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VOORWOORD
Beste muntliefhebber,
In deze nieuwjaarsmaand wens ik u een gelukkig,
gezond en ‘uitmuntend’ 2017!
De Koninklijke Munt van België blijft ten uwen
dienste ook in 2017 en heeft heel wat interessante
muntuitgiften in petto.
In deze Muntinfo staan drie monumenten centraal: één van glas en staal, de twee andere van
vlees en bloed…
Het station Antwerpen-Centraal geniet wereld-

NIEUW OP DE BOEKENPLANK
OFFICIËLE CATALOGUS DER
BELGISCHE MUNTEN 1832-2016,
MORIN EDITIE 2017

Deze catalogus is DE referentie
voor alle verzamelaars van
Belgische munten
De nieuwe editie is weer volledig up to date. 4200 prijzen werden aangepast,
bovendien zijn alle prijzen van alle gouden en zilveren munten aangepast aan de
actuele goud- en zilverprijzen.

faam als één van de mooiste stations ter wereld en
wordt met de uitgifte van twee munten van 10 en
50 euro in de kijker geplaatst.
In 2016 namen we afscheid van twee iconen uit de
artistieke wereld: Marc Sleen en Toots Thielemans.
Zij worden door onze Koninklijke Munt van België
met zilveren uitgiften geëerd.

Verder werden er 54 nieuwe muntuitgiften toegevoegd. Alle munten zijn stuk
voor stuk beschreven met : de afbeelding, een catalogusnummer, jaartal, oplage
en waardebepalingen onder drie verschillende kwaliteiten.
In deze catalogus : alle Belgische munten van 1832-2001, alle euromunten van
1999-2016, alle FDC en Proof muntensets van 1970-2016, alle ECU munten
van 1987-1998 en alle officiële medailles van 1853-1993.

Marc Sleen pseudoniem voor Marcel Neels, schonk
ons Nero, meneer en madam Pheip, Petoetje en
Petatje alsook nog een reeks andere figuren die
generaties jong en oud boeiden. ‘Ridder’ Marc
Sleen veroverde zelfs met zijn Nero-serie een
plaatsje in het Guinness Book of Records als langst
lopende door één persoon getekende strip.
Jean ‘Toots’ Thielemans is ons uiteraard bekend
als mondharmonicaspeler maar hij was ook een
begenadigd gitarist en speelde zelfs een tijdje
accordeon. In de lezerspoll van het Amerikaanse
jazzmagazine ‘Down Beat’ was ‘Baron’ Toots
Thielemans nagenoeg ieder jaar laureaat in de
categorie diverse instrumenten. Deze internationale jazz-legende leeft verder in zijn muziek
denken we maar aan zijn ‘Bluesette’.
Naast de eigen muntuitgiften vindt u in dit magazine tevens een aantal uitgiften van bevriende munthuizen. De Maltese 2-euromunt ‘From
Children in Solidarity’ en de Luxemburgse FDC
set in zeer beperkte oplage zullen u zeker kunnen
bekoren.

Paperback, 286 pagina’s
op luxe papier.
Uitgever : The Silverhouse,
Dries 55, 9112 Sinaai
Auteurs : Peter Eyckmans
en Frans Morin

Ik laat het u alvast verder zelf ontdekken, veel
lees- en verzamelplezier,
Hartelijke groeten
Ingrid Van Herzele
Muntmeester
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PRIJS

€14,50

COIN SETS OF ALL NATIONS
Letland
Letland is ongetwijfeld één van de minst bekende landen
van de EU en ligt geprangd tussen Estland, Litouwen en
Wit-Rusland. Het land heeft slechts 2 miljoen inwoners
voor een oppervlakte van bijna 65.000 km2 en is dan ook
één van de minstbevolkte landen van de EU.
Tot 1 januari 2014 was de Letse lats nog de gebruikte
munteenheid. 1 euro is ongeveer 0,70 lats waard.

