Euroruimte
Fantasie euro’s
De euro-munten circuleren inmiddels al
ruim zeven jaar door de eurozone. Een
zone die steeds groter wordt en waardoor er steeds meer verschillende euromunten in je portemonnee verschijnen.
Maanden voordat er een nieuw euroland bij komt, verspreidt de nationale
Munt of het ministerie van de nieuwkomer afbeeldingen van de te introduceren muntstukken. De Italiaanse kunstenaar Fabrizio Annovi keert de rollen om
en presenteert euro-ontwerpen nog

voordat er überhaupt sprake is van invoering van de munt. Daarnaast toont
hij speciale euromunten die nooit het
daglicht zagen. Op zijn website zijn zodoende bijvoorbeeld al ontwerpen te
zien voor euromunten voor Denemarken, Engeland, Hongarije en Polen,
maar ook met muntstukken waarop
Willem Alexander als koning van Nederland prijkt of met een nominale
waarde van 3 cent of 5 euro.
De gehele collectie staat op de website www.webalice.it/annovi.frizio.
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Van links naar rechts:
2-euro van IJsland,
Nederland met koning
Willem Alexander en
herdenkingseuro
Pavarotti (11/2 ware
grootte)

Varianten van euromunten
Met de huidige moderne productiemethoden zou men toch mogen verwachten dat alle munten van eenzelfde
type onderling niet van elkaar zouden
mogen verschillen. Toch is dat allesbehalve het geval. Er zijn zelfs verzamelaars die zich toeleggen op het verzamelen van allerhande varianten van de

euromunten. Het voert te ver alle ontdekte varianten hier op te sommen,
maar een aantal interessante varianten
wil ik u niet onthouden.
Roterende sterren
De sterren op euromunten horen evenals de sterren in de Europese vlag gelijkgericht zijn. Dus allemaal met één punt

De rubriek Euroruimte bericht in kort bestek wederwaardigheden over euromunten. Is u iets opgevallen aan de circulatiemunten en wilt u die kennis delen
met de samensteller van deze rubriek, dan kunt u die sturen naar euroruimte@
debeeldenaar.nl. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten
of te weigeren.

DE BEELDENAAR 2009-3
149

ROB KOOIJ

