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Hulde aan de grootmeester  

van Barok & Rococo

De zilveren en gouDen  
rubens-munten van 10 en 50 euro

Een opzienbarende uitgifte

De mei '68 herDenkingsmunt  
van 2 euro in bu- en in ProoFkwaliteit

 
 
 

Een duivels collector's item

1ste belgische voetbalmunt van 2½ euro

 

 

Absoluut niet te missen!

belgië's allereerste koningin  
oP De allerlaatste 12½ euromunt

j u n i  2 0 1 8

 exclusieF : De eerste belgische euro's 
met het nieuwe munthuisteken !

Bestel snel online via  
www.herdenkingsmunten.be



 

 

➌

h e t  M e I  '6 8  M u n t s t u k  v a n  2  e u r o

        Een vaste waarde voor de  
muntliefhebber: al 15 jaar lang !
Sinds 2003 brengen België, Nederland en Luxemburg  
een gezamelijke Benelux Euroset uit met alle 24 munten 
van de drie landen in BU-kwaliteit. Daarbij hoort ook  
een exclusieve gedenkpenning die telkens gewijd is  
aan een origineel thema dat de drie landen met elkaar  
verbindt. Dit jaar zijn drie van onze meest prestigieuze   
musea aan de beurt. Wij kozen voor u de Koninklijke  
Musea voor Schone Kunsten te Brussel, het Rijksmuseum  
in Amsterdam en het Musée de l'Art Moderne te Luxemburg.

✓  niEuw : HEt muntHuistEkEn
Aangezien de Belgische euro's de komende vier jaren in Utrecht worden 
geslagen, krijgen zij ook het officiële Nederlandse munthuisteken mee :  
de Mercuriusstaf die al sinds 1816 op de munten van onze Noorderburen 
prijkt. Deze door twee slangen omwonden staf met vleugeltjes is een 
verwijzing naar Mercurius, de Romeinse god voor handel en verkeer. 

✓  Blijft : HEt muntmEEstERtEkEn 
Sinds april 2016 vervult Ingrid Van Herzele de functie van Muntmeester 
van de Koninklijke Munt van België en dit zal ook de komende jaren  
het geval zijn. Het muntmeesterteken met het wapenschild van het  
Oost-Vlaamse Herzele - gemeente waarvan zij de naam draagt - blijft dus 
logischerwijze behouden. 

Oplage 
beperkt tOt

7.000
muntensets 
wereldwijd

o n t d e k  o n z e  M o o I s t e  M us e a  I n  d e  B e n e lu x  eu r o s e t  2018 !

Beste Muntliefhebber,

Als trouwe klant is het u vast niet ontgaan dat de Koninklijke Munt van 
België haar productieactiviteiten in 2017 heeft stopgezet. Sinds begin dit jaar 
worden alle Belgische euro’s - in opdracht van de Federale Overheidsdienst 
Financiën en de Koninklijke Munt van België - door de Koninklijke Nederlandse 
Munt geslagen. 

De Koninklijke Munt van België ziet er niettemin op toe dat de kwaliteit  
van haar uitgiften tijdens de periode van de opdracht gehandhaafd blijft.  
De Koninklijke Nederlandse Munt hanteert trouwens dezelfde strenge  
productienormen en kwaliteitsstandaard als deze die u van ons in het verleden 
kon verwachten.

De eerste resultaten van deze samenwerking kunt u vandaag ontdekken  
in deze nieuwe Munt-Info. Als Muntmeester ben ik er fier op u enkele bijzonder 
geslaagde realisaties te mogen voorstellen. De Mei ’68 uitgifte van 2 euro, de 
officiële Rode Duivelsmunt, de Beneluxset 2018, de gouden en zilveren Rubens 
stukken en nog veel meer... Op www.herdenkingsmunten.be ontdekt u het 
hele assortiment.

Maak alvast een paar minuutjes vrij om een blik te werpen in dit magazine 
en vergeet niet om snel te bestellen via www.herdenkingsmunten.be.  
Want ook in deze ’Nieuwe Tijden’ blijven de oplagen van onze uitgiften beperkt!  
 