Finland
Het ‘land van 1.000 meren’ is één van de dunstbevolkte
landen van Europa en heeft een grens van meer dan 1.000
km met Rusland. Tot de introductie van de Euro was de
markka de munteenheid in Finland. De markka is verder
verdeeld in 100 penni.
De waarde van de markka bedraagt 0,1682 Euro.

Oostenrijk
Voor heel wat mensen staat Oostenrijk synoniem met
bergen en skiën. Driekwart van het land wordt dan ook
ingenomen door de Alpen. Het mag dan ook niet verbazen
dat toerisme een belangrijke bron van inkomsten is voor
Oostenrijk. Tot in 2002 diende men in Oostenrijk met de
schilling te betalen (onderverdeeld in 100 groschen).
Bij de invoering van de euro kreeg men voor 13,76 schilling
1 euro in de plaats.

PAKKET 3 SETS

€45,00
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TWEE MUNTEN VOOR EEN MONUMENT VAN IJZER EN GLAS
HET CENTRAAL STATION VAN ANTWERPEN
Het huidige stationsgebouw Antwerpen-Centraal verving de eerdere
stations van Borgerhout, een houten gebouw dat dienst deed van 1836
tot 1854, en het station van Antwerpen-Oost dat in gebruik was van
1854 tot 1899.
In 1899 werd het als kopstation gebouwd, dit is een type station waar
treinen niet verder rijden en waarbij ze in tegenovergestelde richting
het station verlaten. De perronoverkapping werd als eerste gebouwd
door de Compagnie Centrale de Construction op basis van een ontwerp
van ingenieur Clément Van Bogaert (1895-1899). De constructie is 43
meter hoog (deze hoogte was nodig om de rook van de locomotieven
op te vangen), 186 meter lang en 66 meter breed met ruimte voor 10
(kop-)sporen.
Het stenen stationsgebouw heeft als hoogste punt de grote
koepel die 75 meter hoog is en werd ontworpen door Louis
Delacenserie (in samenwerking met Charles Poupaert).
Vanwege het combineren van kenmerken van diverse stijlen
en stromingen wordt het gebouw bij de eclectische stijl
ingedeeld. In de jaren 70-80 was de ‘spoorwegkathedraal’
in slechte staat en werd vooreerst gered van de sloop
doordat het in 1975 de status van beschermd monument
kreeg waarna het grondig gerestaureerd werd, waarbij het glas
van de overkapping vervangen werd door polycarbonaatplaten
omwille van veiligheidsredenen.
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Verder werden in de periode 1986-1998 de funderingen hersteld of
heropgebouwd, het staal gereinigd en werd het volledige gebouw
opnieuw geschilderd. Sedert 2007 bevindt er zich een tunnel met 2
doorgaande sporen onder het station en een deel van de stad waardoor
het station niet langer louter een kopstation is.

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde 50 EURO
Gehalte
Au 999°
Diameter
21 mm
Gewicht
6,22 g
Oplage
750 ex.

PRIJS *

€340,00

In 2009 rangschikte Newsweek het station AntwerpenCentraal op plaats 4 van de mooiste treinstations ter wereld.
De nieuwssite Mashable vond het station in 2014 zelfs het
allermooiste ter wereld.
Momenteel heeft het station 14 sporen verdeeld over 3
niveaus. De traditionele kopsporen werden uitgebreid met
4 perronsporen die op 2 doorgaande sporen uitkomen. Deze
bijkomende sporen zorgen voor de Noord-Zuidverbinding
waardoor onder andere de hoge snelheidstreinen door kunnen
rijden zonder in Antwerpen te moeten keren.

ENKELE HISTORISCHE DATA
3 juni 1836

opening spoorlijn Mechelen-Antwerpen
in station Borgerhout
1854
ingebruikname nieuw stationsgebouw
Antwerpen-Oost
1873
station wordt opnieuw kopstation
1899-1905
bouw nieuw stationsgebouw AntwerpenCentraal
11 augustus 1905 opening nieuw station Antwerpen-Centraal
1975
station bekomt status van ‘beschermd
monument’
24 maart 1986
start restauratie
1998-2006
bouw Noord-zuidverbinding
23 maart 2007
inhuldiging 2e niveau sporen met de
spoortunnel
6 december 2007 inhuldiging 3e niveau sporen

MUNT IN HOUTEN DOOSJE

PRIJS *

€45,00
MUNT IN 12-STERRENDOOSJE

PRIJS *

€42,00

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde 10 EURO
Gehalte
Ag 925°
Diameter
33 mm
Gewicht
18,75 g
Oplage
5.000 ex.

