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* De hier afgebeelde verpakkingen gelden als visueel voorbeeld en kunnen eventueel afwijken van de realiteit. / Foto: Shutterstock

Antwerpen Diamantstad
Parijs, London, Milaan, New York… Vele luxemerken pakken maar al te graag uit met
ronkende namen van trendy wereldsteden om hun parfums, modekledij of andere
creaties de nodige glans en glamour te geven. Maar als het gaat om diamant en zijn
bewerking, is Antwerpen het absolute wereldcentrum.
Al vanaf de 16de eeuw werd de Indische diamant
rechtstreeks naar Antwerpen gebracht en
verwierven de plaatselijke slijpers een onovertroffen faam. Maar het ware succesverhaal
van Antwerpen Diamantstad begint pas
echt vanaf de 19de eeuw, als er nieuwe
velden in Zuid-Afrika worden ontgonnen
en er vele Joodse diamantbewerkers uit
Oost-Europa in de Sinjorenstad
neerstrijken. Sindsdien heeft de
diamantnijverheid zijn economisch lot
voorgoed aan Antwerpen verbonden en
worden die fonkelende steentjes van bij ons
wereldwijd geprezen om hun excellente kwaliteit
en hun uitzonderlijke perfectie.
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Welkom op de première van de

Sinds 2002 stelt de Koninklijke Munt van België haar
klanten in de gelegenheid om jaarlijks de euromunten van ons
land te verkrijgen in Proof-kwaliteit. Vandaag presenteren wij u de
jaarset van 2021 met acht nieuwe eurostukken die veilig zijn
opgeborgen in een stijlvolle verzamelbox* met jaartalplaatje. Elke
munt steekt bovendien in een transparante beschermcapsule.

— Goed om te weten —

750

500 ja ar

muntsets

✓ Bevat alle Belgische euromuntwaarden van 2021, dus ook deze

carolus V

die niet in circulatie worden gebracht. Uiteraard blijven ook
deze euro's altijd een wettig betaalmiddel.

✓ Voorzien van een genummerd en door de

MUNTEN

Muntmeester ondertekend certificaat.

€ 79,95

In dit nummer :
• Voorwoord Muntmeester
• De Carolus V munten
van 2, 10 en 50 euro
• Het 12½ euro goudstukje
Antwerpen Diamantstad
• Nieuwe Belgische
Euro Proofset 2021
• Laatste kans-uitgiften

laatste BUITENkansJES om NU te bestellen EN uitverkochte uitgiften van 2021
5 euro 2020

Team Belgium Tokyo 2020

2 euro 2020

JAN VAN EYCK JAAR 2020

10 euro 2020

500 jaar Christoffel Plantijn

Proof in muntetui

Zilver Proof - 925/1000 - 18,75 g - Ø 33 mm

Nog maar 368 en 312 stukken
beschikbaar!

slechts 133 STUKKEN
BESCHIKBAAR / ENKEL online!

Onderdeel van het Europa-ster-programma
nog enkele stukken beschikbaar!

25 euro 2021
75 jaar BLAKE & MORTIMER

prestigeset met 2, 10 en 50 EURO
JAN VAN EYCK JAAR 2020

Coincard met
BU-munt in RELIËF

Goud 999/1000
Proof (PP)

Gewicht:

1,25 g

Diameter:

14 mm

Nom. waarde:

Coincard met
BU-munt in KLEUR

121/2 EURO

Max. oplage:

2.500 stukken

Ontwerp:

Luc Luycx

Verpakking*:

Luxe muntetui

Officiële uitgifteprijs

€ 124,

95

Goud Proof - 999/1000 - 3,11 g - Ø 18 mm

Proof, Zilver Proof en Goud Proof

2½ euro 2021

5 jaar Belgische biercultuur
immaterieel erfgoed
BU (in coincard
met voorzijde in het
Nederlands en Engels)

O CHT
UITVERK

In luxe houten cassette,
vaste prijs!

