
Voor verzamelaars over het plezier van verzamelen | Nr. 02-2016

97723896621058 oq
Prijs: € 3,95

©
 H

BM
 M

M
XV

I B
PR

O
16

38
 P

O
45

00
15

55
84

Het verzamelen  
van 2 Euro  

Herdenkingsmunten

VERZAMELAAR AAN  
HET WOORD:  

“Ik ben fier op mijn  
mooie muntencollectie”

Willem de Veroveraar 
getrouwd met Mathilde 

van Vlaanderen

    Zilveren en gouden  

‘Señorita’s’
    uit Mexico!
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Voorwoord   |   Maarten Clement - Het belgische munthuis

Afgelopen augustus ben ik naar Los Angeles vertrokken om daar één van de grootste muntbeurzen ter 
wereld te bezoeken. Deze belangrijke beurs wordt elk jaar door vele tienduizenden verzamelaars bezocht. 
Dit jaar was het, zoals vanouds, een spektakel. 

Tijdens deze beurs tonen onze gerenommeerde partners zoals de Staatsmunt van Amerika, Frankrijk, 
Australië, Canada en Groot-Brittannië hun nieuwste uitgiftes voor het komende jaar. Ik heb er fantastische 
nieuwe ontwerpen en weer volop nieuwe technieken gezien die de munten nog specialer en mooier maken. 

Ook volgend jaar zullen munthuizen weer stil staan bij de herdenking van de Groote Oorlog. Ian Graham, 
directeur van de Staatmunt van Canada heeft nog een aantal bijzondere, eerder uitverkochte, Eerste 
Wereldoorlog munten aan mij aangeboden. Natuurlijk heb ik ze meteen overgenomen en u kunt deze 
speciale munten nu bewonderen in onze webshop www.munthuis.be/canada.

Dit jaar werden er ook een aantal zeer zeldzame oude Belgische munten geveild. Het ging om verschillende 
Lion d’Ors uit de periode tussen 1350 en 1450, geslagen in de toenmalige Zuidelijke Nederlanden. Deze 
muntstukken behoren tot ons nationale erfgoed en horen thuis in België. Ik heb er een aantal kunnen 
bemachtigen en u kunt het verhaal achter deze munten lezen in deze editie. 

Veel leesplezier,
Maarten Clement - Directeur Het Belgische Munthuis email: info@munthuis.be

“ Dit jaar was het,  

    zoals vanouds,  

    een spektakel.”

Maarten      
    Clement

Uitgever
Het Belgische Munthuis BVBA

Adres: Bisschoppenhoflaan 384, 
bus 3, 2100 Antwerpen

Klantendienst
Telefoon: 0800 / 500 52 (gratis)
Email: info@munthuis.be
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WIST U DIT?
Wist u dat de grootste munt op aarde een
Australische munt is met een nominale 
waarde van 1 miljoen Australische 
dollars? De munt heeft een diameter 
van ca. 80 cm en weegt ongeveer 
1.000 kg. Het in de munt verwerkte 
goud vertegenwoordigt een waarde 
van 45 miljoen dollar!
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2 Euro Herdenkingsmunten

Wel, ik verzamel al sinds 2010 op 
die manier 2 Euro Herdenkings-
munten. Mensen in mijn omgeving 
helpen ook mee. Ik let er alleen op 
of ik een 2 Euro Herdenkingsmunt 
al ‘heb’. Soms kan ik een erg bekrast 
exemplaar omwisselen voor een 
munt die het harde leven van 
een circulatiemunt beter heeft 
doorstaan. Ik beleef veel plezier aan 
het verzamelen op deze manier. Het 
is heel leuk om een munt te vinden 
die nog niet in mijn verzameling zit. 
Veel waarde zal mijn verzameling 
nooit krijgen. Hij bestaat immers uit 
circulatiemunten die in de eurozone 
gewoon betaalmiddel zijn. 

Maar zoals gezegd, dat mag voor 
mij de pret van het verzamelen 
niet drukken. Er is in feite maar 
een bezwaar: het schiet niet op 
zo. In de goed vijf en een half jaar 
dat ik 2 Euro Herdenkingsmunten 
verzamel, heb ik het nog niet veel 
verder gebracht dan ongeveer 50 
stuks. Dat komt natuurlijk ook 
omdat betalen met een betaalpas 
enorm is toegenomen, ook voor lage 
bedragen. Er bereiken simpelweg 
minder munten mijn portemonnee.

Mijn ‘oudste’ 2 Euro Herdenkings-
munt dateert uit 2008. En dan te 
bedenken dat de eerste 2 Euro-
Herdenkingsmunt al in 2004 door 
Griekenland is geslagen. De Grieken 
gaven hem uit ter gelegenheid van 
de Olympische Spelen van 2004 
in Athene. Elk land in de eurozone 
mag twee maal per jaar de voorzijde 
van een 2-euromunt gebruiken voor 
een herdenking. Mijn oudste 2 Euro 
Herdenkingsmunt is een 2 euro die 
België in 2008 heeft uitgegeven. Die 
is geslagen ter viering van de 60e 
Verjaardag van de Verklaring van 
de Rechten van de Mens. Ik weet 
nog goed hoe blij ik was toen ik deze 
munt ‘vond’. Ik ben er nog steeds 
blij mee, ook al is mijn exemplaar 
nogal bekrast. Finland, Frankrijk, 
Italië en Portugal gaven deze munt 
ook uit in 2008. Helaas zijn deze 
herdenkingsmunten nog nooit in 
mijn portemonnee opgedoken. Ik 
blijf er wel op letten natuurlijk.

Mijn 2 Euro verzameling steekt pover 
af bij de reeks 2 Euro Herdenkings-
munten van Het Belgische Munthuis. 
Die bezorgt de abonnees elke maand 
een levering van maar liefst drie  

2 Euro Herdenkingsmunten per keer. 
De munten zijn bovendien brilliant 
uncirculated. Dat betekent dat ze 
meteen na het slaan zijn opgevangen 
toen ze uit de muntpers rolden. Ze 
zijn nooit in circulatie geweest. U 
begrijpt dat de conditie van deze  
2 euro’s vele, vele malen beter 
is dan hun broertjes en zusjes in 
mijn verzameling. Elke zending van 
de reeks gaat vergezeld van een 
Certificaat van Echtheid dat ook 
bijzonderheden vertelt over de 
munt. Die informatie moet ik voor 
‘mijn’ munten bijeen sprokkelen 
op het internet. De collectie kan 
ook nog opgeborgen worden in 
prachtige cassettes. Ik kijk daar wel 
eens met enige afgunst naar. Mijn 
verzameling zit in een enigszins 
aftandse ringband-map. Iedere 
munt zit in een eigen vakje, daar heb 
ik dan weer wel voor gezorgd.

