théatre de ...
APPRENTISSAGE
ARMSTRONG Neil - Premier homme sur la lune
BALZAC Honoré de
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

BARNY DE ROMANET Bernard
BEETHOVEN Ludwig (uniface)
BEETHOVEN Ludwig (bi-face)
BERARD Christian
BERLIOUX Suzanne
BERTHOMME ST ANDRE
BI CENTENAIRE REVOLUTION

AMERICAINE



BLEUSTEIN BLANCHET Marcel
BLOCH Raymond
BODARD Lucien
BODIN Jean
BOKASSA 1er
BOREL Amédée
BOURDAN Pierre
BROCARD Antonin
BROCARD Henri
BUNCHE Ralph - Prix Nobel Paix 1955
CAPET Hughes
CATCH
CATON L'ANCIEN
CHATELET Albert
CHRISTINE Sainte
CLAUDE BERNARD
CLUB DE PARIS
COLERIDGE
COMITE CONSTITUTIONNEL
COMMISSIONNAIRES AGREES EN DOUANE
COMMUNAUTE CHARBON ET ACIER
CONFEDERATION CHARCUTERIE
CONSEIL SUPERIEUR DE LA

MAGISTRATURE
COURONNEMENT IRAN
CREATION DU MONDE
DALAI LAMA Tenzin Gyatso - Prix Nobel Paix

1989
DANINOS Pierre
DE MICELI Jean
DEGAS Edgar
DEMONDION Pierre
DOREAU Jean-Louis
DROITS DE L'HOMME
DUHAMEL Georges
E.D.F.
EINSTEIN Albert
ELECTRO MECANIQUE
ENERGIE HYDRAULIQUE
ENFANT CHARGE DE L'AVENIR DU MONDE
EUROPA
FAURE Gabriel
FIDEM 1986
FLEURS
FOUJITA
FRIEDMANN Georges
GERMAIN Paul
GIRAUDOUX Jean
GISCARD D'ESTAING Valéry
GREGOIRE Jean Albert
GREGOIRE Pierre
HEDAYAT Sadeg
HOVEYDA Amir Abbas
JAURES Jean
JEUNESSE
LAWRENCE D'ARABIE
LE SOLEIL SE LEVERA DEMAIN (jeton)
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LE VESINET
LELEU Jules
LIBERATION DE PARIS
LOUIS XVI
LYCEE DECOURT/ROLLIN
MADAME ROLAND
MAILLART Jean-Denis
MARGENCY
MICHEL DE ST PIERRE
MILL John Stuart
MILLENAIRE POESIE PERSANE
MITTERAND François
MONARCHIE IRANIENNE 2500 ANS
MOZART
MUNCH Charles
NOCES D'OR
NOEL Jean-François
NOISY LE SEC
PARIS
PERSEPOLIS
PHILLIPS
PIC DE LA MIRANDOLE
POLYTECHNIQUE
PREMIERS PAS SUR LA LUNE
RADIO DE LONDRES
REPUBLIQUE FRANCAISE - FACE 1

PROFIL
RETRAITE
REVOL - AUTOMEDAILLE
RIEN SANS IDEAL (jeton)
RUGBY
SAADI
SALLET Jean
SCHWEITZER Albert
SCIAKY Mario
SECURITE SOCIALE DANS LA MINE
SELLIER Henri
SEM
SHAH D'IRAN Famille
SHAH D'IRAN Couple
SKI - Descente à ski
SOCIETE GENERALE
SURESNES
TABAC - ANNEE MEMORIALE - Jean NICOT
TARZAN
TCHAIKOWSKI
TENNIS
TRADITIONS DES METIERS
TUNNEL SOUS LE MONT BLANC
VERSAILLES
VILLAGES ENFANTS DE FRANCE
VILLIERS DE L'ISLE ADAM
VON STROHEIM Erik
ZAO WOU KI
ZORRO
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100 jaar ZEEhaven van BRUGGE

door Eddy SCHUTYSER

Aan het water heeft Brugge ongeveer alles te danken: zijn ontstaan, zijn naam, zijn
bloei, zijn ambities, zijn dromen. Aan de basis van de meeste van zijn activiteiten, aan de
oorsprong van zijn middeleeuwse groei en bloei, aIs een rode draad doorheen zijn twintig
eeuwen geschiedenis is één woord en één begrip essentieel: de haven. Brugge is ontstaan op
de strategische plek waar een natuurlijke waterloop zich stortte in de zee. De 'Rogia' of 'Heilig
Water' was niet alleen een voorwerp van Keltische verering, maar ook een heel praktische
verbinding tussen het binnenland en de open zee.

Hoe het in de loop der jaren met deze zeearm is verlopen, valt buiten het bestek van dit
artikel, daarover bestaan reeds voldoende werken. Laat ons even de situatie schetsen rond het
einde van de 19de eeuw.

Medaille door Octave Rotsaert 1

De Gentse schepen A. De Maere had in 1865 het plan opgevat om zijn stad via een
kanaal van Terneuzen naar Heist met de open zee in verbinding te stellen. Hij ving evenwel
bot bij zijn stadsgenoten. Pas toen hij zich tien jaar later begon in te zetten voor een
rechtstreekse verbinding tussen Brugge en de zee vond hij een aandachtig publiek.

Koning Leopold II volgde dit alles aandachtig. Hij schreef in 1882 met eigen penningen
een prijsvraag uit waaraan 25.000 goudfrank was verbonden. Hij vroeg om voorstellen voor
de verbetering van de Belgische kusthavens. In die periode hadden zowel de koning aIs de
Iiberaie regering meer sympathie voor Oostende dan voor Brugge en Heist. De prijs werd
weggekaapt door een Oostendsgezinde ingenieur. De Maere had verloren en Brugge met hem.

