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Inleiding 
 
Dit artikel is gebaseerd op een elektronische database met als onderwerp ‘medailles op de salons 
tussen 1850 en 1900’. De Salons voor Schone Kunsten in de 19de eeuw werden afwisselend in Brussel, 
Antwerpen en Gent georganiseerd, en werden ‘exposition triennale’, ‘exposition nationale’, 
‘exposition générale’ of ‘exposition universelle’ genoemd. Deze laatste benaming werd enkel 
gebruikt indien er sprake was van een ‘wereldtentoonstelling’. De wereldtentoonstellingen die in 
België georganiseerd werden, zijn die van 1885 en 1894 in Antwerpen en die van 1897 in Brussel 
(voor de periode die hier besproken wordt). Indien er geen sprake was van een 
wereldtentoonstelling, was de tentoonstelling nationaal, wat niet wegneemt dat er ook buitenlandse 
artiesten deelnamen aan het salon.  
Om tot de database te komen, werden alle saloncatalogi van de betreffende periode getrieerd op 
medailleurs en een tabel met deze kunstenaars werd opgeslagen in een acces-bestand. In totaal gaat 
het over bijna 500 records. In elk record staat de voornaam van de kunstenaar, zijn familienaam, zijn 
werkplaats (adres), het jaartal van het salon, de stad waar het salon doorging. Elk record bevat 
bovendien een omschrijving en de titel van de medaille. In de database zitten ook meer dan 100 
foto’s van medailles en in de meeste gevallen staat er in het formulier een kunsthistorische 
toelichting uit Thieme-Becker bij de kunstenaar. Al deze informatie samen gaf mij een dieper inzicht 
in de aard van de tentoongestelde medailles en de medailleurs op de salons tussen 1850 en 1900.  
 

 



De locaties van de salons 
De Salons voor Schone Kunsten werden afwisselend in Brussel, Antwerpen en Gent georganiseerd. In 
Antwerpen gingen ze meestal door in ‘de zaal van Antwerpen’ en in Gent in het Casino. Soms werden 
er speciale, tijdelijke bouwwerken opgetrokken om de salons te huisvesten. Hieronder een korte 
omschrijving van enkele locaties. 
 

De salons in Gent 
 

 
Het Gentse Casino 

 
 

 

De Gentse triennale salons gingen door op verschillende locaties, maar tussen 1850 en 1900 meestal 
in ‘het Casino’. Het Casino was gelegen aan de toen nog landelijke rand van Gent. Het gebouw was in 
1835-1836 op aanvraag van de Gentse burgerij opgetrokken op een terrein van net geen drie 
hectaren groot en werd gefinancierd door de Société d’Horticulture et de Botanique, een Gentse 
vereniging van tuinbouwers en bloemenliefhebbers van in hoofdzaak liberale signatuur. Het Casino, 
dat gebouwd werd naar een ontwerp van Louis Roeland en verbouwd door Adolphe Pauli, herbergde 
gedurende vele decennia de grootse activiteiten die de fine-fleure van de Gentse liberale burgerij 
met de regelmaat van de klok organiseerde, waaronder vanaf 1839 de internationale floraliën. Het 
gebouw werd in 1945 afgebroken. Het bevond zich waar momenteel het Casinoplein is (tussen de 
Coupure en de Holstraat). 
Een andere locatie waar de Gentse salons doorgingen, was het Paleis van de Universiteit, beter 
bekend als de Aula van de Universiteit, gelegen in de Volderstraat. Ook dit gebouw was van Louis 
Roeland en werd in 1826 ingehuldigd. De monumentale gevel is opgevat als een antiek gevelfront 
met zuilengang . Het peristilium bestaat uit acht arduinen kolommen met corinthisch kapiteel en 
wordt bekroond door een driehoekig fronton. De geveldecoratie is veel soberder dan aanvankelijk de 
bedoeling was. De enige decoratie bestaat uit een fries met Latijns opschrift dat herinnert aan de 
bouw van de universiteit door Willem I.  Een ruime ontvangsthal sluit aan op het peristilium. De 
eretrap achterin de ontvangsthal leidt naar de academieraadzaal. 
Ook in de oude kerk van de Dominicanen te Gent werden af en toe de salons georganiseerd. Deze 
kerk werd echter in 1862 reeds afgebroken. In Brussel heeft men in 1911 een kerk opgetrokken, 
‘L’église Saint Henri’, die een exacte kopie is van de oude kerk van de Dominicanen in Gent. 



Het salon van 1851 in Brussel 
 

 
Palais de bois voor het Salon voor Schone Kunsten te Brussel in 1851 

 
 

 

In tegenstelling tot de kunstsalons van Gent, die op vaste locaties zoals het paleis van de Universiteit 
en het Casino georganiseerd werden, werden met zekerheid in Brussel en in Antwerpen speciale 
bouwwerken opgericht waarin de Salons voor Schone Kunsten werden ondergebracht. Zo werd in 
Brussel in 1851 een prachtig neorennaissance paleis opgetrokken. In navolging van Frankrijk, dat een 
‘Palais-Royal’ bouwde - hetgeen geïnspireerd was op het ‘Cristal Palace’ uit Engeland – bouwde de 
stad Brussel een ‘Palais de bois’, dat onderdak zou geven aan kunstwerken van kunstenaars uit vele 
landen. Het paleis van deze tentoonstelling werd gebouwd naar de plannen van M. Cluysenaer, 
architect van de Sint-Hubertusgallerijen, van de Marché de la Madeleine en van la Place du Congrès. 
Het was een paleis dat volledig uit hout bestond, met een grandiose uitstraling.  Heel de facade was 
geornamenteerd (grisaille) met arabesken met renaissance uitstraling, en zes medaillons die de grote 
meesters van de beeldende kunsten voorstellen: Rubens, Raphaël, Duquesnoy, Van Dyck, 
Michelangelo, en Teniers. Boven de deur bevond zich een cartouche geflankeerd door twee figuren. 
Op de cartouche stond het wapenschild van België. In het midden, op de top van het gebouw stond 
een allegorische figuur: Clio, de muse van de Geschiedenis. In haar rechter hand hield deze figuur 
een lauwerkrans, symbool van de onsterfelijkheid. Al deze decoraties werden met zeer veel talent en 
met een grote artistieke vrijheid gemaakt. 
Van alle Brusselse salons die daarvoor ooit georganiseerd werden, kon geen enkel salon vergeleken 
worden met het salon uit 1851, niet alleen omwille van het aantal deelnemende kunstenaars, maar 
ook omwille van de kwaliteit van de kunstwerken. In totaal deden er 773 kunstenaars mee, waarvan 
432 Belgen, 190 Fransen, 55 Nederlanders, 64  Duitsers, 24 Italianen, 7 Zwitsers en 1 Spanjaard.  
 

Het salon van 1885 in Antwerpen 
 
Ook voor de wereldtentoonstelling voor Schone Kunsten van Antwerpen in 1885 werd een 
monumentale inkom gebouwd. Het hele plan voor deze tentoonstelling werd bedacht door Gédéon 
Bordiau, leerling van Joseph Poelaert. Deze inkom stond symbool voor de tentoonstelling, want hij is 
terug te vinden op vele posters, postkaarten, souvenirs en gedenkpenningen van het evenement.  



