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VOORWOORD
Onze trouwe klanten en muntenverzamelaars lazen het
ongetwijfeld reeds in de pers en op onze website: per 1 januari 2018 sluiten de deuren van de productie-eenheid van de
Koninklijke Munt van België definitief.
De KMB blijft nog wel instaan voor het bestellen en in
omloop brengen van circulatie- en herdenkingsmunten. Het
ontwerp zal in een eerste fase nog verzekerd blijven.
Hoogstwaarschijnlijk houdt u ook de laatste Muntinfo in
zijn huidige vorm in de hand. Hoe de communicatie i.v.m. de
uitgave van herdenkingsmunten in de toekomst zal gebeuren, zal duidelijk worden zodra de producent van de munten
bekend zal zijn.

NIEUW OP DE BOEKENPLANK
Catalogus van Belgische Numismatische uitgiften 1831 - 2017
Deze catalogus is het resultaat van een uniek project !
De catalogus is samengesteld door en voor verzamelaars. Door middel van
een forum (www.cbnu.be) kunnen verzamelaars hun varianten en andere
afwijkingen melden. Bij het vinden van driemaal dezelfde variant, komt deze in
de catalogus. Zo bevat de catalogus enkel bestaande munten en moet niet meer
gezocht worden naar onvindbare stukken.
De unieke samenwerking tussen de verzamelaars
en de auteur heeft er toe geleid dat iedere
variant er duidelijk met foto en bijhorende uitleg
is vermeld !

In deze ‘afscheids-uitgifte’ van de Muntinfo vindt u ook
deze keer weer interessante artikels en informatie over de
nieuwe herdenkingsmunten.
Na de herdenkingsmunt voor het 200-jarig bestaan van de
Université de Liège uit de vorige Muntinfo, wordt deze keer
de Universiteit van Gent in de bloemetjes gezet.
Nadat begin dit jaar een munt ter ere van Marc Sleen werd
uitgebracht, wordt in deze Muntinfo aandacht besteed aan
Guust Flater. 60 jaar geleden verscheen immers de eerste
strip van deze sympathieke pechvogel.
Wij zetten ook de bekende surrealistische kunstschilder
René Magritte, de architect Joseph Poelaert en de voormalige Koningin van België, Maria Hendrika in de kijker. Tevens
brengen we ter ere van de 150e verjaardag van de publicatie
van de roman “De Legende van Tijl Uilenspiegel”, geschreven door Charles De Coster, een zilveren 10 euro munt uit.
De gebruikelijke rubrieken Coins of All Nations (deze keer
met munten uit exotische landen uit Afrika en Azië) en herdenkingsmunten uit bevriende landen (Finland, Estland,
Portugal, Griekenland en Italië) ontbreken evenmin.
Ook de prooflike set 2017 en de 8 nominale Belgische waarden in FDC-kwaliteit komen aan bod.
Wij herinneren u er graag aan dat naar aanleiding van het
stopzetten van de productie-eenheid van de KMB, de voorraad munten en sets via de website aangeboden worden aan
sterk verlaagde prijzen.
Dit is een ideale gelegenheid om uw verzameling aan te
vullen maar houd er rekening mee, op is op…
Tot slot wil ik graag onze lezers bedanken voor hun jarenlange trouw aan de KMB en de Muntinfo. Samen met alle
medewerkers hoop ik dat wij u via dit magazine op een aangename en interessante manier hebben kunnen informeren
over onze activiteiten.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evoluties met betrekking tot de uitgave van circulatie- en herdenkingsmunten.
Hartelijke groeten
Ingrid Van Herzele
Muntmeester

PRIJS

€15,00

Kenmerken: Paperback, 640 bladzijden (!) op luxe papier, zwart/wit, 17cm
hoog x 12cm breed x 2,7cm dik, 600gr+, ISBN 9789082449013, hoofdtaal
Nederlands met lexicon in Frans en Engels.
Auteur: Laurens Aernout
Uitgever: Numismatica Zuidwest-Vlaanderen - afdeling van het EGMP