De muntstukken van 10 en 50 Euro
De voorzijde toont de beeldenaar van de glazen
gevel van Antwerpen-Centraal, gezien vanaf de
sporen aan de buitenkant van het gebouw met een
stoomtrein die het station verlaat, met de inscriptie
‘The age of Iron & Glass – Antwerp Central Station’.
Op de keerzijde worden de landen van de Europese
Unie weergegeven met op de achtergrond een ster,
het muntmeesterteken en het teken van het munthuis, de
denominatie en het jaartal.
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NIEUWE 2 EURO-STUKKEN
FINLAND - Georg Henrik von Wright
In 2016 is het 100 jaar geleden dat de beroemde Finse filosoof Georg
Henrik von Wright geboren is. Hij was de meest invloedrijke Finse
filosoof van de 20e eeuw. Hij had een onwaarschijnlijke kennis en
was vaak te gast in diverse TV-programma’s. Ter herinnering van zijn
100e geboortedag heeft Finland een bijzondere munt van 2 Euro
uitgegeven. Op de munt ziet men aan de rechterkant de schacht
van een Dorische zuil die het enthousiasme van von Wright voor de
klassieke oudheid illustreert. Men ziet ook een eiken tak die de kracht
en wijsheid symboliseert met de tekst Georg Henrik von Wright en
het jaartal 2016.
Oplage: 1.000.000 stukken in UNC kwaliteit

LETLAND - Vidzeme
Letland wil Europa laten kennismaken met haar culturele en
historische regio’s en geeft met dat doel een serie munten uit die
elk als thema een provincie van Letland hebben. De eerste munt in
de reeks behandelt de regio Vidzeme, wat Midden-Lijfland betekent.
Vidzeme is de grootste provincie van Letland en staat bekend om haar
prachtige landschappen. De grootste rivier van Letland vloeit door
Vidzeme en ook de hoogste berg vindt men er. De munt toont de
afbeelding van het wapen van Letland met bovenaan de landsnaam
Latija en aan de onderkant de naam van de provincie Vidzeme.
Aan de rechterkant het jaartal 2016 en als randschrift leest men
DIEVS*SVETI*LATVIJU* (God zegene Letland)
Oplage: 1.000.000 stukken in UNC kwaliteit

GRIEKENLAND - Klooster Arkadi
Het Arkadi klooster bevindt zich op het eiland Kreta en speelde een
belangrijke rol in de onafhankelijkheidsstrijd van de Kretenzers tegen
de Turken. In 1866 speelde zich in het klooster een ware tragedie af.
De Kretenzische rebellen hadden zich verschuild in het klooster en
er alle wapens opgeslagen. De Turkse troepen van Pasja Mustafa
belegerden het klooster en toen bleek dat de Kretenzers het
onderspit zouden delven verschansten ze zich in het kruitmagazijn
dat ze vervolgens tot ontploffing brachten om aan foltering door
de Turken te ontsnappen. De 150e verjaardag van deze gebeurtenis
wordt herdacht met de uitgifte van een munt van 2 Euro. De munt
toont een afbeelding van het klooster met het jaartal 2016 en de
naam ‘Klooster Arkadi’ en ‘Griekse democratie’ in het Grieks.
Oplage: 750.000 stukken in UNC kwaliteit

