
Afbeeldingen op de 2 € - muntstukken 
 

Door Ivan Dillen 
 
De doorsnee is 25.7 mm, de dikte 1.95 mm en weegt in totaal 8.50 gram, de rand weegt 4.40 
gram en het hart weegt 4.10 gram. Randprofiel met kartels 
 
BELGIE  
Ontworpen door: Jan Alfons Keustermans 

Koning Albert II werd geboren te Brussel op 6 juni 1934. Hij kreeg bij de 
geboorte de titel “prins van Luik” en is de zoon van Koning Leopold II en 
Koningin Astrid. Op 2 juli 1959 trad Prins Albert in het huwelijk met Donna 
Paola Ruffo di Calabria, afkomstig uit een Italiaans prinselijke familie. Zij 
hebben drie kinderen Filip (geboren op 15 april 1960), Astrid (geboren op 5 
juni 1962) en Laurent (geboren op 19 oktober 1963). Na het overlijden van 

zijn broer, Koning Boudewijn, legde Prins Albert op 9 augustus 1993 de eed af als zesde 
Koning der Belgen. 
Randschrift: 2 **, in totaal 6 maal, om en om rechtop en kopstaand. 
 
DUITSLAND  
Ontworpen door: Heinz en Sneschana Russewa-Hoyer 

De Duitse (bonds)adelaar is traditioneel het symbool van de Duitse 
soevereiniteit. Deze adelaar, die duidelijker vriendelijker overkomt dan 
menige voorganger, werd in de loop der jaren het symbool van een 
vreedzaam Duitsland. Op het randprofiel met fijne kartels staat het 
randschrift:EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT( Eenheid en recht en 
vrijheid). Dit is de eerste zin van de derde strofe van het Deutschlandlied (de 

eerste 2 strofes, te beginnen met “Deutschland über alles” werden na de oorlog geschrapt en 
zelfs verboden). Op het randprofiel staat tevens nog een adelaar. 
 
GRIEKENLAND  
Ontworpen door: Georges Stamatopoulos 

Deze munt toont een scène uit een mozaïek in Sparta, waarin de 
mythologische figuur Europa, naar wie het werelddeel Europa is vernoemd, 
wordt ontvoerd door Zeus. In de Griekse mythologie was Europa een dochter 
van een Fenisch koningspaar. Toen zij langs het strand wandelde, benaderde 
Zeus haar in de gedaante van een stier. Europa zette zich op het dier, dat 
vervolgens in zee sprong en haar ontvoerde naar Kreta. Daar openbaarde 
Zeus zich in zijn ware gedaante en voerde haar naar de berg Dikte, waar zij 

moeder werd van Minos. 
Randschrift: Ελλάδα  ∆ηµοκρατία (Helleense Republiek) 

FINLAND  
Ontworpen door: Raimo Heino 
Op deze munt staan een moerasframboos en de bloem van deze plant 
afgebeeld, en typisch Fins plantje, een symbool van de Finse verbondenheid 
met de natuur. (Synoniemen: gele framboos, bergbraambes, bergframboos, 
dauwbes, kruipbraam, moerasbraam, veenbraam). Dit is een blondere versie 
van de rode framboos. 
Randschrift: SUOMI FINLAND plus de drie leeuwenkoppen. 

 
 
 
 
 
 



FRANKRIJK  
Ontworpen door: Joaquim Jimenez 

Hier is een door de kunstenaar getekende boom afgebeeld die leven, 
continuïteit en groei symboliseert. Deze is gevat in een zeshoek, omgeven 
door het motto van de Franse Republiek, “Liberté, Egalité, Fraternité”. De 
levensboom is een boom die in veel mythologieën en oude godsdiensten 
voorkomt als symbool van (eeuwig) leven en verrijzenis en als zodanig 
vereerd werd. Dikwijls is in de mythologieën een levensboom gesitueerd in 

een paradijs of in het centrum van de kosmos en kan men door de vruchten ervan te eten 
eeuwig leven verwerven. Zo ontwikkelde de levensboom zich tot een symbool voor alle leven 
 Randschrift: 2 **, in totaal 6 maal, om en om rechtop en ondersteboven. 
 