EEN TERUGBLIK
Officiële eerste muntslag 2 euro
muntstuk “200 jaar Universiteit Luik”
Op 20 april werd in de Koninklijke Munt van België de officiële eerste muntslag
georganiseerd van het 2 euro muntstuk dat werd uitgegeven naar aanleiding
van de 200e verjaardag van de oprichting van de Universiteit van Luik. De
genodigden waren getuige van het opstarten van de machine door de rector van
de Universiteit van Luik, de Heer Albert Corhay, in aanwezigheid van mevrouw
Ingrid Van Herzele, muntmeester van de Koninklijke Munt.

Foto: Ingrid Van Herzele,
muntmeester en Albert
Corhay, rector van de Universiteit Luik.

Foto: Ingrid Van Herzele,
muntmeester en Albert
Corhay, rector van de Universiteit Luik zetten de machine
in werking voor de eerste
muntslag.
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Deze catalogus is de meest uitgebreide van de
Belgische numismatiek. De inhoud: de munten,
biljetten en sets van de Belgische frank alsook
van de euro. Hierbij ook de Belgische ecumunten, penningen en sets, samen met de
herdenkingsmedailles, de lokale uitgiften
(steden en gemeenten) en de biljetten van het
Belgisch leger, de Emissiebank van Brussel,
de Frans-Belgische spoorwegen, Sino-Belge,
etc. Voor de volledigheid zijn ook de munten
en biljetten van Vrijstaat Congo, Belgisch
Congo en de mandaatgebieden uitvoerig
behandeld. Er wordt afgesloten met een
aantal interessante artikels !

COIN SETS OF ALL NATIONS
Eritrea

Eritrea is gelegen in het Oosten van Afrika en was enkele decennia lang een provincie van Ethiopië. Het land
ligt letterlijk tussen de Rode Zee en Ethiopië waardoor
spanningen tussen beide landen blijven duren gezien het
economische belang van het beschikken over zeehavens.
Van de ongeveer 3 miljoen inwoners bestaat de helft uit
Christenen en de andere helft uit Moslims. De munt van
Eritrea is de Nakfa (Nfa, 1 Nakfa = 100 cent) en voor 1
Euro ontvang je ongeveer 15 Nakfa.

Thaïland

De letterlijke betekenis van het woord Prathet Thai (de
Thaïse naam van het land) is ‘vrij land’. Het land is ongeveer 17 keer zo groot als België en telt bijna 70 miljoen
inwoners waarvan ongeveer 95% het theravadaboeddhisme als religie hebben. Momenteel is het land nog
steeds in rouw na de dood van de immens populaire
Koning Bhumibol Adulyadejop die op 13 oktober 2016
overleed. De Kroonprins Maha Vajiralongkornde zal officieel de troon bestijgen op 26 oktober 2017 als de rouwperiode van zijn vaders dood is afgelopen. De nationale
munt van Thaïland is de Baht, die onderverdeeld is in 100
Satang. De waarde van de Baht is vergelijkbaar met de
waarde van de vroegere Belgische Frank, nl ongeveer
2,50 eurocent.

West African States

De regio West-Afrikaanse staten bestaat uit 18 landen
en bestrijkt het gebied tussen de Maghreblanden en de
zuidkust van het Westelijk Afrikaanse deel van Afrika. De
totale bevolking van het gebied bedraagt ongeveer 350
miljoen mensen en de oppervlakte is meer dan 5 miljoen
km2. Acht landen uit het gebied gebruiken de West-Afrikaanse Frank (CFA), die onderverdeeld is in 100 centiemen. De waarde van 1 CFA bedraagt ongeveer 0,15 eurocent.