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Nog sneller: Bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

Nog maar 10 SETS wereldwijd!

BU (in coincard
met voorzijde in het
Frans en Duits)

• 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 voorbehoud van koersschommelingen op de edelmetaalmarkt.
• Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,-.

Karel V door Bernard van Orley (1478-1541) - public domain

* De hier afgebeelde verpakkingen gelden als visueel voorbeeld en kunnen eventueel afwijken van de realiteit / Foto's : Shutterstock / Ingram Publishing

1521-2021

muntplaatjes en -stempels en daarna met de hand verpakt.

technische kenmerken
Kwaliteit:

He t numismatisch magazine me t uitgiften van de Koninklijke Munt van België

Oplage
beperkt tot

✓ Proofmunten worden één voor één geslagen met speciaal gepolijste

Geen diamant... zonder goud!

Metaal:

Euro Proofset
2021

Alle Belgische
euromunten van 2021 in
een weergaloze Proof-kwaliteit

Officiële
uitgifteprijs

Om het wereldwijde prestige van Antwerpen Diamantstad te
promoten, geeft de Koninklijke Munt van België nu een prachtig
muntstukje van 12½ euro uit, dat is geslagen in het zuiverste goud
en in de allerhoogste Proof-kwaliteit. De voorzijde toont de zij- en
bovenkant van een tot briljant geslepen diamant met datum en
Engelstalige inscriptie. Op de keerzijde prijkt de voor deze uitgifte
gebruikelijke Belgische Leeuw, de nominale waarde
en de drietalige landsaanduiding. Een luxueus
etui en een echtheidscertificaat maken dit
subtiele numismatische juweeltje compleet.

Muntinfo 85

ok tober 2021

e e n MUNTEN s e t d i e a b s o l u u t n i e t m a g o n t b r e k e n i n u w c o l l e c t i e !

Bestel voordelig online via www.herdenkingsmunten.be
Gratis verzending in België bij online bestellingen vanaf € 25,-

...ontdekl

B EKIJK , ONTDEK EN B EMACHTIG ' DE NIEUWE MUNTEN VAN DE KEI Z ER ' IN WIENS RIJK DE Z ON NOOIT ONDERGING !
Koninklijke Munt van België
Monnaie Royale de Belgique

Beste muntliefhebber,
De laatste Muntinfo van 2021 komt eraan: een aantrekkelijk
herfstnummer dat uw verzamelaarshart vast sneller zal doen slaan.
Dit jaar is het maar liefst 500 jaar geleden dat de befaamde Gouden
Carolusgulden werd geslagen ter ere van Keizer Karel V die in Gent werd
geboren. Van dit beroemde stuk bieden wij u nu een officiële gouden herslag
aan, met de nominale waarde van 50 euro, waarbij alle grafische elementen van
het muntorigineel tot in het kleinste detail werden hernomen.

500 jaar Carolus V
munten

Op 24 februari 1500 ziet Karel V het levenslicht in het Gentse Prinsenhof. Vanaf dan tot aan zijn
dood in 1558 zal het jonge prinsje uitgroeien tot één van de grootste heersers aller tijden. Op zijn
vijftiende wordt hij Heer der Nederlanden, een jaar later is hij Koning van Spanje en vóór zijn
twintigste Keizer van het Heilig Roomse Rijk. Door te huwen met Isabella van Portugal schaart
hij een machtige bondgenoot aan zijn zijde en met de hulp van zijn Conquistadores Cortez en
Pizarro weet hij gigantische delen van het pas ontdekte Amerika in te palmen. Zo zorgt hij er
voor dat in zijn rijk de zon nooit meer zal ondergaan.
Zoals het een echte Keizer betaamt, verlangt Karel uiteraard naar een eigen munt die zijn
naam draagt. En zo doet in 1521 de gouden Carolusgulden zijn intrede. Een zilveren
Carolus volgt later in 1540. Nadat Karel in 1566 abdiceert ten gunste van zijn zoon Philips,
wordt zijn munt niet meer geslagen... Tot vandaag!