Vaak hoor ik “Waarom zou je speciaal de 2 Euro Herdenkingsmunten 
verzamelen? Die vis je toch gewoon uit je eigen portemonnee?” 

Het verzamelen van  
        2 Euro Herdenkingsmunten
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" Het is heel leuk om een munt te vinden die nog niet in 
mijn verzameling zit."

Harry Oberendorf

  
Meer weten:  
0800 / 500 52 (gratis) 
of ga naar:  
www.munthuis.be/euro

RO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE 



 NR.2 - 2016   |   MUNT  HISTORIE   5  

RO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE • EURO COLLECTIE 

Slechts  

€ 14,95

  De 2 Euro Herdenkingsmunten zijn stuk voor stuk zeer speciale uitgiften die elk jaar weer uitgroeien tot 
de meest populaire verzamelmunten van Europa. Door de strikt gelimiteerde oplagen zijn de munten 
vaak direct uitverkocht.

  Als Belgische autoriteit op het gebied van Herdenkingsmunten zijn wij in staat de munten direct bij 

de munthuizen in te kopen. De Herdenkingseuro’s van Het Belgische Munthuis zijn daarom van een 
superieure kwaliteit: ‘Uncirculated’. U zult deze nooit in uw portemonnee vinden!

  Door in te gaan op ons kennismakingsaanbod, profiteert u van onze speciale Reserveringsservice.  
U ontvangt als eerste maandelijks, een set van drie andere 2 Euro Herdenkingsmunten voor slechts 
€ 39,95. Zo krijgt u de kans een bijzondere reeks uit te bouwen met de 2 Euro Herdenkingsmunten 
van het verleden, heden en toekomst. Deze speciale Reserveringsservice kan op elk gewenst moment 
geheel kosteloos worden stopgezet.

Normaal kost een set originele Herdenkingseuro’s € 39,95, nu betaalt u slechts € 14,95. Start vandaag 
nog uw 2 Euro Herdenkingscollectie, en geniet direct van uw persoonlijke korting van € 25 !



zilveren en gouden ‘Señorita’s’ uit Mexico

WIE IS DEZE VROUW?
De vrouw op de voorzijde van 
de munt is de Mexicaanse godin 
van de vrijheid, een symbool van 
onafhankelijkheid, vaak verge-
leken met de Lady Liberty van de 
Verenigde Staten van Amerika. 

Deze godin van de vrijheid 
zweeft boven haar sokkel in 
het centrum van Mexico, op de 

achtergrond de twee vulkanen  
Popocatepetl en Iztaccíhuatl. 
De Mexicaanse buitengewone 
zilveren en gouden munten  
hebben de laatste 4 eeuwen  
over de hele wereld gecirculeerd.  
De Casa de Moneda de México,  
opgericht in 1536, is de oudste  
Staatsmunt van de nieuwe  
wereld en verdient internatio-
naal veel aanzien. 

De Mexicaanse zilveren Libertad  
is ‘s werelds eerste zilveren 
beleggingsmunt en zal volgend 
jaar haar 35ste verjaardag 

vieren. Bij verzamelaars is de  
zilveren munt erg gewild, 

vooral vanwege het fraaie  
ontwerp. Alle Libertad 
munten zijn geslagen in 
.999 puur zilver.

In Mexico zijn zilveren 
beleggingsmunten als  
de Libertad veel gang-

baarder dan in ons land.  
Zo zijn munten als de  

Libertad bij veel banken te  
verkrijgen. De populariteit 

van zilver onder Mexicanen 
kan verklaard worden door het  

feit dat er in dit land heel veel  
zilver is gevonden en opgegraven. 
De culturele binding met het 
grijze edelmetaal is er veel 
sterker dan in ons land.

De gouden Libertad munten zijn  
er sinds 1981. Gouden Libertads 
zijn altijd van puur, inheems, 
24-karaats goud. In 1991 ver-
schenen de Libertads van 1/10e 
en van 1/20ste Troy Ounce goud 
voor het eerst. Het is dit jaar voor 
het eerst dat de 1/10e Ounce  
in Proof-kwaliteit is geslagen 
en exclusief beschikbaar is 
bij Het Belgische Munthuis. 
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            Elke verzamelaar houdt  
         van de zilveren en gouden  

‘Señorita’s’
 uit Mexico!

1 Kilo puur zilver

€ 1699

  

Meer weten: 

Bel 0800 / 500 52 (gratis)    

   en vraag naar 

  Mevrouw Violette Fellahi



De meest Legendarische munten van de Wereld 

De set ‘De meest Legendarische 
munten van de Wereld’ is 
geïnspireerd op munten met een 
opvallend verhaal. Elk van de 
originelen is een fortuin waard, 
als ze al te koop zouden zijn. 

Neem bijvoorbeeld de Double 
Eagle uit 1933, in dit jaar leed 
de hele wereld onder de Grote 
Depressie. De Amerikanen 
probeerden massaal hun geld  
om te wisselen in gouden 
munten. President Roosevelt 
liet, om de complete instorting 

van de banken te
voorkomen, alle gouden 
Double Eagles van 1933
omsmelten. 

In de loop der jaren bleken er 
20 exemplaren van de munt  
voor de omsmelting ontvreemd 
te zijn. Uiteindelijk konden er 
negentien opgespoord worden 
door de Secret Service, negen 
stuks werden omgesmolten. 
Dit maakt deze munt tot één 
van de zeldzaamste munten 
ter wereld. 

Op dit moment hebben de  
Verenigde Staten twee Double 
Eagles uit 1933 in hun collectie, 
één is in handen van een parti-
culiere eigenaar. Deze persoon 
betaalde in 2002 $ 7.590.000 
voor de Double Eagle. Dit is de 
op een na hoogste prijs ooit 
betaald op een veiling voor een 
enkele Amerikaanse munt.