 
Inkomhal van de wereldexpo van 1885 

 
Jury’s op de Salons voor Schone Kunsten  
 
Tussen 1850 en 1900 waren er op de Salons voor Schone Kunsten drie jury’s: een ‘jury d’admission’, 
een ‘jury de placement’ en een ‘jury des récompenses’.  
 
De ‘jury d’admission’ was samengesteld uit leden van de commissie der Schone Kunsten. Deze jury 
had als taak kunstwerken te selecteren en al dan niet toe te laten op de tentoonstelling. Slechts 
volgende categorieën van kunstwerken werden toegelaten tot de expo: schilderijen, miniaturen, 
beeldhouwwerken, bas-reliëfs, aquarellen, cameeën, émailles, tekeningen, gravures, ciselures, 
medailles en lithografieën. 
De ‘jury de placement’ bestond uit enkele deelnemende kunstenaars waarondert 5 schilders, 
waarvan minstens 3 historieschilders, 2 beeldhouwers, 1 architect en 1 graveur. Elke deelnemende 
kunstenaar moest in een gesloten enveloppe op een speciaal daarvoor gemaakt bulletin 9 namen van 
kunstenaars vermelden. De kunstenaars die de meeste stemmen kregen, werden uitgeroepen tot lid 
van de ‘jury de placement’. De ‘jury de placement’ had als taak de kunstobjecten in het kunstsalon te 
plaatsen.  
De ‘jury des récompenses’ had als taak advies te geven aan de regering over welke werken er 
aangekocht konden worden door de Staat. Ze had ook als taak aanmoedigingen te geven en 
medailles uit te reiken. Ze was samengesteld uit de ‘jury de placement’ plus 4 extra leden die de 
regering aanduidde. De jury werd voorgezeten door de ‘président de la commission directrice’. 
 
De jury koos 9 genomineerden uit die een medaille ontvingen. De winnaars waren 5 schilders, 2 
beeldhouwers, 1 architect en 1 graveur. De kunstenaars die zich het meeste onderscheidden, kregen 
een gouden medaille. Deze medaille kon echter niet gegeven worden aan kunstenaars die een 
decoratie van de Leopoldorde hadden, of aan kunstenaars die op één van de voorgaande Brusselse 
salons reeds een eersteklassemedaille behaald hadden. Er werden ook aanmoedigingen aan jonge 
kunstenaars gegeven. Een aanmoediging kon echter niet gegeven worden bij een verkocht werk. 
Aanmoedigingen waren geldprijzen van minstens 200 en maximum 1000 Belgische frank.i 
Tijdens de gehele duur van de expo werd 1 Belgische frank inkom gevraagd. De tentoonstelling was 
gratis te bezoeken op zondag en tijdens de feesten van  september tussen 13 uur en 17 uur. Ook op 



de andere salons die tussen 1850 en 1900 georganiseerd werden, werd 1 Belgische frank inkom 
gevraagd.  
 

Thema’s en disciplines op de salons 
 
Het overgrote deel van de werken op de Salons voor Schone Kunsten waren schilderijen. Op het 
salon van 1851 bijvoorbeeld deden een aantal belangrijke schilders mee, zoals Louis Gallait (1810 – 
1887), die gespecialiseerd was in de uitbeelding van historische, mythologische en religieuze 
onderwerpen en genrestukken. Een andere Parijse schilder die vertegenwoordigd was op het salon,  
is bijvoorbeeld Léon Cogniet (1794 -1880), met als hoofdonderwerpen historische taferelen en 
portretten. Andere belangrijke schilders op het salon waren o.a. Courbet (1819 – 1877),  De Keyser 
(1813 – 1887), Joseph Coomans (1816 – 1889), Romaan Eugeen Van Maldeghem (1813-1867) en Jan 
Frans Portaels (1818 – 1895).  
Naast de discipline schilderkunst werden er ook gravures, aquarellen, pastellen, tekeningen en 
lithografieën tentoongesteld. 
Een andere belangrijke discipline op de Salons voor Schone kunsten was beeldhouwkunst. Het is zo 
dat de beeldhouwers in mindere mate vertegenwoordigd waren dan de schilders. Binnen de 
beeldhouwkunst had je een aantal terugkerende thema’s.  Ze worden hier kort opgesomd. Wat in dit 
artikel uitvoeriger wordt besproken zijn de (herdenkings)medailles en medaillons. 

 Religieus beeldhouwwerk 

 Sculpture animalière 

 (herdenkings)medailles en medaillons 

 Mythologische thema’s 

 Allegorische voorstellingen 

 Monumentale (publieke) standbeelden 

 Portretbustes 

 Sociaal-realistische beelden 

 Onderwerpen die te maken hebben met de kolonisatie 

 Funeraire kunst 
 

De beeldhouwkunst op de Salons voor Schone Kunsten 
 
Het is zo dat de medaillekunst op de salons tussen 1850 en 1900 steeds tot de beeldhouwkunst 
gerekend werd. Medailleurs waren tenslotte beeldhouwers die eerst een bas-reliëf in boetseerwas 
maakten van de medaille. Dit model was vele malen groter en werd op de reductiedraaibank 
verkleind tot een stalen mal. Het is pas in 1910 dat de medaillekunst apart op het kunstsalon 
verscheen. In 1910 zorgde de Société Hollandaise-Belge des Amis de la Médaille d’Art en de Société 
Royale de Numismatique de Belgique voor een primeur binnen de expogeschiedenis: voor de eerste 
maal werden de medailles op een Wereldexpo niet langer samen met de beeldhouwwerken 
tentoongesteld, maar werden zij in een aparte groep ondergebarcht.ii Om een beter beeld te krijgen 
van de beeldhouwkunst op de salons in het algemeen worden hier eerst een aantal andere genres 
van beeldhouwkunst besproken. 
 

Portretbustes 
Het thema dat binnen de beeldhouwkunst het meeste voorkwam op de Salons voor Schone Kunsten 
tussen 1850 en 1900 zijn portretbustes. Ongeveer een derde van alle getoonde werken waren 
bustes. In totaal zouden er een 1000-tal bustes geëxposeerd worden tussen 1850 en 1900. 



