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beperkt tOt
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stukken 

H e t  n u m i s m at i s c H  m a g a z i n e  m e t  u i t g i f t e n  va n  d e  K o n i n K l i j K e  m u n t  va n  B e l g i ë

        Nieuwe 2½ euro herdeNkiNgsmuNt 2020

75 jaar vrede en vrijHeid in europa

Bestel voordelig online via www.herdenkingsmunten.be
Gratis verzendinG in BelGië Bij online BestellinGen vanaf € 25,-

• Muntinfo is een uitgave van herdenkingsmunten.be met uitgiften van de Koninklijke Munt van België.  
• Herdenkingsmunten.be - Postbus 44407 / 2800 MECHELEN MAIL • Klantendienst : klantendienst@herdenkingsmunten.be - Tel : 02/ 808 61 96  

• Nadruk verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. • Prijzen van alle vermelde goud- en zilvermunten onder voor- 
behoud van koersschommelingen op de edelmetaalmarkt. • Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,-.

eeN Nieuw miNi- goudstuk je vaN 12½ euro 
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eeN ZiLvereN 5 euro voor eeN historisChe Première

5 mei 1835: België laat de allereerste  
trein rijden op het europese vasteland!

na zijn onafhankelijkheid in 1830 werd België algauw één van de meest geïndustrialiseerde landen van 
het europese continent. om deze snelgroeiende industriële revolutie op te vangen en te ondersteunen, 
werd onder impuls van Koning leopold i besloten om een Belgisch spoorwegnet uit te bouwen. en zo 
ontstond de eerste spoorlijn op het europese vasteland die op 5 mei 1835 plechtig werd ingehuldigd en 
Brussel met mechelen verbond over een afstand van zo'n 20 km. 

de lijn werd ingereden door drie treinstellen die elk door een stoomlocomotief van Britse makelij werden 
getrokken: de Arrow, de Elephant en de Stephenson (genoemd naar hun geniale uitvinder). tijdens de jaren 
daarop zou het Belgische spoorwegnet uitgroeien tot veruit het dichtste ter wereld: een netwerk dat niet 
alleen elk industriegebied, maar ook elk dorpje of gehucht via de trein zou verbinden.

eerste belgische munt geslagen met de spectaculaire multiview techniek!

deze historische première vormde een prima reden voor de uitgifte van  
een prachtige herdenkingsmunt: een zilveren proofstuk van 5 euro, dat 
op zijn beurt een numismatische première inluidt voor ons land. voor het 
eerst presenteren wij u namelijk de eerste Belgische munt geslagen met 
multiview techniek. 

Het is een muntstuk met maar liefst 3 afbeeldingen op de beeldzijde. al naargelang u het in vooraanzicht 
bekijkt of naar links of naar rechts draait, ziet u verschillende afbeeldingen. u kan het zo'n beetje vergelijken 
met een hologram. een uitgifte als deze verdient zeker een  
plaats in uw verzameling, bestel ze dus snel.

Munt info 81
m e i  2 0 2 0

kenmerken
nom. waarde:  5 euro

Kwaliteit:  proof (pp)

ontwerp: luc luycx

legering:  zilver 925/1000 

gewicht:  14,60 g

diameter:  30 mm

max. oplage:  5.000 stukken

Officiële uitgifteprijs 

€ 49,95

Gouden eerbetoon aan een  
gedreven politica die veel  

heeft betekend voor de gelijke  
rechten van de vrouw

Oplage beperkt tOt2.500
muntstukken wereldwijd

 150 ste  

verjaardag  
van Haar geBoorte

1870 - 2020

kenmerken

nom. waarde:  121/2 euro

slagkwaliteit:  proof (pp)

legering:  goud 999/1000 

gewicht:  1,25 g

diameter:  14 mm

ontwerp:  luc luycx 

max. oplage:  2.500 stukken

verpakking*: luxe muntetui

Officiële uitgifteprijs 

€ 115,95   

Replica van de Elephant, een van de eerste  
drie Belgische locomotieven

Als u de munt naar 
 rechts kantelt, verschijnt het  

tracé van het huidige Belgische 
treinnetwerk op de landkaart  

en ziet u ook waar de eerste  
spoorlijn Brussel-Mechelen  

precies is gelocaliseerd.

Kantelt u de munt naar  
links, dan worden de namen  
zichtbaar van de drie  
locomotieven van deze  
eerste historische treinrit :  
de 'Arrow', de 'Stephenson'  
en de 'Elephant'.

drie muntzijden in-één met 
MULTIVIEW 

exclusieve  
verpakking!
Deze bijzondere muntuitgifte  
zit aantrekkelijk opgeborgen  
in een fraaie raamcassette.  
Zo kunt u uw munt langs alle 
kanten bekijken en bewonderen. 
Bovendien hoeft u niet te vrezen 
voor krasjes of plekken. Een ware 
blikvanger voor uw collectie!