GRIEKENLAND - Dimitri Mitropoulos
Dimitri Mitropoulos (1896-1960) was een Grieks dirigent, painist en
componist en één van de grootste orkestdirigenten van de 20e eeuw.
Hij was een tijdlang muzikaal directeur van de New York Philharmonic
Orchestra en dit, samen met de grote invloed die hij uitoefende op
dirigenten van zijn tijdperk, leverde hem een prominente plaats op
in de artistieke scene van het moderne Griekenland. Hij stierf op
64-jarige leeftijd tijdens de repetities voor Gustav Mahlers derde
symfonie in Milaan. Om zijn 120e geboortedag te herdenken brengt
Griekenland een munt van 2 Euro uit. De beeldenaar van de dirigent
siert de munt samen met een Griekse tekst die deze uitzonderlijke
muzikant eert.
Oplage: 750.000 stukken in UNC kwaliteit

PRIJS VOOR DE
4 STUKKEN

€32,00
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MARC SLEEN, DE GEESTELIJKE VADER VAN NERO
Ter ere van Marc Sleen (pseudoniem voor Marc Neels), de
recent overleden tekenaar van de welbekende strip Nero,
geeft de Koninklijke Munt een herdenkingsmedaille uit.
Madam Nero, Adhemar,
Petoetje en Petatje, meneer,
madam en Clo-Clo Pheip,
Detective van Zwam, Jan
Spier, Tuizentfloot, Oliepul,
Ricardo, Jef Pedal, Geeraard
de Duivel en Matsuoka.
Deze personages zijn onlosmakelijk verbonden met
Marc Sleen. In zekere zin zijn
het ook allen zijn ‘kinderen’
want ze ontsproten uit zijn
creatieve brein als tekenaar
en scenarioschrijver.

De voorkant van de medaille vertoont een treffende beeldenaar
van Marc Sleen met zijn onafscheidelijk potlood en een
‘speurende’ Detective Van Zwam die zijn allereerste stripfiguur
was. De keerzijde toont de beeldenaar van Nero ter gelegenheid
van de 70e verjaardag van de strip, het muntmeesterteken en het
teken van het munthuis.

PRIJS *

€42,00

Gedurende meer dan een
halve eeuw zorgde hij
immers voor leesplezier
voor duizenden kinderen én
volwassenen met de Nero- albums, waarvan er uiteindelijk 217 gemaakt
werden.
Marc Sleen werd geboren in 1922 en maakte de donkere oorlogsjaren
dan ook van erg nabij mee. Hij werd zelfs een tijdje gevangen genomen
door de Duitse bezetters en overleefde dat maar ternauwernood. Na de
oorlog begon hij zijn carrière als striptekenaar, eerst voor De Nieuwe Gids
(het latere Het Volk) en vanaf 1965 voor De Standaard. Zijn ongeziene
productiviteit van gedurende 55 jaar een bijna dagelijks bijdrage van de
strip Nero is nog indrukwekkender als men bedenkt dat hij intussen ook
nog andere stripreeksen verzorgde.
Marc Neels ‘Sleen’, geridderd in 1999, overleed op 6 november 2016 in
Hoeilaart op 93-jarige leeftijd. Na de afscheidsplechtigheid werden de
aanwezigen getrakteerd op een wafelenbak, de typische afsluiter van elk
Nero-verhaal die symbool stond voor een goede afloop en de samenhorigheid tussen de stripfiguren. Zoals hij zelf zei : Marc Neels zal sterven,
maar Marc Sleen zal altijd blijven leven door Nero.