PAKKET 3 SETS

€45,00

MUNTINFO 2017 // 03

2 EURO MUNT - 200 JAAR UNIVERSITEIT GENT
De oprichting van de Rijksuniversiteit Gent, zoals de Universiteit in
Gent tot 1991 heette, kaderde in de politiek van Koning Willem I om
de intellectuele achterstand van het zuiden van zijn Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden, het latere België, weg te werken. In 1817 werden
dan ook rijksuniversiteiten opgericht in 3 steden: Gent, Luik en Leuven.
Deze laatste verdween opnieuw in 1835 nadat in 1833 de Katholieke
Universiteit Leuven werd opgericht.
Bij de start telde de Universiteit 4 faculteiten, met name Letteren en Wijsbegeerte, Rechten,
Geneeskunde en Wetenschappen en was de voertaal het Latijn. Vanaf 1830 werd de voertaal
Frans. Het duurde nog 100 jaar voordat de UGent 100% volledig Nederlandstalig werd. De
eerste rector van de ééntalig Nederlandstalige Universiteit was August Vermeylen.
In de tweede helft van de 20e eeuw groeide de UGent uit tot een massa-universiteit
onder impuls van de maatregelen voor de democratisering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen. Zo werd reeds in 1949
het studentenrestaurant De Brug geopend en ook
een Sociale Dienst voor Studenten. Na de oprichting
in 1954 van het Nationaal Studiefonds, een fonds
dat studiebeurzen verleende aan mindervermogende
gezinnen steeg de studentenpopulatie snel. In 1969
telde de UGent ongeveer 11.500 studenten. Het
aantal faculteiten was intussen uitgebreid naar elf
met toevoeging van de Economie, Diergeneeskunde,
Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Psychologie
en
Pedagogische
wetenschappen,
Bio-ingenieurswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en
Politieke en Sociale Wetenschappen.
Foto: Aula Academica Gent

PRIJS

€8,00
TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
2 EURO
Verpakking
in coincard
Oplage
200.000 stuks
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De golf van studentenprotesten op het einde van de jaren ’60 bereikte ook Gent en in 1969
werd de ‘Blandijn’, waar de faculteit voor Letteren en Wijsbegeerte gevestigd is, bezet en tot
‘Studentoraat’ uitgeroepen. In 1978 braken er bij studentenprotesten tegen de verhoging van
het inschrijvingsgeld zware rellen uit.
Vanaf 1991, na het toekennen van een grotere autonomie door de Vlaamse Gemeenschap
onderging de universiteit een facelift. De Rijksuniversiteit werd Universiteit, de RUG werd de
UGent. In deze periode verdubbelde het studentenaantal tot ongeveer 28.000 studenten om
verder te groeien tot meer dan 40.000 studenten op dit moment.
De baseline ‘Durf Denken!’ werd in deze periode als credo aangenomen. Dit motto moet
mensen in het algemeen en studenten in het bijzonder aanzetten tot kritisch denken,
werken, studeren en onderzoeken.
De diverse faculteiten van UGent liggen verspreid over het grondgebied
Gent en zelfs daarbuiten, met name in Melle en Merelbeke. Sedert 2013
is er ook een campus in Kortrijk en in 2014 opende de Ghent University
Global Campus in Incheon in Zuid-Korea. Een aantal bekende
campussen zijn: Blandijnberg (Letteren en Wijsbegeerte), Plateau &
Rozier (Ingenieurswetenschappen en Architectuur), Ledeganck en
De Sterre (Wetenschappen), Coupure (Bio-ingenieur), Merelbeke
(Diergeneeskunde), Proeftuinstraat (INW). Het bekendste gebouw
van de UGent is evenwel de Boekentoren op de Rozier. De
Boekentoren is bepalend voor de skyline van Gent. Het gebouw is
opgenomen in de lijst van beschermde monumenten.
De UGent heeft tal van prominenten onder zijn alumni, waaronder
Jacques Rogge, Guy Verhofstadt, Dirk Frimout, Paul Janssen, Peter Piot,
Gerard Mortier, Yves Leterme, Geert Bourgeois, … Twee oud-studenten
van de Universiteit Gent kregen de Nobelprijs: Maurice Maeterlinck in 1911
voor Literatuur en Corneel Heymans in 1938 voor Fysiologie of Geneeskunde.