De portretbustes op de Belgische kunstsalons werden uit verschillende materialen gemaakt. 
Veelvoorkomend waren bustes die uit plaaster (ook wel gips) gemaakt werden. In dit geval werd er 
een model in klei geboetseerd. Van dit model werd een mal (ook wel een moule) gemaakt. Deze mal 
bestond uit gips. 
Plaasteren beelden werden meestal gepatineerd. Dit wil zeggen beschilderd in een kleur of een 
imitatie van een materiaal. Dit gebeurde ook met bustes. Een veel voorkomende patine is ‘platre 
bronzé’ of een bronsimitatie. In dit geval werd het afgietsel zeer donker beschilderd (een combinatie 
van zwart en groen en andere kleuren). Naast gebronzeerd plaaster, werd ook ‘plâtre teinté’ 
toegepast. In dit geval kan het gipsen model in gelijk welke kleurtint geschilderd worden 
(bijvoorbeeld beige). 
Naast plaaster was wit marmer ook een veelvoorkomend materiaal van de portretbuste. Om een 
marmeren borstbeeld te maken had men meestal wel een gipsen afgietsel nodig als voorbeeld 
tijdens het kappen. 
In de 19de eeuw waren er verschillende soorten van portretbustes. Een eerste vorm was de buste van 
een historisch belangrijk figuur. Dit heeft zo zijn reden. Na de onafhankelijkheid van België in 1830, 
moest het nieuwe koninkrijk zijn eigen identiteit herontdekken en het volk bewust maken van zijn 
rijke geschiedenis en opbloeiend heden. Dit gebeurde enerzijds door het optrekken van verschillende 
openbare monumenten, maar ook door de portretbuste. Er zijn tal van voorbeelden bekend van 
portretbustes, die op de salons werden getoond en  die belangrijke, zeer oude en meer hedendaagse 
geschiedkundige personen voorstellen, zoals die van Mercator  door Frans Van Havermaet (1872), 
die van Leopold I door Charles Auguste Fraikin (1866), die van Frans Pourbus door Henri Pickery 
(1883), die van professeur Guislain door Antoine Van Eenaeme (1863), die van Leopold II door 
Amable Dutrieux (1862) en die van Jean De Bologne door Louis Cambier (1881). 
 

  
Henri Pickery (Frans Pourbus)             Louis Cambier (Jean De Bologne) 

 

Naast bestaande figuren werden er ook allegorieën uitgebeeld in bustes. Een allegorie is een verhaal 
of afbeelding (in dit geval een buste) waarin abstracte begrippen worden voorgesteld als personen. 
Hier ook talloze voorbeelden, maar te veel om allemaal op te noemen: madeliefje door Jean François 
Bollinckx (1880), de wijn door Robert Fabri (1891), Idylle door Armand Cattier (1860), het gebed door 
Jules Courroit (1890), de winter door Joseph Jaquet (1860), de nacht door Louis Samain (1872) enz. 



Ook mythologische thema’s komen regelmatig voor in de portretbeeldhouwkunst van de tweede 
helft van de 19de eeuw. Zo hebben we bijvoorbeeld de bosfee door Charles Auguste Fraikin (1857). 

 
Sculpture animalière 
 

 
Pierre-Jules Mène (Valet de chasse à cheval avec sa harde) 

 

Binnen de beeldhouwkunst op de Salons voor Schone Kunsten was ‘sculpture animalière’ vaak 
vertegenwoordigd. Dit onderwerp kwam overgewaaid uit Frankrijk, waar Pierre-Jules Mène (1810-
1879) beschouwd wordt als een van de pioniers van dit onderwerp. Mène deed mee aan de 
Belgische salons tussen 1850 en 1900  meestal in Brussel, maar ook één keer in Gent en één keer in 
Antwerpen. Bijna al de tentoongestelde werken waren dieren zoals paarden, honden, reeën en ook 
het  hier afgebeelde werk  ‘Valet de chasse à cheval avec sa harde’. Het is een in brons gegoten werk 
van 67 cm hoog dat momenteel bewaard wordt in het  museum ‘M’ in Leuven. Het werk stelt een 

jachttafereel voor. We zien hier een jachtmeester op het paard met naast hem zijn honden. Op zijn hoofd 
draagt hij een hoed en om zijn schouder hangt een jachthoorn. Het is een zeer sterk realistisch werk met een 
groot oog voor detail. Mène had een uitmuntende techniek om was, waaruit de beelden aanvankelijk gemaakt 
werden, te bewerken. Mène specialiseerde zich in beeldhouwkunst van klein formaat, hetgeen resulteerde in 
het feit dat er van hem geen enkel beeldhouwwerk te bespeuren is op openbare plaatsen. Meestal waren 
beelden die tot de animaliers gerekend werden van kleiner formaat en werden ze uit  brons vervaardigd. 

 

Religieuze beeldhouwkunst 
 
Het thema religieuze beeldhouwkunst was het minst van al vertegenwoordigd op de kunststalons 
tussen 1850 en 1900. In tegenstelling tot de andere beeldhouwwerken, die vaak in brons of marmer 
werden gemaakt, werden voor religieuze beeldhouwkunst  vele andere materialen gebruik. Dikwijls 
werd palmhout, lindehout, eik of perenhout gebruikt, maar ook andere materialen zoals gips en 
steen.  Wat men voornamelijk ziet zijn Christusbeelden (al dan niet aan het kruis), madonnabeelden 
(al dan niet met een kind), Jezusbeelden, retabels, kruiswegen en andere heiligenbeelden. 



 
De Boeck en Van Wint (Jezus neemt het kruis op zijn schouders) 

 

Jean-Baptiste De Boeck en Jean-Baptiste Van Wint, een kunstenaarsduo uit Antwerpen die 
voornamelijk gespecialiseerd waren  in religieuze kunst, stellen in 1888 de tweede statie voor van 
een 14-delige kruisweg tentoon. Deze kruisweg zou in de Sint-Pauluskerk van Antwerpen geplaatst 
worden. Het onderwerp van de statie is ‘Jezus neemt het kruis op zijn schouders’. Het is een hoog-
relief in eikenhout, waarbij de personnages op de voorgrond treden en op de achtergrond – in bas-
reliëf – gebouwen staan afgebeeld. Het werkstuk heeft een enorm fijne detaillering en is levensecht 
uitgehouwen. 
Een andere kunstenaar de veel religieus beeldhouwwerk maakte was François Vermeylen. Beelden 
die hij tentoonstelde waren o.a. in 1851 een Heilige Familie, in 1853 een Christus op zijn graf (deel 
van een kruisweg), in 1854 een Madonna, in 1857 een heilige Margriet van Leuven, in 1858 een 
Onbevlekte Ontvangenis, in 1861 een slapende Jezus, in 1863 een Pieta en in 1881 Kaïn. Frans 
Vermeylen was de vader van Frantz Vermeylen (een medailleur) en de leerling van Karel Hendrik 
Geerts aan de KASK. Hij beeldhouwde standbeelden en groepen voor kerken in Luik en in Antwerpen. 
Hij voerde ook de façades uit van het museum van Schone Kunsten en het hoofdstation in 
Amsterdam. 
 