In deze unieke set met heruitgiftes van de 10 waarde-
volste munten ter wereld, vindt u een boeiend verhaal  
achter elke munt. 5 uitgiften zijn rijkelijk verguld met  
24-karaats goud, de andere 5 zijn royaal gehuld 
in puur zilver. Deze set is beschikbaar voor slechts  
€ 69,95 inclusief documentatie en een fraaie houten 
verzamelkoffer. U betaalt nog geen € 6,95 per uitgifte. 
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De meest  
Legen�arisc�e  
     munten  
van �e Wereld

Ook geïnteresseerd in de boeiende verhalen achter deze munten?

Meer weten: 0800 / 500 52 (gratis) 
of ga naar: www.munthuis.be/buitenkansje



Standing Liberty Quarter

Amerika is in oorlog: de Eerste 
Wereldoorlog woedde in Europa 
en de industriële technologie 
ging in een snel tempo vooruit. 

De kunststroming ‘Art Nouveau’ 
was in opkomst, gekenmerkt 
door elegante vloeiende lijnen en  
de nieuwe vrijheid van menings-
uiting bereikte haar hoogtepunt 
van populariteit in Amerika. De 
oude conservatieve ethiek van 
het Victoriaanse tijdperk blies 
zijn laatste adem uit. Zeker het 
plaatsen van een topless ‘Lady 
Liberty’ op onze munten zou 
goed zijn; we zijn een verlichte 
natie, toch?

Topless Lady Liberty - 
Propaganda In oorlogstijd!!
Natuurlijk heeft de Staatsmunt 
van Amerika niet met opzet 
een topless dame op de munt 
geplaatst. Een wedstrijd werd  
gehouden en diverse beeld-

houwers werden uitgenodigd om 
ontwerpen in te dienen. 

Hermon A. McNeil won de 
wedstrijd met zijn ontwerp 
van de ‘Lady Liberty’ staande 
tussen twee grote zuilen, een 
olijftak in haar rechterhand en 
een schild in haar linker. Dit 
jaar viert de Staatsmunt van 
Amerika de 100ste verjaardag 
van deze fantastische munt.   

‘Standing Liberty Quarter’ uit 
1916 verkocht voor meer dan 
25.000 dollar
Afgelopen augustus bezocht 
ik de grootste muntbeurs ter 
wereld in Los Angeles. Ik ben 
daar mede op zoek gegaan naar 
de Standing Liberty Quarter 
uit 1916. Het werd mij al snel 
duidelijk dat deze munt erg 
zeldzaam is. Ik had al eens 
vernomen dat er van de 52.000 
geslagen exemplaren, een aantal 

jaren later grote aantallen zijn 
omgesmolten. Na lang zoeken 
vond ik twee stuks, maar dan 
wel van een uitzonderlijke 
kwaliteit. Beide zijn verkocht 
voor meer dan 25.000 dollar. Ik 
had het geluk dat ik deze even 
mocht vasthouden. 
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Ik had het geluk dat ik de   
  ‘Standing Liberty Quarter’  
     uit  1916 even mocht  
           vasthouden.

Afgelopen augustus bezocht ik de  

    grootste muntbeurs ter wereld 

          in Los Angeles.

De geboorte van de 

Standing  
Liberty  
Quarter  
uit 1916



Afgelopen augustus bezocht ik de  

    grootste muntbeurs ter wereld 

          in Los Angeles.

Standing Liberty Quarter

Bankbiljetten worden gemaakt van  
een combinatie van katoen en  
linnen. Er zijn verschillende redenen  
om bankbiljetten niet van papier 
te maken. Als bankbljetten van 
papier gemaakt zouden zijn, gaan 
ze kapot als ze per ongeluk mee in 
de was gaan.
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Wist u dat bankbiljetten niet van 
papier zijn gemaakt?

€ 1.399
Complete set slechts

  
  Meer weten: 
Bel 0800 / 500 52 (gratis)    

   en vraag naar 
  Mevrouw Violette Fellahi

      of ga naar:
  www.munthuis.be/liberty

7.776 gram 
24 karaats goud

Inclusief zeldzaam origineel uit 1917!



Elles Kloosterman
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Elles Kloosterman werkt doorgaans als vrij 
ontwerpster. In opdracht ontwerpt ze ook uitgiften 
naar voorbeelden uit de grote munttradities.

Het Belgische Munthuis maakt veel gebruik van 
haar artistieke en vakbekwame kwaliteiten. Zo zijn 
de ontwerpen voor onze collecties ‘De Koninklijke 

Dynastie van België’ en ‘De Koninklijke Stamboom 
van België in Kleinste Goud’ van haar hand. 
Tevens heeft Elles Kloosterman het reliëf voor 
de Herdenkingsuitgifte ‘185 jaar Grondwet’ zelf 
gemodelleerd. Zij heeft ook de moederstempels 
voor deze uitgifte vervaardigd. Meer informatie 
www.grondwet1831.be

Elles Kloosterman is een gerenommeerd muntontwerper en graveur.  
Voor ons land heeft Elles Kloosterman in 2014 de voorzijde ontworpen 
van de zilveren 10 Euro Herdenkingsmunt opgedragen aan Adolphe Sax. 

VAKMANSCHAP  
IS MEESTERSCHAP

Elles Kloosterman



De gouden Leeuw (Lion d’Or), een bijzondere 
‘Belgische’ munt uit de middeleeuwen

‘Belgische’ munten in de middeleeuwen
De muntpolitiek van de middeleeuwen blijft  
ons boeien. Er bestonden in die tijd nauwelijks 
eenheidsmunten zoals onze ‘oude’ Belgische 
Frank of onze tegenwoordige Euro. Vele steden  
en gebieden lieten hun eigen munten  
slaan. Het wemelde in die jaren 
van de gouden schilden  
in verschillende waarden, 
gouden rijders, gouden 
lammeren, gehelmde 
gouden leeuwen, ook in
verschillende waarden, 
gouden helmen, gouden 
Flandres, nieuwe gouden  
schilden enz. De munt- 
slag was veelal in handen 
van particulieren. Zij ver-
dienden hun geld aan het  
omzetten van goud en zilver  
in munten. Gemunt goud en zilver 
waren meer waard dan puur goud en zilver. 
Vele middeleeuwse vorsten in onze gebieden 
bemoeiden zich met de muntslag. Zo konden zij 
de kosten betalen die het voeren van een grootse 
staat vereiste. Of hun legers, als ze die nodig 

hadden. Muntvervalsing werd dan ook algemeen 
als een groot vergrijp gezien. Er stonden grote 
en drastische straffen op valsmunterij. Betrapte 
valsemunters werden soms in olie gekookt.