PRIJS

€20,00
TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
2 EURO
Verpakking
in prooflike
Oplage
5.000 stuks

De Koninklijke Munt eert de 200e verjaardag van de oprichting van de Universiteit Gent met
een 2 euro muntstuk in coincard of Prooflike. De munt wordt ook aangeboden in de FDC
set van 2017 met de 8 nominale Belgische waarden en de 2 euro munt ter ere van de 200e
verjaardag van de Universiteit van Luik.

FDC SET 2017
PRIJS

€32,00
TECHNISCHE KENMERKEN
Verpakking
FDC set
Oplage
20.000 sets

2 euro
Gent

2 euro
Koning
Filip

2 euro
Luik
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PROOFLIKE - MUNTSET 2017
Proofset met de muntstukken met portret van Koning Filip.
Alle Belgische euromunten van 2017 in een weergaloze
prooflike-kwaliteit.
Sinds 2002 stelt de Koninklijke Munt van België haar klanten in de
gelegenheid om jaarlijks de euromunten van ons land te verkrijgen in
prooflike-kwaliteit. Vandaag stellen wij u de jaarreeks 2017 voor met acht
eurostukken die met speciaal hiervoor vervaardigde muntplaatjes werden
geslagen.
Gezien het exclusief karakter van deze muntslag wordt de oplage van
deze jaarsets uitermate beperkt gehouden. Voor 2017 werd de limiet
vastgesteld op 1.000 sets. Een certificaat dat door de Muntmeester is
ondertekend en van een individueel nummer is voorzien, staat hiervoor
borg.

Foto: Koning Filip van België (bron: Nieuws VTM)

PRIJS

€75,00

• Enige, echte en officiële uitgifte
• PROOFLIKE: geslagen met speciaal
vervaardigde muntplaatjes en met de
meeste zorg behandeld bij het opvangen
en verpakken
• Bevat ook de Belgische eurodenominaties die in 2017 niet in circulatie
werden gebracht
• Elke munt zit afzonderlijk in een speciale
transparante beschermingscapsule
opgeborgen
• Strikt gelimiteerde oplage van
1.000 sets voor 2017
• Voorzien van een genummerd en
door de Muntmeester ondertekend
echtheidscertificaat
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NIEUWE 2 EURO MUNTEN VAN EUROPESE MUNTHUIZEN
FINLAND - 100 jaar onafhankelijkheid
Het zal velen verbazen maar Finland is nog maar sedert 1917 een onafhankelijke
republiek, nadat het honderden jaren bij Zweden hoorde en vanaf 1809
zelfs een deel van Rusland was. Daardoor bleef het voor Finland moeilijk
manoeuvreren tussen aansluiting zoeken bij het Westen en de Russische buur
te vriend houden. Na de val van de Muur in 1991 brak eindelijk de periode
van stabiliteit aan voor de jonge en moderne republiek. Finland herdenkt
de onafhankelijkheid met een 2 euromunt die een mozaïek vertoont van de
contouren van het land. De jaartallen 1917 en 2017 en de landsnaam Finland
(Zweeds) en Suomi (Fins) vervolledigen het ontwerp van de munt.

PRIJS VOOR DE
5 STUKKEN

€35,00

Oplage: 2.489.000 stukken in UNC kwaliteit

ITALIË - Basiliek van San Marco
De Basiliek van San Marco dankt haar naam aan de Evangelist Marcus die er
begraven ligt. Het is de grootste kerk van Venetië. De huidige basiliek, waarvan
de bouw in 1063 aanving met als doel de stoffelijke resten van Marcus een
laatste rustplaats te bieden, is de derde op deze locatie. In 1617, na meer
dan 550 jaar bouwen, was de Kathedraal volledig afgewerkt. De definitieve
afwerking van de basiliek wordt herdacht met de uitgifte van een 2 euro munt
die als motief een schets van de Kathedraal vertoont met boven de toevoeging
van de naam Venezia (Venetië) en onder de tekst San Marco met de jaartallen
1617 en 2017.
Oplage: 1.500.000 stukken in UNC kwaliteit