IERLAND  
Ontworpen door: Jarlath Hayes 

De Ierse regering heeft besloten om voor alle Ierse €-munten één ontwerp te 
gebruiken. De munten tonen een Keltische harp, een traditioneel Iers 
symbool, met daarbij het jaar van uitgifte en het woord ” Eire”, de Ierse naam 
voor Ierland. De Brain Boru harp of de Keltische harp werd genoemd naar de 
Ierse opperkoning Brain Boru die in de slag bij Clontarf in 1014 de Vikingen 
versloeg. De harp dateert echter van de 14e eeuw zodat deze onmogelijk 

tijdens deze slag gespeeld geweest is 
Randschrift: 2 **, in totaal 6 maal, om en om rechtop en ondersteboven. 
 
ITALIE  
Ontworpen door: Maria Carmela Colaneri 

Deze munt toont een door Rafael getekend portret van de schrijver Dante 
Alighieri, dat in de Paus Julius II-vleugel van het Vaticaan hangt. Dante, 
voluit Dante Alighieri ( Florence ca. 9 mei 1265 – Ravenna 14 september 
1321), was de “sommo poëta” (opperste dichter) van het Italiaanse volk en 
schepper van de Italiaanse literatuurtaal. Hij had een levendige belangstelling 
voor politiek, maar bij de verdediging van de stadsvrijheden tegen Paus 

Bonifatius VIII kwam hij echter in conflict met de Curia en werd hij op een lage aanklacht tot 
levenslange ballingschap veroordeeld. Toen zich in 1316 de gelegenheid voordeed naar 
Florence terug te keren, wees Dante dit voorstel van de hand. De laatste drie jaar van zijn leven 
woonde hij in Ravenna, waar zijn stoffelijk overschot rust in een tombe bij de S. 
Francescokerk. 
Randschrift: 2 *,  6 maal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven. 
 
LUXEMBURG  
Ontworpen door: Yvette Gastauer-Claire. 

Alle Luxemburgse munten zijn voorzien van het portret van Zijne 
KoninklijkeHoogheid Groothertog Henri. Ook worden het jaar van uitgifte en 
het woord “Lëtzeburg” (Luxemburg) weergegeven. Henri is het tweede kind 
en de oudste zoon van Groothertog Jean die van 1964 tot 2000 staatshoofd 
was. In 1998 werd Henri aangesteld als regent door zijn vader en op 7 oktober 
2000 volgde hij zijn vader op als staatshoofd. 

Randschrift: 2 **, in totaal 6 maal, om en om rechtop en ondersteboven. 
 
SPANJE 
Ontworpen door: Luis José Dìaz 

Deze munt draagt de beeltenis van koning Juan Carlos I de Borbòn y Borbòn. 
Hij werd geboren in Rome op 5 januari 1938. Als gevolg van de Spaanse 
burgeroorlog bracht hij zijn jeugd als balling door, hoofdzakelijk in 
Zwitserland. Door de Successiewet van 1947 werd Spanje opnieuw een 
monarchie, maar zonder koning. Erfprins Juan Carlos kon nu echter wel naar 



Spanje terugkeren. Hij studeerde er aan de militaire academie en deed universitaire studies in 
Madrid. In 1962 huwde hij met prinses Sophie van Griekenland; In 1969 werd hij door de 
dictator Franco uitgeroepen tot zijn opvolger. Samen met zijn vrouw onderhield hij goede 
betrekkingen met ded Generalissimo. Sophie schonk het leven aan drie kinderen, de infantes 
Elena, Cristina, die inmiddels al voor drie kleinkinderen gezorgd hebben en Felipe, de prins 
van Asturias en huidige Spaanse kroonprins. Hij nam de functie als staatshoofd waar onder het 
franquisme tijdens de periode van ziekte van de dictator. Na diens dood werd hij tot koning 
uitgeroepen op 22 november 1975 en velen zagen in hem een marionet van de dictator. Tot 
verbazing van velen sloeg de nieuwe leider echter al snel een democratische koers in. De 
koning heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld in de grotendeels geweldloze overgang naar 
een modern democratisch bestel in het land. De moed en onverzettelijkheid van de koning 
bleken het duidelijkst tijdens de poging tot staatsgreep van 23 februari 1980. Koning Juan 
Carlos bestreed deze antidemocratische putsch met schitterend succes en wist het land te 
behoeden voor een militaire dictatuur. 
Randschrift: 2 **, in totaal 6 maal, om en om rechtop en ondersteboven. 
 
MONACO  
Ontworpen door: Nicolas Cozon 

De munt draagt de beeltenis van Z.D.H. prins Rainier III (Monaco 31 mei 
1923), vorst van Monaco, uit het huis Polignac, zoon van Pierre Grimaldi, 
Graad van Valentinios en prinses Charlotte van Monaco. Hij volgde in mei 
1949 zijn grootvader van moeders zijde Lodewijck II op. In 1956 huwde hij 
de Amerikaanse filmactrice Grace Kelly. Uit dit huwelijk werden drie 
kinderen geboren: Caroline,Albert en Stephanie. 