Mythologische Thema’s 
 
Overgewaaid van de Grieken en de Romeinen en in de 19de eeuw geherwaardeerd, zag men tussen 
1850 en 1900 op de salons in België ook veel mythologische beeldhouwwerken. Een beeldhouwer 
die opvalt door zijn sterke plastische vertolking van dit thema is Charles Auguste Fraikin (1817, 
Herentals – 1893 Schaarbeek). Hij toonde bijvoorbeeld in 1862 ‘Vénus Anadyomène’ en in 1869 ‘De 
Triomf van Bacchus’. Vooral dit laatste werk is qua compositie en uitwerking een waar meesterwerk. 
Er bestaat zowel een plaasteren versie alsook een marmeren versie van. De waarde van dit beeld ligt 
in de zeer gevarieerde wijze waarop Fraikin hier de vijf spelende kinderen weergeeft. Centraal staat 
een bok en daarrond dartelen vijf kinderen. Geen van hen heeft een identieke houding, ze kijken 
allemaal in een andere richting en zitten vol leven. Toch geeft het beeld geen verwarrende indruk en 
blijft het goed leesbaar.iii 



 
Charles Auguste Fraikin (De triompf van Bacchus) 

 

Medailles en medaillons 
 
Medailles en medaillons waren een onderdeel van de beeldhouwkunst op de Salons voor Schone 
Kunsten. Zoals reeds aangehaald was een medailleur een beeldhouwer die eerst een bas-reliëf, vele 
malen groter dan het origineel, boetseerde in boetseerwas. Vele medailleurs maakten, naast hun 
medailles, ook nog ‘gewone’ beeldhouwwerken. Een voorbeeld hiervan is Léopold Wiener, die 
meerder malen tentoonstelt met beeldhouwwerk op de Salons. 
 
Het vervaardigen van medailles was een zeer gespecialiseerde techniek.  Van een minutieus 
gemaakte werktekening, op ware grootte, werd een model in boetseerwas vervaardigd, op grote 
schaal. Hiervan werd een gipsafgietsel genomen, uiteraard in negatief. Daarvan werd dan weer een 
afgietsel in positief gemaakt. Dit exemplaar werd zorgvuldig bijgewerkt en waar nodig konden hierop 
nog correcties uitgevoerd worden. Van dit laatste, geheel bijgewerkte gipsmodel, werd dan een 
afgietsel in brons gemaakt. Dit model werd op een reductiebank geplaatst. Via een ingenieuze 
apparatuur werd op deze bank machinaal de afbeelding op de gewenste grootte in een blok staal 
gegraveerd. Deze matrijs moest nog allerlei fabricageprocessen doorstaan alvorens in de pers 
geplaatst te kunnen worden. Soms werden deze metalen patrijzen nog bijgegraveerd en ondergingen 
dan tenslotte een zorgvuldig hardingsproces, waarna men met het ‘afslaan’ van de medailles kon 
beginnen.iv 
 
Veel tentoongestelde modellen zijn herdenkingsmedailles van een kleine schaal (meestal groter dan 
43 mm diameter). Net zoals bij de portretbustes zien we bij herdenkingsmedailles voor personen 
enerzijds historische figuren terugkeren (bijvoorbeeld Mercator), anderzijds werden er ook 
herdenkingspenningen geslagen van mensen die in dezelfde periode leefden (bijvoorbeeld politici). 
Bij vele gebeurtenissen werd de kans gegrepen om een medaille te maken, bijvoorbeeld bij een 
huwelijk, bij het overlijden of een geboorte, bij het oprichten van een monument of standbeeld… 
Naast het afbeelden van belangrijke personen, en de gebeurtenissen hieromtrent, werden er ook 
medailles geslagen naar aanleiding van ‘gewone gebeurtenissen’, zonder dat daar een bepaalde 
persoon aan verbonden was. Wat men dan wel ziet is dat men dikwijls op de recto zijde van de 
medaille de koning afbeeldt. Voorbeelden zijn zangwedstrijden, de inwijding van de congreskolom, 
de afschaffing van de octrooien, de artistieke feesten van Antwerpen... 



Ook werden er medailles vervaardigd van verenigingen, bijvoorbeeld de Societé d’Horticulture du 
Hainaut. 
 
Medailles die een speciale plaats innemen zijn de medailles van Jacques Wiener. Deze man exposeert 
meerdere malen met een collectie medailles die de belangrijkste bouwwerken van Europa 
weergeven. Op de voorzijde van deze medailles staat de buitenkant van het gebouw afgebeeld, en 
op de keerzijde staat het interieur van het bouwwerk. Jacques Wiener maakte ook medailles bij 
restauraties van bouwwerken. Dit zijn allemaal uiterst gedetailleerde medailles, en ze zijn 
momenteel zeer gegeerd bij verzamelaars.  
 

 
Jacques Wiener (Interieur van de Kathedraal van Bonn) 

In 1861 tentoongesteld 
 

Medailles op de Salons voor Schone Kunsten werden tentoongesteld in speciaal daarvoor 
vervaardigde ‘kaders’ (meestal omschreven als ‘cadre de médailles’), waarin ze  in tamelijk grote 
aantallen (bijvoobeeld 24) gerangschikt werden. Het gebeurde wel dat men zowel de voorzijde als de 
keerzijde van de medaille tentoonstelde in zo’n kader. Maar meestal werd er slechts één zijde 
getoond, bijvoorbeeld het portret, of bijvoorbeeld het interieur van een gebouw.  
 
Medailles waren meestal uit brons, zilver, koper of goud vervaardigd. Medaillons – die groter waren 
– konden uit verscheidene andere materialen gemaakt worden zoals brons, marmer of plaaster. Het 
ontstaan van het maken van medailles in België stamt uit de periode 1830, de onafhankelijkheid. In 
deze woelige en emotierijke periode produceerden heel wat kunstenaars hun medailles. Op de 
salons werden, naast prijsmedailles die bestemd waren voor de winnende kunstenaars, ook 
herinneringspenningen uitgegeven voor de bezoekers van het salon.  Medailles die verbonden zijn 
met kunstsalons kunnen dus opgesplitst worden in drie hoofdgroepen: herinneringspenningen, 
prijsmedailles en wat hier besproken wordt: tentoongestelde medailles. 
 
Niet alleen Belgische kunstenaars namen deel aan de Salons van Brussel, Antwerpen en Gent. Ook 
Franse medailleurs, en occasioneel één Duitse en twee Engelse medailleurs waagden hun kans op de 
exposition. Om ordentelijk te werk te gaan, zullen de medailles op chronologische wijze besproken 
worden. Ik bespreek in dit artikel enkel een paar merkwaardige of artistiek of thematisch 
interessante medailles. Toevallig is de eerste in rij een Franse medailleur, met name Maurice Borrel. 
 
 
 



Borrel Maurice (24. 7. 1804, Montataire (Oise) - 29.3. 1882, La Rue-Chevilly) was de leerling van de 
stempelsnijder J. J. Barre. Hij debuteerde op een salon in 1833. Hij was de vader van Alfred Borrel, 
die eveneens medailleur was, maar deze laatste stelde dan weer niet tentoon op de salons van 
Brussel, Antwerpen en Gent. 
Maurice Borrel nam in de door ons besproken periode in het begin tentoon, met name in 1851, 1854, 
1857, 1860, 1863 en in 1864 – vijf keer deel in Brussel en 1 keer in Antwerpen. Per expositie stelt hij 
ongeveer een 20 tot 30 medailles, jetons en medaillons tentoon. Veel van zijn medaillons die hij 
toont waren uit gebronseerd plaaster. De meeste van zijn tentoongestelde penningen en jetons 
waren uit brons, enkele in tin of in zilver. De meeste van de door Borrel tentoongestelde werken 
waren portretten. 
 