   Ingrid Van Herzele 
            Muntmeester Koninklijke Munt van België

 terug naar de sixties...
Vijftig jaar geleden zette mei '68 de wereld op zijn kop. 

Onder de generaties van toen heerste een zekere onvrede  
met de gevestigde maatschappij en haar moraliserende idealen 

qua religie, onderwijs en gezag. Langzaam maar zeker smeulde de 
drang naar een progressieve samenleving die plaats zou bieden voor meer 

                    individualiteit, meer inspraak en meer sociale vrijheid. 

Al bij al was 1968 een heel bewogen jaar. De Vietnamoorlog woedde in alle hevigheid met 
onafgebroken protestmarsen tot gevolg. Datzelfde jaar komen zowel Martin Luther King als 
presidentskandidaat Robert Kennedy om het leven bij een moordaanslag. En als de Praagse 
Lente bloeit, rollen Russische tanks het land binnen. Kers op de taart vormt natuurlijk de  
Parijse studentenrevolte die uitbreekt in mei en op de ruime steun en sympathie van de Franse 
burgerbevolking mag rekenen. Algauw nemen deze protesten revolutionaire allures aan, die 
 het hele land bijna lam leggen, tot ze uiteindelijk uitdoven. 

Ook België ontsnapt niet aan de invloed van Mei '68. De studentenprotesten destijds  
creëerden immers het klimaat voor ingrijpende socioculturele veranderingen. Veranderingen  
die de Belgische nationale politiek vorm hebben gegeven en hun invloed hebben gehad op de 
opeenvolgende bestuurlijke hervormingen. Historisch gezien is Mei '68 dus zeker belangrijk. 
Vandaar onze keuze van dit thema voor deze fraaie herdenkingsmunt. 

Het 2 euro herdenkingsstuk van 2018
De voorzijde van het Mei '68 stuk toont protesterende studenten met een pamflet en een  
vlag in de hand. Links staan het munthuisteken van Utrecht (Mercuriusstaf) en het Belgische  
muntmeesterteken (wapen van Herzele). Ook het jaartal 2018 en de landcode BE staan aan  
de linkerzijde, net als de initialen LL van de ontwerper Luc Luycx. Op de achtergrond is  
een auditorium weergegeven. 

Deze euromunt zal niet circuleren in het betalingsverkeer maar wordt enkel als  
verzamelaarsmunt aangeboden, wat deze uitgifte nog exclusiever maakt. Behalve  
in coincard is de Mei '68 munt ook in Proof-kwaliteit verkrijgbaar. Door hun uiterst  
beperkte oplage zijn Proofversies van onze  2 euro herdenkingsmunten altijd  
binnen de kortste keren uitverkocht.

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

✓  tal van muntwaarden zijn uitsluitend geslagen voor de  
verzamelaars en komen dus nooit in omloop, zoals de  
1 euro van België en de 50 eurocent van nederland.

✓ Buitenkans! voor België bemachtigt u in één keer alle 
8 muntwaarden met het nieuwe munthuisteken.

 ✓ inclusief fraaie themapenning - Ø 30 mm.

✓ Beperkte oplage van slechts 7.000 muntensets  
      in een genummerde verpakking.   

Officiële uitgifteprijs 

€ 65,-  voor de complete 24-delige  
muntenset met themapenning. 

COINCARD

Kwaliteit: Brilliant uncirculated (Bu)

max. oplage : 250.000 stukken

verpakking in twee taalversies : 
ne voorzijde nederlands / engels  
 en keerzijde frans / duits 
fd  voorzijde frans / duits en 
 keerzijde nederlands / engels

Officiële uitgifteprijs 

€10,- 
PROOF-kwAlIteIt
Kwaliteit : Proof

max. oplage :  7.500 stukken

verpakking*: luxe-opbergdoosje met  
genummerd echtheidscertificaat

Officiële uitgifteprijs 

€29,95

bePeRkte OPlAge 7.500
muNtstukkeN  IN  PROOFslAg 

bePeRkte OPlAge 

250.000
muNtstukkeN  

IN  COINCARD 

Allereerste Belgische 
herdenkingsmunt 
geslagen te Utrecht  
met het nieuwe 
munthuisteken!

