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Britannia op zilveren £ 2-munten
Toelichting bij de tentoonstelling op zondag 14 april 2013
Een uitgebreid artikel over dit thema lees je in het clubtijdschrift
nr. 101 van Numismatica Herentals
Joris Frederickx
Bijzonderheden van het zilveren £ 2-stuk

Voorzijde 1

voorzijde 2

een van de achterzijden

De voorzijde (1) van het eerste zilveren £ 2-stuk toont in zijaanzicht het naar rechts
gekeerde, gekroonde hoofd van Elizabeth II. Het omschrift luidt: ELIZABETH ˡ II ˡ DEI
ˡ GRATIA ˡ REGINA ˡ F ˡ D ˡ (Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensor = Elizabeth II
bij de Gratie van God Koningin Verdediger van het Geloof) met helemaal onderaan de
nominale waarde ˡ 2 POUNDS .
Links in de halsafsnede staan de initialen RDM van de ontwerper Raphael David
Maklouf.
Sinds 1998 toont voorzijde 2 in zijaanzicht het naar rechts gekeerde, anders gekroonde en wat oudere hoofd van Elizabeth II. Het omschrift luidt: ELIZABETH ˡ II ˡ D
ˡ G REG ˡ FID ˡ DEF ˡ (Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensor = Elizabeth II bij de
Gratie van God Koningin Verdediger van het Geloof) met helemaal onderaan de nominale waarde ˡ 2 ˡ POUNDS .
Onder de halsafsnede lees je de letter IRB. Dit zijn de initialen van Ian RankBroadley, de vormgever van dit koninginnenportret, die je dan op alle zilveren Britannia’s zal aantreffen.
De achterzijde toont vaak een andere afbeelding van Britannia. Dit betekent dus, dat
bepaalde voorstellingen van deze mythische vrouw wel eens worden herhaald.
De tekst, meestal rond de rand, vermeldt op het jaartal na, steeds dezelfde woorden:
ˡ BRITANNIA ˡ jaartal ˡ ONE ˡ OUNCE ˡ FINE ˡ SILVER ˡ . Op de achterzijde van het £
2-stuk uit 2001 en 2003 staat het verticale opschrift links en rechts van de figuur van
Britannia opgesplitst.
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Algemene specificaties
nominale waarde
zilvergehalte
gewicht
diameter
rand
ontwerper voorzijde
ontwerper achterzijde
kwaliteit
slagaantal

£2
0,958 Ag
32,45 g
40,00 mm
fijn gekarteld
In 1997 Raphael David Maklouf.
Sinds 1998 Ian Rank-Broadley.
verschillend
bullion (ongemunt zilver)
ongelimiteerd

Afbeeldingen van Britannia op zilveren 2 £-stukken
1997

Britannia met drietand in de linkerhand, rechtstaand
in een strijdwagen
door twee paarden
getrokken.

ontwerper: Phillip
Nathan
Initialen PN links
van het wiel, net
onder het kleed
van Britannia.

1998

Staande Britannia
met drietand in de
rechter- en schild
met de Union Jack
in de rechterhand.

ontwerper Philip
Nathan
Helemaal onderaan
is de familienaam
van de ontwerper
aangebracht.

1999
2000

zie 1997
zie 1998
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2001

2002
2003

zie 1998

2004
2005

zie 1998

2006

zie 1998

“Una 1and the Lion”2
Gehelmde Britannia met het schild
in de linker- en de
drietand in de rechterhand.

ontwerper Philip
Nathan
De naam van de
ontwerper bemerk
je onder de leeuwenkop.

Gehelmde Britannia met gestileerd
golvend haar.

ontwerper Philip
Nathan
De initialen van de
ontwerper zie je
onderaan tegen de
krul in het kleed.

Gezeten Britannia
kijkend naar links.
Een drietand in de
linkerhand. Met de
rechterhand houdt
ze een schild met
de Union Jack vast.

ontwerper Philip
Nathan
Zijn initialen net
onder het grondvlak, rechts van de
naam Britannia.

1

In The Faerie Queene, het belangrijkste werk van de Engelse dichter Edmund Spenser ( geb. Londen ca. 1552 –
† aldaar 13 januari 1599 ), meer bepaald in boek 1, de Heiligheid (Holiness) , is Una de personificatie van de
ware kerk, waarmee de Anglicaanse Kerk wordt bedoeld.
Spenser droeg het werk op aan koningin Elizabeth I.
2

Er bestaat een schilderij in olieverf van ‘Una and the Lion’ van de kunstenaar Briton Rivière (1840-1920). Het is
de afbeelding van ‘Una and the Lion’ uit Spenser’s werk ‘The Faerie Queene’.
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2007

2008

2009
2010

ontwerper: Christopher Le Brun
De initialen, CLB,
bijna onzichtbaar
en diepliggend
rechts in de grondvlaklijn.

Britannia naar
rechts kijkend met
Korintische helm.

ontwerper: Suzie
Zamit

Traditionele afbeelding van Britannia met schild
en drietand op een
bijna transparante
achtergrond met
een golvende vlag.

ontwerper: David
Mach

ontwerper: John
Bergdahl
JB, de initialen van
de ontwerper zijn
aan de voet van de
vuurtoren te zien.

zie 1997

2011

2012

Gezeten Britannia
met leeuw, naar
rechts kijkend. Een
wapenschild ervoor. Een drietand
in de rechterhand.
In de linkerhand
houdt ze een olijftak vast.
Britannia op het
strand. Ze ondersteunt met de linkerhand een schild.
In de rechterhand
een drietand.
Links van haar de
golven en rechts in
de achtergrond een
vuurtoren.

zie 1998

Terloops: gewijzigde specificaties voor het Britannia-stuk 2013
Gewicht
31,1035 g
Zilvergehalte

0,999 Ag