Een merkwaardig portret dat Borrel vervaardigde en exposeerde is dat van Victor Hugo, dat 
gedateerd is 1850 en in 1851 in Brussel tentoongesteld werd. Volgens de catalogus gaat het hier om 
een ‘plâtre bronzé’ en is het dus een medaillon. De afbeelding die ik vond op internet is de reductie 
van dit medaillon op medailleformaat. De penning heeft maar één zijde en bestaat uit brons. We zien 
hier de jonge Victor Hugo zonder baard. Het is een zeldzaam portret van deze man. 
 

 
Maurice Borrel (Victor Hugo, 1850) 

In 1851 tentoongesteld 

 
Borrel stelde eveneens ook met andere portretten zoals dat van Napoleon I, Napoleon II en 
Napoleon III, le duc D’Orléans, le prince de Joinville, M. De Genoude, M. Olivier (évêque d'Évreux) en 
Auguste Bella.  Daarnaast vinden  we ook zaken terug zoals ‘Tête de la République’ en ‘Minerve’. 
 
Wie ook in het jaar 1851 tentoonstelt en vervolgens in het jaar 1854, 1858, 1859 en 1861, is Nicolas 
Dargent. Dargent stelt zowel in Brussel, Antwerpen als Gent tentoon. Volgens Thieme-Becker is 
Dargent een Belgische medailleur, geboren op 11-1-1817 in Grivegnée (Luik) en gestorven in Brussel 
op 19-1-1871. Dargent zou, zonder gevolg, in 1847 meedingen in een wedstrijd van de regering voor 
het ontwerp van een vijffrankstuk. Hij zou hiervoor enkele modellen uitwerken met de beeltenis van 
koning Leopold I en op de rugzijde het Belgische wapen.  
 
Volgens Thieme-Becker strekt de werkzaamheid van Dargent zich tussen 1847 tot 1857 uit. We 
vinden Dargent echter terug op het salon van 1859 (Gent) en dat van 1861 (Antwerpen). Op de 
salons stelt Dargent steeds tentoon met ‘cadre de médailles’, waarin 2 tot 5 medailles werden 
getoond. In vergelijking met andere medailleurs, een beperkt aantal dus. 



Omwille van de onvolledigheid van de saloncatalogi, hebben we slechts van het jaar 1858 informatie 
over de aard van de medailles. In 1858 zal Dargent tentoonstellen met volgende medailles: 

- Medaille voor het concours voor muziekcompositie 
- Medaille voor het jubileum van de vereniging De Wyngaert 
- Medaille ter ere van de overleden Paul Bouré (beeldhouwer) 

De medaille ter ere van Paul Bouré, spreekt het meeste tot de verbeelding om even aan te kaarten. 
 

 
Nicolas Dargent (medaille ter ere van Paul Bouré) 

In 1858 tentoongesteld 

 
Paul Bouré is een beeldhouwer geboren in Brussel in 1823. Reeds in 1848 overlijdt deze beloftevolle 
kunstenaar. Hij was leerling van G. Geefs en E. Simonis in Brussel en daarna van Santarelli in Firenze. 
In 1844 keert hij naar Brussel terug en stelt onder grote belangstelling tentoon. In 1845 maakt hij zijn 
hoofdwerk ‘Prométhée enchaîné’. De meeste van zijn werken bevinden zich in het Museum voor 
Schone Kunsten in Brussel.  
 



 

MEDAILLES OP DE SALONS VOOR SCHONE KUNSTEN TUSSEN 1850 
EN 1900 IN BELGIË 

Deel II 
Jeroen Boel 

Een belangrijke tentoonsteller, die gedurende geruime tijd deelneemt aan de Salons voor Schone 
Kunsten is Constant Jéhotte.  Jéhotte (1809-1882) stelt vanaf 1851 tot en met 1875 zes keer tentoon 
op de Salons voor Schone Kunsten. 
 
Jéhotte was een Belgische medailleur. Hij volgde eerst ‘école de dessin’ waar hij een voortreffelijk 
leerling bleek te zijn, en wordt vervolgens opgeleid in het atelier van zijn vader Léonard Jéhotte, die 
graveur was.  Deze Léonard stelde ook tentoon op de Salons voor Schone Kunsten, maar vóór 1850, 
de periode die we hier bespreken.  
Constant Jéhotte ontwierp in zijn leven 64 medailles. Van het jaar 1857 (salon te Brussel) beschikken 
we over een volledige lijst van een kader met medailles die hij exposeerde. Voorbeelden hiervan zijn 
de medaille voor de violist François Prume, die voor de burgemeester Ferdinand Piercot, twee 
medailles van het oude en het gerestaureerde ‘palais des princes-évêques’ van Luik en die van het 
beeld van Kaïn. Deze laatste medaille is voor de salons van grote betekenis. Dit omdat het beeld van 
Kaïn (gemaakt door Louis Jéhotte) zeer populair was op tentoonstellingen in die tijd, waaronder ook 
de Salons voor Schone Kunsten in België. Le cercle artistique de Liège wilde het succes van het beeld 
op de tentoonstellingen van Parijs en Londen vastleggen in  een ‘numismatisch monument’. Het was 
Constant Jéhotte, de broer van de beeldhouwer, die de eer kreeg om de medaille te maken. Volgens 
Guioth is deze penning uiterst zeldzaam omdat hij eigendom was van de beeldhouwer en enkel in 
beperkte kring werd uitgegeven.v 

 

 
Constant Jéhotte (Louis Jéhotte, Statue de Caïn) In 1857 tentoongesteld 

 
Een voorbeeld van een in 1870 tentoongesteld medaillon in geoxideerd brons, is dat van Léopold 
Wiener (Venlo, 1823 -  Brussel, 1891), dat baron Henri Leys uitbeeldt. Dit gegoten medaillon heeft 
een diameter van 24 cm. Het bevindt zich in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 
Antwerpen.  Van dit medaillon bestaan ook medailles, bijvoorbeeld deze voor de tentoonstelling van 
Parijs van 1867.  De Nederlands-Belgische kunstenaar Léopold Wiener studeerde aan de Académie 



des Beaux-Arts in Parijs en aan de École des Beaux-Arts in Brussel. In 1847 won Léopold Wiener een 
wedstrijd voor graveurs, waardoor hij hoofdgraveur aan de Koninklijke Munt van België werd.vi  

 
Léopold Wiener (baron Henri Leys) 

In 1870 tentoongesteld 
 

Tussen 1850 en 1900, zal Léopold Wiener 8 keer deelnemen met medailles op de salons in 
Antwerpen en Brussel. Léopold Wiener stelt ook af en toe tentoon met een beeldhouwwerk in brons 
of plaaster (bijvoorbeeld ‘La fille des bois’ en ‘La Fille des champs’). 
 