In datzelfde jaar waren er verkiezingen. Het Brugse parlementsiid Adolphe De Vrière
had zich enige kritische bedenkingen laten ontvallen over Brugge-Zeehaven en had zich
onthouden bij de eindstemming van de commissie die het project van A. De Maere moest
beoordeien. Hij leed een bijzonder zware verkiezingsnederlaag. Niemand twijfeide eraan dat
die te wijten was aan De Vrières' weifelende houding over de havenkwestie. De Brugse
politici hebben hieruit eens en voor goed de les getrokken: nooit of te nimmer en tot op
vandaag heeft er ook maar één onder hen het nog gewaagd om publiek een kritisch woord
over de haven te uiten !
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Graaf Visart de Bocarmé bleef van zijn kant op de bres staan, vertrouwde verder op De
Maere en verklaarde in de gemeenteraad dat een veldslag verliezen niet wou zeggen dat men
de oorlog verloren had. 'Brugge-Zeehaven is voor ons een kwestie van leven of dood' zo
betoogde hij, 'waarbij wij niet moeten rekenen op steun van de regering of van andere steden,
maar moeten weten dat ons lot uitsluitend in onze eigen handen ligt.' In Brugge bleef men dus
strijden, vergaderingen beleggen, moties goedkeuren, pamfletten uitgeven, studiesyndicaten
oprichten, petities ondertekenen. Stilaan liet dit toch sporen na en begonnen in Brussel meer
positieve geluiden te weerklinken. Begin 1890 verklaarde een vooraanstaand parlementslid,
Paul De Smet de Naeyer, dat niet alleen Brugge maar gans België gediend was met de bouw
van een aanloophaven aan de Belgische kust. Hij werd hierin bijgetreden door de minister van
openbare werken L. De Bruyn die voor het eerst officieel de stelling verdedigde dat het er niet
zozeer om ging in Brugge een nieuwe binnenhaven te bouwen, maar weI om aan de kust zelf
een snelhaven in diep water aan te leggen.

Weer werden er commissies opgericht, plannen gemaakt en bediscussieerd en op 4
november 1892 werd een plan goedgekeurd, ingediend door de ingenieurs Louis Coiseau en
Jean Cousin. Het bevatte twee bestanddelen: een snelhaven aan de kust en een binnenhaven in
Brugge, met elkaar verbonden door een zeekanaal. De ontwerpers wier voorstellen werden
afgewezen, onder wie baron de Maere en ingenieur De Mey, reageerden erg kritisch, maar dit
waren nog slechts achterhoedegevechten. Op 23 augustus 1895 keurden de kamerleden met
102 tegen 14 stemmen het wetsontwerp goed, houdende uitvoering van Brugge-Zeehaven.

Toen dit per telegram in Brugge bekend werd, barstte een nooit eerder geziene
vreugderoes los. De ganse nacht werd gefeest. Het geloof in een nieuwe toekomst was
unaniem. Ook in de volgende weken werd nog uitbundig feest gevierd en werd onder meer
een zegestoet georganiseerd waaraan alles deelnam wat Brugge aan grote en kleine
verenigingen rijk was.

Einde 1895 werd de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen opgericht. Die kreeg
voor 75 jaar de concessie over de havenuitbating en dit vanaf de datum van definitieve
afwerking (dit werd 1907). Een conventiewet regelde de financiële inbreng van Rijk,
provincie, stad en de nieuwe vennootschap.

Toen kon het werk beginnen. Aan de kust werd de gebogen dam of môle gebouwd die
2,5 kilometer in zee strekte. Daarachter werd de opening gegraven die het vertrekpunt was
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voor het zeekanaal, tien kilometer lang, loodrecht op Brugge gericht, waar het uitmondde in
de nieuwe binnenhaven, bestaande uit twee handelsdokken. Daamaast werd het neogotische
burelencomplex opgericht. Ter gelegenheid van de havenwerken slorpte Brugge gebiedsdelen
op van de gemeenten Dudzele, Lissewege, St. Andries, Koolkerke, Heist, terwijl de volledige
gemeente Sint-Pieters-op-de-Dijk bij Brugge kwam. In totaal werd dit een gebiedsuitbreiding
van drieduizend hectaren. V66rdien was Brugge nauwelijks vijfhonderd hectaren groot. De
bouw van het ganse complex duurde negen jaar en is er gekomen op initiatief van
burgemeester graafVisart de Bocarmé.

Op 29 mei 1905 werd de nieuwe haven
opengesteld. De enthousiaste inhuldiging, in
aanwezigheid van koning Leopold II, die met zijn
jacht gearriveerd was in de haven van Heist
Zeebrugge, en vergezeld was van kroonprins
Albert en zijn echtgenote Elisabeth, vond plaats
op 23 juli 1907. Hij werd verwelkomd doar
ingenieur M. Nyssens-Hart, afgevaardigde
bestuurder van het havenbestuur. Te dier
gelegenheid werd ook een medaille uitgegeven in
opdracht van het stadsbestuur om deze heuglijke
gebeurtenis te gedenken. Aan Godefroi(d)
Devreese werd gevraagd een medaille te
vervaardigen. De medaille kreeg een diameter
van 75 mm. Het slagmateriaal en de uitvoering
gebeurde in het atelier Janvier & Duval te Parijs.
Er werden vierhonderd exemplaren vervaardigd
in brons, dertien exemplaren in zilver en één
exemplaar in goud. Dit werd na de inwijdings
plechtigheid aan Koning Leopold II overhandigd
in een etui sarnen met een zilveren en een
bronzen exemplaar.

/

'~,,/

~.J
~J
'~,,:~

Ontwerptekeningen voor de medaille door
Godefroi(d)2 Devreese 3 (Willenz nr.64)

Op de voorzijde wordt het hoofd van koning Leopold II afgebeeld naar links.

Omschrift: .BRUGGE. .ZEEHAVEN..1907. Gesigneerd rechts onderaan tegen de rand
: G.DEVREESE.
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Op de keerzijde zien we de stadswallen van Brugge. Een zittende figuur, die de aloude
Vlaamse stede voorstelt, toont aan een van haar zonen het panorama van de nieuwe haven.
Links komt een cherubijn naar haar toe. HY· draagt een hoorn des overvloeds van waaruit
vruchten en bloemen neerdalen. Rechts op de achtergrond zien wij de silhouetten van de Sint
Salvatorkathedraal en he! belfort. Links staat de havenmuur van Zeebrugge afgebeeld
waarheen een paar schepen varen. Langs weerszij"den van de figuren worden op de muren de
wapenschilden van Vlaanderen en van Brugge afgebeeld.

Wekenlang vierde men uitbundig feest. De hoofdelementen ervan verwezen naar het
glansrijk verleden van de stad. Een prestigieuze tentoonstelling was gewijd aan de in Brugge
gestichte Orde van het Gulden Vlies (1430). Een Gouden Boomstoet, gevolgd door het
Wapenpas van de Gouden Boom evoceerde het huwelijk in Brugge van Kare! de Stoute en
Margaretha VanYork (1468). Dit was Brugge op zijn best en op zijn feestelijkst.

