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Voorwoord   |   Maarten Clement - Het belgische munthuis

Allereerst kan ik met trost vertellen dat u de eerste editie van ‘Munt en Historie’ heeft mogen ontvangen.  
Het magazine waar mijn passie voor geschiedenis en munten samenkomt. Het Belgische Munthuis zal u 
vanaf nu 4 keer per jaar meenemen op een avontuurlijke reis van boeiende geschiedkundige verhalen. 
Tevens laten we u de mooiste munten zien en delen we de bijzondere verhalen achter deze munten. 

Van familie, vrienden en kennissen krijg ik regelmatig de vraag wat er zo leuk is aan het verzamelen van munten. 
Mijn antwoord is dan tweeledig. Munten nemen je mee in onze wereldgeschiedenis. Neem bijvoorbeeld de 
Romeinse munten; achter elk exemplaar zit een fantastisch historisch verhaal. Met andere woorden door het 
verzamelen van munten kom je in aanraking met de mooiste geschiedkundige verhalen.

Het tweede antwoord dat ik altijd geef is met een munt heb je een stukje historie in eigen handen. Ik bezoek 
regelmatig verschillende musea maar ik kan daar de mooiste tentoongestelde objecten slechts vanaf een afstand 
bewonderen, zeker niet bezitten en/of aanraken. Met munten kan dat wel en deze komen vaak uit dezelfde periode.

Heeft u zelf ideeën over historische verhalen of speciale munten die echt niet mogen ontbreken in een volgende 
editie, schroom dan niet mij een berichtje te sturen. Dit vind ik leuk! Héél leuk zelfs. 

Met vriendelijke groet,
Maarten Clement - Directeur Het Belgische Munthuis
email: info@munthuis.be

“ Een stuk  
  geschiedenis
   in eigen  
      handen”

Maarten      
    Clement

Uitgever
Het Belgische Munthuis BVBA

Adres: Bisschoppenhoflaan 384, 
bus 3, 2100 Antwerpen

Klantendienst
Telefoon: 0800 / 500 52
Email: info@munthuis.be
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BEZOEK ONZE SOCIALMEDIA
facebook.com/hetbelgischemunthuis

youtube.com/hetbelgischemunthuis

www.munthuis.be    

WIST U DIT?
Het woord ‘gazette’ komt van het Venetiaanse 

‘gazeta’. De gazeta was een klein muntstuk. De 
eerste kranten kostten één gazeta, waardoor 
de naam van het muntstuk verbonden werd 
aan de krant.  
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185 jaar Belgische Grondwet
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185 jaar Belgische Grondwet

Een grote omwenteling wordt vaak door een 
enkel voorval in gang gezet. “Amour Sacré de 
la Patrie” (“Heilige Liefde voor het Vaderland”), 
zongen de tenor en de bariton in de opera La 
Muette de Portici  op 25 augustus 1830 in de 
Koninklijke Muntschouwburg van Brussel.

De opera van Daniel François Esprit  
Auber (1782-1871) gaat over een  
opstand in Portici bij Napels  
in de 17de eeuw tegen de  
Spaanse overheersing.  
De tenor Jean-François  
Lafeuillade voegde na  
het duet de  kreet “Aux  
Armes” toe. De zaal  
reageerde enthousiast. 
Veelal jonge studenten  
uit het publiek stormden  
naar buiten waar een al  
opgewonden menigte op het 
plein voor de schouwburg stond.  
Er braken rellen en plunderingen 
uit. De volgende dag sloegen de onlusten 
over naar steden als Leuven, Luik, Namen, Brugge, 
Gent en Antwerpen.

Het verhaal dat de Belgische revolutie spontaan  
ontstond tijdens de uitvoering op 25 augustus 
1830 in het Koninklijke Munttheater te Brussel  
is al lang geleden door Belgische geschied-
kundigen ontzenuwd. De oproermakers waren 
al weken van tevoren betaald om in verzet te 
komen tegen Koning Willem I.

Het voorlopig Bewind 
Temidden van de strijd van de opstandelingen 
tegen het staande leger van het Koninkrijk, 
ontstond het Voorlopig Bewind. Een groep van 
10 notabelen besloot op 24 september het 
bestuur van de stad op zich te nemen. De groep 
noemde zich het Voorlopig Bewind.