De medailles die Léopold Wiener laat zien zijn vaak portretten, zoals bijvoorbeeld: het portret van de 
Koningin, dat van Van Bommel, De Reiffenberg, De Seutin, dr. Willems, Verhaegen, Delecourt, 
Marcellis, Stassart, Félix de Mérode, Fétis, Jochams, Ch. Rogier, Tesch, De Brouckere, Renard, Van 
Maerlant, Devillez, Guibal, Tiberghien enz. 
 
Léopold Wiener stelt ook tentoon met medailles van belangrijke gebeurtenissen: de exposition 
universelle de Londres, de medaille van Cholera, die van de wet van 1834 van de spoorwegen, het 
huwelijk van de hertog van Brabant, het overlijden van de Koningin Louise-Marie, de 25ste verjaardag 
van de Belgische Revolutie, de 25ste verjaardag van de inhuldiging van Koning Leopold I, de 
inhuldiging van de Congreskolom en de afschaffing van de octrooien… 
 
Leopold Wiener was de broer van Charles en Jacob Wiener. Hun vader was een joods-Hongaarse 
lakenhandelaar uit Venlo, die door de revolutie van 1830 beroofd werd van zijn inkomsten. Jacob, de 
oudste, volgde een opleiding als graveur. Hij vestigde zijn atelier in Brussel. Jacob Wiener ontwierp 
de eerste Belgische postzegel. Jacob of Jacques Wiener (1815-1899) deed ook regelmatig mee aan de 
salons, nl. in de jaren 1851, 1854, 1860, 1861, 1866 (4 keer in Brussel en 1 keer in Antwerpen). 
 
De medailles die Jacques Wiener toont op de Salons voor Schone Kunsten zijn allemaal 
architectuurvoorstellingen. Meestal staat op de voorzijde van de medaille het exterieur van het 
gebouw en op de keerzijde het interieur. Hij zal twee keer tentoon stellen met een kader getiteld 
‘collection de médailles, représentant les principaux monuments de l'Europe’. Dit doet hij in Brussel 
in 1860 en in Antwerpen in 1861. De exacte weergave van de kader met 24 medailles staat 
hieronder:  



 

extérieur de la cathédrale de Tournay 

extérieur de l'église Saint-Étienne à Vienne 

extérieur de l'église de Saint-Isaac, à Saint-Pétersbourg 

intérieur de l'église de Saint-Isaac, à Saint-Pétersbourg 

intérieur de l'église de Saint-Apollinaire, à Remagen 

extérieur de la cathédrale de Winchester 

intérieur du monastère royal de Batalha 

extérieur de l'église Saint-Marc, à Venise 

intérieur de l'église Saint-Marc, à Venise 

extérieur de l'église Saint Ouen à Rouen 

extérieur du monastère royal de Batalha 

intérieur du dôme d'Aix-la-Chapelle 

extérieur de la cathédrale de Lincoln 

extérieur de la cathedrale de Cologne 

extérieur de l'église de Notre-Dame à Paris 

intérieur de Saint-Pierre à Rome 

intérieur de Saint-Paul à Londres 

intérieur de la cathédrale de Bonn 

intérieur de l'église de Sainte-Geneviève à Paris 

extérieur du dôme de la cathédrale de Milan 

intérieur du dôme de Spire 

extérieur de la cathédrale de York 

intérieur du Walhala 

extérieur du dôme d'Aix la Chapelle 

 
Ook Charles Wiener exposeert een aantal keren. Charles Wiener exposeert in tegenstelling tot de 
twee andere broers in een latere periode. Wanneer Léopold Wiener zijn laatste expositie geeft op de 
Salons in 1869, stelt Charles Wiener voor de eerste keer tentoon. Ook Jacques Wiener is dan intussen 
reeds gestopt met exposeren. Charles Wiener exposeert in de jaren 1869, 1872, 1875, 1878, 1881, 
1884 en 1885 (altijd in Brussel enkel in 1885 in Antwerpen op de Wereldexpo). 
 
De aard van de tentoongestelde medailles van Charles Wiener vormt een combinatie van de aard van 
de medailles die Léopold Wiener en Jacques Wiener tentoonstellen. Net zoals bij Jacques zijn er 
architectuurmedailles te zien, bijvoorbeeld het interieur en het exterieur van de kathedraal van 
Toledo (Spanje). Net zoals bij Léopold zijn er ook portretten te zien en medailles van belangrijke 
gebeurtenissen, zoals het portret van Alexandre Rodenbach en de medaille van de industriële 
tentoonstelling van Nederland. 
 
Wat Charles Wiener speciaal maakt, is het internationale karakter van zijn tentoongestelde werken. 
Vele medailles zijn voor het buitenland bestemd, zoals daar zijn: Sir Moses en Lady Montefiori 
(Engeland), Benjamin Rumford (Engeland), een muntstuk van Portugal (5000 Reis), medaille van de 
‘encouragement des beaux arts’ (Portugal), exposition universelle d’Oporto (Portugal) en Festival de 
Bayreuth: principaux personages des opéras de Wagner, waarvan hieronder een afbeelding: 



 
Charles Wiener (Festival de Bayreuth) 
Tentoongesteld in 1872, 1875 en 1878 

 
WIENER, Charles: Germany, 1876, brons, 71 mm 
Obv: Bust of Richard Wagner (r.)     RICHARD WAGNER 
Rev: karakters van opera’s van Wagner: de Niebelungen: De drie nimfen van de Rijn, Siegfried, De 
god Wotan, Brunhilde, Tannhauser (met harp), Tristan, Lohengrin, Hans Sachs (met boek), Le 
vaisseau fantôme. 
 
Een andere Belgische graveur was Adolphe Jouvenel (1798 – Brussel, 1867). Jouvenel werd geboren 
op 10-5-1798 en stierf in Brussel op 9-9-1867. Volgens Thieme-Becker zijn er een 75-tal medailles van 
hem bekend. Hij zal in de periode 1851 – 1863 zes keer tentoonstellen met plaasteren medaillons en 
kaders met medailles in. Helaas kennen we enkel de medailles, hij exposeerde in het jaar 1863, 
omdat de saloncatalogi geen verdere aanduiding geven omtrent de aard van de medailles. De 
medailles die hij in 1863 tentoonstelde zijn: 

- la Joie publique, médaille frappée à l'occasion de la rentré du Roi à Bruxelles, le 24 
septembre 1862 

- Portrait de S.A.R. le duc de Brabant, jeton 
- Abolition des octrois, médaille frappée en l'honneur de M. Frère-Orban, ministre des 

finances. 