Wie even kan tellen, zal zien dat in 2007 het eeuwfeest van deze heuglijke gebeurtenis
wordt herdacht. De Zeebrugse haven is er een van Europees belang geworden, met een steeds
toenemende trafiek en in voIle expansie.
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Brugge-Zeebrugge begon aan een historisch hoofdstuk dat jammerlijk in 1914 onder
broken werd door w.o. 1 en in 1940 door w.o. II.

De echte doorbraak voor de haven van Brugge kwam er in de tweede helft van de jaren
'60 met een schaalvergroting van de schepen, de opkomst van het rol1-onlrol1-off verkeer en
de containerisatie. Vanaf 1972 werd de buitenhaven uitgebouwd en toegankelijk gemaakt
voor de grootste zeeschepen. De Vandammesluis (500 m lang en 57 m breed) geeft toegang
tot de achterhaven, uitgerust met terminaIs voor nieuwe wagens, stukgoederen, fruitladingen,
containers, en voor opslag en distributie van de meest diverse goederen en exotische pro
ducten. De nieuwe haven van Brugge-Zeebrugge werd officiee1 geopen~ door Koning
Boudewijn op 20 juli 1985.

Met 39,4 miljoen ton goederenverkeer is 2006 een recordjaar geworden. Zeebrugge
behandelt de grootste containerschepen (+ 8000 TEU); is de snelst groeiende containerhaven
(l,65 miljoen TEU) in de Hamburg-Le Havre-regio en is wereldleider voor transit en distri
butie van nieuwe wagens (1,9 miljoen).

ln die 100 jaar is bewezen dat de "denkers van toen" die de haven gestalte gaven en uit
bouwden realistisch bijgedragen hebben tot de welvaart en tewerkstel1ing van Brugge en onze
regio: vermelden we o.a. baron de Maere, Julius Sabbe, Cousin en Coiseau, Pierre Vandamme
in het verleden, Fernand ridder Traen en ir. Joachim Coens, beiden voorzitter-gedelegeerd
bestuurder MBZ n.v. in het heden.

Inhuldiging van het Albert II dok.

Op 7 juli 2007 hebben prins Filip en
prinses Mathilde en de Zeebrugse voorhaven
het Albert II-dok officieel geopend. Ze
vervingen koning Albert II die in revalidatie
was na een heupoperatie. De opening van het
dok is meteen één van de belangrijkste
gebeurtenissen naar aanleiding van het
eeuwfeest van de haven.

Het Albert II-dok kan de grootste
containerschepen ter were1d ontvangen. Het dok zal op korte termijn bijdragen tot een
aanzienlijke volumeverhoging in Zeebrugge. Het is het laatste dok dat in de voorhaven wordt
aangelegd. AIs straks al1e kaaimuren er zul1en staan, zit de Westelijke voorhaven vol.
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De Herdenkingsmedaille.

Uiteraard heeft het havenbestuur er ook deze keer aan gehouden om ter gelegenheid van
het eeuwfeest een kunstmedaille te laten vervaardigen. AIs kunstenaar werd gekozen voor de
jonge "ingeweken" Bruggeling Beni Debacker4

. Deze beeldhouwer en stempelsnijder is
fameus voor zijn zeer realistische portretten en allegorieën. Ook dit maal heeft hij heel zijn
kunnen gebruikt om een waar juweel van een medaille te creëren. Uiteraard werden eerst een
aantal voorontwerpen gemaakt, die na kritisch onderzoek gewijzigd of verworpen werden.
Hiema een overzicht van enkele ontwerpen van voor- en keerzijde.

Voorzijde:
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Keerzijde:

De uitvoering van het ontwerp gebeurde in het atelier van de heer Debacker. Hoe dit stilaan
vonn kreeg, zien we in volgend kort fotoverslag.
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Van deze ontwerpen in klei werden afgietsels gemaakt in polyurethaan die moesten dienen
om de definitieve matrijzen te vervaardigen.

Het resultaat, tenslotte, is een prachtige medaille, gerealiseerd door Mauquoy Group uit
Grobbendonk, 0 50 en 70 mm in brons.

De kroonprins ontving een exemplaar in velIDeil, zilver en brons in schrijn.

Opdrachtgever is het Havenbestuur van Zeebrugge (MBZ) nv Isabellalaan 1 8380 Zeebrugge.

De kunstenaar beschrijft zijn medaille aIs volgt :

voorzijde: portret van Zijne Majesteit Koning Albert II 7-7-7
Op de 7de dag van de 7de maand van het jaar 7 van de 21 e eeuw (3 x 7 =21) zou door
Koning Albert II het zuidelijk dok in de nieuwe westelijke voorhaven van Zeebrugge
ingehuldigd worden. Helaas kon de koning hierbij niet aanwezig zijn (nieuwe heup) en
werd deze taak waargenomen door kroonprins Filip en prinses Mathilde.

keerzijde: "Brugge die schone" en de nieuwe were1dhaven Zeebrugge 1907-2007.
Geborgen in de were1d ligt de allegorische figuur "Brugge die schone", verzonken in een
soort foetale slaap, te dromen van het grootse maritieme verleden van de stad Brugge en de
nieuwe ZEEhaven van BRUGGE.
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AIs navelstreng is er nu via het Boudewijnkanaal, de te100rgegane Zwinarm vervangend,
een nieuwe verbinding tussen de stad en de op de wereldkaart geplaatste haven van
Zeebrugge.
Door de compositie van het havenmodel op het bovenaan naar voren hellende vlak dat de
wereld voorstelt, wordt maximaai reliëf en aandacht bekomen voor de haven van
Zeebrugge.
AIs haren van "Brugge die schone" stromen de Reien van Brugge onmerkbaar over in de
goIven van de wereldzeeën.
De schepen van vroeger en nu varen overal op deze zeeën naar de haven van Zeebrugge
(kraak, viermaster, vissersboot, cruiseschip, LNG-schip, roro-schip en containerschip).
Alle handelsrelaties vinden hun thuisland en de haven van Zeebrugge terug op de globe,
evenals de locatie van hun vestiging in de haven.