Vondst uit ons rijke verleden
Zo af en toe kunnen we bij 

Het Belgische Munthuis de  
hand leggen op een munt  

uit de midden en late  
middeleeuwen.  Zeg maar  
uit de tijd tussen 1350 
en 1500. Wij zijn altijd  
op zoek naar oude 
munten uit onze land-
streken, uit de gebieden 

die tegenwoordig in ons  
België liggen. Vooral deze  

gouden ‘Belgische’ munten 
uit die tijden zijn altijd zeld-

zaam en kostbaar. Dit artikel 
beperkt zich voornamelijk tot de Gouden 

Leeuw munten uit Vlaanderen, hoewel ook het 
Hertogdom Brabant rond 1410 en 1454 Gouden 
Leeuwen liet slaan. Het graafschap Vlaanderen is 
gesticht in 862 als een leen van de Franse Koning. 

De Gou de n  F l an dres

De gouden Leeuw
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Het heeft meer of minder onafhankelijk bestaan 
tot 1795. In de late middeleeuwen kwamen 
Vlaanderen en Brabant tot grote bloei. Wij bleken 
goed te zijn in handel. Brugge was in 
die tijd een groot economisch 
middelpunt in West-Europa. 
Het was een spil in de handel 
met Engeland. De stad 
Gent was de grootste 
stad in Noordwest-
Europa na Parijs. De late 
middeleeuwen brachten 
in onze lage landen ook 
veel kunst voort. Dat 
is altijd een teken van 
rijkdom. Zo voltooide 
de geniale Jan van Eyck in 
1432 het veelluik ‘Het Lam 
Gods’, dat hij met zijn eveneens 
geniale broer Hubert was begonnen. U 
kunt dit meesterwerk nog steeds bewonderen in 
de Sint-Baafskathedraal in Gent. Voor de handel 
was veel geld nodig. Geld betekende munten. De 
Vlaamse en Brabantse gewesten waren juist door 
de handel heel rijk. Ze hadden dus grote behoefte 
aan goud geld. De Gouden Leeuw munten 
speelden een belangrijke rol in dit geldverkeer. 

Waarom heet de Lion d’Or zo?
Waar komt de naam Gouden Leeuw (Lion 
d’Or) eigenlijk vandaan? Dat is weer een 

verhaal waar een muntverzamelaar van 
smult. De Gouden Leeuw komt 

oorspronkelijk uit Frankrijk. De  
Franse Koning Filip VI liet  

in 1338 nieuwe gouden  
munten slaan. Op de voor- 
zijde is een afbeelding 
te zien van de koning. 
Het is vermoedelijk 
geen goed gelijkend 
portret. Aan de voeten 

van de vorst ligt een 
leeuw. Het dier is maar 

een klein onderdeel van de 
hele voorstelling. Toch werd 

de munt enigszins verrassend 
de Gouden Leeuw genoemd: le Lion 

d’Or. Vlaanderen en Brabant, in die tijd nog 
steeds leengebieden van Frankrijk, volgden 
Filips voorbeeld. Ze lieten ook hoogwaardige 
Gouden Leeuw munten slaan. Deze Vlaamse en 
Brabantse Gouden Leeuwen hebben eigenlijk 
een grotere aanspraak op de naam. Zij voeren op 
de voorzijde een leeuw als belangrijkste element. 
Lodewijk van Male introduceerde de munt 
in Vlaanderen in 1365. Kortgeleden konden 
wij de hand leggen op een Vlaamse Gouden 
Leeuw van deze graaf. Hij was als Lodewijk II  
graaf van Vlaanderen. Hij werd geboren in 1330. 
In 1346 volgde hij op 16-jarige leeftijd zijn 
vader Lodewijk I op als graaf van Vlaanderen. 
Hij bekleedde deze hoge post tot aan zijn 
dood in 1384. Lodewijk II was de laatste echt 
onafhankelijke graaf van Vlaanderen.

‘Onze’ Lion d’Or
Voor de muntkenners onder u: onze Gouden 
Leeuw staat in Belmonte onder paragraaf 460. 
Het was om precies te zijn een gehelmde Gouden 
Leeuw. Naarstig speurwerk leverde op dat de 
munt geslagen was te Mechelen. Lodewijk II had 
de soevereiniteit verworven over deze stad. Hij 
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De F il ip  v i  Lion  d ' O
r

Wat heeft Hotel de Gouden Leeuw 
met een munt van toen?
Vlaanderen en Brabant kenden in de middel-
eeuwen gouden munten met een leeuw op de 
voorzijde. Zij werden Lion d’Or genoemd. In 
de herbergen in die tijd sliep men vaak op stro. 
Sommige etablissementen pochten dat men 
bij hen in een bed kon slapen. Zij verkondigden 
in het Frans: au lit on dort: (hier) slaapt men 
in een bed! Een volksverhaal zegt dat dit 
verward werd met ‘Lion d’Or’. Een herberg ging 
vervolgens Lion d’Or heten: herberg de Gouden 
Leeuw. Herberg De Gouden Leeuw werd in de 
loop van de eeuwen Hotel De Gouden Leeuw. 
U kent ook het oude gezegde: Als het niet waar 
is, dan is het aardig verzonnen?

De gouden Leeuw



bevorderde haar zeer. De Mechelse Munt heeft vele 
munten geslagen in de late middeleeuwen voor de 
Vlaamse graven en hun uiteindelijke opvolgers, 
de hertogen van Bourgondië. Vaak vermelden 
munten uit de middeleeuwen geen jaartal. Ze 
worden geïdentificeerd aan de hand van de naam 
van de vorst die erop staat. Ook de vermelding 
van de titel van de genoemde persoon helpt bij 
de vaststelling uit welke tijd een middeleeuwse 
munt komt. Onze munt toont op de voorzijde 
een leeuw die een helm met pluimen draagt. Hij 
zit op een verhoog en hij wordt omgeven door een 
aantal gotische kandelaars. Het omschrift luidt  
lu-dovicus dei gra(tiae) com (es) d(omi)n(u)s  
flandrie. Dat betekent: Lodewijk, bij de gratie 
Gods, graaf en heer van Vlaanderen. De keerzijde 
heeft een kruis met bladeren, omgeven door een 
bloemenrand. Het omschrift van deze keerzijde is 
BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINE: 
gezegend hij die komt in de naam van de Heer. De 
eerste Gouden Leeuw munten van Lodewijk II zijn 
geslagen in Vlaanderen in 1365. Onze Lion d’Or is 
dus geslagen niet eerder dan 1365 en niet later dan 
1384.