* D
e h

ier
 af

ge
be

eld
e v

er
pa

kk
in

g g
eld

t e
nk

el 
als

 vi
su

ee
l v

oo
rb

ee
ld 

en
 ka

n a
fw

ijk
en

 va
n d

e r
ea

lit
eit

.

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  I n  e e n  n I e u w  j a s j e . . .

KoninKlijKe Munt  
van België

nog sneller : Bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

OFFIcIëLE VERDELER VAN DE UITgIFTEN
VAN DE KONINKLIjKE MUNT VAN BELgIë



Goud en zilver voor de  
grootmeester van de Barok!

Barok & Rococo,... zo luidt het nieuwste thema van  
het Europa-Sterprogramma dat intussen een begrip  
is geworden bij zowat elke muntverzamelaar.  
Dit uitgiftenprogramma dat in 2004 werd opgestart,  
beoogt vooral de Europese identiteit en de rijkdom van haar cultuur te  
benadrukken door jaarlijks en per deelnemend land een gouden of zilveren 
gedenkstuk uit te brengen met een gemeenschappelijk thema en embleem.

De voorbije 14 jaar passeerden heel wat thema's de revue, zoals uitvindingen 
en ontdekkingen, muziek, architectuur, literatuur... Nu de kunststromingen 
van de 16'de en 17'de eeuw aan de beurt zijn, heeft de Koninklijke Munt van 
België dan ook geen moment geaarzeld om haar meest representatieve  
kunstenaar voor deze periode af te vaardigen. 

Wij hebben het hier over Peter Paul Rubens. Want wie anders heeft de  
Barok tot zo'n ongekende hoogten verheven? Hij was een briljant en veelzijdig  
kunstenaar, leidde een groot atelier, sprak tal van talen, verzamelde kunst, 
ontwierp zijn eigen huis, reisde als diplomaat door Europa en had een passie 
voor wetenschap. Rubens kon echt alles aan. Mythische en religieuze tafere-
len, portretten, landschappen en stillevens... Zo veelzijdig als zijn talent,  
zo immens is ook zijn œuvre. Tijdens zijn vrij korte leven - hij werd amper 63 
jaar - realiseerde hij méér dan 1.000 meesterwerken. 

De herdenkingsmunten van 10 en 50 euro
De voorzijde van de Rubens-munt draagt de beeldenaar van de meester en 

is gebaseerd op een naar rechts kijkend zelfportret uit 1623.  
Daar rond bevindt zich een tekstring met florale motieven,  
de titel van het thema en het jaartal 2018. Op de keerzijde 
prijkt de Europakaart in een grote ster, omgeven door de 

muntwaarde en de drietalige landsaanduiding. Ook hier vindt 
u het nieuwe Mercurius munthuisteken terug, samen met het 

vertrouwde muntmeesterteken uiteraard.

kenMerken ZILVer GOUD

nom. waarde :  10 euRo 50 euRo 

slagkwaliteit :  Proof (PP) Proof (PP)

legering :  925/1000 999/1000

gewicht :  18,75 g 6,22 g

diameter :  33 mm 21 mm

ontwerp :  luc luycx luc luycx 

max. oplage :  7.500 1.000

verpakking*:  luxe etui luxe etui

officiële € 54,95 € 399,95
uitgifteprijs

d e  z I lv e r e n  e n  g o u d e n  r u B e n s - M u n t e n  v a n  10  e n  5 0  e u r o

 

Goed om te weten :  
Munten met Europa-sterembleem, vormen  
een garantie voor numismatische originaliteit en  
onberispelijke slagkwaliteit.

tien jaar later... in memoriam  
Hugo Claus - 2008 / 2018 

Hugo claus werd geboren te Brugge op 5 april 1929. In ruim een halve eeuw 
bouwde hij een indrukwekkend oeuvre op van zo'n 150 publicaties, dat voor-
namelijk bestaat uit gedichten, verhalen, romans en toneelstukken.  
claus is dan ook een van de meest gelauwerde schrijvers uit het Nederlandse 
taalgebied en vaak werd hij ook voorgedragen als Nobelprijskandidaat.