Op 29 september proclameerde ze dat ze het  
gezag van de Koning overnam. De leden  

waren: Gendebien, Jolly, Nicolay, 
 Rogier, De Potter, Van de Weyer, 

de Coppin, de Mérode, Van- 
derlinden en Vanderlinden  

d’Hooghvorst. Op 4 oktober  
1830 verklaarde het  
Bewind “de provincies van  
België, die met geweld 
zijn afgescheurd” onaf- 
hankelijk. Het Voorlopig 

Bewind trad in feite op  
als regering van het gloed- 

nieuwe België. Het regeerde  
per decreet. Het kondigde vrijheid 

af van Pers, Godsdienst, Vereniging 
en Onderwijs.

185 jaar Belgische Grondwet
Op 7 februari 1831 nam het Congres de nieuwe 
grondwet aan. België werd een constitutioneel 
Koninkrijk. De nieuwe vorst was gehouden aan de 
grondwet. Op 25 februari 1831 werd het Voorlopig 
Bewind opgeheven. Tot dan toe was dit Bewind 
de uitvoerende macht in België. Het Nationaal 
Congres bleef in functie tot de verkiezingen van het 
eerste parlement van België op 8 september 1831.

GRATIS  
UITGIFTE

                               ter ere van onze Grondwet 
  U kunt onze Grondwet-uitgifte geheel gratis reserveren:  

Bel 0800 / 500 52 (gratis) 

www.gratisuitgifte.be

Gratis uitgifte



De zilveren Amerikaanse Eagle-munT

 DE ZILVEREN AMERIKAANSE  

EAGLE-MUNT

De zilveren Eagle-munt is één van de bekendste én populairste bullion 

munten ter wereld. De munt is geslagen in puur zilver en weegt 1 troy 

ounce of 31,103 gram. De eerste zilveren Eagle dollar werd uitgegeven 

in 1986. De afbeelding op de Silver Eagle dollar komt de meer ervaren 

muntenverzamelaar wellicht bekend voor. Velen vinden het ontwerp 

van de Silver Eagle, de afbeelding van ‘Lady Liberty’, één van de 

mooiste die ooit op een munt is verschenen.

EEN GELIEFDE MUNT
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De zilveren Amerikaanse Eagle-munT

DE SILVER EAGLE,  
OOK EEN BELANGRIJKE 
EUROPESE 
RESERVEMUNT

Sinds de Tweede Wereldoorlog 
geldt de zilveren Eagle dollar 
ook in België als zogenaamde 
reservemunt. Een reservemunt is 
een valuta die door de overheid 
achter de hand wordt gehou- 
den als onderdeel van de inter-
nationale reserves. Dankzij die 
reservemunt kan er goedkoper 
handel worden gedreven, om-
dat de valutaschommelingen 
worden uitgeschakeld. Meestal 
is zo’n reservemunt niet gelijk 
aan de nationale valuta maar 
aan de muntsoort waarin de  
prijzen van grondstoffen als goud  
en aardolie worden uitgedrukt, 
hier de Amerikaanse dollar. Het 
is daardoor ook een belangrijke 
Europese reservemunt. 

DE HANDTEKENING 
VAN PRESIDENT 
REAGAN

De Amerikaanse zilveren Eagle 
dollar ontstond als gevolg van 
een excessieve zilvervoorraad. 
In de jaren 70 herbergde de  
National Defense Stockpile - een 
speciale afdeling van defensie  
wiens doel het is om grond- 
stoffen te beheren - maar liefst 

tientallen miljoenen ounces  
zilver. De Amerikaanse over-
heid ging daarom op zoek naar 
een manier om deze reserves te 
verkopen, zonder de zilverprijs 
te laten kelderen. Het Congres 
stelde in 1982 plannen op voor 
een nieuwe zilveren munt en in 
1985 werd de Liberty Coin Act  
aangenomen, deze werd onder- 
tekend door president Reagan.  
Diens handtekening luidde  
het tijdperk in van de Silver  
Eagle, een munt die een van de  
populairste beleggingsobjecten 
ter wereld zou worden. 

DE SILVER EAGLE, 
TWEE ZIJDEN PURE 
SCHOONHEID

Op de voorzijde van de munt 
prijkt ‘Lady Liberty’, een ont-
werp van Adolph A. Weinman 
dat ook van 1916 tot 1947 de 
halve dollar sierde. De keer-
zijde draagt het zegel van de 
Verenigde Staten van Amerika 
met 13 sterren, die de originele 
koloniën symboliseren. De zil-
veren Eagle dollar is bijzonder 
populair. De oplage stijgt jaar 
na jaar en het belang van deze 
munt kan niet onderschat 
worden. Er worden jaarlijks 30 à 
50 miljoen zilveren Eagle dollars 
geslagen, cijfers die vele malen 
hoger zijn dan de gemiddelde 

oplagen voor andersoortige 
Amerikaanse zilveren dollar-
munten uit vergelijkbare jaren. 
Met de zilveren Eagle heeft u  
‘a thing of beauty’ in handen!