Zeldzaam
De munt geldt als zeldzaam. Als we de munt-
geschiedenis van Vlaanderen en ook van Brabant 
verder bekijken, komen er pas weer gouden 
Leeuw munten in de tijd van de Bourgondische 
hertog Filips de Goede, hertog van Bourgondië 
en graaf van Vlaanderen van 1416 tot 1467. Filip 
de Goede volgde zijn vader Jan zonder Vrees 
op in diens landen in 1419. Hij was een achter-
achterkleinzoon van graaf Lodewijk II. Filip 
onderwierp soms met harde hand zijn gebieden. 
Zij lange regering van 1419 tot 1467 bracht 
uiteindelijk stabiliteit en vooruitgang. Hij hield 
van Brussel. Hij voerde in die stad een hofhouding 
in grootse staat. Filips vaardigde op 23 januari 
1434 een Ordonnantie uit waarin de muntslag in 
zijn landen gestandaardiseerd werd. Onder het 
bewind van Filips de Goede zijn de laatste Gouden 
Leeuwen geslagen. Zij werden verdrongen door 
de goudguldens. Maar dat is een ander verhaal.
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Een leeuw die een helm met  
    pluimen draagt

Kruis met bladeren, omgeven  
     door een bloemenrand

   lu-dovicus dei gra(tiae) com (es)    

          d(omi)n(u)s flandrie

De gouden Leeuw

Meer weten:  

Bel 0800 / 500 52 (gratis) en vraag 
naar  Mevrouw Violette Fellahi



De heer Vervoort
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Beste,

Ik ben al verschillende jaren postzegelverzamelaar. De voorbije jaren verzamelde ik 

scouting en WWF, maar die heb ik onlangs verkocht, omdat ze te veel plaats innamen. 

Mijn verzameling “België” is wel volledig, van de eerste tot de laatste zegel en die ik ga 

nooit verkopen. 

Enkele jaren geleden maakte ik kennis met Het Belgische Munthuis. Het begon met 

enkele munten, maar snel groeide het uit tot een heuse verzameling met zeldzame 

zilveren en gouden munten. Momenteel volg ik minstens vijf reeksen. 

Ik ontvang tweemaandelijks van elke reeks één munt, zodat de kosten beheersbaar blijven. 

Als postzegelverzamelaar heb ik een jaarlijks abonnement bij B-Post. Die bezorgen me 

driemaandelijks de nieuwigheden. De zegels zijn van uitstekende kwaliteit, maar daar ben 

ik klant met een klantnummer. Bij Het Belgische Munthuis is de relatie veel beter. 

Ik ben na enkele jaren nu bevriend met de directeur, die ik met zijn voornaam aanspreek. 

Hij houdt me op de hoogte van de nieuwe uitgiften. Hij weet precies wat mij interesseert, 

maar dringt nooit iets op. Soms heb ik zin om een mooie herdenkingsmunt te kopen, maar 

bezit ik niet genoeg cash. Geen probleem, de bestelling wordt dan even uitgesteld. 

Ik ben uiterst tevreden over hun zeer vriendelijke service!  

De heer Vervoort

“Ik ben fier o p mi jn  
mooie muntencollectie” 

VERZAMELAAR  
   AAN HET WOORD: 

   Wilt u ook met een leuk  

    verhaal in de volgende  

  Munt & Historie verschijnen?  

  Laat dit aan ons weten en  

      stuur een email naar:  

      info@munthuis.be



De meest Legendarische munten van de Wereld 
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GRATIS !
✔  Kwaliteit:  

Brilliant Uncirculated       

✔  Metaal:  
Massief zilver (.400)      

✔ Uitgiftejaar: 1965-1970      

✔ Diameter: 30,6 mm

De originele Kennedy Dollar
1 van de 13 meest iconische en populairste  

Amerikaanse munten 

Bevestig vandaag nog en ontvang alle voorrechten van onze  
Reserveringsservice op de 13 meest iconische Dollars 100% vrijblijvend

De Amerikaanse Dollar kent een rijke geschiedenis en heeft 
vele iconen voortgebracht sinds 1794. Vooral de speciale Limited 
Editions herdenkingsmunten zijn zeer populaire verzamelmunten.

Het Belgische Munthuis streeft ernaar zoveel mogelijk Belgen 
kennis te laten maken met het ongekende verzamelplezier van 
Amerikaans Zilveren Dollars, één van ‘s werelds meest populaire 
verzamelgebieden. Bovendien komt de 100ste verjaardag van 
John F. Kennedy er aan. Wij hebben daarom besloten u één van 
de meest iconische Dollars aller tijden cadeau te doen.

Als u vandaag uw aanvraag voltooit, ontvangt u de Halve Dollar 
Kennedy helemaal GRATIS. U betaalt alleen € 4,95 voor de 
verzending. Deze munt kost normaal € 39,95 + verzending.

Vervolgens brengen wij al onze experts in stelling om ervoor te 
zorgen dat u ook de andere 12 iconen compleet verzamelt in  
12 maandelijkse en 100% vrijblijvende leveringen.

Er geldt op deze actie een limitering van 1 munt per persoon

Meer weten? Bel 0800 / 500 52 (gratis)  
of www.munthuis.be/jfk

Start uw eigen verzameling 
Amerikaanse Dollars en voltooi 
uw aanvraag vandaag nog.
U ontvangt:
✔  1 legendarische Halve Dollar 

Kennedy cadeau.  
Normaal € 39,95. Voor u € 0

✔  Historische verzamelmunt  
in gelimiteerde oplage

✔  1 van de 13 meest iconische 
munten, van de sterkste 
valuta ter wereld: de Dollar.

✔  Hoge verzamelkwaliteit (BU)
✔  GRATIS persoonlijk 

Certificaat van Eigendom, 
Officieel Certificaat van 
Echtheid én beschermende 
muntcapsule



de Slag om HAstings

De 950ste verjaardag van de Slag om

Op 28 september 1066 landde Willem de Veroveraar met een vloot van 
vijfhonderd schepen bij Pevensey Bay. De Normandische koning had 
een plan: in de opvolgingsstrijd voor de Engelse kroon wilde hij zijn 
rechten laten gelden.» 