Een passend eerbetoon - nu, tien jaar na zijn dood - leek dus vanzelfsprekend. 
Dit is dan ook de reden waarom wij u vandaag een gouden gedenkmunt van 
25 euro voorstellen : een uitgifte die geheel in het teken staat van deze  
literaire meester die vooral wordt geprezen om zijn enorme taalvirtuositeit. 
Heel veel van zijn romans en gedichten zijn onderling bijna onvergelijkbaar 
door de verschillende stijlen die hij telkens met brio wist te hanteren.

De gouden herdenkingsmunt van 25 euro 

Op de voorzijde van deze fraaie herdenkingsmunt prijkt de beeldenaar van 
de auteur, in profiel naar rechts gekeerd met onderaan zijn beroemdste boek 
'Het Verdriet van België'. Daarboven staat het jaar van zijn overlijden en het 

jaar van uitgifte. De keerzijde toont de kaart en de sterren van 
Europa, de drietalige landsaanduiding, het jaartal 

2018 en de nominale waarde. 

Het nieuwe 25 EURO-muntstuk wordt 
alleen in de hoogste proofkwaliteit 

geslagen. De prijs bedraagt € 249  
en wereldwijd worden slechts 

1.500 exemplaren aangemunt, 
zodat belangstellenden snel 
moeten beslissen indien zij  
dit collector's item willen  
verwerven. Een snelle reactie 
is dus een eerste vereiste.

d e  g o u d e n  h u g o  c l a u s  h e r d e n k I n g s M u n t  v a n  2 5  e u r o

Profielportret van een   
oudere, mediterende Claus  
waarop de beeldenaar van  
deze gouden gedenkmunt  

geïnspireerd is.

Verpakt in een  
luxueus muntetui   

en voorzien van een officieel  
echtheidscertificaat.

OPlAge 
bePeRkt tOt

1.500
stukkeN 

weRelDwIjD

keNmeRkeN

nom. waarde :  25 euRo

slagkwaliteit :  Proof

legering :  goud 999/1000 

gewicht :  3,11 g

diameter :  18 mm

ontwerp :  luc luycx 

max. oplage :  1.500 stukken

verpakking* :  luxe muntetui

Officiële uitgifteprijs 

€ 249,- 
*D

e h
ier

 af
ge

be
eld

e v
er

pa
kk

in
ge

n g
eld

en
 en

ke
l a

ls 
vis

ue
el 

vo
or

be
eld

 en
 ku

nn
en

 af
w

ijk
en

 va
n d

e r
ea

lit
eit

.

Zelfportret van een jonge  
Rubens en zijn eerste vrouw  

Isabella Brandt (1609)

GouDEn EERBE toon A An EEn monumEnt uit DE nEDERl AnDstAliG E litER AtuuR
nog sneller : Bestel online via

www.herdenkingsmunten.be
OFFIcIëLE VERDELER VAN DE UITgIFTEN
VAN DE KONINKLIjKE MUNT VAN BELgIë



Coins of All nations 
Ook via herdenkingsmunten.be kunt u de populaire muntenserie 'coins of 
All Nations' verzamelen. Deze boeiende reeks, die u de gelegenheid biedt om 
de circulatiemunten van de meest afgelegen en exotische landen te  
verzamelen, kon de voorbije jaren op heel wat belangstelling rekenen.  
Het zou dan ook jammer zijn mochten er enkele landen in uw privé-collectie 
ontbreken. 

