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In het clubblad nr. 66 van Numismatica Herentals las ik in december ll. de volgende 
tekst: «Bij de Romeinen waren munten niet alleen een betaalmiddel, maar ook een 
manier om de herinnering aan bepaalde gebeurtenissen of personen door te geven 
of te bewaren. Vermits de munten van hand tot hand gingen, waren zij in een tijd 
zonder moderne communicatiemiddelen een van de weinige mogelijkheden om be-
paalde zaken wereldkundig te maken en fungeerden ze zonder meer als propagan-
damiddel.» 
 
Machthebbers, van de meest wrede dictator tot de meest democratisch ingestelde 
president of vorst, hebben hun bewind, hun bewindsperiode vaak bijkomend willen 
beklemtonen of door derden zien beklemtonen. In de numismatiek gebeurde en ge-
beurt dit vaak door b.v. de afbeelding van de persoon in kwestie. Dat was reeds zo 

ongeveer rond 220 v.Chr. met de gouden octadrachme waar-
op Ptolemaeus III met een stralenkroon zich in Egypte liet 
vereeuwigen en dat is nog altijd zo in Groot-Brittannië, waar 
het hoofd van koningin Elizabeth II op de momenteel gangba-
re muntstukken is geslagen. Nu zullen veel muntverzamelaars 
al wel hebben opgemerkt, dat dit heden ten dage niet alleen in 
het Verenigd Koninkrijk het geval is. 
 

Bovendien stellen ook filatelisten vast, dat postzegels niet ontsnappen aan «dezelfde 
wet». In bepaalde gevallen verplichten eigen wetten de afbeelding van het staats-
hoofd niet alleen op munten, maar eveneens op postzegels. Ook werden en worden 
postzegels door staatshoofden gebruikt – en door dictators zeker misbruikt – om zich 
aan de gemeenschap voor te stellen, vaak om zich op te dringen, hun naambekend-
heid te verspreiden. De titel van deze tentoonstelling spreekt dan ook voor zich: 
«Staatshoofden op munten en postzegels». 
 

 
 

President Mobutu (1930-1997): 5 Zaïres 1975 Vz 
                                                                    - postzegel 24 F 
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Koning Bhumibol (1927 -  ): 1 Baht Thailand 1977 Vz     President Ataturk (1881-1938):100 Lira Turkije 1987 Vz 
                    – postzegel 10 Baht                        – postzegel 50000 Lira 

 

 
 
 

 
Koningin Elizabeth II (1926-   ): 2 Dollars Nieuw-Zeeland 1998 Vz  

– postzegel 10 C 

 
 

Deze bescheiden tentoonstelling is zeker niet exhaustief. Misschien kan ze voor 
sommigen onder ons, en wellicht zeker voor jonge, beginnende muntverzamelaars, 
een aanzet zijn om thematisch te werken. Het gebied van de numismatiek is immers 
toch zo uitgebreid! 


