
2019
JA

A
R

B
O

EK
 EG

M
P

19
20

JAARBOEK 

VAN HET 

ሧ 
EUROPEES 

GENOOTSCHAP 

VOOR 

MUNT- EN 

PENNINGKUNDE 
 

 

 

 

 

101737_EGPM Jaarboek 2019 Kaft.indd   2-4 14/10/2019   11:54



jegmp 2019, p. 116-135. 

SAINT GEORGE OP MUNTEN VAN ENGELAND 
EN HET VERENIGD KONINKRIJK 

 
Joris Frederickx 

     
 

Om dit thema uit te werken gaan we eerst enkele jaartjes terug in de tijd. Onder 
de titel L’homme, le dragon et la mort. La gloire de saint Georges (De man, de 
draak en de dood. De glorie van Sint-Joris) liep toen van 18 oktober 2015 tot 17 
januari 2016 in MAC’s Grand-Hornu (Mons) een tentoonstelling. 

In deze tentoonstelling wilde men door middel van een aantal voorstellingen 
aantonen dat de legende van Sint-Joris, waarvan de scène van het gevecht tegen 
de draak de bekendste en de meest uitgebeelde is, de traditionele beeldvorming 
van deze heilige en ook de historische kennis ervan, voor velen een bron van 
inspiratie is geweest. 

Onder de titel ‘Superheld van de oude stempel – De man, de draak en de dood 
in Mons’ is verfijnde tentoonstelling over Sint-Joris schreef Eric Rinckhout in 
DeMorgen van woensdag 21/10/2015 het volgende: 

“Sint-Joris is vermoedelijk de meest afgebeelde heilige en tegelijk een van de 
populairste legenden,” vertelt curator Manfred Sellink, directeur van het Konink-
lijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. “Laurent Busine (die begin 
2016 na 25 jaar afscheid neemt als directeur van het museum voor hedendaagse 
kunst MAC’s in Grand-Hornu. ER) hee jarenlang alle mogelijke informatie ver-
zameld over Sint-Joris. Hij is daar echt door geïntrigeerd. Er bestaan 1.500 
aeeldingen van de heilige. Laurent en ik willen Sint-Joris laten zien zoals hij 
werd afgebeeld tussen de vijiende en de zeventiende eeuw, maar we hebben ook 
vier hedendaagse kunstenaars gevraagd om werken te maken bij het thema.” 

Het verhaal van Sint-Joris bestaat alleen dankzij de verbeeldingskracht van kun-
stenaars – vroeger en nu. “Eigenlijk gaat het om de uitbeelding van twee ficties,” 



 

 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel? 

 

Contacteer dan de redactie op jm@zebrastraat.be 
voor de aankoop van het Jaarboek egmp 2019. 