ESTLAND - Het pad naar de onafhankelijkheid 1917 – 2017

Na de februari revolutie van 1917 gaf de voorlopige Russische Regering op 12
april 1917 een beschikking over de autonomie aan Estland. Op 26 juni 1917
verklaart de Estse Kamer van vertegenwoordigers, de Maapëev zich het
officiële orgaan van de macht in Estland. Dit is het begin van de route naar
onafhankelijkheid, die uitgeroepen zal worden op 24 februari 1918. Het twee
euro muntstuk 2017 van Estland herdenkt het begin van grondlegging van
de weg naar de onafhankelijkheid. Op de munt zijn eikenbladeren, eikels, kale
eikentakken en een eikenboomstam afgebeeld. Deze stam symboliseert de weg
naar onafhankelijkheid.
Oplage: 1.500.000 stukken in UNC kwaliteit

PORTUGAL - 150 jaar politie
Naar aanleiding van de 150e verjaardag van de oprichting van de Polícia de
Segurança Pública geeft Portugal een 2 euro munt uit. De organisatie heet in
de volksmond kortweg “de Politie” en opereert met name in de grote stedelijke
gebieden. De munt toont het silhouet van een man en een vrouw samen met een
cryptische afbeelding van enkele huizen. Aan de linkerkant worden de jaartallen
1867 en 2017 weergegeven en de tekst Segurança Pública. Bovenaan staat
de afkorting van de Portugese Politie PSP en het wapen van Portugal. Aan de
rechterkant leest men de woorden Direitos (rechten), Liberdades (Vrijheden) en
Garantias (Garanties) en de landsnaam Portugal.
Oplage: 500.000 stukken in UNC kwaliteit

GRIEKENLAND - Nikos Kazantzakis (1883 – 1957)
Nikos Kazantzakis (1833 – 1957) was de belangrijkste Griekse schrijver van de
20e eeuw. Een van zijn bekendste werken is Alexis Zorba, een boek dat later
verfilmd werd onder de titel Zorba de Griek. De werken van Kazantzakis , die
een overtuigd communist was, werden niet altijd geapprecieerd door de Grieks
orthodoxe kerk en de katholieke kerk. Kazantzakis werd maar liefst 9 keer
genomineerd voor de nobelprijs literatuur, maar kreeg deze nooit. Het 2 euro
muntstuk van 2 euro 2017 herdenkt het 60e overlijdensjaar van de beroemde
schrijver.
Oplage: 750.000 stukken in UNC kwaliteit
MUNTINFO 2017 // 07

5 EURO MUNT - GUUST FLATER
De meesten onder ons hebben ooit wel eens een strip van
Guust Flater gelezen. Gaston Lagaffe, zoals de stripfiguur
oorspronkelijk gedoopt werd door zijn geestelijke vader
André Franquin, komt in de meest absurde situaties
terecht als sympathieke maar oh zo onhandige
postsorteerder op de redactie van Robbedoes (Spirou).
De strip begon als een cartoon maar evolueerde dank zij het succes
al snel naar een echte stripreeks op twee stripstrookjes en later op
een volledige pagina.
In tegenstelling tot de stripreeksen Suske en Wiske, Lucky Luke,
Asterix en andere bestaan de albums van Guust Flater uit een
opeenvolging van korte verhalen van één pagina waarbij het
hoofdpersonage steeds de dupe is.
De immer terugkerende uitroep, “m’enfin”, schets de wanhoop
van Guust als hij voor de zoveelste keer
de speelbal van zijn vaak zelf gezochte
ongeluk is geworden.
Ondanks het feit dat alles in het leven van
Guust Flater gedoemd is om te mislukken
is hij toch erg ambitieus. Denken we
maar aan zijn pogingen om een virtuoos
muzikant te worden op zijn instrument,
de zelfgemaakte “Flaterfoon” of aan de
Guust-mobiel, een stoel op wielen waarop
hij trappers heeft gemonteerd.
Er verschenen van Guust Flater twee grote
reeksen, de ‘klassieke reeks’, bestaande uit
16 albums en een latere reeks, de ‘definitieve
reeks’, bestaande uit 19 albums.
Alhoewel André Franquin de geestelijke vader
was van Guust, liet hij de strip voornamelijk,
door tijdsgebrek, door Jidéhem tekenen. De eerste strip van Guust Flater verscheen op 28
februari 1957. Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van deze legendarische stripfiguur werd
een speciaal album ‘Flaters verjaardag’ uitgebracht. De Koninklijke Munt herdenkt deze
verjaardag met een 5 euro munt die ontworpen werd door Luc Luycx.