Monaco, gesticht door Feniciërs, heette in de oudheid Herculis Mooeci Porta. In 1927 
veroverde Francesco Grimaldi, verjaagd uit Genua, de heerlijkheid Monaco. Deze kwam later 
blijvend in het bezit van de Grimaldi’s. In 1731 stierf het Huis Grimaldi in rechte lijn uit. Het 
Huis Goyon-Grimaldi volgde op. Monaco plaatste zich in 1861 vrijwillig onder Franse 
bescherming en werd een absolute monarchie. Intussen was Monaco een centrum van 
kansspelen geworden, waaronder het zo grote inkomsten had kunnen verwerven, dat het zijn 
inwoners belastingsvrijdom kon schenken. In 1918 kwamen akkoorden tussen Monaco en 
Frankrijk tot stand, volgens welke Frankrijk het vorstendom zou erven bij uitsterven van de 
dynastie. 
Randschrift: 2 **, in totaal 6 maal, om en om rechtop en ondersteboven. 
 
NEDERLAND  

Ontworpen door: Bruno Ninaber van Eyben 
Op deze munt is Koningin Beatrix in profiel afgebeeld met de tekst “ Beatrix 
Koningin der Nederlanden”. De twaalf sterren staan in een halve cirkel aan de 
rand van de munt. Beatrix Wilhelmina Armgard (Soestdijk 31 januari 1938), 
koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinsdes van Lippe-
Biesterfeld, oudste kind uit het huwelijk van prinses Juliana en prins 
Bernhard, werd als “vermoedelijke erfgename der kroon” (sinds september 

1948) op 7februari 1956 geïnstalleerd als lid van de Raad van State. Zij bracht haar jeugd 
gedeeltelijk in Canada door (tweede wereldoorlog). Op 10 maart 1966 trouwde zij in een 
rumoerig Amsterdam met Claus von Amsberg. Uit dit huwelijk werden drie zoons geboren: 
Willem-Alexander (27 april 1967), Johan Friso (25 september 1968) en Constantijn (11 
oktober 1969). Op 30 april 1980 deed koningin Juliana afstand van de troon en vond in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam de inhuldiging van koningin Beatrix plaats. Op 6 oktober 2002, 
overleed haar echtgenoot, prins Claus in het Academisch centrum in Amsterdam. 
Randschrift: GOD*ZIJ*MET*ONS* 
 
 
 
 
 



OOSTENRIJK  
Ontworpen door: Jozef Kaiser 

Deze munt toont het portret van de pacifiste Bertha, barones von Suttner, 
symbool van vele tientallen jaren Oostenrijkse inspanning voor de vrede. Zij 
was een in 1843 geboren Oostenrijks schrijfster die begaan was met de 
problemen van oorlog en vrede en hielp de vredesbeweging door hierover in 
onbedekte termen te schrijven. Zij inspireerde Alfred Nobel tot het instellen 
van de Nobelprijs voor de vrede die haar zelf in 1905 werd toegekend. Zij 

overlijdt in juni 1914 kort voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog. 
Randschrift:€ 2 ***, in totaal 4 maal, om en om rechtop en ondersteboven. 
 
PORTUGAL  
Ontworpen door: Vitor Mauel Fernandos dos Santos 

Op deze munt staan de kastelen en het wapen van Portugal afgebeeld, 
omringdf door de Europese sterren. Deze symboliseren de dialoog, de 
uitwisseling van normen en waarden en de dynamiek waarmee vorm en 
inhoud worden gegeven aan Europa. Centraal op de munt staat het koninklijk 
zegel uit 1144 van de eerste koning van Portugal, Dom Alfonso Henriques. Hij 
was de kleinzoon van koning Alfons VI van Léon en Castilië. Zijn vader graaf 

Hendrik, werd belast met het graafschap Portucalense, het gebied dat in naam alles omvatte 
tussen de Taag en de Douro. AlfonsI slaagde erin het gebied belangrijk uit te breiden en zijn 
macht te consolideren. Hij nam de koningstitel aan, die na veel strubbelingen door Castilië en 
Rome erkend werd. In 1249 werden de laatste bolwerken van de Moren in Algarve veroverd, 
waarmee Portugal de huidige grenzen kreeg. 
Randschrift: vijf wapenschilden en zeven kastelen op regelmatige afstand van elkaar. 
 
