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  Gelegenheidsmunten geslagen voor de Egyptische republiek 

 

Egyptische munten zijn al 

in gebruik sinds meer dan 

2300 jaren. De betreffende 

munten zijn uitsluitend 

circulatiemunten tot het 

jaar 1938 toen de eerste 

munten uitgegeven werden 

voor de herdenking van 

koning Farouk's bruiloft. 

Vier gouden munten van 

20, 50, 100 en 500 piasters 

werden voor deze 

gelegenheid uitgegeven.  

Dit waren de enige 

herdenkingsmunten die 

uitgegeven werden tot de 

republiek in Egypte werd uitgeroepen in 1953.  
 

De toenmalige leiders van de republiek ontdekten snel dat herdenkingsmunten handig 

kunnen zijn om de public relations te verzorgen voor hun beleid. Een aantal 

herdenkingsmunten werden vanaf 1956 eveneens uitgegeven. 

In het begin werden enkel bij de belangrijkste verwezenlijkingen munten uitgegeven, 

zoals de herdenking van de onafhankelijkheid, de nationalisering van het Suez kanaal, 

de opening van het parlement, de bouw van de Aswan dam, enz.... 
 

Later werd het normaal om een herdenkingsmunt uit te geven voor relatief kleine 

gelegenheden zoals weerspiegeld werd door het enorme aantal herdenkingsmunten 

uitgegeven in de afgelopen jaren. Deze praktijk zal zo goed als zeker voortgezet 

worden in de toekomst. Gouden en zilveren munten zijn ook een extra bron van 

inkomsten voor de overheid. 
  

Deze munten, of althans de meeste van hen, worden gekenmerkt door hun schoonheid 

en elegantie. Sommige munten tonen prachtige faraonische scènes, andere tonen 

verschillende kalligrafische Arabische geschriften. 
 

Zodra de verscheidenheid aan munten toenam, is het niet verwonderlijk dat er een 

aantal fouten zijn gemaakt. Vier voorbeelden worden hier vandaag tentoongesteld:  

 

1. Een 5 milliems van 1957/1376 met een kleine sfinx.  

    Normaal gesproken zou het een grote sfinx moeten zijn. 
  

2. Een 5 milliems van 1956/1375 met een grote sfinx.  

    Normaal gesproken zou het klein moeten zijn.  
 

3. Een 10 piasters gedateerd 1972 ter herdenking van de heropening van het Suez- 

    kanaal dat echter in 1975 plaats vond. Normale datum is 1976. 
 

4. Een 5 piasters circulatiemunt van 1976, de normale datum is 1972. 

 
  



 

 

     
   

                    5 milliems met kleine sfinx    Grote sfinx 

   

 
 

10 Milliems met Osiris, god van de onderwereld. Hij werd vermoord door zijn 

jaloerse broer Seth. Seth hakte het dode lichaam van Osiris in 14 stukken en gooide 
deze uit over de uithoeken van Egypte. Isis, de vrouw van Osiris die in verwachting 

was van hun zoon Horus, trok jarenlang rond op zoek naar de stoffelijke resten van 

haar echtgenoot. Na lang zoeken vond ze de lichaamstukken terug en mummificeerde 

het tot een geheel. Later werd Seth, na lange strijd met Horus, verslagen en vermoord. 

  
 

 

 

 

 

                                    

 

 

Deze munt werd ter ere van het 

nieuwe parlement van 1960 

uitgebracht. Het toont het afleggen 

van de eed en het prototype, dewelke 

werd gefabriceerd voor goedkeuring, 

is met de hand naar rechts. Iemand 

merkte echter op dat een hand naar 

rechts, een linkerhand is. De fout 

werd gecorrigeerd en de munt is uitgegeven met de hand naar links. Iemand heeft nog 

steeds het prototype, deze munt wordt vermeld in KM catalogus onder patronen 

(patterns) KM # Pn25 

 

  
 