Vandaag hebben wij opnieuw een landentrio voor u in petto, met deze keer 
de munten van cuba, Oman en Burundi : landen die niet meteen tot de  
alledaagse toeristische trekpleisters behoren, maar daarom niet minder uw 
nieuwsgierigheid zullen prikkelen. 

eveneens verkrijgbaar :

album (leeg) :  € 20,- 

Plastic insteekhoezen  
(10 stuks) : € 20,-    

Officiële uitgifteprijs 

€ 45,-  voor de drie  
sets samen

d e  B e l g I s c h e  r o d e - d u I v e l s - M u n t  v a n  2 ½  e u r o  I n  c o I n c a r d

 
Een unieke kans voor 

voetbalfan en muntliefhebber !
Als fervente Rode Duivelsfan en muntverzamelaar zult u vast de 

kans niet willen missen om een blijvend aandenken te bemachtigen 
van ons populaire elftal, dat meer dan ooit bulkt van internationaal 

toptalent. Daarom stellen wij u vandaag een werkelijk exclusieve uitgifte 
voor. Exclusief, omdat dit de allereerste officiële munt is ter ere van onze 

populaire Rode Duivels. Verder gaat het hier om een zeer ongewone 
muntwaarde : 2½ euro. En natuurlijk speelt ook de oplage een rol, die - gezien  

de enorme omvang van het WK-gebeuren - bijzonder beperkt is gehouden. 

Een muntuitgifte die ook scoort qua concept en afwerking!

Elke munt is geslagen in een ongecirculeerde BU-kwaliteit. Op de voorzijde 
prijken het officiële logo van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 
 en een gestileerde voetbal. Het Rode Duivels embleem en het viertalige 

omschrift  maken het stuk compleet. De keerzijde toont de landen 
 van Europa, omgeven door sterren, jaartal en muntwaarde.  

Ook de bijzonder originele coincard mag zeker gezien worden, 
met ons nationale elftal in hun rode thuisshirts op de 

voorzijde en hun gele uitshirts op de keerzijde. 

a l l e r e e r s t e  o f f I c I ë l e  M u n t  t e r  e r e  v a n  h e t  n at I o n a l e  v o e t B a lt e a M

"Rode Duivels, zet hem op en speel België naar de top!"

metaal messing

Gewicht 10,50 g

Diameter 25,65 mm

kwaliteit Brilliant uncirculated (Bu)

oplage max. 500.000 stuks

Verkrijgbaar in twee taalversies : 

nE Voorzijde nederlands / Engels  
 en keerzijde frans / Duits

fD Voorzijde frans / Duits  
 en keerzijde nederlands / Engels

in deze knappe coincard  
zit uw Duivelsmunt veilig  
en puntgaaf verpakt. 

Officiële uitgifteprijs 

€10,-

Ee
n C

olle
ctor's

 item bij uitstek ➙

cuba is ongeveer drie keer zo groot als België en is vooral bekend 
om zijn charismatische leider Fidel castro die eind 2016 overleed.  
De fameuze Havana-sigaren, nikkel, salsamuziek, rum en vooral 
rietsuiker zijn cuba's belangrijkste exportproducten. 
Monetair is het niet zo eenvoudig in cuba. Er zijn immers twee 
betaalmiddelen. De lokale bevolking gebruikt de nationale peso 
(cUP) terwijl de convertibele peso (cUc) bestemd is voor toeristen 
en buitenlanders. Beide peso's zijn opgedeeld in 100 centavos. 

C
u

b
A Het Sultanaat Oman is een echte golfstaat en heeft naast rijke  

olie- en aardgasvelden ook een rijke geschiedenis achter zich:  
o.a. als Portugese kolonie, deelgebied van het Ottomaanse rijk en  
Brits protectoraat. De dynastie waarvan de huidige sultan afstamt, 
regeert sinds 1741 over dit land, dat 10 keer zo groot is als België 
maar slechts 9 inwoners per vierkante kilometer telt. 
De munteenheid van Oman is de Rial, die is opgesplitst in 1.000 
baisa. Deze is sinds jaren gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.  