Hastings
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de Slag om HAstings

Zijn leger van een tienduizendtal getrainde 
manschappen (onder hen ook vele Vlamingen) 
trok op naar het noorden. Bij het plaatsje Battle 
ontmoetten zij het boerenleger – zo’n 7.000 
soldaten – van de Angelsaksische koning 
Harald. Daar, op een grote vlakte tien 
kilometer ten noorden van Hastings, 
vond op 14 oktober 1066 een 
beslissende slag plaats. Die zou 
de geschiedenis in gaan als 
de Slag bij Hastings. Harold 
stierf op het slagveld. Willem 
trok verder en veroverde heel 
Engeland. Op kerstdag werd 
hij in Westminster Abbey in 
Londen tot Koning van Engeland 
gekroond. Meer dan 80 kastelen 
liet de nieuwe koning bouwen. 

Willem de Veroveraar getrouwd 
met Mathilde van Vlaanderen
Weinig Vlamingen beseffen hoe sterk Engeland 
en Vlaanderen doorheen de geschiedenis zijn 
vervlochten. Het wereldberoemde tapijt van 
Bayeux toont het verloop van de slag en het 
sneuvelen van de Engelse koning. Minder bekend 
is dat zijn tegenstander en opvolger Willem was 
getrouwd met Mathilde, de oudste dochter 
van Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. In 
Willems leger zaten naast Normandiërs dan ook 
veel Vlamingen, die in de Slag bij Hastings de 
rechterflank vormden. In tegenstelling tot de 
Normandiërs met hun nog jonge adellijke traditie, 
voerden de fiere Vlamingen veel historische 
wapenschilden en heraldische praal. 

Willem beloonde zijn Vlaamse strijders 
vorstelijk, onder meer met riddergoederen in 
Engeland. Door zijn huwelijkspolitiek kwamen 
ook veel verwanten van zijn Vlaamse vrouw op 
sleutelposities terecht. In Schotland kregen 
steeds meer Vlamingen vaste voet aan 
de grond, vooral nadat David I in 
1124 de Schotse troon besteeg. 

Zijn vrouw koningin Maud, een achternicht van 
Willem de Veroveraar, schonk tal van Schotse 
domeinen aan Vlaamse bloedverwanten.

Tapijt van Bayeux of 
Tapisserie de la Reine 
Mathilde
Het ‘Tapijt’ van Bayeux is in 
werkelijkheid een borduurwerk 
waarin een heel verhaal wordt 
verteld, namelijk hoe Willem, 
de hertog van Normandië, 
Engeland veroverde in 1066.  

Daardoor is het een heel interes-
sante getuigenis over een bijzonder 

belangrijke episode in de geschiedenis 
van Europa. Des te interessanter omdat 

die verovering hier verteld wordt door mensen 
die alles van dichtbij meegemaakt hebben: het 
tapijt is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt in 
de periode onmiddellijk na de verovering, ergens 
tussen 1066 en 1077.

Tekening van Mathilde   

       van Vlaanderen

Tekeningen van het Tapijt  
        van Bayeux
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La Krugerrand en or 2016
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De geschiedenis van het tapijt
Waar, door wie en wanneer juist het tapijt 
vervaardigd werd, is niet met absolute zekerheid te 
zeggen. Misschien heeft Willem de Veroveraar zelf 
de opdracht gegeven: het tapijt is tenslotte een 
soort verheerlijking van Willem als krijgsheer en 
Koning van Engeland. En er komen een paar zaken 
in voor die we kunnen zien als rechtvaardiging voor 
de invasie van Engeland door Willem: het tapijt 
toont bijvoorbeeld heel duidelijk dat Harold een 
eed zweert aan Willem dat hij hem zal erkennen 
als koning, en dat hij nadien die eed schendt.

Maar er is een andere mogelijke opdrachtgever: 
Odo, bisschop van Bayeux en halfbroer van 
Willem. Het is merkwaardig dat Odo drie keer 
een prominente rol krijgt toebedeeld in het tapijt 
(het is bijvoorbeeld hij die de soldaten van Willem 
moed inspreekt en aanvuurt). Het is dus best 
mogelijk dat Odo de opdracht heeft gegeven om 
het tapijt te maken, misschien ter gelegenheid van 
de bouw van zijn kerk in Bayeux, die ingewijd is in 
1077. Het werk zou in dat geval ongeveer tien jaar 
in beslag genomen hebben. 

De Vlaamse connectie
Waarom heet het tapijt in het Frans tapisserie 
de la Reine Mathilde? De bewering als zou 
Koningin Mathilde, de vrouw van Willem van 
Normandië, hoogst persoonlijk het borduurwerk 

gemaakt hebben, is een legende. Toen Willem 
van Normandië met haar trouwde, kwamen zo 
de twee machtigste leenheren van de Koning van 
Frankrijk samen. Zij steunden elkaar in de talrijke 
oorlogen tussen de leenheren van de Franse 
koning en er vochten ook Vlamingen mee in het 
leger van Willem.

Dat Mathilde de dochter was van de rijke graaf 
van Vlaanderen was niet de enige reden dat 
Willem haar tot zijn vrouw maakte. Zij had onder 
haar voorouders niemand minder dan Karel de 
Grote (in 800 gekroond tot keizer van het Heilige 
Roomse Rijk) en Alfred de Grote, Koning van 
Engeland in de 9e eeuw. Dat laatste was niet 
zonder belang in de reeks argumenten die Willem 
kon aanvoeren om zijn aanspraken op de Engelse 
troon kracht bij te zetten. 
 

de Slag om HAstings

  

Meer weten over de andere  

     speciale uitgiften? 

Bel 0800 / 500 52 (gratis)    

       en vraag naar 

  Mevrouw Violette Fellahi

Ga direct naar: 
 www.munthuis.be/hastings

Slechts € 19,95



EEN MUNT OM  
BIJ STIL TE STAAN

Elk jaar om 11 uur, op de 11de dag van de 11de 
maand wordt op vele plaatsen in de wereld  
2 minuten stilte gehouden. Op die dag in 
1918 komt de Eerste Wereldoorlog ten einde. 

