
Verzameling Marcel Hendrickx 
 
Marcel Hendrickx (Hasselt, 9 november 1926 – Maaseik, 23 januari 2000) groeide op in Hasselt waar 
zijn adolescentenjaren beheerst werden door de Tweede Wereldoorlog. Kort na het einde van de oorlog 
begon hij architectuur te studeren aan het Institut supérieur Saint Luc te Luik. Nadat hij in 1950 
afstudeerde was hij gedurende enkele jaren actief als zelfstandig architect, maar in 1953 ging hij aan de 
slag voor de steenkoolmijn André Dumont te Waterschei. Die bestond toen reeds geruime tijd en 
gelijktijdig met de ontwikkeling van de mijn zelf was tijdens het Interbellum de Tuinwijk uitgebouwd. 
Toen Marcel Hendrickx als architect voor de mijn werkte was de ontwikkeling van de Tuinwijk 
grotendeels afgesloten en zijn werk bestond aanvankelijk vooral uit onderhoudswerken en renovaties. 
Vanaf de jaren ’60 werd echter duidelijk dat de mijn voor veel verzakkingen zorgde, met bijhorende 
schade aan gebouwen. Hendrickx specialiseerde zich in mijnschade en werd hierin een gewaardeerd 
deskundige. Hij ging in december 1986 met pensioen, toen de glorieperiode van de Limburgse 
steenkoolmijnen reeds voorbij was. Minder dan een jaar later werd de mijn van Waterschei gesloten.  
In juni 1953 huwde Marcel Hendrickx te Maaseik met Thérèse Godelaine (Ougrée, 23 augustus 1929 – 
Maaseik, 5 december 2016). Zij had een sterke band met Maaseik, de geboortestad van haar moeder 
Antoinette Gessler (Maaseik, 11 december 1897 – 19 juli 1978). Het jonge paar vestigde zich te Maaseik 
en ontwikkelde een grote belangstelling voor de lokale geschiedenis en het culturele leven waarin ze 
beiden erg actief werden. Hierdoor werd Marcel Hendrickx naast zijn professionele loopbaan een 
gedreven historicus. Hij volgde in zijn vrije tijd een opleiding tot bibliothecaris en was gedurende vele 
jaren onbezoldigd stadsarchivaris van Maaseik. In de jaren ’50 en ’60 van vorige eeuw zorgde hij ervoor 
dat het verwaarloosde stadsarchief niet verloren ging (Hendrickx & Hendrickx 2002). Daarnaast was hij 
één van de drijvende krachten voor de oprichting van het stadsmuseum (1964) en het 
documentatiecentrum Maaseik (1986). 
 

 
 
Zoals zoveel van zijn tijdgenoten was Marcel reeds als kind begonnen met het verzamelen van munten, 
bankbiljetten, postzegels en eigenlijk alles wat kon verzameld worden. Maar voor hem was het geen 
tijdelijk bevlieging en hij bouwde zijn verzamelingen steeds verder uit. Geleidelijk aan specialiseerde 
hij in zeer uiteenlopende domeinen waaronder Rusland, het Nabije en Midden Oosten opvallen, telkens 
met grote aandacht voor munten voorafgaand aan de 20ste eeuw. Maar zijn grootste interesse betrof 
munten van de Nederlanden uit de middeleeuwen tot en met de 17de eeuw, met de nadruk op de munten 
van Luik en de lokale Limburgse muntplaatsen. Hij legde een uitvoerige en systematische documentatie 
aan en had een uitgebreide bibliotheek in een tijd lang voor alles via internet toegankelijk werd. Om 
over voldoende informatie te beschikken was hij lid van meerdere numismatische verenigingen en werd 
hij corresponderend lid van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek (1972). Hij 
correspondeerde regelmatig met de bekende numismaten Paul Lucas, Jean De Mey en Jos Philippen die 
graag beroep deden op zijn detailkennis van Luikse en Loonse munten. Hij was ook lid van de Belgo-



Sovjetse Vereniging, destijds één van de weinige mogelijkheden om numismatische inlichtingen uit de 
Sovjetunie te bekomen.  
 
Hij bouwde zijn verzameling uit via een netwerk van contacten in binnen- en buitenland. Hij was een 
bekend gezicht op alle mogelijke grote en kleine ruilbeurzen maar kocht ook regelmatig stukken op 
veilingen en bij muntenhandelaars, waaronder natuurlijk ook Jean Elsen. 
 
De opleiding architectuur te Luik leunde nauw aan bij het kunstonderwijs en er werd veel aandacht 
besteed aan schilderen en tekenen. Het tekenen van munten was dan ook een kolfje naar de hand van 
Marcel Hendrickx. Hij tekende zowel stukken uit zijn eigen verzameling als uit die van vrienden en 
alhoewel hij een onmiskenbare stijl ontwikkelde, legde hij altijd de nadruk op de zo getrouw mogelijke 
weergave van de munten. De tekeningen vormden de basis voor de vele kleine bijdragen die hij over 
munten schreef en ook voor de uitgebreidere studies van de munten van Maaseik, Stevensweert en 
Kessenich. De tekeningen die hij maakte van munten van Thorn, Rekem en andere Limburgse 
muntplaatsen werden helaas nooit in hun geheel gepubliceerd maar voor Rekem werd een aantal 
tekeningen opgenomen in het standaardwerk over de geschiedenis van Rekem door Rafaël Verbois 
(1972). 
 
Zijn tekentalenten zorgden er ook voor dat hij gevraagd werd om omslagtekeningen en illustraties te 
maken voor tijdschriften zoals Limburg en De Maaseikenaar. Maar het meeste plezier beleefde hij aan 
het ontwerpen van penningen en gelegenheidsmunten. Hiervoor zocht hij inspiratie in historische 
voorbeelden en probeerde die met de actualiteit te verbinden. Bij de meest geslaagde voorbeelden horen 
de carnavalsmunten voor de Maaseiker carnavalsvereniging Het heilig Wammes (1975) en een penning 
voor de viering van het 750-jarig bestaan van Maaseik (1994). Ook ontwierp hij een munt voor Rekem 
(1984) om terug aan te sluiten bij het muntrecht dat Rekem ooit had maar vooral om het fonds voor de 
verfraaiing van Oud-Rekem te steunen. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Marcel Hendrickx een bekend en populair figuur was in de wereld 
van de Limburgse historische kringen en tijdschriften en hiervoor ook waardering kreeg na zijn 
overlijden (o.a. Gerits 2000).               

Stan Hendrickx 
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