2 euro BU
in coincard

Vandaag is de gouden Carolusgulden maar liefst 500 jaar oud. Om deze prestigieuze verjaardag
te vieren, heeft de Koninklijke Munt niet minder dan vier fraaie herdenkingsmunten
gerealiseerd waaronder twee bijzonder getrouwe herslagen met historische waarde!

maximum

Een numismatisch hoogstandje, zo mag het gerust genoemd worden. En omdat
deze Carolusgulden destijds ook in zilver werd aangemunt, stellen wij u dan ook
een zilveren 10 euro voor, die eveneens als een getrouwe herslag kan worden
beschouwd. Voor de twee andere Carolus V uitgiften, een 2 euro in Brilliant
Uncirculated en in Proof, creëerde onze huisgraveur Luc Luycx een sublieme
compositie met Keizer Karel en zijn Carolusgulden in de hoofdrol. De Gouden,
Zilveren en Proof Carolus samen vindt u in onze Carolus Prestigeset!

150.000
stukken

● De CAROLUSMUNT van 2 euro in Brilliant Uncirculated (BU)

maximum

250

Exclusief: de carolus V
Prestigeset in een strikt beperktE
oplage van 250 exemplaren!

Op de laatste bladzijde wacht u tenslotte een kersverse editie 2021 van de
Belgische Proofset, sinds jaar en dag een begrip voor de numismatische
fijnproever. Reserveer wel op tijd, want een oplage van 750 sets is echt niet
zoveel. En heeft u vroeger al eens een munt of een set gemist? Wie weet,
misschien vindt u uw gading wel in onze laatste-kans-uitgiften!

Met een Proof-uitvoering haalt u altijd een numismatische meerwaarde in huis. Het verbluffende effect van een matte beeldenaar tegen een hoogglanzende achtergrond zorgt ook
hier voor een visuele verrassing. Om het exclusieve karakter van deze Proof-uitgifte te
benadrukken, steekt deze 2 euromunt in een luxe opbergdoosje en is de oplage
beperkt tot maar 5.000 stuks. Wacht dus niet lang om ùw exemplaar te claimen!

● De zilveren 10 euro CAROLUSGULDEN in proof-kwaliteit

maximum

5.000
stukken

Met deze uitgifte presenteert de Koninklijke Munt van België u een officiële, bijzondere
en moderne herslag van de originele Carolusgulden. De voorzijde toont het borstbeeld
van een gekroonde Keizer Karel met baard en in harnas. Rond zijn beeltenis prijkt het Latijnse
rondschrift CAROLUS • DG • ROM • IMP • HISPREX • DVX • BVRGCF (Karel - bij de Gratie Gods - Keizer van
het Romeinse Rijk - Koning van Spanje - Hertog van Bourgondië - Graaf van Vlaanderen).
Op de keerzijde is het gekroonde wapenschild van de Habsburgse Nederlanden over een gebloemd kruis
te zien. Het schild verenigt de blazoenen van Oostenrijk, Nieuw-Bourgondië, Brabant, Oud-Bourgondië en
Vlaanderen. Rondschrift: DA + MIHI + VIRTVTE + CO + HOST + ES + TVOS (Geef me kracht tegen uw vijanden).
Behalve de strikt noodzakelijke toevoegingen zoals jaartal, munttekens, landsaanduiding en de muntwaarde in
euro is het originele muntdesign van deze zilveren Carolusgulden volkomen intact gebleven.