Vooraanzicht met locomotief en blanco  
landkaart waarop enkel het eerste treintraject  

tussen Brussel en Mechelen is weergegeven.

Jane brigode behoort ontegensprekelijk tot de Belgische activistes die een 
beslissende rol hebben gespeeld in de vrouwenemancipatie van de voorbije 
eeuw. als lid, penningmeester en later als ondervoorzitster van de Belgische 
Liga voor de Rechten van de Vrouw, wist zij invloedrijke politici te overhalen  
om voor belangrijke wetten te stemmen die de (juridische) positie van de 
vrouw verbeterden. 

Brigode was ook enorm sociaal bewogen. toen in 1914 de eerste Wereldoorlog 
uitbrak richtte zij meteen de Union Patriotique des Femmes Belges op, een 
organisatie die puik werk leverde voor de verdeling van de broodnodige hulp. 
Brigode was trouwens ook een sleutelfiguur voor de liberale partij tijdens de 
tweede Wereldoorlog. als waarnemend voorzitster hield zij thuis clandestiene 
vergaderingen die resulteerden in concrete wederopbouwplannen na de 
oorlog... zoals het fameuze algemeen vrouwenstemrecht van 1948! 

vandaag is de naam van jane Brigode wat in de vergetelheid beland en dat is 
eigenlijk jammer. Want uiteindelijk is het dankzij haar onvermoeibare inzet  
dat de Belgische vrouw nu haar volle stem kan doen gelden in het bestuur  
van ons land. om die reden heeft de Koninklijke munt van België besloten om 
- 150 jaar na Brigode's geboorte - een prachtig goudstukje van 121/2 euro uit 
te geven, dat haar naam weer glans geeft. 

de voorzijde toont jane's beeltenis, omgeven door het vrouwelijk gender-
symbool, haar naam, haar geboortedatum en het uitgiftejaar. op de keerzijde 
prijkt de voor deze uitgifte gebruikelijke Belgische leeuw, de waarde en de 
drietalige landsaanduiding. dit kostbaar gouden kleinood wordt enkel in de 
allerhoogste proofkwaliteit aangeboden, 
zit verpakt in een luxueus etui en is 
voorzien van een genummerd 
echtheidscertificaat.
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    Jane     Brigode in dit nummer

voorwoord van de muntmeester

de 21/2 euro herdenkingsmunt 
75 jaar vrede en vrijheid in europa

de Benelux euro-muntset 2020  
75 jaar vrede en vrijheid  

in de Benelux

onze selectie 2 euromunten 

de zilveren proofmunt van 5 euro  
'eerste trein europese vasteland' 

Het goudstukje van 121/2 euro  
ter ere van jane Brigode

Photos: by Johnny Cyprus - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16275830 - some changes are made / portrait: public domain
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h e t  t w e e d e  2 1/2  e u r o s t u k  v a n  2 0 2 0 :  e e n  M o n e t a I r  e e r B e t o o n  a a n  75  j a a r  v r e d e  e n  v r I j h e I d  I n  e u r o P a

wettig 
betaalmiddel  

in belgië

kOmt niet in  
circulatie

Koninklijke Munt  
van België

Officiële verdeler van de uitgiften
van de KOninKlijKe Munt van België Bestel online via www.herdenkingsmunten.be

O p 8 mei 1945 capituleerde nazi-duitsland en was de tweede 
Wereldoorlog in europa voorgoed voorbij. Wat daarna volgde 
was het rouwen om de gesneuvelden, het repatriëren van de 

krijgsgevangenen en een drukke periode van wederopbouw die voor 
een belangrijk deel door het marshall-plan werd gedragen.  

De sterke Drang naar een Duurzame vreDe 

na vijf jaar waanzinnige oorlogsvoering en doffe ellende was bij velen 
het besef doorgedrongen dat een duurzame vrede pas mogelijk zou zijn 
als de vroegere vijanden met elkaar zouden samenwerken. 

europese eenwording zou de sleutel zijn tot een vrij en vredig europa.  
de Britse premier Winston churchill was hier rotsvast van overtuigd en 
daarom reisde hij in de jaren '46 en '47 het hele continent af om het idee 

van een verenigd europa te promoten. onder churchill's 
impuls en die van zijn united europe movement, werd in 

1949 de raad van europa opgericht.

ecOnOmische samenwerking als aanzet 
tOt een (h)echte pax eurOpeae

de eerste en ècht belangrijke stap in dit  
vredesproces werd evenwel pas gezet met het 
verdrag van parijs van 1951, toen de europese 
gemeenschap voor Kolen en staal (egKs) werd 

opgericht. voor het eerst traden zes europese lan-
den (frankrijk, duitsland, italië en de Benelux) in 

een economisch samenwerkingsverband voor de pro-
ductie van kolen en staal. 

