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Paul Huybrechts 70 jaar en 50 jaar 
meester-graveur
In januari 2021 verschenen twee boe-
ken over de meester-graveur Paul Huy-
brechts (1951) naar aanleiding van zijn 
70ste verjaardag en het feit dat hij 50 jaar 
werkzaam is in zijn vak. Deel één is een 
catalogus en deel twee is een biografie 
over de kunstenaar. Beide boeken zijn 
samengesteld door Luc Vandamme, 
bekend van vele numismatische publi-
caties en de uitgave van FLASH-Medail-
les voor de Belgische penningvereniging 
Promotie van de Medaille (PVDM). Hier-
onder staat hoe u ze kunt bestellen.

Catalogus 
Deel I is een catalogus en heeft de titel: 
Paul Huybrechts 70 50 jaar meestergra-
veur en medailleur. In het boek zijn 577 
pagina’s en zijn meer dan 1200 afbeel-
dingen van medailleontwerpen, postze-
gels en andere creaties te zien, zowel in 
kleur als zwart-wit. De afmetingen zijn 22 
x 31 x 3.5 cm, een zwaar boek. De tekst 
is in het Nederlands. Het geeft een infor-
matief overzicht van al zijn gerealiseerde 
werken.
Vandamme moet hier een gigantische 
klus aan hebben gehad met bijbehoren-
de teksten en foto’s. Het is een compact 
geheel en prettig om in te bladeren en 
te zoeken. De kleuren en lay-out zijn rus-
tig gehouden. Voor medailleliefhebbers 
is dit boek een absolute aanrader. In 
een volgend artikel zullen we uitgebrei-
der over deze catalogus en Huybrechts 

zijn medailles ingaan en er een tiental 
beschrijven, zodat u zijn ontwikkeling aan 
de hand van afbeeldingen kunt volgen.

Biografie
In deel II vindt u het verhaal over zijn 
jeugd en opleidingen, plus afbeeldin-
gen van medailles, munten, postzegels, 
horloges en sieraden die over 144 pagi-
na’s zijn gespreid. De grote is 21x30x1,2 
cm. De tekst is in het Frans met daar-
naast bijdragen in het Nederlands, En-
gels en Duits. Het voorwoord is van Cé-
dric Visart de Bocarmé, voorzitter van de 
Société Archéologique de Namur en in 
het Nederlands door minister van staat 
Mark Eyskens. 
Aan het boek werkten maar liefst elf 
prominente numismaten mee: Fiona 
Lebecque, Luc Van Eeckhoudt, Donald 
Scarinci, Béatrice Coullaré, Stefan De 
Lombaert, Rainer Grund, Alain Fossion, 
Luc Vandamme, Henrianne Van Zurpele, 
Eddy Fraîture en Gunnard Riebs. De een 
bespreekt zijn medailles, de ander zijn 
postzegels of horloges, ieder met zijn of 
haar specialisatie. Er staan pagina grote 
foto’s in, die de hoofdstukken markeren. 
Storend is het vele rood over sommigen 
pagina’s waardoor je aandacht afge-
leid wordt. De wit gedrukte tekst is moei-
lijk te lezen in het felle rood.

Paul Huybrechts
Verscheidene malen heb ik over zijn 
medailles geschreven, maar wist niet 
dat hij zo’n indrukwekkende serie post-

zegels heeft ontworpen met portretten, 
landschappen, historische panden, met 
daarop alles wat binnen dit thema past. 
Die zijn werkelijk prachtig en met deze 
postzegelontwerpen bevestigt hij nog-
maals zijn vakmanschap. Door het be-
kijken van de medailles, munten, siera-
den, horloges en postzegels krijgt u een 
totaalbeeld van zijn kunnen. Bij deze 
twee prachtig uitgevoerde catalogi kan 
ik maar één woord bedenken: respect.

Tentoonstelling
Van 27 mei tot eind augustus 2021 komt 
er in het Rijksarchief, Boulevard Cauchy 
41 te Namen een grote overzichtsten-
toonstelling met circa 750 werkstukken, 
zoals honderden medailles, reliëfs en 
medaillesculpturen. Raadpleeg voor uw 
bezoek de website www.arch.be button 
‘Onze leeszalen’ voor openingstijden en 
de geldende coronamaatregelen.

Arnold Nieuwendam

Bestelinformatie voor de twee cata-
logi
Deel 1. Paul Huybrechts 70 jaar en 50 
jaar meester-graveur. Zijn medailles. 577 
pagina’s waarvan vele afbeeldingen in 
kleur. € 80. Deel II. Biografie met munten, 
postzegels en graveerwerk. 144 pagina’s 
in kleur  € 25. Beide delen zijn apart te 
bestellen of samen voor de prijs van € 
100 + € 7 verzendingskosten (België) of 
€ 10 (Europa). Bankrekening: BE48 0689 
3254 8327 (GKCCBEBB) vzw Limburgse 
Commissie voor Numismatiek.

De organisator van de tentoonstelling 
is de Société Archéologique de Na-
mur en vindt plaats in de gebouwen 
van het Rijksarchief te Namen.
Boulevard Cauchy 41
BE-5000 Namen, België
Tel. +32 81 65 41 98
Website: www.arch.be
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