1 ROTSAERT Octave (Brugge, 1885 - Brugge, 1964)
Beeldhouwer, tekenaar. Opleiding aan de Academie te Brugge en aan het Nationaal Hoger Instituut te
Antwerpen. Verbleef in 1914 met een leerling in de abdij te Maredsous en raakte er onder de indruk van het
monnikenleven. Reisde na de Eerste Wereldoorlog naar Parijs. Ontwerper van o.m. religieus werk (heiligen
en apostelbeelden, monniken, madonna's), composities met figuren, borstbeelden, (kinder)portretten, figuren.
Laureaat Prijs voor Beeldhouwkunst West-Vlaanderen (1929). Verschillende beelden te Brugge, o.m. het Pax
beeld (1924), bronzen buffels aan de Canadabrug, het standbeeld van Koning Albert 1 nabij het station. AIs
tekenaar en schilder voorkeur voor o.a. landschappen en portretten. Was van 1932 tot 1950 leraar aan de
Academie te Brugge. Vermeld in het "Lexicon van West-Vlaamse Beeldende Kunstenaars Il''.(Info : Arto,
Piron).

2. De geboorteakte van Godefroi Constantin Devreese, gedagtekend 21.8.1861 (19.8.1861), opgesteld door het
Stadsbestuur Kortrijk en berustend in het Rijksarchief aldaar onder nr. 130 van het archief van Burgerlijke
Stand Kortrijk folio 1861/77 va, hanteert de schrijfwijze voor de voomaam Godefroi (zonder eind -d).

3 DEVREESE Godefroi (Godefroid) (Kortrijk, 19 augustus 1861 - Elsene, 31 augustus 1941)
Beeldhouwer en medailleur. Zoon van de beeldhouwer Constantin Devreese. Opleiding aan de Academie voor
Schone Kunsten te Kortrijk. Werkt in het atelier van zijn vader en studeerde, aansluitend, aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Brussel (Eugène Simonis en Charles Van der Stappen.) Vestigt zich in
1881 definitiefte Schaarbeek en laat er zich een atelier oprichten door zijn vriend Victor Horta. Tweede Prijs
van Rome (1885), Grote Prijs Beeldhouwkunst (1889). Ondemeemt vanaf 1889 verscheidene buitenlandse
reizen. Auteur van gedenktekens, o.m. van Het Groeningemonument in Kortrijk (1906). Wijdt zich vanaf
1895 gedeeltelijk aan de medailleerkunst en maakt meer dan 400 medailles en plaketten. Hij liet zich daarbij
inspireren door de Franse medailleurs Louis Roty en Jules Chaplain. Hij wordt beschouwd aIs de vemieuwer
van de medaillekunst in ons land. Hij heeft meerdere muntontwerpen op zijn naam. Werk in de Musea van
Antwerpen, Brussel en Kortrijk.. (Info : Arto, Piron).

4 DEBACKER Beni (Izegem, 20 januari 1970 - Koolkerke)
Beeldhouwer, restaurateur. Volgde les aan de
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te
Brugge. Kreeg de Floris Van Ackerprijs voor
natuurtekenen (1987), Laureaat Beeldende
kunsten in 1988. Volgde twee jaar Vrije
Grafiek in het St. LlJcas instituut te Gent. Na
zijn legerdienst volgde hij een cursus
steenhouwen te Ieper bij Georges Verfaillie.
Was daama werkzaam (bij Arthur
Vandendorpe) in restauratie van stenen
beeldhouwwerk o. a. aan de Sint Salvator
kerk te Brugge en aan het huis "de Grote
Sterre" te Damme. Sedert 1987 zelfstandig
beeldhouwer en lesgever bij Vorming plus
Brugge (volkshogeschool) tekenen en
beeldhouwen. Een paar recente realisaties :

- Achterstevenbeelden en friezen van het galei "Genua cultuurstad 2004".
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- Medaille 50-jarig bestaan EGMP Zuid-West-Vlaanderen
- Sculpteerwerk aIs trofee plus prijs 2007 (voor Plus-Uitzendkrachten Antwerpen)

- Madonna van het scapulier : Blankenberge.
- Nam in 2004 aIs medailleur deel aan de F.l.D.E.M.-tentoonstelling te Seixal, Portugal. Is eveneens

geselecteerd voor deelname in 2007 aan de F.I.D.E.M. tentoonstelling te Colorado Springs, V.S.
- Realiseerde in 2007 de eeuwfeestmedaille VOOT de Brugse zeehaven.

Adres : Pauverleutstraat 2, 8000 Koolkerke (Brugge) Tel. 050.61.67.26).

LA SECTION BRUXELLOISE DE
L'ASSOCIATION GENERALE DE LA PRESSE BELGE

SES GALAS - SES MEDAILLES (SUITE 4)
par Marc VANCRAENBRüECK

Dans le « Flash Médailles» 2003/2-20, je lançais un appel pour la recherche de
médailles des galas de la presse qui fut entendu par notre ami Jean Desaldeler qui m'a trouvé
la médaille du gala de 1951, en même temps qu'une plaquette dédiée au président de la Presse
bruxelloise.

Le 17 décembre 1951, en présence de S.M. le roi Baudouin, furent exécutés les œuvres
suivantes: 1) le ballet « La Bouquetière de la Violette »,

musique d'André-Modeste Grétry;
2) le ballet « Reflets », musique de Franz Liszt,

ces deux œuvres, dirigées par Robert Ledent ;
3) l'acte de la folie, de « Lucia di Lamermoor », musique de Gaetano Donizetti,

dirigé par Maurice Bastin ;
4) l'ouverture de « Leonor III », musique de Ludwig van Beethoven, dirigée par

Corneille de Thoran ;
5) le ballet « Symphonie », musique de Georges Bizet, dirigé par René

Defossez.

La couverture du programme était due au peintre Toussaint.

La plaquette, décrite ci-dessous, due à Herman Heusers, fut remise à cette occasion.
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Dr.! Saint-Michel, en armure et auréolé, tient son épée, la pointe vers le bas, dans la main
droite; sa main gauche tient un petit bouclier rond portant une croix. Il se tient debout
sur le démon, qui appuie son avant-bras gauche contre les jambières du saint, ses deux
poignets étant menottés.
A gauche, la lettre « V », stylisée; à droite, la lettre « B », stylisée (Ville de Bruxelles).
Nom du médailleur le long du bord droit, devant la lettre B.

Rv.! Dans la partie supérieure: l'Hôtel de Ville de Bruxelles, flanqué, à gauche des tours de la
cathédrale des SS. Michel et Gudule, à droite du Palais de Justice.
Dans la partie inférieure, un goujon, entouré de deux lions assis, porte:

GALA/DE LAIPRESSE / A (nom d'un dédicataire)/17-12-1951
Signature de l'éditeur, J.FISCH, sous une branche de laurier, en bas à droite.