Het verdrag van rome van 1957 versterkte deze band nog 
door deze samenwerking uit te breiden tot de europese economische 
gemeenschap (eeg). met de latere europese gemeenschap (eg) zouden 
hieraan ook niet-economische dimensies worden toegevoegd. de rest 
van het europese verhaal kennen we. sinds de oprichting van de eerste 
eeg zijn er intussen 22 lidstaten bijgekomen en hebben we er dit jaar - 
tot onze spijt - één zien vertrekken. 

n I e u w e  B e n e l u x  e u r o s e t  2 0 2 0

2  e u r o M u n t e n  B I j  d e  v l e e t !

75 jaar vrede en vrijheid in de benelux

✓  een unieke co-productie van alle Beneluxlanden! alle  
8 euromunten met jaartal 2020 van België, nederland en 
luxemburg in Bu-kwaliteit: dus 24 stukken in totaal. 

✓  tal van muntwaarden zijn uitsluitend geslagen voor de  
verzamelaars en komen dus nooit in omloop.

✓  geleverd in luxe genummerde verpakking* in het  
teken van 75 jaar vrede en vrijheid in de Benelux-landen,  
inclusief een prachtige themapenning ( Ø 30 mm ).

✓ Beperkte oplage van slechts 5.000 muntsets     

Officiële uitgifteprijs   € 65,- 

© public dom
ain                                                             W

inston churchill m
aakt het v-teken

Middenin WO II werd al een basis gelegd 
voor de toekomstige vrede en vrijheid  

in Europa. Op 21 oktober 1943, tijdens hun 
ballingschap in Londen, ondertekenden de 

ministers Spaak , Van Kleffens en Bech  
de monetaire overeenkomst die zou leiden 

tot de oprichting van de Benelux en die,  
op haar beurt, als inspiratiebron zou  

dienen voor de latere EEG.

➤

u wil uw collectie herdenkingsmunten 
van 2 euro updaten of vervolledigen?

zoek niet langer, bij herdenkingsmunten.be bent u aan  
het juiste adres! via onze webshop kunnen wij u momenteel 
méér dan 400 binnen- en buitenlandse 2-euro herdenkings-
munten aanbieden en bovendien krijgt u uw bestelling nog 
gratis thuisbezorgd vanaf 25 euro! 

neem meteen een kijkje op herdenkingsmunten.be en 
ontdek ons ruime aanbod. Wat de nieuwe 2 euro-uitgiften 
betreft, belooft 2020 alvast een vruchtbaar jaar te worden.  
mis dus de kans niet om uw collectie te actualiseren!

keuze uit 
meer dan 

400  
stuks
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Oplage 
beperkt tOt 

maximum

50.000
stukken 

kenmerken 
nominale waarde: 21/2 euro

metaal:  messing

Kwaliteit:  Brilliant uncirculated (Bu)

diameter / gewicht:  25,65 mm / 10,50 g

max. oplage :  50.000 stukken

coincard in twee taalversies :  
• Voorzijde NDL/ENG en keerzijde FRA/DUI 
• Voorzijde FRA/DUI en keerzijde NDL/ENG

Officiële uitgifteprijs  €10,-

75 Jaar bevriJDing, Dat wOrDt gevierD! 

om het 75-jarige einde van de tweede Wereldoorlog  
en de herintrede van de vrede op een passende wijze  
te herdenken, nam de Koninklijke munt van België het  
initiatief om een prachtige 21/2 euromunt uit te geven,  
die perfect inspeelt op dit historische thema. deze nieuwe 
uitgifte werd voor u geslagen in een vlekkeloze bu-kwaliteit 
en zit puntgaaf verpakt in een originele coincard. 

op deze coincard, die zoals gebruikelijk verschijnt in twee taal- 
versies, vinden heden en verleden elkaar terug. op de voorzijde wordt 
europa verlicht met vuurwerk ter ere van 75 jaar vrede en vrijheid, terwijl 
op de keerzijde een beeld te zien is van het 
pas bevrijde Brussel op 3 september 1944. 