O
m

A
N Met een oppervlakte van zo'n 28.000 km2 en een bevolkingsaantal 

van om en bij de 11 miljoen inwoners, is onze voormalige kolonie 
Burundi ongeveer net zo groot en bevolkt als België. 
In de jaren '70 en '90 hebben de talrijke bloedige stammentwisten 
tussen Hutu's en Tutsi's een stroom van honderdduizenden  
vluchtelingen veroorzaakt en het land op de rand van de afgrond 
gebracht. Betalen doet u in Burundi met de Burundese frank en dit 
sinds 1964. b

u
R

u
N

D
I

w o r d t  v e r v o l g d. . .  c o I n s  o f  a l l  n at I o n s
nog sneller : Bestel online via

www.herdenkingsmunten.be
OFFIcIëLE VERDELER VAN DE UITgIFTEN
VAN DE KONINKLIjKE MUNT VAN BELgIë



 

Het allerlaatste goudstukje van 
België's allereerste koningin ! 

Vandaag presenteren wij u de afsluiter van onze  
zevendelige serie mini-goudstukjes van 12½ Euro met het 

portret van onze koninginnen. Vermits deze reeks in 2012 begon met de 
toenmalige Koningin Paola, zijn we nu aanbeland bij Louise-Marie, echtgenote  
van onze eerste Koning Leopold I (zie boven).

Louise-Marie d'Orléans was één van de drie dochters van de Franse Koning  
Louis-Philippe en werd geboren in Palermo op 3 april 1812. Op 9 augustus 1832 
treedt zij in het huwelijk met Leopold I, die als weduwnaar en kersverse Koning 
der Belgen dringend op zoek was naar een geschikte partner voor zijn nieuwe 
Koninkrijk. Het huwelijk werd gezien als een politieke zet. Het verenigde een 
Duitse dynastie, onder het oog van het Verenigd Koninkrijk, met Frankrijk.

Voor de piepjonge koningin was het nieuwe leven in Brussel een grote aanpassing. 
Ze houdt zich dan ook bijna uitsluitend met de opvoeding bezig van haar vier 
kinderen, waarvan het eerste al na een jaar overlijdt. Als haar vader jaren later 
tijdens de Franse Revolutie van de Franse troon verjaagd wordt en in ballingschap 
sterft, is ze ontroostbaar. Ze vergaat van heimwee en verdriet. 

Doodziek en diep bedroefd om de gang van zaken komt de Eerste Koningin  
der Belgen in alle stilte op 11 oktober 1850 te Oostende te overlijden.  
Ze is pas 38 jaar, de koning is dan 60.

h e t  12 ½  e u r o  g o u d s t u k j e  v a n  l o u I s e - M a r I e  d ' o r l é a n s

keNmeRkeN

nom. waarde :  12½ euRo

Kwaliteit :  Proof (PP)

legering :  goud 999/1000 

gewicht :  1,25 g

diameter :  14 mm

ontwerp :  luc luycx 

max. oplage :  2.500 stukken

verpakking* :  luxe-etui

Officiële uitgifteprijs 

€ 99,95 

OPlAge 
bePeRkt tOt

2.500
stukkeN

leopold wiener als inspiratiebron
Net als bij de vorige 12½ Euro uitgiften, baseerde 
ontwerper Luc Luycx zich op een portret van een 
kunstenaar die een tijdgenoot was van de afgebeelde 
vorsten en vorstinnen. Dit portret is afkomstig van de 
voorzijde van een bronzen gedenkpenning geslagen bij 
het overlijden van Koningin Louise-Marie en is van de 
hand van Leopold Wiener, beeldhouwer, medailleur en 
hoofdgraveur bij de Belgische Munt. Wiener, die leefde 
van 1823 tot 1891, drukte haast letterlijk 'zijn stempel' 
op het merendeel van de gouden en zilveren munten 
die tijdens de tweede helft van de 19'de eeuw in België 
werden geslagen. 

Dit goudstukje wordt enkel in de allerhoogste  
Proof-kwaliteit aangeboden, verpakt in een luxe-etui 
en voorzien van een genummerd echtheidscertificaat.
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• MUNT-INFO is een uitgave van herdenkingsmunten.be met uitgiften van de Koninklijke Munt van Belgie.  
• 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 voorbehoud van koersschommelingen op de edelmetaalmarkt.