- /1951, Fisch, 79,85 x 57,15 mm, bronze

NOTE: notre ami Willy Faes m'a signalé que dans la collection de feue Thérèse Faes,
figuraient deux variantes, en bronze argenté, de cette plaquette (reprise au catalogue
de la maison FISCH sous les numéros 414 et 414 bis)

a) au droit, signature de l'éditeur; au revers, goujon gravé: U.S/1924/ 
bronze argenté

b) au droit, le bouclier de Saint-Michel est remplacé par une composition
représentant le billot du boucher, sur lequel sont posés un hachoir, une scie et un
fusi1 l

.,
au revers, le goujon porte l'inscription suivante:

légende circulaire n : SYNDICAT UNION BOUCHERS
CHARCUTIERS

dans le champ: BRUXELLES / ET / ARRONDISSEMENT 1

1 Fusil: affiloir constitué d'une tige cannelée d'acier dur, munie d'un manche, sur laquelle on donne du fil à un
outil tranchant, préalablement affuté (voir aussi aiguisoir)
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INAUGURATION / DES BANNIERES /
1894-1941/ HOMMAGE DE / RECONNAISSANCE

bronze doré.

Médaille d' honneur à Georges Detaille Michel

Dr.! Deux personnages féminins, à gauche, dont une femme assise, le dos nu, tient une palme,
l'autre, debout, ailée (la Renommée ?) brandit une couronne de laurier.

A droite: A / GEORGES DETAILLEIPRESIDENTIDE LAIPRESSE BRUXELLOISE
A l'exergue, à gauche, signature MICHEL2

; à droite 14-2-1954

Rv.! Dans le champ, une couronne de laurier entourant:

2 René MICHEL, né à Saint-Gilles (Bruxelles), le 8 octobre 1915, décédé à Laeken le 23 octobre 1988.
Victor MICHEL, né à La Louvière, le 2 juillet 1902, décédé à Laeken le 7 août 1984.
L'atelier des Michel était spécialisé dans la fabrication de couverts. Ils éditaient également des médailles
commercialisées sous le nom de « Le médailler belge ». Ils possédaient tout le matériel nécessaire pour ce
type d'activité: tour à réduire, presse, etc.... Ils ne faisaient pas vraiment partie de la corporation des De
Greef, Mauquoy, Fisch, Fonson, Monnaie Royale, Walravens, etc..... Ils faisaient un peu « cavalier seul ».
La patine des ouvrages est bonne et la gravure et la finition, impeccables.



109

MEDAILLE D'HONNEURlDE/L'ASSOCIATIONIDES/JOURNALISTESI
PERIODIQUESIBELGESIETIETRANGERS

En dessous: MICHEL

- , Michel, 55,85 x 63,80 mm, bronze, cintrée du haut.

*
Qu'il me soit permis de remercier notre ami Faes pour avoir attiré mon attention sur les

variantes de la plaquette de Heusers et m'avoir fourni les renseignements sur la maison
Michel.

Je remercie également monsieur Jacques Fiévez qui m'a procuré des renseignements
sur le programme du gala de 1951.

KANAALGENT-TERNEUZEN
door Dr. G. STAUTEMAS

Het kanaal van Gent naar Terneuzen verbindt de stad Gent met de Westerschelde,
waardoor de stad een rechtstreekse verbinding heeft met de Noordzee. Het heeft een lengte
van 32 km, daarvan 18 km op Belgisch grondgebied en 14 km op Nederlands grondgebied.
Het is in 1827 in gebruik genomen.

Van vitaal belang voor een stad zijn de verbindingsmoge1ijkheden. In vroegere eeuwen
betrof het voora1 de waterwegen. Het is dus niet verwonderlijk dat de Gentenaars er
voortdurend naar streefden een zo goed moge1ijke uitweg naar zee te bekomen en te
behouden. De mate waarin zij daar in slaagden illustreert dan ook goed de ontwikkeling van
de stad.

In dit kort overzicht focussen we vooral op de medailles die de geschiedenis van het
kanaal illustreren.

Een beetje geschiedenis.

In de Be eeuw (1269) verleende Margaretha Van Constantinopel, gravin van
Vlaanderen, aan de stad Gent de machtiging door het graven van het kanaal De Lieve een
verbinding te maken met de golf van het Zwin en de steden Damme en Brugge.

In 1547(26 mei), zo'n drie eeuwen later - toen het economisch zwaartepunt zich van het
Zwin naar Antwerpen en de Westerschelde verplaatste - verleende Keizer Karel het octrooi
om Gent te verbinden met de Schelde en in 'Het Sas van Gent' een sluis te bouwen (De Sasse
Vaart).
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Bij de vrede van Munster echter (1648) werd de Schelde voor Gent gesloten en kon van
het kanaal geen gebruik meer gemaakt worden. De uitweg naar zee verliep toen doorheen de
Brugse vaart (geopend in 1621), die verlengd (tot Oostende) en verdiept werd zodat de
toenmalige zeeschepen ook in Gent konden aanleggen (1676).

ln 1815, onder de regering van koning Willem l, werd de VrIJe scheepvaart op de
Schelde terug toegelaten. Maar het kanaal was tot aan het 'Sas van Gent' zozeer verzand dat
het niet meer bruikbaar was.

Bij koninklijk besluit van 1823 werd het kanaal aanzienlijk verbreed en verlengd tot in
Terneuzen onder de leiding van de ingenieurs van de 'Waterstaat' Jan-Felix Noël en Pieter
van Diggelen. Op 6 juni 1826 werd de eerste steen gelegd van de grote sluis van Terneuzen.

Op 18 november 1827 kon het nieuwe kanaal plechtig geopend worden. De afmetingen
waren toen 4,5 meter diep tot Sas van Gent en 2,5 meter diep tot Gent. De breedte van het
kanaal was op de bodem 10 meter en op waterspiegelniveau 24 meter.

De opening ging gepaard met grootse festiviteiten zoals te lezen is in het officieel
progrEUIlma en in Gent werd er ook een kosteloze broodbedeling voor de armen
georganiseerd. De koning, door rouw in de familie verhinderd, liet zich vertegenwoordigen
door de heer Pieter Van Doom, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

( J )

~:p.eniug uan het Sanaal

VAN

Het {eest ul op den 18- noyemheT J des morgens te ze"en UTt.:D,

..onien :>angekondigd door salTos' van het geschut der Gentscl,. Societeit
Utl>pi4. bet...eJk in de nahijheid der ...estelijke .lois te Neuzen ôepl••tst
ul riia.