op de munt zelf prijkt een monumentaal 
nummer 75. dit jubileumgetal is deels  
ingesneden door de kaart van het bevrijde 
europa aan de rechterkant en door vredes-
duiven en olijftakken aan de onderkant. 
Helemaal links staat het privy-mark 40-45 
(dat trouwens ook voorkomt op de 5 euro-
munt 75 jaar d-day uit 2019). de keerzijde 
toont een grafische compositie van de 
europese landkaart en sterren, een drietalige 
landsaanduiding, het jaartal 2020 en de 
nominale waarde. 

een munt met een bOODschap... 

deze fraaie herdenkingsmunt is méér dan een collector's item alleen.  
ze brengt ook een waardig eerbetoon aan allen die hun leven hebben 
gewaagd en gegeven in een zinloos wereldconflict. en tezelfdertijd  
is ze ook een monetair geheugensteuntje. een geheugensteuntje  
dat ons geregeld zal herinneren aan hoe kostbaar vrede en  
vrijheid wel is voor de mensheid: zowel in als buiten europa!

Het Mardasson  
Memorial in Bastogne,  
opgericht ter nagedachtenis  
van de soldaten die omkwamen  
tijdens het beslissende  
Ardennenoffensief. 

GraTIs  
VErzEndInG  
in belgië bij   
— OnLInE — 

bestellingen 
vanaf € 25

Beste Muntliefhebber,

Allereerst wil ik u en uw familie heel veel sterkte  
en een behouden gezondheid toewensen voor de 

komende maanden. Zelfs al zijn het vandaag moeilijke 
tijden, er valt altijd wel ergens een lichtpuntje te 

bespeuren: het eerste lentezonnetje, het vrolijke vogelgekwetter  
in uw tuin en zeer zeker de zorg van mensen voor elkaar. Ook kan 
u nu wellicht tijd vinden voor uw geliefde verzamelhobby. 

Hoofdmoot in dit nieuwste nummer is de 75-jarige herdenking 
van het einde van de Tweede Wereldoorlog, die meteen ook  
een lange periode van vrede en vrijheid in Europa met zich 
meebracht. Rond dit thema hebben wij voor u twee bijzondere 
uitgiften gecreëerd: een nieuw 21/2 eurostuk in coincard en de 
nieuwe Benelux Euroset 2020. 

Verder hebben wij ook twee edelmetalen munten voor u 
klaarliggen. Het zilveren 5 eurostuk neemt u mee naar het jaar 
1835 en nodigt u uit voor de allereerste treinrit op het Europese 
vasteland. Dit muntstuk is trouwens ook de allereerste Belgische 
uitgifte die in MULTIVIEW is geslagen. Hoe dat precies in zijn werk 
gaat, ontdekt u op volgende pagina's. Deze uitgifte mag u ècht 
niet missen! Met ons nieuwste goudstukje van 121/2 euro 
brengen wij dan weer hulde aan Jane Brigode, een grote dame  
die zich tot een gedreven voorvechtster van het Belgische 
vrouwenkiesrecht ontpopte.

Bij deze gelegenheid wil ik ook even aanstippen dat de voorziene 
5 euro-uitgifte Team Belgium Olympische Spelen Tokyo is 
uitgesteld wegens de huidige pandemie. Van zodra ik hierover 
meer concreet nieuws heb, zal ik zeker niet nalaten u zo snel 
mogelijk te verwittigen.

Alvast veel verzamelplezier toegewenst,  

Ingrid Van Herzele 
Muntmeester Koninklijke Munt van België

enKele histOrische data Betreffende de Bevrijding in de tOenMalig Bezette landen van eurOpa... 

© public domain © public domain © public domain © public domain © public domain © public domain © public domain © public domain © riksarkivet norway  
no restrictions

© Karel Hájek - own work,  
cc BY-sa 3.0

photo:  jean-pol grandmont - own work, cc BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=156359

4 juni 1944

Bevrijding van  
Rome

6 juni 1944

D-DAY 
Ontscheping van 

geallieerde troepen  
in Normandië

25 aug. 1944

Bevrijding Parijs  
en einde van het 

Vichy-regime

3 sept. 1944 

Britse bevrijding  
van Brussel

10 sept. 1944 
& 13 febr. 1945
Eerste en tweede 

bevrijding van 
van Luxemburg

14 okt. 1944 

Athene  
wordt bevrijd

5 mei 1945 

Bevrijding van 
Nederland

5 mei 1945 

Denemarken  
bevrijd

8 mei 1945 

Noorwegen  
bevrijd

11 mei 1945 

Praag bevrijd  
door het Russische  

Rode Leger