TECHNISCHE KENMERKEN
Gehalte
Ag 925°
Diameter
37 mm
Gewicht
22,85 g
Oplage
1.000 ex.
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20 EURO MUNT
TOOTS THIELEMANS
Jean Baptiste Frédéric Isidor Thielemans, dit is de volledige naam
die Toots Thielemans kreeg bij zijn geboorte op 29 april 1922 in de
Brusselse volkswijk de Marollen.
Met een dergelijke poëtische naam moest hij wel voorbestemd zijn
om in de artistieke wereld terecht te komen. Het zou de muziekwereld
worden en dat hoeft niemand te verbazen aangezien zijn ouders het
café “’t Trapken af” uitbaatten. Daar trad op zondagnamiddag immers
steevast een accordeonist op en ‘Jeanke’ was meteen gefascineerd
door de wonderlijke accordeon-klanken.
Op de leeftijd van 3 jaar, kreeg hij dan ook zijn eerste speelgoedtrekharmonica van zijn ouders. Als tiener wordt hij gebeten door de
mondharmonica-microbe na het zien van een film waarin Larry
Adler een schitterend stuk mondharmonicamuziek ten gehore
brengt. De accordeon wordt dan ook aan de kant geschoven en het
‘mondmuziekje’ wordt zijn favoriet instrument.
Het gezin Thielemans ontvlucht in mei 1940 bij het uitbreken van
WOII België en verhuist tijdelijk naar Frankrijk, waar Jean kennis
maakt met de Amerikaanse jazz via een Engelstalige radiozender. Bij
de terugkeer van de familie naar België in augustus 1940 verdiept hij
zich verder in de jazz-muziek en koopt ‘onder de toonbank, de Duitse
bezetter had het immers niet begrepen op Amerikaanse muziek,
platen van onder andere Louis Armstrong en andere jazz-artiesten.
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Jammer genoeg werd de klank van de mondharmonica in die periode
niet bijster gesmaakt en hij schakelt dan ook over op de gitaar. Na
de oorlog komt hij als gitarist aan de bak in de Brusselse cafés waar
hij, geïnspireerd door de muziek van Dizzy Gillespie en Charlie Parker,
‘bepop’ speelt.
Vanaf de jaren 50 gaat het crescendo met de carrière van Toots, de
artiestennaam die Jean vanaf 1946 begon te gebruiken. Hij gaat op
Europese tournee met Benny Goodman en gaat met zijn vrouw Netty
De Greef (ze huwden in 1949) in New York wonen en wordt er een
zoals Toots zelf zegt, ‘veramerikaniseerde Brusseleer’.
Na zijn Amerikaans avontuur dat duurde van 1951 tot 1959, heeft
Toots een reputatie opgebouwd als ‘de gitarist die ook bijzonder
goed kan fluiten’ en zijn talent wordt opgepikt door de producer
Quincy Jones die hem engageert voor soundtracks en begintunes
van televisieprogramma’s. Zo is hij o.a. te horen op de begintune van
“Sesame Street”.
In 1981, nadat hij getroffen werd door een hersenbloeding, moet
hij de gitaar noodgedwongen aan de kant laten staan en kiest
hij voor de mondharmonica als instrument. Gaandeweg wordt
het muzikaal genie van Toots door meer en meer artiesten uit
diverse muziekstromingen erkend en krijgt hij de waardering
die hij verdient. Zo werkte hij samen met Ella Fitzgerald, Quincy
Jones, Natalie Cole, Pat Metheny, maar ook met popmuzikanten
als Paul Simon, Lionel Ritchie en Billy Joël.
Vanaf 2000 werd hij dan ook overspoeld door onderscheidingen en
eerbewijzen. Hij werd door koning Albert II tot baron verheven en in
Vorst wordt een straat met zijn naam ingehuldigd.

PRIJS *

€46,00
TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
20 EURO
Verpakking
in een houten doosje
Gehalte
Ag 925°
Diameter
37 mm
Gewicht
22,85 g
Oplage
5.000 ex.