PRIJS

€16,00

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
5 EURO
Gehalte
Kopernikkel
Diameter
30 mm
Gewicht
12 g
Oplage
7.500 stuks
Designer
Luc Luycx
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10 EURO MUNT - TIJL UILENSPIEGEL
Heeft Tijl Uilenspiegel ooit bestaan of is hij voortgesproten uit de verbeelding
van de mensen die in de 14e eeuw leefden? Deed Tijl Uilenspiegel wat veel
mensen wilden maar niet durfden en was hij zo de verpersoonlijking van
het verzet van de kleine man tegen de gevestigde orde?
Feit is dat de eerste verhalen over deze folkloristische figuur die als deugniet en vrije vogel
in de 14e eeuw zou zijn rondgetrokken in de Nederlanden en Duitsland, verschenen rond
het jaar 1500 in Duitsland. Deze “legendes” rond Tijl, die iedereen voor gek hield met zijn
schelmenstreken, vormden de basis voor de latere boeken die over het personage Tijl
Uilenspiegel geschreven werden.
De bekendste versie in het Nederlands taalgebied
werd in 1867 geschreven door de Franstalige
Belgische auteur Charles de Coster. De originele
titel van het boek was: “La Légende et les
Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses
d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays
de Flandres et ailleurs”. Ondanks het feit dat
Charles de Coster, die in 1827 in München
geboren werd als kind van een Vlaamse
vader en Waalse moeder Franstalig was,
koesterde hij een grote sympathie voor
de Vlaamse cultuur en volkstaal. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het verhaal
van Tijl Uilenspiegel in het boek van De Coster
zich situeert in het Vlaanderen van de eerste
helft van de 16e eeuw. Tijl vecht ook aan
de zijde van de Geuzen tegen de Spaanse
overheersing. Zodoende krijgt hij in het boek
de allure van een Ivanhoe of Willem Tell uit
Vlaanderen. De vermakelijke dialogen met zijn
goedmoedige dikke vriend Lamme Goedzak,
vertonen een analogie met dat andere befaamde
meester-knecht-duo uit de wereldliteratuur, namelijk Don Quichot en Sancho Panza.
Tijl Uilenspiegel werd ook de verpersoonlijking van de Vlaamse beweging, die op het einde
van de 19e eeuw opgang maakte en die door Franstalig België gebruikt werd als element
om zich van Frankrijk te onderscheiden. De ingesteldheid van Tijl Uilenspiegel wordt
best getypeerd door de volgende tegenstelling : “Als het mooi weer was was hij
bedroefd, want dan zou het vast minder worden. Als het slecht weer was was hij blij,
want dan kon het alleen maar beter worden.”
De 150e verjaardag van de eerste publicatie van de roman “De legende van Tijl
Uilenspiegel” wordt door de Koninklijke Munt herdacht met de uitgifte
van een zilveren 10 euro muntstuk.
MUNT IN 12-STERRENDOOSJE

