
afval misschien?, achteloos weggegooid. Ik raapte het op en het bleek een brieventas, met een som 
geld erin, te zijn. Ik keek nader wat deze inhield: ja, d'r stak een redelijke som geld in en 
bovendien, daarbij keek een klant van het huis mij lachend aan. Hoe? u raadt het: op de pasfoto van 
zijn identiteitskaart. Ik telde het geld en borg alles veilig weg in mijn schuif (lade). 

Geen tien minuten later zag ik onze onfortuinlijke klant, zoekend en slenterend, onze terras 
`afdweilen'. Opgewekt begroette ik hem, maar ik merkte direct dat er iets 'scheef' zat. 

"Zwijg", begon hij zijn verslag, "gisteren heb ik een 'goed' paard gespeeld op de koers, een glaasje 
gedronken en, `godv ...', mijn portefeuille verloren ... "Mijn vrouw, die weet er nog niets van", 
besloot hij op klagerige toon, wat voor hem de zaak nog pijnlijker maakte. 

Zóiets "in je zak moffelen en houden", dat beschouw ik als diefstal. 

"Een momentje", suste ik hem, "ik ben seffens terug". Ik nam zijn bezit uit mijn schuif en 
overhandigde hem zijn eigendom. 

Zijn gemoedsstemming veranderde, vlugger dan de barometer. Zijn gezicht krulde in een lach en hij 
klopte mij op de schouder van `contentemene. Ik kreeg een "dikke" beloning. 

Maar zijn blijdschap gaf mij meer plezier. 

Hij is een trouwe klant gebleven ... 

OOSTENDE NUMISMATISCH 

door Roland VERSLUYS 

Meer en meer komen "Oostendse" penningen-medailles-jetons in speciale verkooplijsten in de 
numismatica en worden te koop aangeboden. Volgende informatie kan nuttig zijn: 

In deze bijdrage: MEDAILLES. :beschrijving en vraagprijs. 

-Buste van Leopold I 1839 –medaille voor moed en toewijding 10 januari 1839 –met draagoog-
verguld zilver 055mm ontwerper: Braemt JP 	Prachtig - vraagprijs E 380 

-Buste van naakte vrouw met palmtak,bazuin en vaandel XXXVIII e Festival - met draagoog Ae 
ontwerper: Calle 	 Prachtig - vraagprijs E 35 

-Staande vrouw met penselen/School voor schilderskunst Brussel Directeur A.Vanderbelen 
toegekend aan L.Verbeke Oostende 075mm AeG–ontwerp:Tombay A – 

Zeer fraai - vraagprijs E 190. 

-Buste van Leopold II –onthulling van standbeeld Leopold II –Oostende 19-7-1931 –met 
draagoog-050mm- Ae /AeU/AeG – ontwerp: Devreese Godefroid 

Prachtig - vraagprijs :€451E65/€75 

-Inname van Oudenaarde Oostende & Nieuwpoort door Lodewijk XV -1745 Ae 
ontwerp F.M. (?) 	 Prachtig - vraagprijs:€230 
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-Ontscheping van de koningin Victoria van Engeland 13 september 1843 te Oostende-055mm 
Aeu - ontwerp Hart Oostende 	 Prachtig - vraagprijs E95 Ae / €120 AeU 

-Buste van Leopold III in halve lauwerkrans XXXXIe Festival 1934 Oostende met draagoog AeU 
0 60mm ontwerp Heusers Oostende -- 	 Prachtig - vraagprijs:€45 

-Spotpenning = regeling van de troonopvolging van Karel VI door Maria Theresia van Oostenrijk-
1742- "De prachmatique sanctie beloofd en nou van erveland beroofd" /"Ede en verbonde 
gebrooken ent vuur alomme aan gestooken" 042mm-ontwerp:? 

Zeer fraai - vraagprijs:E75 

-Leopold I & Louis d'Orléans - lauwerkrans 1843 - Ae - 041mm - ontwerp:? 
Prachtig - vraagprijs:€95 

-Gent & Oostende 1879 Ag (zilver)-"Het Vancrombrugghe's Genootschap"---"Herinnering aan de 
Plechtige intrede onzer Tooneelafdeling na de Prijskamp te Oostende op Zondag 1 Juny 1879" 
Gegraveerde en gekroonde medaille aan decoratief draagoog -058mm-ontwerp:? Zeer fraai: €190 

-Etui met 3 medailles,ter gelegenheid van de inhuldiging van het standbeeld Leopold I 1831-1865 
—wapenschild Oostende - origineel etui met goudopschrift 69/51X42mm - Ae+AeG+AeU 

Prachtig - vraagprijs: E 350. 

-Buste Leopold II —wapenschild Oostende —halfnaakte vrouw met palmtak "festival 1905" - met 
draagoog 60X4Omm —ontwerp Sienon Joseph -Ae 

Prachtig - vraagprijs: E35 

-Buste van Albert I —"Muziekinstrumenten Festival 1911" — met draagoog - AeU-ontwerp: 
Vander Aa Oostende - 	 Prachtig - vraagprijs: E 50 

-Buste van Leopold II -wapenschild van Oostende-ontwerp Wiener Charles - AeG 
Prachtig - vraagprijs: E40 

Ae = brons----AeG = verzilverd brons----AeU = verguld brons. 

Nu is het ogenblik aangebroken: om zolder-kelder en dozen en/of andere plaatsen te doorzoeken 
om te zien hoe rijk men is. Zelf nooit gedacht aan deze prijzen. Beter daarin te verzamelen dan in 
aandelen ???? 

Bron = www.fleurdecoin.be  
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