● De gouden CAROLUSGULDEN van 50 euro in proof-kwaliteit
10 euro
zilver proof
maximum

5.000
stukken

a l l e b e l g i s c h e CAR O LUS - u i t g i F t e n op e e n r i j tj e
kenmerken	BU	
Metaal:

PROOF	 ZILVER	GOUD	

nikkel-messing & cupro-nikkel

925/1000

999/1000

50 euro
goud proof
maximum

Kwaliteit: 	BU (Brilliant
Uncirculated)

Proof (PP)

Proof (PP)

Proof (PP)

Gewicht:

8,5 g

8,5 g

18,75 g

6,22 g

Diameter:

25,75 mm

25,75 mm

33 mm

21 mm

Nominale waarde:

2 EURO	

2 EURO	

10 EURO	

50 EURO

Maximum oplage:

150.000 stuks

5.000 stuks

5.000 stuks

1.000 stuks

Ontwerp:

1.000
stukken

Luc Luycx

Verpakking:

in coincard

in luxe etui*

in luxe etui*

in luxe etui*

Officiële
uitgifteprijs:

€ 10,

€ 29,

€ 54,

€ 479,

prestigeset

€ 533,00
U profiteert van een prijsvoordeel van € 30,90

• 2+10+50 euro
• max. 250 sets
• in raamcassette*

Wat geldt voor zilver, is uiteraard ook van toepassing voor goud. Ook hier werd de beeldcompostitie van de
oorspronkelijke gouden Carolusgulden exact en tot in het kleinste detail weergegeven.
De voorzijde toont een expressieve beeldenaar van een jonge, baardeloze Karel V met lange haren en in harnas. In
zijn rechterhand houdt hij een geheven zwaard, in zijn linker de rijksappel, omgeven door de inscriptie
KAROLUS + D:G + ROMANOR + IMP + Z + HISPAR + REX (Karel + bij de gratie Gods + Keizer van het
Romeinse Rijk + Koning van Spanje).
Op de keerzijde prijkt het wapen van Karel V voor de dubbele adelaar en het rondschrift:
DAMICHI + VIRTVTE + CONTRA + HOSTES + TVOS (Geef me kracht tegen uw vijanden). Als
u ook nog weet dat van deze historische herslag slechts 1.000 stukken worden
aangemunt, dan weet u vast wat u nu te doen staat!
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* De hier afgebeelde verpakking geldt als een visueel voorbeeld en kan afwijken van de realiteit

Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,- !
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* De hier afgebeelde verpakkingen gelden als visueel voorbeeld en kunnen eventueel afwijken van de realiteit.

2 EURO
PROOFversie

Ingrid Van Herzele
Muntmeester Koninklijke Munt van België

Keizer Karel V en Keizerin Isabella van Portugal door Peter Paul Rubens - public domain

● DE CAROLUSMUNT van 2 euro IN PROOF-kwaliteit

sets

Dit exclusieve muntentrio omvat de 2 euro
Proof-munt, de zilveren herdenkingsmunt van 10 euro
én het goudstuk van 50 euro, gepresenteerd in een
originele transparante raamcassette.
Zo blijven deze fraaie munten steeds zichtbaar
(en dit aan beide zijden) terwijl ze toch perfect zijn
beschermd tegen invloeden van buitenaf.
Een ware blikvanger voor uw verzameling,
die u desgewenst ook een plaatsje kan geven
op uw schrijftafel of uw bureau.

Alvast veel verzamelplezier en bedankt voor uw vertrouwen,

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Onze eerste herdenkingsmunt toont de buste van een al wat oudere Karel V, met de blik gericht op zijn
gouden Carolusgulden uit 1521. De keizer is getooid met de typerende renaissance baret en draagt een met bont
afgezette toga. Om zijn hals hangt de ketting van het Gulden Vlies. Links staan de landsaanduiding BE, het jaartal
2021 en de titel CAROLUS V afgebeeld. Deze bijzonder originele munt steekt in een stijlvol geïllustreerde coincard die
qua design perfect aansluit bij het uniek historisch karakter van deze uitgifte.

PROOF
PRESTIGESET

Van Keizer Karel's Gent naar Antwerpen? Op pagina 5 komt u terecht bij ons
nieuwste goudstukje van 12 1/2 euro dat een fonkelende hulde brengt aan de
stad van de diamant.

Vier keizerlijke uitgiften die u niet mag missen