PRIJS *

€42,00

MUNT IN HOUTEN DOOSJE

PRIJS *

€45,00
TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
10 EURO
Gehalte
Ag 925°
Diameter
33 mm
Gewicht
18,75 g
Oplage
5.000 stuks
Designer
Luc Luycx
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20 EURO MUNT - JOSEPH POELAERT
Joseph Philippe Poelaert werd geboren in Brussel op 21
maart 1817 en was een gerenommeerd Belgisch architect.
Hij speelde een belangrijke rol in de beginjaren van de nieuwe
staat België vanaf zijn ontstaan in 1830 tot in de jaren 1850.
Met het gebruik van architecturale symbolen in het ontwerp van zijn
gebouwen wist hij een aura van grootsheid te creëren die ertoe bij droeg dat
de recent gevormde staat België respect afdwong bij de grote mogendheden
die rekenden op de snelle teloorgang van het “nieuwe” kleine landje. Hij
haalde hiervoor inspiratie uit de antieke architectuur (Egypte, Byzantium,
Griekenland,…) en mengde diverse stijlen tot een nieuw geheel. Als dusdanig
kan hij getypeerd worden als beoefenaar van het eclectisme.
In opdracht van koning Leopold I voerde hij belangrijke projecten uit in
Brussel, zoals de Sint-Katelijnekerk, de neogotische Koninklijke Kerk van
Laken, de Congreskolom en de Muntschouwburg. Zijn belangrijkste en
meest prestigieuze bouwwerk is evenwel het Brusselse Justitiepaleis.
Hij verkreeg de bijnaam ‘de Skieven Architect’ (Brussels voor “scheve
architect”), vermoedelijk vanwege zijn titel ‘de chef architect’ bij de
bouwwerken en niet vanuit de meer negatieve betekenis ‘scheef’. In 1970
werden bij de grootschalige restauratie van het justitiepaleis ongeveer
800 bouwtekeningen teruggevonden in de kelder van het gebouw. Deze
bevinden zich nu in het Rijksarchief te Brussel.
Joseph Poelaert huwde pas op 42-jarige
leeftijd en stierf in 1879 op 62-jarige
leeftijd. Ter herinnering aan zijn 200e
geboortejaar brengt de Koninklijke
Munt een zilveren 20 euro proof munt
uit die verpakt is in een houten doosje.

Foto: Brusselse Justitiepaleis

10 // MUNTINFO 2017

PRIJS *

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
20 EURO
Gehalte
Ag 925°
Diameter
37 mm
Gewicht
22,85 g
Oplage
2.000 stuks
Designer
Luc Luycx

€46,00

12,50 EURO MUNT - MARIE-HENRIETTE VAN OOSTENRIJK
Marie Henriëtte Anne, in het Nederlands gekend als
Maria Hendrika, leefde van 1836 tot 1902 en werd de
tweede koningin der Belgen nadat haar echtgenoot
kroonprins Leopold, met wie ze in 1853 trouwde, in
1865 tot koning van België werd gekroond.
Zij was aartshertogin van Oostenrijk en dat was ook de reden
waarom Koning Leopold I het huwelijk van zijn zoon met Marie
Henriëtte geregeld had, teneinde de banden met Oostenrijk te
verstevigen. Na de kroning van haar gemaal tot koning Leopold II
werd zij de koningin der Belgen en zij zou dit blijven tot aan haar
dood in 1902. Op dat moment leefde ze in het Luikse Spa, nadat ze
haar man met wie ze 4 kinderen had, in 1895 verlaten had. Officieel
zou het echtpaar echter nooit scheiden.
Hun enige zoon, die zoals zijn vader en grootvader de naam
Leopold gekregen had, verongelukte op 9-jarige leeftijd waardoor
hun huwelijk onder druk kwam te staan aangezien het gezin geen
troonsopvolger meer had.
Een aantal belangrijke straten en pleinen werden vernoemd naar
Maria Hendrika zoals bijvoorbeeld het stationsplein van het Station
Gent Sint-Pieters (Koningin Maria Hendrikaplein), het grootste park
van Oostende (Maria Hendrikapark) en de Maria Hendrikalei aan
het Antwerpse stadspark. In Spa werden 2 bekende waters naar
haar vernoemd: Spa Marie-Henriette en Spa Reine, evenals de twee
bronnen, Koninginnebron en Marie-Henriettebron.