In den voormiddag ten el! nren zai het geschut anclcrtn:lal '\'iürd~rL

gehoord tot cen teeken der vereeniging v:m de hnrgerlijke eu mi1i.tnire
AUloriteiten, "el.. door hel pl.atselijk nestuur 01' het naodhui. zllllen
worden ontnngen.

Ai\T.3.

Dc Autoritdten ver.:"i~d zijnde. :<al een. Kommissi. nit Gedepuleerde
Sbt.en der twee Pronncle.n t yergezeld 'f'a.n de: Kommissarissen 'oor d
regcli.og van lIet feest en geëscorteerd door ee» detachenumt Kanleriee
zich begeren n.ur het 'f'erbUif T"lUl Zîjne Excellentie den Heer GouYer:
lleur ••n OlJlSt.Vl.anderen. '.Konings Vertegenwoordi.er hij d. plegti.
JI.cid,. ten eiD.d.e bem .den:.elver opwachtiD8 te ma..k.en :0 te 'f'enoeken o~
"eu naar het Raadhw.s te hese.en, al"..r d. Gedeputeerde Stoton van
beiJc Prcvincien rich tot 'tijoe receptie gereed mllen houden..

AAr. 4.

Op den midtbg .al men ge=enùijk onder het lo..en nn het geschat
de kunstwerlr.... guan bezigtigcn en rlcu ve....olgen.s n.... de. westelijie
sluis hegevcn. alwaar tot de plegrige opening Tan het ho..l .al worden
oycrgegaan, W'.1an"aLl de an.oop mede door het. ge.schut ul worden aan
selr.oudigd.

De Geotsehe Muzijk Sodeteit TaD Sin~ CI!i:Ùitl za1 zicb hij die .elegeo-
heid ùuen hooreD. . . 0

AAr. 5.

Na den .Jloop der plegtigheid in bet voorg=de artiltel vumeld ul
~s KoDiogs VertegeDwoordiger zich lnd ùe, tot het {eest senoodlsd.e
hurgerlijke en militoire Autoriteiten. in de d..rvoor geree<lgem••lr.te
voortuigen in.schepen, weThe schepen in d. volgende orde de sluizen
zullen doortrollen en onmiddclijk doa",.. de reia door bet !<aaw ""Dr
Sas VilU Geut ~Demeu t al.s:

De.. n.,.gi~ van Gent. oP. w~lke de Societe;t Tan Sinte C<ci1ia gepl""l$t
z:ù Z1JO, nut5...~den de SOcletelt 'fan Utopia. met hau gescùuL

Ecn Jagt,. met de Ingenieur., 'Jan den \VD,lersb.:lt eu de Conce3SÎolllJ:uUSeD
van het lr.anaol.

's.Konings l,st Junt>. wo..rop ücb de Konunissaria d.. Koning> ul
bermdc.n. "cr;"Qcld nn de l'oornumste burgerlijke eu militaire .!ntoriteiten.

Eco jagt roor die 1 Autoriteiten, welke %Îch niet ~p de funo znllen:
hevin.den.

En eind:lijk de ze..chep,:" ea hinnenlond.che vaartnigea. '.n ...elle
de 1"crgunnJ.Dg W gegeven 2.1jn om tot bet ge't'olg te hehoore.o.

Eon det<1ehemeat Ka.alerie za1 l.ug. het kan.al volgen.
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A,aT. 6.

De aankornst lm den stoet te Sas nn Gent t zal doar gc,c:hut worden
••ngekondigd.

Het Kollegie Tan Durgeroeester en Schepeneu zal '5 Koning5 Yertegcu..
V'ioordiger hij de ontscheping'pla.ts opwochten en Zijne Excellentie naor
llet voor denzeivcll beschikt verhlijf verge::ellcn.

Ecu ultr daarna 'l.J.l ltet b:l.l1quet een aaurang ncmco.
lIet ge.schut z.al d~ vereeniging clamoe aaDkonàigen.
D. Socieleil van Sin"," Ceoilia .al gedurende hetze!ve, muûjksluHeu

u1tl·oeren.
A-AT. 3.

Des 3vonds 7,<:11 de stlid geillumjoeerd zijn en ...al er een yuurwerk wordcn
~fge;'jtoken J oak 7.ullcn er serenade.n worden gegeven.

Den J9"'" nooembu.

AnT. 9.

De~ vooruliddags te ncgen urcn t l31 's Konings Komtnis.saris verge7.(~ld

''2.0 de hurgcrlijke en milibire Autoriteiten, met dezelfde schepen en in
dezelfdc orde 1 de reis n:JaT G~nt verYolgen.

Eeu KJ.Dooschot t.Jl €le inscl1epioJg 1 herhaalde saIvo:s en het muzijk,
'l.ullen Let vcrtrck .Jnukondigeu.

A.1\T. 10.

Des rnidd~~s, t.al het klokkenspe1 hct fee.st aankoIJdiseu.

.o\u. Il.

Dcs namiddags ten cr.n U11r J zat ûc:h de Slads-nesering ia h<Jre gewoue
raadzaa.l ten Stad.hui:te V"cr~enigeu) ook zl111en op clat uur de Gilden eu
verdere Societeitcll d.er .3t:l.d 1 in de groole henedcDzaal vau !let S~dhuÎ:'l

hij een komcn.

(4)

De GeneraiÙ Majoor plaatselijke hommand.nl, zal ",ord"" verzochl.
cenige detachementen E:avalerie en Inf~terie, op de 13oterm:t.rkt geschaard
te doen staan. ".

ART. t~ ..

De neôeriD~ nI 'Z.Îch te h,.'Ù.f. 'twee nul':', !net de l~ierboTen,S"enoemde

Gùdcn en Societeiten door heL Stadsmuzijk voonfgega:m 1 en door gemelde
detachementen gevolgd, n:aar de Sasscbe poort hegeven, am .aJ.daar
·s Konings Kommissa..is af te wachten. .

De aankomst van Zijue Excellentie, zal door salvos 'fan. het geschut
wordl?n a:mgekonàigd.

De :Bursemeestcr aan het hoord "au den n'lad, zal hem l'Iij de ont ..
scheping:spl;;l.ats gaan ontnngen, onder aanhieding van Eere..wijn.