  
Adolphe Jouvenel (Rentrée du Roi à Bruxelles) 

In 1863 tentoongesteld 



Voorzijde: In een randversiering: LEOPOLD I ROI DES BELGES Hoofd van Leopold I, met een 
lauwerkrans, naar links 
Keerzijde: In een randversiering: RENTRÉE DU ROI À BRUXELLES Een man en twee jongens 
juichen de aankomst van de koning toe. Op de achtergrond de menigte die de koning toejuicht 
en het paleis. Op de afsnede : 24 SEPT. 1862/JOUVENEL 

 
Eugène-André Oudiné (Parijs, 1810 – Parijs, 1887) stelt in Brussel in 1854, 1857, 1863 en 1869 
tentoon met medailles. Oudiné is niet alleen bekend geworden omwille van zijn medailles, hij 
excelleerde ook door zijn monumentale sculpturen en portretbustes. Voor zijn graveertechniek 
ontving hij in 1831 de grote prijs van Rome.vii 
 
Oudiné stelt op onze Belgische salons met verschillende soorten medailles tentoon, in mindere mate 
portretten. Voorbeelden zijn de kathedraal van Alger, de kathedraal van Marseille, de Société 
Agricole de Cognac, d’assurances maritimes, chemin de fer Paris-Espagne, de l'annexion de la Savoie 
et du comté de Nice à la France enz. 
 
Een bijzonder mooie medaille is die van ‘du plafond peint mar M. Ingres pour l'hôtel-de-ville de Paris’ 
uit 1854. 
 

 
Eugène-André Oudiné (plafond peint par M. Ingres pour l’hôtel de ville de Paris) 

Tentoongesteld in 1857 

 
Voorzijde :  L'apothéose de Napoléon Ier d'après le tableau d'Ingres, estrade au-dessous inscrite IN 
NEPOTE REDIVIVUS ; au bas INGRES PINXIT et signature E. A. OUDINÉ.  
Keerzijde :A L'EMPEREUR. NAPOLEON. PREMIER. LA. VILLE. DE. PARIS// * (date) *. Écu couronné de la 
ville de Paris tenu par la Prospérité et la Justice, devise FLVCTVAT NEC MERGITVR et signature E. A. 
OUDINÉ.  
Diameter : 77 mm. Gewicht: 233 g. 
 
De volgende die chronologisch aan bod komt is Alexandre Geefs. Geefs is een Belgische 
beeldhouwer, geboren op 1-1-1829 in Antwerpen en overleden op 27-8-1866 in Schaarbeek. Hij was 
de broer van beeldhouwer Guillaume Geefs en leerling van Braemt. Hij maakte hoofdzakelijk 
medailles. Geefs stelt tussen 1854 en 1866 zes keer tentoon, zowel in Brussel als in Antwerpen. Hij 
exposeert in die periode zowel medailles als medaillons. Veel van de getoonde medaillons zijn 
uitgevoerd in plaaster, enkele ook in brons.  



Geefs stelt voornamelijk tentoon met medailles van belangrijke gebeurtenissen, zoals die van de 
vrijmaking van de Schelde, die van het internationaal congres van ‘réformes douanières’ en die van 
de Internationale Tentoonstelling in Dublin. Daarnaast ook enkele portretten,  zoals dat van Antoine 
Wiertz en dat van De Brouckere. 
 

 
Alexandre Geefs (Congrès International des Réformes Douanières) 

In 1857, 1858 en 1866 tentoongesteld 

 
Iets later, deed ook Édouard Geerts tussen 1869 en 1887 mee aan de salons. Geerts werd geboren in 
Brussel op 10-1-1846 en stierf op 24-11-1889. Hij was leerling van Charles Van Der Stappen in 
Brussel. Geerts stelde voornamelijk tentoon met kaders met medailles, maar ook met marmeren 
medaillons en met plaasteren beelden. 
 
Een medaille die Geerts in 1887 tentoonstelt, is deze van professor Nypels. Deze professor was een 
criminoloog. De medaille maakt deel uit van een reeks van vier medailles. Het zijn stuk voor stuk 
herkenningsmedailles van professoren: Van Beneden, Radoux, Trasenster en Nypels. 
 

 
Édouard Geerts (Professeur Nypels) 

In 1887 tentoongesteld 



Andere mooie penningen die Geerts tentoonstelde, waren onder andere die van Ortelius en 
Mercator (in 1870, 1871, 1874 en 1875), die van de oprichting van het standbeeld van de cellist 
Servais te Halle (in 1874 en 1875) en die van het 25-jarig bewind van de koning van Nederland. 
 

 
Edouard Geerts (Ortelius en Mercator) 

Tentoongesteld in 1870, 1871, 1874 en 1875 

 
Een Gentse medailleur die we meer dan zomaar sporadisch zien opduiken op de Salons voor Schone 
Kunsten is Victor Lemaire (5-2-1826, Gent - 26-9-1905 Gent). Deze man snijdt aanvankelijk 
overwegend stempels. Op de Salons voor Schone Kunsten vinden we hem  echter terug met 
medailles en met cameeën. Medailles stelt hij tentoon in de jaren 1865, 1871, 1872, 1881, 1884, 
1888 en 1897. 
 
Een medaille die hij tentoonstelt voor de inhuldiging van een monument is deze voor het standbeeld 
van Jacob van Artevelde te Gent, dat officieel 14 december 1863 werd ingehuldigd. (zie afbeelding) 
De medaille werd in het jaar 1865 op het salon te Gent tentoongesteld. Een andere medaille die 
Lemaire in 1884 exposeert is die van ‘des nouvelles installations maritimes de Gand’. 
 

 
Victor Lemaire (Jakob van Artevelde, plechtig onthuld) 

In 1865 tentoongesteld 



Op het einde van de periode die we bespreken, zijn er nog twee Antwerpse medailleurs de moeite 
waard om aan te halen. Het gaat hier over vader en zoon Frans en Jules Baetes.  
 
Frans Baetes is een Belgische medailleur, geboren op 3-8-1826 in Antwerpen en aldaar overleden op 
15-10-1890. Hij was leerling van Veyrat. Hij begon een graveurinstituut dat vervolgens door zijn zoon 
geleid werd. Frans Baetes zal in onze periode in het jaar 1870, 1873, 1875, 1876 en 1885 deelnemen. 
De laatste keer doet hij dus mee aan de wereldexpo in Antwerpen. In de jaren 73,75 en 76 stelt hij 
slechts één medaille tentoon. 
 
Op de wereldexpo van 1885 stelt hij de volgende medailles tentoon: 
 

Voorzijde van de gedenkpenning van de sloping van het Zuiderkasteel te Antwerpen, aan Z.M. de 
Koning aangeboden namens het gemeentebestuur. 

Eremetaal (voor-en keerzijde) besteld door de maatschappij ter bevordering van bouwkunde te 
Amsterdam, naar aanleiding van een internationale prijsvraag. 

Gedenkpenning (voorzijde) ter ere van het Nederlandsch staatsbestuur. 

Voorzijde van de gedenkpenning, namens de gemeenteraad van Antwerpen aan de kunstschilder 
Hendrik De Braeckeleer aangeboden. 

Gedenkpenning (voor-en keerzijde) gegraveerd voor het Aardrijkskundig Genootschap van 
Antwerpen. 

 
Zijn zoon Jules Baetes (geboren te Antwerpen in 1861) neemt in onze periode slechts één keer deel 
in 1894 met een zeer interessante medaille voor ‘l'Exposition internationale de l'alimentation’ van 
1893 (zie afbeelding). Deze medailleur en beeldhouwer was leering van Thomas Vinçotte. Het portret 
van koning Leopold is vrij conservatief weergegeven. De keerzijde van de medaille is echter veel 
moderner, met een vrijere vorm van expressie. Het is dan ook de periode waarin andere 
kunststromingen, naast neogotiek, de bovenhand gaan nemen. 
 