De herdenkingsmunt van 20 Euro
Om hulde te brengen aan Toots (Jean) Thielemans, overleden
op 22 augustus 2016, brengt de Koninklijke Munt een
muntstuk van 20 Euro uit. Het muntstuk toont op de voorzijde
de beeldenaar van Toots met zijn geboorte- en sterftejaar. De
keerzijde is een schematische voorstelling van de lidstaten van
de Europese Unie, de denominatie, het muntmeesterteken
en het teken van het munthuis, het jaartal en België in de 3
landstalen.
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ZILVERSTUKKEN
MALTA
Wij presenteren u 3 zilveren munten uitgegeven door de Central Bank of
Malta.
Twee van de drie munten herdenken belangrijke mijlpalen in de geschiedenis
van Malta, met name de onafhankelijkheid van het land in 1964 en het
uitroepen van de Republiek Malta in 1974. De derde munt eert Dun Karm
Psaila die wordt aanzien als de belangrijkste Maltese dichter.
Malta is een land met een bijzonder rijke geschiedenis. Op de eilanden Malta
en Gozo die samen met het kleinere eiland Comino deel uitmaken van Malta
vindt men dan ook belangrijke prehistorische bouwwerken die dateren uit
de periode 3500 tot 2500 voor Christus. Vanwege de geografische ligging
ongeveer halfweg tussen het Afrikaanse continent en het Italiaanse eiland
Sicilië was Malta van oudsher strategisch erg belangrijk. Het dient dan ook
niet verbazen dat Malta in de loop der eeuwen door diverse volkeren bezet
werd. We besparen u het volledige overzicht en maken meteen een sprong
naar het tijdperk van Napoleon.
Hij nam immers in 1798 de macht over Malta over van de Kruisridders op
zijn weg naar Egypte. In 1800 was de heerschappij van de Fransen evenwel
reeds voorbij nadat de Engelsen de Maltezers hielpen om de Franse bezetter
te verjagen. Zodoende werd Malta een Engelse kolonie en zou dat blijven
tot de onafhankelijkheid als de ‘Staat Malta binnen het Britse gemenebest’
uitgeroepen werd op 21 september 1964.
Tot 1974 bleef de Britse vorstin, in casu Queen Elizabeth II, het staatshoofd,
daarna werd Malta een republiek. Op 1 mei 2014 trad Malta toe tot de
Europese Unie en op 1 januari 2008 werd de euro ingevoerd als betaalmiddel.
Dun Karm Psaila was een belangrijke Maltese schrijver en dichter en hij
kreeg dan ook de bijnaam ‘de bard van Malta’. Hij leefde van 1871 tot 1961
en werd tot priester benoemd in 1894. In 1956 werd hij tot ‘Commander of
the Order of the British Empire’ gekroond voor zijn bijdrage aan de Maltese
literatuur.
De munt die de 50e verjaardag van de onafhankelijkheid herdenkt toont de
beeldenaar van George Borg Olivier, de eerste premier van Malta, die wuift
met de verklaring van de onafhankelijkheid met de tekst ‘50e verjaardag
Malta onafhankelijkheid’ in het Maltees en de denominatie.
De achterkant van de munt toont het wapenschild van de oude ‘Università
of Mdina’ die in de 15e eeuw een zeker lokaal autonoom bestuur
vertegenwoordigde. Oplage: 5.000 stukken.
De munt voor het 40-jarig bestaan van de republiek toont de beeldenaar van
Dominic Mintoff, toenmalig premier van Malta, en Sir Anthony Mamo, de
eerste president van de Republiek Malta. Verder is vermeld : ’40e verjaardag
Malta Republiek’ en de datum van de verklaring : 13 december 1974 in het
Maltees, alsook de denominatie. Oplage: 5.000 stukken.
De munt ter ere van Dun Karm Psaila toont zijn beeldenaar in de
hoedanigheid van priester met het bijschrift ‘Dun Darm Psaila – dichter’ in
het Maltees, een fragment uit een gedicht van zijn hand, zijn geboorte- en
sterftejaar en de denominatie. Oplage: 10.000 stukken.
TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
10 EURO
Verpakking
in etui met certificaat
Kwaliteit
Proof
Gehalte
Ag 925°
Diameter
38,61 mm
Gewicht
28,28 g
Designer
Noël Galea Bason
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PRIJS *

€58,00
PER STUK

FDC-SET LUXEMBURG
De euro-munten van Luxemburg worden slechts in kleine aantallen aangemaakt en zijn dan ook vrij zeldzaam en moeilijk te vinden.
Wij bieden u een uniek setje aan met de 8 munten van Luxemburg van 2013 in FDC kwaliteit en dit mooi gepresenteerd in een
mapje met foto’s van het stadje Differdange (Déifferdeng in het Luxemburgs). Er werden 7.500 setjes geproduceerd
waarvan de Koninklijke Munt er 200 heeft verkregen om aan haar klanten aan te bieden.
Snel bestellen is dus de boodschap.