An"!. 15.

D:t:..rna wl men zich in IJlestigen oplost stllhrJJ:rds hegeven en 's Konings
Vertegenwoordi.ger naar het Gouvcrnements-hotd begeleiden.

De Stoct 2:3..1 den 'r'olgendcn. weg nemen:
De Voormuide, Slijpstraat, 'korte en lange Steenstraten, Ge1dmunte 1

Groe.nm:lrkt, Korenmarkt, Veldstnat, Zounestr::J:lt, ~rnpcnpl<lats1 \îlder...
Stt3.ilt, Kalanderherg en Oraniestraat.

Bovengemelde strate", .ullen versierd zijn.

AAT. ,6.

Op bet Raadhuis %.31 des namiddags te vier uren een groot hanquet en
àes avond.s t'en acht uren ecn luisterrijk bal worden ~~geven.

AnT. '7.

Ten zelfden dage ul aOOT de tusschenkomst van het TIureau yan
\Veldadigheid, eene algemee.ne huitenge\vone nitdeding van hrood aan de
Armen der Stôld "tVorden gedaan.

===========""~•.~.__._-=
Te GEJ."'fT, bjj A. n. sTËVEN , DruUer van !let Pf\)\'incJul Destl:llt.

III

Ter dier ge1egenheid werden een gedenkpenning en jetons ges1agen.

Gedenkpenning.

J.P. Braemt (1796-1864) /1827/ R- S - Au & Ag & Ae - 46

Vz: FLUVIIS. EXUNDANTIBUS. NAVIBUSQUE. NOVA. IN OCEANUM. VIA.
MDCCCXXVII
Aan de voet van een allegorische voorstelling van de zee (Neptunus staande op het
voordek van een schip) zit V1aanderen (een vrouw) met de hoom des overv1oed.
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Onder de afsnede: REGI.OPT.ORDD.FLAND.ORIENT.lET ZELAND.
CUM.SENAT.GAND.lGRATI. / Rechts van de vrouw 1angs de rand: Braemt F.

Kz: GUILIELMUS I. BELGARUM REX. Naar links gekeerd hoofd van koning Willem 1
in profiel met onder de halsafsnede BRAEMT F(ecit)

Jeton.

S.S. / 1827 / R - S ~ Ae - 22

Vz: Binnen een lauwerkrans: Kanaal 1van 1Neuzen op Gent 1Geopend 1den XVIII NOV.
1MDCCCXXVII

Kz: Landbouw en koophandel. Vijf korenaren met onderaan links een mercuriusstaf en rechts
een truweel, beiden gescheiden door een ster.

Tussen 1830 en 1841 was er geen vaart door het kanaa1 van Gent naar Terneuzen,
aangezien Nederland de Westerschelde had afgezet na de onafhanke1ijkheid van Be1gië. De
Belgische generaa1 Niellon 1iet ter hoogte van Zelzate palen in het water plaatsen om te
voorkomen dat Nederlandse schepen Gent zouden bereiken. Het kanaal verzandde en pas in
1841, na het uitbaggeren, kon de scheepvaart hersteld worden.

De 1aatste 'po1itieke' hinderpaal voor de vrije toegang naar zee werd in 1863 uit de weg
geruimd toen België de Scheldetol afkocht.

Vanaf 1870 werd het kanaal verdiept en verbreed en hinderlijke bochten zoals in
Langerbrugge, Rieme, Rodenhuise en Zelzate werden weggewerkt. In Zelzate werd het kanaal
ook verlegd via een nieuwe kanaalarm. Dit werd op 2 juni 1879 in Zelzate plechtig ingewijd
en met de uitgifte van een penning blijvend herdacht.

P. Hart /1879/ R - S - Aeu - 60
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Vz: Souvenir offert par MM. Couvreur & Hersent, entrepreneurs. 1Inauguration 1de la
Inouvelle section 1du 1canal maritime 1de / Gand à Terneuzen - Selzaete 1 le 2 juin
1879.

Kz: Hoofd van Léopold II in profiel naar links. Rond de rand: LEOPOLD Il / ROI DES
BELGES. In de ha1safsnede P. Hart.

Na de officiële toespraken voeren drie booten door het kanaal naar Gent. Het waren:
CAPULET (kapitein Mac-Lean) JOHN BLADWORTH (kapitein Eyra) VICTORY (kapitein
LumIey). Aan ieder van hen werd een ingeIijste medaille ten geschenke gegeven.

~~..__._-~

1 YRT.BY i.' .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .: .
lL....~~~~~~~:.~: ...:...:~:.~.M:~.!.: ....:.~;

De kader met de ingeIijste medailles en goudopdruk (op een zwarte ondergrond) is
gemaakt door de firma Ch. MASSONNET, Faubourg Sint Denis, nO 48, Paris.

In 1881 begonnen de Nederlanders met de verbreding en verdieping van het kanaal. Op
het grondgebied van Sas van Gent groef men een derde kanaalarm en plaatste een nieuwe
sluis die op 1 september 1885 werd afgewerkt. Het kanaa1 was op dat moment 6?5 meter diep,
17 meter breed op de bodem en 68 meter breed aan de waterspiegel.

De werken tussen Zelzate en Gent werden voltooid ter gelegenheid van de grote
internationale tentoonstelling in 1913. AIs herdenken aan de toenmalige feestviering werd een
medaille uitgegeven.

Lemaire Victor (1826-1905) / ]913 / R - S - Ae - 50
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Vz: Tak met eikenbladen rechts langs de rand. Kanaal / van / Gent - Terneuzen /
Voltooing der werken / Feestviering / 22 juni 1913.

Kz: De maagd van Gent, gezeten voor een afsluiting met links een leeuw en rechts een
wapenschild met de Gentse leeuw erop.

In het Nederlands-Belgisch traktaat van 20 juni 1960 werden nieuwe afspraken gemaakt
ten aanzien van verbreding en verdieping van het kanaal. Een deel van het dorp Sluiskil zal
hierbij in het kanaal vallen. In 1963 werden twee nieuwe sluizen in Terneuzen gegraven, één
voor de binnenvaart en één voor de zeevaart. De oude sluis bij Sas van Gent werd gedempt en
maakte plaats voor de oprit van de nieuwe brug en het Keizer Karelplein.