  
Meer weten: 
Bel 0800 / 500 52 (gratis) 
of ga naar: 
www.munthuis.be/silvereagle
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Het legendarische ‘Walking  
Liberty’ design op deze 
munt en het design van de 
Eagle zijn dit jaar jarig! Ze 
vieren respectievelijk hun 
100ste en 30ste verjaardag.  
Het is de eerste keer dat 
deze puur zilveren munt aan  
beide zijden deels is ver-
guld met 24-karaats goud, 
tevens is de munt volledig  
gehuld in het zeer zeldzame 
edelmetaal Ruthenium.

www.munthuis.be/enigma



Speel vandaag nog  
Napoleon-memory en  

win 20 euro korting
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GENERAAL 
BONAPARTE 
OVERLEDEN
Op 5 mei 1821 overleed Napoleon  
op Sint-Helena. Het schilderij van  
De Steuben toont de aangrijpen- 
de doodscene. De volgende dag 
schouwde de gouverneur van het 

eiland, sir Hudson Lowe het stoffe- 
lijk overschot. Hij berichtte aan 
zijn superieuren in Londen dat 
“de Generaal Bonaparte” was 
overleden.

Op 9 mei 1821 werd Napoleon 
begraven op Sint-Helena in de 
vallei van de Wilgen. In 1840 vroeg  
Koning Louis Philippe van Frankrijk  
de Engelse regering toestemming  
het lichaam van de ex-keizer op  
te halen op Sint-Helena. De Britten  
stemden meteen toe. Een zoon van  
Louis Philippe, de Prins van Joinville,  
bracht Napoleon met een Frans 
marineschip terug naar Frankrijk. 
15 december 1840 was de bijzetting 
in de Dôme des Invalides.

Ga naar www.memoryspel.be



BELGIAN WOMEN 
EXECUTED AS SPY

1 april 1916 was een zwarte dag 
voor België. Gabrielle Petit trad 
voor een Duits executie peloton.  
Ze werd gefusilleerd vanwege  
“krijgsverraad bestaande uit ver- 
spieding”. Ze was amper 23 jaar.  
De overrompeling van België door  
de Duitse troepen in de Eerste  
Wereldoorlog bracht haar tot  
haar moedige daden. De Duitse  
bezetter hield vreselijk huis in  
ons land. Plunderingen, massa- 
executies en opeisen van voedsel- 
voorraden kwamen veelvuldig  
voor. In die dreigende sfeer heeft  
Gabrielle Petit haar gevaarlijk  
spionagewerk verricht.

Petit is geboren in 1893 in Doornik.  
Al vroeg bleek haar onverschrokken 
vrije geest. In 1914 was zij ver-
loofd met een Belgische militair. 
Deze week via Nederland uit naar 
Engeland, Gabrielle volgde hem. 

De Engelse inlichtingendienst  
ronselde Gabrielle Petit om voor  
Groot-Brittannië te spioneren in 
België. Ze volgde voor de Britten  
hoe het Duitse leger zich ver- 
plaatste per trein in ons land. In  
de zes maanden voordat ze ver- 
raden werd, wist ze ongeveer  
50 rapporten aan de Engelsen  
door te spelen. Tijdens zware  
verhoren werd haar amnestie  
aangeboden in ruil voor de namen  
van andere Britse spionnen in 
België. Ze verkoos te zwijgen. Ze 
redde daarmee een aantal van 
hen het leven. In haar cel schreef 
ze voor haar executie: "Ik vraag 
geen genade, om de mof te laten 
zien dat ik mijn voeten aan hem 
veeg". 

In 1923 eerde België Gabrielle  
Petit met een standbeeld op  
het Sint Jansplein in Brussel.  
Het beeld toont hoe moedig  
Gabrielle haar beulen tegemoet  
trad. Het is het eerste beeld  
van een heldin uit de arbeiders- 
klasse. 
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Het Belgische Munthuis her- 
denkt de 100ste verjaardag 
van de dood van Gabrielle  
Petit met een herdenkings- 
medaille. De voorkant van 
de medaille is gebaseerd op  
haar standbeeld. Rond het 
hoofd van de verzetsheldin zijn  
de stralen afgebeeld van de 
opgaande zon van de vrijheid.  
De keerzijde toont een deel 
van het beroemde gedicht van  
John McCrae: “In Flanders 
fields the poppies grow”. 