 
Jules Baetes (Exposition Internationale de l’alimentation 1893) Tentoongesteld in 1894 

 



Frantz Vermeylen stelt op de wereldexpo van Brussel 1897 tentoon en ook in 1900.  Vermeylen was 
een Leuvense beeldhouwer en een leerling van zijn vader aan de academie van Leuven en van Aug. 
Dumont in Parijs. Vermeyelen restaureerde talrijke gebouwen (bv. het stadshuis van Oudenaarde) en 
ontwierp monumenten (bijvoorbeeld dat voor Orban de Xivry in Aarlen). Een voorbeeld van een 
medaille die hij exposeert, is deze van O. Vredius en de ‘Société Royale de Numismatique de 
Belgique’. Ook hier zien we een duidelijke verandering in de plastische weergave van het portret van 
O. Vredius. Het portret is veel minder klassiek en heeft een andere expressie dan de typisch 19de 
eeuwse medailles. 

 
Vermeylen Frantz  (O. Vredius) Tentoongesteld in 1897 

 

Olivarius Vredius, latinisering van Olivier de Wree, (Brugge, 20 september 1596 - 21 maart 1652) was 
een Vlaams geschiedkundige uit de eerste helft van de 17de eeuw. Hij was ook een vermaard 
rechtsgeleerde en kunstbeschermer.viii 
 
Een laaste medailleur en beeldhouwer die we bespreken is Paul Du Bois. In de periode die in dit 
artikel wordt bestudeerd, stelt Du Bois enkel in 1900 tentoon. Du Bois was in zijn leven professor 
beeldhouwen aan de Academies van Bergen en Brussel. Hij werd geboren in Aywaille op 23.9.1859. 
In 1881 werkt hij in het atelier van Charles Van Der Stappen. Wanneer Du Bois tentoonstelt in 1900, 
is dat eigenlijk nog maar zijn beginperiode. Veel van zijn werken zijn in de 20ste eeuw ontstaan. Een 
voorbeeld is de medaille die hij maakt voor de Internationale tentoonstelling van Luik 1905. 
 
Op het salon van 1900 werden volgende modellen van gedenkpenningen tentoongesteld: 

het boek (brons) 

de lezing (brons) 

vrouwenportret (brons) 

Sint-Jooris (brons) 

schieting van Tervueren (brons) 

Sint-Michiel (brons) 

Théo Ysaye (tin) 

 



 
Paul Dubois (Le livre) In 1900 tentoongesteld 

 
Andere Belgische medailleurs, die minder frequent deelnamen aan de Salons voor Schone Kunsten te 
Brussel, Antwerpen en Gent van 1850 tot 1900  en waar we helaas geen specifiëring over de aard van 
de medailles over hebben, waren: 

 H. Distexhe (in 1851 en 1852)  

 Hart (in 1851, 1854, 1857, 1858) 

 A. Fisch (in 1869) 

 Jean-Jospeh Danse (in 1881) 

 Charles Würden (in 1881, 1882, 1883, 1885) 
 
Ook buitenlandse kunstenaars zullen op de salons met medailles uitpakken. Stellen eveneens 
tentoon: 

 Joseph Dantzell (Frankrijk) in 1851 

 Benjamin Wyon (Engeland) in 1861 

 Joseph S. Wyon (Engeland) in 1861 

 Christian Schnitzspahn (Duitsland) in 1861 

 Jules Petit (Frankrijk) 1875 

 Louis-Oscar Roty (Frankrijk) in 1884 en 1887 

 Jules-Clément Chaplain (Frankrijk) in 1887 en 1890 
 

Conclusie 
Op de Salons voor Schone Kunsten, die afwisselend georganiseerd werden in Brussel, Antwerpen en 
Gent, waren er bijna iedere keer medailles te zien. Gedurende deze periode werd de medaillekunst 
nog niet als een apart genre beschouwd, maar werd ze onder de beeldhouwkunst gecatalogeerd. 
Veel medailleurs waren ook beeldhouwer en omgekeerd. De periode die in dit artikel besproken 
wordt (1850-1900) valt onder de Neo-Gotiek. Typisch aan deze periode is het zoeken naar identiteit 
voor het België dat nog maar net onafhankelijk geworden was. Het maken van herdenkingsmedailles 
had daar enorm veel mee te maken. Door  bepaalde personen uit het verleden of het heden te eren 
met een medaille, of door bepaalde gebeurtenissen vast te leggen door een herdenkingsmedaille te 
maken, werd deze identiteit als het ware op kleine schaal uitgebeeld. Medailles hadden bovendien 
het voordeel dat ze makkelijk konden worden verspreid. 



Medailleurs stelden op de salons onder andere medailles tentoon. Deze werden in ‘cadre de 
médailles’ gerangschikt. Anderzijds exposeerden medailleurs ook medaillons. Medaillons kunnen 
worden beschouwd als medailles op grote schaal, of omgekeerd, medaillons werden gereduceerd tot 
medailles op de reduceerbank. De tentoongestelde medaillons waren gemaakt ofwel uit gebronseerd 
plaaster ofwel uit brons, heel uitzonderlijk uit marmer. 
Op de salons waren grosso modo een 3-tal soorten medailles te zien: herdenkingsmedailles voor 
personen (zowel historische figuren als tijdgenoten), medailles die betrekking hadden op belangrijke 
gebeurtenissen en medailles die belangrijke gebouwen en monumenten van België en Europa tonen. 
Daarnaast werden er uiteraard ook prijsmedailles en herdenkingsmedailles uitgegeven, maar deze 
medailles kwamen niet aan bod in dit artikel. 
Tijdens de periode 1850-1900 deden er waarschijnlijk een 28-tal verschillende medailleurs mee aan 
de Salons voor Schone Kunsten in Brussel, Antwerpen en Gent. De meeste waren Belgisch, maar 
sommige kwamen uit het buitenland: Frankrijk, Engeland en Duitsland. Volgens mijn database gaat 
het ongeveer om 500 verschillende medailles. Het reëel aantal is groter, want op sommige regels in 
de tabel staat gewoon ‘cadre de médailles’ zonder  verdere specifiëring omdat dit in de catalogus 
ontbreekt. Kwantitatief gezien zijn het de drie gebroeders Wiener die de meeste medailles 
exposeren. 
De studie van dit onderwerp heeft licht geworpen op Belgische en buitenlandse medailleurs die zich 
in hun periode wilden tonen op de Kunstsalons van België. In zekere zin zijn ze dan ook 
representatief voor de medaillekunst uit die tijd. Zeker wanneer men de laatste medailles gaat 
bekijken, is er een duidelijke evolutie en stijlverandering zichtbaar. De periode 1850-1900 is dus niet 
alleen thematisch interessant, op het einde van deze periode is er ook sprake van een vrijere 
vormgeving en expressie.  
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