Op 19 december 1968 wordt het vernieuwde kanaal in gebruik genomen door koningin
Juliana en koning Boudewijn. In het gezelschap van een delegatie van ambtenaren en
bedrijven die aan de bouw hebben meegewerkt varen zij met de Prinses Margriet, een van de
boten van de Provinciale Stoombootdienst uit Zeeland, het kanaal af naar Gent.

Ter dier gelegenheid gaf het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een kunstmedaille
uit.

De uitreiking vond plaats op 19 november 1969. Voor beide vorsten was een gouden
medaille in een bijhorend schrijn voorzien. De bronzen exemplaren (500) werden onder de
genodigden verdeeld.

Van den Meersche Gustaaf (1891-1970) 1969 Fonson 1R - S - Ae - 70

Vz: Hoofd van koning Boudewijn in profiel naar links. Handteken rechts.
Onder langs de rand: Gent- Terneuzen 1968/ Oost-Vlaanderen aan Z.M. Boudewijn
Koning der Belgen.

Kz: Hoofd van koningin Juliana in profiel naar links. Handteken rechts.
Onder langs de rand: Gent-Terneuzen 1968 / Oost-Vlaanderen aan HJ.M. Juliana,
koningin der Nederlanden.
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In 1977 herdacht men de honderdvijftigste verjaardag van de opening van het huidige
kanaal. Aan de ateliers van de Monnaie de Paris in Frakrijk werd de opdracht gegeven een
herdenkings medaille te slaan.

s.s. / 1978 Mon.de Paris / R - S - Ae - 50

Vz: Tussen twee takken met eikenbladen: Kanaal / van / Neuzen op Gent / geopend / den
XVIII NOV. / MDCCCXXVII

Kz: Links een modern schip en rechts hernemen van de Maagd van Gent door Lemaire V.
Onder het schip links 1827 / 1977.

Huidige toestand van het Kanaal.

Van de vijf gebouwde sluizen in Terneuzen zijn er drie over: de Westsluis (1968), de
Middensluis (de oorspronkelijke Zeevaartsluis geopend in 1910 en gerenoveerd in 1986) en
de Oostsluis (1968).

Op het Belgische gedeelte van het kanaal zijn er twee veerdiensten, in Terdonck en in
Langerbrugge, die zowel door voetgangers, fietsers en wagens kunnen gebruikt worden. Op
het Nederlandse gedeelte vaart een veerdienst voor voetgangers en fietsers in Sluiskil. De
wagens gebruiken de N61 die via een tunnel onder het kanaalloopt.

Het kanaal Gent-Terneuzen is vandaag overal ongeveer 200 meter breed, heeft een
totale lengte van ongeveer 32 kilometer en is toegankelijk voor schepen tot 125.000 ton.

Bibliografie.

- Prosper Claeys, Les Médailles Gantoises Modernes 1792-1892, J. Duvivier Gand 1909

- R. Ladriere, Galerij van Gentse Numismatiekers en Penningkunsige folkloristische
wetenschappen, Gent 1940

- Decavele J en De Herdt R., Gent op de wateren en naar de zee, Mercatorfonds 1976.

- J. Lippens, De medaille in België, Penningkabinet, Koninklijke Bibliotheek Albert J,
Brussel.

- http://nl.wikipedia. org

- Gentse Penningen 1780-1980, Museum voor Volkskunde Gent 1989.



116

DE KANAALZONE GENT·TERNEUZEN

Staatsgrens

Grens Polder-Zandstreek

Voornaamste wegen:
..----: beSlaande

=:::;::;:= in aanbouw of geplande

~ Bestaande waterwegen

~ D.chl bebouwde zone

0.1. Voornaan-sle labneken

E::J Bes/aande en geplande InduslneterreJnen

AardOliepijpleiding

vanllit Zeebrugge

~lfeJare

Antwer~
-~_.._-



117

Supplément au numéro spécial 2006 consacré à la dernière guerre

UNE MEDAILLE AU MOTIF PATRIOTIQUE
SUBTILEMENT CAMOUFLE

par Marc BAR

En 1942, apparut sur les timbres-poste et sur une médaille de reconnaissance, la
reproduction d'une statue de Saint-Martin à cheval, coupant en deux son manteau pour le
partager avec un pauvre, frigorifié. Aucune signature d'artiste; la médaille, en bronze, figure
au Cabinet des Médailles de Bruxelles, mais sur l'étiquette imprimée est ajouté le nom
manuscrit de J. Witterwulgue, sculpteur et médailleur contemporain (1883-1967).

Le Secours d'Hiver était un organisme créé par arrêté du 29 octobre 1940 et inspiré par
la MilWirverwaltung, ce qui a paru immédiatement suspect: "Secours d'hiver = Secours
d'Hitler" (la presse clandestine). Après de multiples tergiversations, Paul Heymans, ex
ministre des affaires économiques (1938-39), en accepta la présidence qu'il exerça jusqu'au
bout avec honnêteté et neutralité.

Les fonds publics étaient constitués par des dons (le roi, le cardinal, des banquiers,
certains industriels), des subventions de l'administration fiscale (valeur ajoutée sur les
timbres-poste), les recettes des festivités autorisées par l'occupant. ..

Les principales activités étaient la soupe populaire, la distribution du charbon aux
indigents et, avec l'aide de la Croix-Rouge, l'envoi de colis aux prisonniers militaires.
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Je viens d'acquérir (FLEUR DE COIN, prijslijst, nr 5, n01258) une autre médaille du
Secours d'Hiver, plus curieuse et ne figurant pas dans la collection du Cabinet des Médailles.

Celle-ci est en bronze argenté et, comme la précédente, sans nom d'artiste ni marque
d'atelier; mais le type de l'avers est le même et l'on peut penser que l'auteur en est également J.
Witterwulgue.

Ici, c'est le revers qui retient l'attention: il présente quatre rois couronnés identiques,
tenant leur écu où sont représentées quatre pièces d'armoiries différentes: les quatre as du jeu
de cartes! Chacun sait qu'à ce jeu, les quatre as dans la même main sont le gage de réussite;
dans notre cas, de victoire. La médaille n'est pas datée, mais elle doit être de peu postérieure à
la première: après la défaite des armées allemandes en Russie, après le débarquement des
alliés en Algérie, puis en Sicile Guillet 1943) un immense espoir de revanche avait surgi en
France et en Belgique. Les quatre rois symbolisent très probablement Roosevelt, Churchill, de
Gaulle et Staline. Qu'en pensez-vous?