  
Bel 0800 / 500 52 (gratis) 
www.munthuis.be/petit



The Commission for Relief in Belgium
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hoe Herbert  Hoover 
miljoenen Belgen redde ...
De Amerikaanse dollar met de  
afbeelding van Herbert Hoover  
is gegeerd onder verzamelaars.  
Deze munt uit 2014 bevat de 
beeltenis van de 31ste president  
van de Verenigde Staten 
(1929-1933). Maar wist u dat 
Herbert Hoover ook een belang- 
rijke naam is in de Belgische 
geschiedenis? Door een bij-
zonder initiatief redde hij het 
leven van miljoenen Belgen en 

Noord-Fransen. Het Belgische 
Munthuis geeft u graag een  
inkijk in deze geschiedenis.

De Duitse bezetting van België
In 1914 verklaarde Duitsland 
Frankrijk de oorlog vanwege haar  
alliantie met Rusland. Het zou  
het begin zijn van de Eerste  
Wereldoorlog. Om het binnen- 
vallen van Frankrijk te verge-
makkelijken, besloten de Duitsers  

om België in te nemen. Voor 
Groot-Brittannië was dit aan- 
leiding om Duitsland de oorlog 
te verklaren, aangezien Groot- 
Brittannië en België bondge-
noten waren. De Britten wierpen 
een handelsblokkade op, in een 
poging de Duitse soldaten door 
honger tot overgave te dwingen. 
De blokkade zou echter verstrek-
kende gevolgen hebben voor de 
burgers van de bezette gebieden.
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The Commission for Relief in Belgium

De Belgische hongersnood
Het kleine, verstedelijkte België 
kon voor slechts 20-25 % in de 
eigen voedselbehoefte voorzien. 
Door de Britse blokkade werden 
de Belgische en Noord-Franse 
burgers afgesneden van de nood- 
zakelijke voedselvoorraden. Van 
de bezetter viel evenmin hulp te  
verwachten. De Duitsers gebruik- 
ten de lokale voedselproductie 
vooral om hun eigen leger te 
voeden. Bijgevolg leden ruim 
zeven miljoen mensen honger.

Belgische voedselimport: 
geen eenvoudige opgave
De Amerikaanse expat en mijn- 
ingenieur Millard Shaler meende 
dat het probleem eenvoudig op 
te lossen was. Een kwestie van 
voedsel kopen en invoeren, zo 
stelde hij. Gaandeweg ontdekte 
Shaler echter dat het toch niet 
zo eenvoudig was. Alle geïmpor-
teerde levensmiddelen werden 
vrijwel meteen gevorderd door 
de Duitsers. Zo veranderde er uit- 
eindelijk niets aan de Belgische 
honger.

The Commission for Relief  
in Belgium
In 1914 stichtte Herbert Hoover  
de Commission for Relief in  
Belgium (C.R.B.). Dit was een  
internationale organisatie die tot  
doel had om de noodlijdende  
burgers van België en Noord- 
Frankrijk van voedsel te voor-
zien. Het eerste schip dat België  
kwam bevoorraden bevatte 1.018  
ton tarwe, rijst, bonen en erwten. 

Een slimme constructie
De werkwijze van de Commis-
sion for Relief in Belgium was 
slim en effectief: de levensmid-
delen werden uit het buitenland 
gehaald, naar België verscheept 
en verdeeld door leden van het 
Comité National de Secours et 
d'Alimentation (C.N.S.A.), een 
Belgische organisatie onder 
leiding van Emile Francqui. Deze 
constructie was noodzakelijk,  
omdat de werknemers van 
de C.N.S.A. formeel onder de  
Duitse bezetting vielen, hetgeen  
betekende dat zij wettelijk ver-
plicht waren om de orders van 
Duitse soldaten op te volgen. 

De verdienste van de  
Commission for Relief in 
Belgium
Uiteindelijk zou de C.R.B.  
5,7 miljoen ton aan voedsel  
inkopen en verschepen. Tussen  
1914 en 1919 draaide de C.R.B.  
op vrijwillige inspanningen. Ze  
slaagden erin om 11 miljoen  
Belgen en Noord-Fransen eten  
te geven door geld in te winnen,  
vrijwillige voedselbijdragen te  
werven, voedsel langs blokkades  
en bezettingsgebieden te ver- 
schepen en de voedseldistributie  
in België te regelen. De C.R.B.  
verscheepte 697.116.000 pond 
meel naar België. 

