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GOUDEN MEDAILLES VAN DE EXPO 1958 IN BRUSSEL 
EN HUN POCHETTEN – ENKELE ONBEKENDE ZEER 

ZELDZAME VARIANTEN 

Arnaud Grispen *1 

n het jegmp 2013 verscheen een artikel met als titel De doosjes van 
de herdenkinsmunten en -medailles van 1880, 1935 en 1958. Hierin werd 
ook een deel opgenomen over de gouden medailles en hun pochetten van 

de Expo 1958. Recentelĳk vond ik nog enkele bĳkomende varianten van deze 
laatste; het gaat hier om drie zeer zeldzame varianten. 
 
 
type 2a – sint-maarten 
 

       
 

Vz/ Een wereldbol met een gehurkte figuur naar rechts gericht met het em-
bleem van EXPO 58 boven zĳn handen. 
Bovenaan langs de rand: ● EXPOSITION UNIVERSELLE ● WERELDTENTOON-
STELLING ●; onderaan . BRUXELLES ● BRUSSEL 

Kz/ Sint-Maarten te paard die zĳn mantel aan de armen gee. Bovenaan langs 
de rand 26 bolletjes; onderaan GREATER HOPE AND LOVE. 

Diameter: 26,10 mm – massa: 8,00 g – stempelstand: ⇈ (medailleslag). 

Goud met een gehalte van 900‰ – de rand is glad – zeldzaamheidsgraad: RRR. 

                                                             
 * Dank aan Lea Vandenbruwaene (Fleur de Coin/Gent) en aan Antoine Bruylandt voor de 

medewerking aan dit artikel, i.h.b. voor de foto’s. 
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De pochet is in wit plastiek met een rode drukknop, en draagt de goudkleurige 
opdruk EXPO 58 | BRUXELLES. 

Afmetingen: breedte (voor- en achterkant): 47 mm – hoogte (idem): 42 mm –
dikte: 7 mm. 

 
type 2b – sint-maarten 
 

       
Vz/ Zoals type 2a. 

Kz/ Zoals type 2a. 

Diameter: 36,20 mm – massa: 16,00 g – stempelstand: ⇈ (medailleslag). 

Goud met een gehalte van 900‰ – de rand is glad – zeldzaamheidsgraad: RRR. 
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De pochet is in wit plastiek met een rode drukknop, en draagt de goudkleurige 
opdruk EXPO 58 | BRUXELLES. 
Afmetingen: breedte (voor- en achterkant): 47 mm – hoogte (idem): 42 mm – 
dikte: 7 mm. 

 
type 3a – atomium (klein en groot formaat) 
 

             
 

Vz/ Een wereldbol met het embleem van EXPO 58. Bovenaan langs de rand: 
WERELDTENTOONSTELLING – BRUSSEL –; onderaan BELGIE. De parels 
langs de rand zĳn uitzonderlĳk groot. 

Kz/ Het Atomium boven het jaartal -1958-. Langs de rand: BRUXELLES-
EXPOSITION UNIVERSELLE-BELGIQUE. Ook hier zĳn de parels uitzon-
derlĳk groot. 

Diameter: 27,3 mm – massa: 10,24 g – stempelstand: ⇈ (medailleslag). 

Goud met een gehalte van 900‰ – de rand is glad – zeldzaamheidsgraad: RRR 
– het betre hier een variant met de ĳkmerk voor het gehalte (0.900) en het 
waarborgmerk tussen de steunpilaren van het Atomium. 

Deze medaille bevond zich niet in een pochette, maar de volgende pochetten 
werden gebruikt voor dit type: pochette in bordeaux plastiek, met een bruine of 
bordeaux drukknop, en de gouden opdruk ATOMIUM | Au 900[.]. 

Afmetingen: breedte (voor- en achterkant): 44 mm – hoogte (idem): 42 mm – 
dikte: 7 mm. 

             