Op wapenstilstandsdag laten wij zien hoe 
dankbaar wij zijn voor alle personen die het 
ultieme offer hebben gegeven voor hun land.  
Het rondschrift ‘Hun naam leeft voort in de 
eeuwigheid’ staat samen met een krans van rode 
klaprozen op de £5 Wapenstilstandsdag munt.

Reserveer nu alvast 
deze prachtige munt!

£5 Wapenstilstandsdag 
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Meer weten: 
Bel 0800 / 500 52 (gratis)
Of ga naar: 
www.munthuis.be/wapenstilstandsdag



 Koningin Mathilde

 Kroonprinses Elisabeth

 Koning Filip

Belgische Koninklijke Dynastie
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Onze Belgische Koninklijke Dynastie:  

7 Koningen en  
hun Koninginnen  
en 1 Kroonprinses
Het verhaal van de Belgische 
Koninklijke Dynastie begint met 
Prins Leopold van Saksen-Coburg 
en Gotha (1790-1865). In 1831 
aanvaardde hij de Belgische troon 
als Koning Leopold I. Tijdens zijn 
bewind ontwikkelde België zich 
langzaam verder als industrieland. 
In 1832 huwde Leopold I Prinses 
Louise-Marie, dochter van de 
Franse Koning Louis Philippe. 
Koningin Louise-Marie overleed 
al in 1850. Leopold I stierf in 
1865. Zijn oudste zoon volgde 
hem op als Koning Leopold II.

Leopold II is de Koning die het 
langst over België geregeerd heeft. 
Hij was maar liefst 44 jaar onze 
vorst, van 1865 tot 1909. België 
floreerde tijdens zijn regering. 
In 1885 verwierf hij de Congo-
Vrijstaat als persoonlijk bezit. In 
1908 moest hij de kolonie afstaan 
aan de Belgische Staat, toen 
bekend werd hoe hartvochtig de 
Congolezen behandeld werden. 
Leopold huwde in 1853 met 
de Oostenrijkse Aartshertogin  
Marie-Henriëtte (1836-1902). 
Zij werd de tweede Koningin der 
Belgen. De Vorstin verbleef graag 

in Spa. De bron van het beroemde 
Spawater heet naar haar: Spa 
Reine. 

Prins Albert (1875-1934) volgde 
zijn oom Leopold II in 1909 
op als Koning Albert I, derde 
Koning der Belgen. In de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) hield 
hij met zijn troepen heroïsch 
stand achter de IJzerlinie. Zijn 
manschappen en het land eerden 
hem als de Koning-Ridder 
en de Koning-Soldaat. Zijn 
plotselinge dood in 1934 door 
een noodlottige val bij Marche-
les-Dames dompelde het land in 
diepe rouw. Albert I huwde in 
1900 Prinses Elisabeth in Beieren 
(1876-1965). Zij werd in 1909 
Koningin Elisabeth van België. In 
de Eerste Wereldoorlog bezocht 
Elisabeth vaak gewonde Belgische 
soldaten. De militairen noemden 
haar de Koningin-Verpleegster. 
De jaarlijkse Koningin Elisabeth 
wedstrijd voor piano, viool en 
zang houdt de herinnering aan 
haar levend. Albert I werd in 1934 
opgevolgd door zijn oudste zoon 
Leopold (1901-1983): Koning 
Leopold III.

Koning Leopold III verloor een 
jaar na zijn troonsbestijging zijn 
geliefde gemalin Koningin Astrid 
bij een tragisch verkeersongeluk 
in Zwitserland. Toch zijn er ook 
vele gelukkige herinneringen 
aan haar korte leven. Astrid 
was een stralende jonge bruid, 
een liefdevolle moeder van een 
gelukkig gezin en een sociaal 
bewogen vorstin. 

De tweede Wereldoorlog (1940-
1945) en de eerste jaren erna waren 
geen goede tijd voor Leopold III.  
De nasleep van zijn optreden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
dwong hem om in 1951 de troon 
over te dragen aan zijn zoon 
Boudewijn (1930-1993). 

Belgische Koninklijke Dynastie

 Koning Leopold III
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Het Belgische Munthuis is fier op zijn reeks ‘De Koninklijke Dynastie  
van België in zwaar vergulde Crown-sized uitgiften’. 
Koning Boudewijn moest in 
1951 zijn vader Leopold III 
opvolgen als staatshoofd. De 
verhouding land vorstenhuis was  
problematisch geworden in de  
Tweede Wereldoorlog. Boudewijns  
onberispelijke optreden herstelde 
het aanzien van de monarchie. 

In1960 huwde hij de Spaanse 
gravin Fabiola de Mora y Aragόn. 
Zij werd als Koningin Fabiola onze  
vijfde vorstin. Het zeer gelukkige  
huwelijk eindigde tragisch door 
zijn plotselinge overlijden in 1993.  
Het Belgische volk rouwde massaal  
om Boudewijn. Fabiola bleef na  
1993 deelnemen aan het openbare  
leven in ons land. Het Belgische 
volk nam bij haar overlijden in 
2014 ontroerd afscheid van haar. 

Prins Albert volgde in 1993 zijn  
broer Boudewijn op. Hij heeft als 
Koning Albert II 20 jaar over België 
geregeerd. Hij is steeds opgetreden 
als verbindend persoon tussen het 
Vlaamse deel van ons land en het 
Waalse. In 1959 trouwde Albert 
met de beeldschone Italiaanse 

Prinses Paola Ruffo di Calabria. 
Zij werd in 1993 onze Koningin 
Paola. Tegenwoordig zet zij zich 
nog steeds in voor het behoud 
van het Belgische Patrimonium. 
Ook is zij zeer begaan met het 
onderwijs aan kinderen in moeilijke 
omstandigheden.

In 2013 droeg Koning Albert de  
troon over aan zijn oudste zoon  
Kroonprins Filip. Koning Filip is  
de zevende Koning der Belgen. Hij  
trouwde op 4 december 1999 in 
Brussel met Jonkvrouwe Mathilde 
d'Udekem d'Acoz. In 2013 werd zij 
als Koningin Mathilde de zevende 
Koningin der Belgen. Mathilde is  
onze eerste Koningin die ook in  
België geboren is. Filip en Mathilde  
wisten zich in korte tijd geliefd  
te maken bij onze landgenoten. 
Hun oudste dochter is Kroon-
prinses Elisabeth (2001). Zij zal ooit  
haar vader opvolgen als de eerste 
soevereine Koningin der Belgen.