Herbert Hoover, een aanwinst 
voor uw muntencollectie
Achter elke munt schuilt een 
uniek verhaal. Alleen al daarom 
is de dollar van Herbert Hoover 
een kostbare aanwinst voor uw 
muntencollectie. Het is meer 
dan een dollarmunt: het is een 
ode aan een jonge mijninge-
nieur die miljoenen Belgen van 
de hongersnood redde. Kortom: 
een munt om te koesteren!

  
Meer weten: 
Bel 0800 / 500 52 (gratis) 
www.munthuis.be/hoover



Gouden Kruggerand 2016
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Gouden beleggingsmunt 
De geschiedenis van de Kruger-
rand is in grote lijnen gelijk aan  
de geschiedenis van het beleg-
gen in gouden munten. Dit 
komt voornamelijk omdat de  
Krugerrand de eerste moderne  
gouden beleggingsmunt is. De  
geschiedenis van Krugerrand  
heeft pieken en dalen gekend,  
die het mogelijk maakten voor  
andere munten om een markt- 
aandeel te veroveren.

Goud niet voor de  
gewone burger
Goud heeft de mensheid altijd 
gefascineerd en het speelde 
een belangrijke rol in een 
groot aantal  beschavingen. 
De Azteken, Egyptenaren en 
Chinezen gebruikten goud al  
in sieraden. Ondanks de grote 
goudvondsten medio 1800, 
was het bijna onmogelijk voor 
mensen om in bezit van goud 
te komen, anders dan verwerkt 
in sieraden. Centrale banken 
hadden wel goudreserves in de  
vorm van munten en goud-
staven, maar dit was niet voor 
de gewone burger weggelegd. 

De gouden Krugerrand 
De geschiedenis van de gouden  
Krugerrand begint in 1967 toen  
de Zuid-Afrikaanse overheid  
en  de South African Chamber  
of Mines het Zuid-Afrikaanse  
goud wereldwijd wilden pro- 
moten. Na de invoering van  
de Krugerrand groeide deze  
uit tot de meest verkochte 
gouden beleggingsmunt ter 
wereld. 

Het Apartheidsregime
Eind jaren zeventig zijn voor 
het eerst in de geschiedenis de 
verkopen goed voor 90% van 
de wereldwijde verkopen van 
gouden beleggingsmunten.  
Het succes van de gouden 
Krugerrand had te maken met 
een belangrijke tegenslag. Het 
apartheidsregime dat in Zuid-
Afrika sinds 1948 de scepter 
zwaaide had te maken met een  
economische boycot van het  
grootste deel van de wereld.  
Hierdoor werd de Krugerrand 
een behoorlijke knauw toe- 
gebracht doordat landen de 
invoer van de gouden Kruger- 
rand verboden.

De meest begeerde  
gouden munt
Andere landen zagen hierdoor 
kans om in het ontstane gat 
in de markt te springen en de 
Canadian Mint was de eerste 
door met de gouden Maple Leaf 
munt op de proppen te komen. 
De Krugerrand had hier onder 
te lijden omdat de Maple Leaf 
onder beleggers zeer populair 
bleek.

De Krugerrand blijft echter on-
verminderd één van de meest 
verkochte gouden munten ter  
wereld en maakt deel uit van  
onze zeer begeerde Magnificent  
Seven reeks.  

  
Meer weten: 
Bel 0800 / 500 52 (gratis) 
www.munthuis.be/krugerrand

Dankzij internationale samen-
werking is Het Belgische Munt- 
huis er in geslaagd de zeven 
meest belangrijke hedendaagse 
gouden bullion munten samen 
te brengen in de nieuwe reeks 
“Het meest prestigieuze goud  
ter wereld”. Er zijn slechts 1.000  
complete reeksen wereldwijd 
beschikbaar. De Zuid-Afrikaanse  
Krugerrand, de Amerikaanse 
Gold Eagle, de Canadese Maple  
Leaf, de Engelse Sovereign, de 
Chinese Panda, de Australische 
Kangaroe en de Mexicaanse 
Libertad - herhaaldelijk uitge-
roepen tot de 's werelds mooiste 
munt. Alle gouden munten 
worden uitgegeven in een 
officiële zwart gouden muntbaar 
verrijkt met 24-karaats goud.  

Gouden Kruggerand 2016

Zeer beperkt beschikbaar



Het zweet en het talent van onze atleten, de begeleiding van onze 
sportfederaties, de steun van onze supporters en onze bedrijven,  
het enthousiasme van een heel land. Daar staat Team Belgium voor. 
Want winnen doe je nooit alleen!

TOGETHER 
   TO RIO

OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016
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Wie wordt de held van Rio?

ALTIJD  
PRIJS

Stem en win op
www.heldvanrio.be