OP IS OP

PRIJS

€27,00

125e VERJAARDAG VAN
HET OVERLIJDEN VAN
VINCENT VAN GOGH
De Republiek Congo bracht in 2015 een herdenkingsmunt uit naar
aanleiding van de 125e verjaardag van het overlijden van Vincent Van Gogh.
Deze gouden munt van 100 Francs CFA toont op de voorkant de typische
getormenteerde beeltenis van Vincent Van Gogh met de traditionele
strooien hoed en de vermelding ‘Vincent Van Gogh 2015’.
Op de keerzijde ziet men het wapenschild van de Republiek Congo met de
leuze ‘Unité – Travail – Progrès’, het bovenschrift ‘République du
Congo’ en onderaan de denominatie en de vermelding 0.5g,
999 Gold.
Deze prachtige munt is een echt
collector’s item. Hij wordt
u aangeboden in een
schrijntje. Er werden 5.000
exemplaren van deze
munt geproduceerd.

PRIJS *

€60,00
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2 EURO SOLIDARITEIT
De Central Bank of Malta wil jongeren graag betrekken bij het
monetaire gebeuren. Om dit doel te bereiken schreef de Central
Bank in 2016 een wedstrijd uit om een munt te ontwerpen.
Jongeren tussen 11 en 15 jaar werden gevraagd een ontwerp te
creëren voor een 2 euro munt. De vijf beste inzendingen werden
weerhouden en hieruit werd het beste ontwerp geselecteerd. De
opbrengst van de verkoop van deze munten wordt geschonken aan
kinderen in armoede in Malta. Deze munt werd in december 2016
uitgegeven.
De voorzijde van de munt toont 2 handen die het ‘liefde’ gebaar
vormen door de duimen naar onder samen
te brengen en de andere vingers
bovenaan in een boog tegen
elkaar te plaatsen (het
welbekende gebaar dat
ook door voetballers
veelvuldig toegepast
wordt na het scoren
van een doelpunt
.Tevens staat op deze
zijde:
Malta 2016.
De keerzijde toont de
waarde van de munt en de
kaart van West-Europa.
Deze munt wordt geleverd in een mooie
kleurrijke verpakking met op de voorkant het ‘hartje’-teken en ‘From
Children in Solidarity – Malta 2016’ en op de keerzijde de stempel
van een 10-tal kinderhanden in diverse kleuren en ‘Solidarity
through love – Central Bank of Malta’.
De totale oplage is 30.000 exemplaren.

ENCYCLOPEDIE VAN DE
MEDAILLES VAN DE
KONINKLIJKE MUNT
In de vorige editie van ons magazine stelden wij u de encyclopedie
voor, van de medailles die sinds WOII door de Koninklijke Munt
van België geslagen werden. Het eerste deel behandelde de periode vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot 1967.
Dit deel geeft een overzicht van het woelige jaar 1968 tot het
Orwell–jaar 1984.
In dit deel ontdekt u fraaie kunstmedailles van Georges Aglane,
portretmedailles van de Luxemburgse graveur Julien Lefèvre,
monumentale art medals van Michel Stiévenart en enkele mooie
voorbeelden van de kunst van Idel Ianchelevci. Verder werden
tijdens deze boeiende periode in de muntwerkplaatsen nog talloze
penningen voor afdelingen van het EGMP/AEN en openbare instellingen geslagen. Ter gelegenheid van enkele belangrijke herdenkingen zoals het 25–jarig koningschap van Koning Boudewijn,
het Rubensjaar, de milleniumvieringen van de stad Brussel en het
Prinsbisdom Luik en de 150ste verjaardag van de Onafhankelijkheid werden officiële penningen in edel metaal uitgegeven die allen
in de Koninklijke Munt werden geproduceerd.
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Deze uitgave bewijst eens
te meer de veelzijdigheid van de Koninklijke
Munt. De encyclopedie is dan ook een niet
te missen naslagwerk
voor liefhebbers van
de medaillekunst en
verzamelaars
met
belangstelling voor
de
geschiedenis
van de Koninklijke
Munt van België.
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Alleen verkrijgbaar in
het nederlands.
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