Het Belgische Munthuis is fier 
op zijn reeks ‘De Koninklijke 
Dynastie van België in zwaar 

vergulde Crown-sized uitgiften’. 
Hierin heeft elke vorst en vorstin  
en Kroonprinses Elisabeth een 
eigen uitgifte gehuld in 24-karaats 
goud. Het grote Crown Size-
formaat van 38,61 mm geeft de 
reeks een waarlijk Koninklijke 
uitstraling.
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Belgische Koninklijke Dynastie

Bel 0800 / 500 52 (gratis)

Of ga naar: 

www.munthuis.be/dynastie

Slechts € 19,95



5 EXCLUSIEVE  
VOORINSCHRIJVINGEN

Grijp uw kans en reserveer deze munten  
nog voordat zij beschikbaar zijn!

Dit is één van de laatste munten uit een unieke en wereldwijd beroemde reeks. Wat ons betreft het 
kroonstuk. Hét internationale symbool voor geluk is levensecht in goud vereeuwigd op een puur 
zilveren munt. Om het uitzonderlijke effect in 3D te realiseren, is het goud met grote zorgvuldigheid 
gehamerd! Deze Dollar is gemaakt van 31,1 gram zilver met een zuiverheid van maar liefst 99,9%, 
is van Proof kwaliteit en heeft een diameter van 40 mm! Nog groter dan Crown-sized. Dit zijn 
de laatste munten van een strikt gelimiteerde oplage van slechts 2.000 exemplaren wereldwijd. 
Reserveer nu, voordat het te laat is!

Geluksmunt met Klavertje-vier in 3D
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149,95

Niets brengt meer geluk  
dan een 3D klavertje-vier in goud

1.
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voorinschrijvingen

2.

3. 4.

Het meest besproken  
huis ter wereld in zilver

Ultrahoog reliëf Maple Leaf kwartet

Deze Limited Edition munt zal waarschijnlijk 
binnen recordtijd uitverkopen. Al sinds 1800 
worden in Het Witte Huis de besluiten genomen 
die de wereld ingrijpend hebben veranderd. De 
kenmerken van deze munt liegen er niet om: 
Crown-size, Proof kwaliteit, massief Sterling 
zilver (.925) en een strikte limitering van slechts 
2.500 exemplaren wereldwijd.

Het Witte Huis 
in zilver

Voor het allereerst is de Canadese ‘Maple Leaf’ 
vereeuwigd op een puzzel van 4 munten van elk 
27 x 27 mm gemaakt van ¼ Ounce 99,99% zuiver 
zilver. Samen vormen zij 1 grote Maple Leaf welke 
dit jaar extra schittert door de speciale ‘Reverse 
Proof’ afwerking. Slechts 7.500 sets wereldwijd!

Het Maple Leaf  
kwartet in zilver

79,95

99,95 299
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Deze munt is met ‘smart-minting’ technologie 
geslagen. Ultrahoog reliëf zoals dit heeft u nog 
nooit gezien! De rode koraalbaars lijkt levensecht 
door de stralende kleuren. Slechts 1.500 Crown-
size exemplaren zijn er geslagen in 99,9% puur 
zilver in de absolute topkwaliteit Proof.

De exotische  
rode koraalbaars
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5.Nu of nooit,  
dit is de allerlaatste
Deze serie unieke munten met echt gebrand-
schilderd glas komt dit jaar ten einde. Deze 
laatste munt is een eerbetoon aan de Hagia 
Sophia. Vandaag de dag een museum, maar in 
het verleden heeft het al vele functies bekleed: 
van Romeins Katholieke kathedraal tot aan 
Keizerlijke moskee. Een must-have met zijn  
50 mm grote diameter, kleine oplage (2.000) 
en 50 gram aan Sterling zilver (.925) !

De Hagia Sophia: 
echt glas in 
Sterling zilver 299

 Ja, ik bestel graag de volgende producten:
 x de Geluksmunt met Klavertje-vier in 3D voor slechts € 149,95 (BWS16GU1/9004592) 

 x het Witte Huis in zilver voor slechts € 79,95 (BPW16GU2/9004592) 

 x de Exotische rode koraalbaars voor slechts € 99,95 (BLI16GU1/9004592) 

 x het Maple Leaf kwartet in zilver voor slechts € 299 (BCA17GU1/9004592) 

 x de Hagia Sophia: echt glas in Sterling zilver voor slechts € 299 (BCK16GU1/9004592) 

UW RESERVERINGSKAART

Naam  M       V 

Adres

Postcode Woonplaats

E-mailadres Telefoonnummer

Geb. datum Klantnr 

Datum                                         Handtekening

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Voor de gevolgen van druk- en/of zetfouten aanvaardt Het Belgische Munthuis geen aansprakelijkheid. Prijsstijgingen voorbehouden. 
Het Belgische Munthuis legt voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over 
producten, diensten en activiteiten van Het Belgische Munthuis en diens zorgvuldig geselecteerde partners, aanbieders van consumentenproducten. Indien u deze informatie niet wilt 
ontvangen of indien u geen informatie per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Het Belgische Munthuis, Postbus 10500, 1930 Zaventem.

Stuur uw  
Reserveringskaart  
op of bel GRATIS: 

0800 / 500 52



‘De Tuin der Lusten’  
 van Jheronimus Bosch

  First Strike Premium Edition: handgeselecteerd door de muntmeester

  Wereldwijd slechts 500 uniek genummerde en gecertificeerde sets

   Nummers 11 tot en met 45 nu exclusief via Het Belgische Munthuis  
(nummers 1-10 liggen in het Prado Museum)

  First Strike Premium Edition: pièces séléctionnées par le directeur de l’hôtel de monnaie

  Seulement 500 ensembles numérotés individuellement et certifiés au monde

   Les numéros 11 jusqu’à 45 proposés en exclusivité par La Maison de  
la Monnaie Belge (les numéros 1 à 10 sont conservés dans le Musée du Prado)

Jheronimus Bosch

ONNODIG
TE FRANKEREN

Het Belgische Munthuis
DA 852-828-9
Postbus 10500 
1930 Zaventem

H B M

  
Meer weten: 
Bel 0800 / 500 52 (gratis)
Of ga naar: 
www.munthuis.be/bosch

€ 999
Complete set slechts