SAN MARINO  
Ontworpen door: M. Frantisek Chochola 

Het regeringsgebouw (Palazzo Publicco) is afgebeeld op deze munt. San 
Marino zou in het jaar 301 gesticht zijn door Sint Marinus en daarmee de 
oudste nog bestaande republiek ter wereld zijn. Het piepkleine landje werd 
door het Frankrijk van Napoleon in 1797 erkend, en op het Cogres van 
Wenen in 1815 door de andere Europese staten. Hoewel het een soevereine 
staat is, is het sterk afhankelijk van Italië, dat het sinds zijn eenwording in de 

19e eeuw volledig omringt. De Cosiglio Grande e General, oftewel Opper- of Algemene raad, 
wordt elke vijf jaar door het volk gekozen. Dit parlement kiest uit haar midden twee leden tot 
regenten voor een periode van zes maanden. De twee Regenten en het kabinet vormen de 
uitvoerende macht van de Staat. De raad kiest ook de Cosiglio dei XII ( raad van Twaalf), die 
de rechterlijke macht vormt gedurende de zittingsperiode van de Raad. 
 
VATICAAN  

Ontworpen door: Prof. Guido Veroi 
De €-munten uit Vaticaanstad dragen de beeltenis van Zijne Heiligheid Paus 
Johannes Paulus II, Soeverein van Vaticaanstad. Karol Wojtyla (Wadowice 18 
mei 1920) is de eerste niet-Italiaanse Paus sinds 1523 (Adrianus VI). Hij werd 
1 november 1946 als priester gewijd, promoveerde te Rome in filosofie en in 
Krakòw in de theologie. In 1958 en 1964 werd hij hulpbisschop resp. 
aartsbisschop van Krakòw en in 1967 kardinaal. Hij had een actief aandeel in 

het Tweede Vaticaans Concilie (m.n. in de redactie van de pastorale constitutie Gaudium et 
spes), en in de bisschoppensynodes van 1969,1971 en 1974. In een conclaaf van twee dagen 
werd hij op 16 oktober 1978 gekozen tot opvolger van de plotseling overleden Johannes Paulus 
I. Op 22 oktober 1978 vond de plechtige inauguratie plaats. Johannes Paulus II geldt als 263e 
opvolger van de apostel Petrus. 
 
 



Vanaf 1 januari 2004 hebben de Eurolanden de mogelijkheid een speciale herdenkingsmunt 
uit te geven met de nominale waarde van 2 €. Het betreft hier de reguliere 2€-munt met een 
aangepaste Nationale zijde. Deze munt is, in tegenstelling tot de tot nu toe uitgegeven 
herdenkingseuro’s, in alle landen een wettig betaalmiddel. 
 
FINLAND  

De nationale zijde van deze herdenkingsmunt toont een gestileerde pilaar 
waaruit een plant met tien bladeren ontspruit. De pilaar staat voor de 
fundering van de groei. De plant verbeeldt de groei zelf van de Europese unie, 
de tien bladeren staan symbool voor de toetredende landen. Naast de zuil staan 
de letters “EU”; Bovenaan de munt staat het jaartal 2004 omringd door 12 
sterren. 

 
GRIEKENLAND  

Op de nationale zijde van deze herdenkingsmunt staan de afbeelding van een 
discuswerper, een kopie van een beeld van de 5e eeuw vC. van de Griekse 
beeldhouwer Myron, en de Olympische Ringen. Aanleiding voor het maken 
van deze munt is de terugkeer van de Olympische Spelen naar de plek waar 
het ontstaan is ”Griekenland”. Boven de olympische ringen staat “Athens 
2004”. Naast de discuswerper staat de waardevermelding. Onderaan, het 

jaartal 2004 omringd door 12 sterren. 
 

LUXEMBURG  
Deze munt is gewijd aan de dynastie van het Groothertogdom Luxemburg. 
Op de voorzijde het portret van groothertog Henri en zijn monogram: de 
letter H met daarboven de groothertogelijke kroon. Het portret en het 
monogram worden omringd door het opschrift “ Henri – Grand-duc de 
Luxembourg” evenals de vermelding van het land van uitgifte “Letzebuerg” 
en het jaartal 2004. het bijzondere aan het ontwerp is dat het monogram H en 

de kroon zijn uitgebouwd uit kleine lettertjes “H”. Deze unieke techniek, gebaseerd op 
bankbiljettechnologieën, is helemaal nieuw in de muntwereld en wordt voor de eerste keer in 
de muntgeschiedenis toegepast. 