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
12,50 EURO
Verpakking
bordeaux doosje
Gehalte
Au 999°
Diameter
14 mm
Gewicht
1,25 g
Oplage
2.000 stuks
Designer
Luc Luycx

De prijs van dit muntstuk
wordt u op de dag van de
uitgifte, 18 sept. bekend
gemaakt op onze website:
www.europemint.eu (ook te
verkrijgen op de data van verkoop
bij de KMB op 4, 5 en 6 okt.)
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100 EURO MUNT - RENÉ MAGRITTE
De Belgische kunstschilder René Magritte heeft dankzij zijn vooruitstrevende en vernieuwende stijl een vooraanstaande plaats ingenomen in
de galerij van wereldvermaarde kunstschilders.
‘La trahison des images’ uit 1929 is
ongetwijfeld zijn bekendste werk.
De titel van het werk doet bij de
meeste mensen waarschijnlijk geen
belletje rinkelen maar wanneer
we ‘Ceci n’est pas une pipe’,
vermelden gaat er ongetwijfeld
een lichtje branden… Het schilderij
toonde immers de zeer realistische
afbeelding van een pijp met
daaronder de boodschap in het
Frans: ‘Dit is geen pijp’.

Foto: Atelier van René Magritte
Foto: Magritte-museum in
Brussel ten tijde van een
verbouwing (2008)

Foto: Schilderij - Ceci n’est pas une pipe

Met deze boodschap wilde Magritte enerzijds aantonen dat men zich niet mag laten misleiden
door een schilderij, dat weliswaar ontsproten is uit het brein en de verbeelding van de artiest
maar dat niet noodzakelijk de werkelijkheid weergeeft. Anderzijds wilde hij hiermee ook
de hyperrealisten bekritiseren, die vonden dat de werkelijkheid zo waarheidsgetrouw als
mogelijk moest weergegeven worden.
Het werk van Magritte, die als kunstschilder zijn eerste stappen zette met het maken van
voornamelijk kubistische, futuristische en abstracte werken, behoort ontegensprekelijk tot
de stroming van de surrealistische schilderkunst .
Het leven van Magritte begon erg dramatisch met de zelfmoord van zijn moeder, die naakt en
met een doek voor haar hoofd in de Samber sprong toen hij dertien jaar oud was. Dit trauma
kwam terug in tal van zijn schilderijen waarbij vrouwen naakt weergegeven worden of soms
in de gedaante van een wezen dat half mens en half vis is.
Ondanks het feit dat zijn schilderijen buitengewoon en surrealistisch waren leidde Magritte
zelf een eenvoudig leven samen met zijn vrouw Georgette in Jette. Zoals zovele ‘gewone’
mensen liet hij dagelijks zijn hond uit, gekleed als burgerman.
Schilderen deed hij in de woonkamer of aan de
keukentafel, tot het eten klaar was…

Foto: Schilderij - The Return

René Magritte bleef actief tot hij in 1967 op 69
jarige leeftijd overleed. Hij werd vereeuwigd
op het laatste bankbiljet uitgegeven vóór de
invoering van de euro, dat van 500 Belgische
frank. De Koninklijke Munt herdenkt het
50e overlijdensjaar van René Magritte
met een 100 euro munt in goud
verpakt in een zwart doosje.
TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
100 EURO
Verpakking
zwart doosje
Gehalte
Au 999°
Diameter
29 mm
Gewicht
15,55 g
Oplage
500 stuks
Designer
Luc Luycx

Foto: Schilderij - The Lovers

De prijs van dit muntstuk wordt u op de dag
van de uitgifte, 18 sept.bekend gemaakt op
onze website: www.europemint.eu (ook te verkrijgen op de data van verkoop bij de KMB op 4, 5 en 6 okt.)
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