
KENMERKEN 

Inhoud:  8 Belgische eurowaarden 2020 +  
   2 herdenkingsmunten 2020 van 21/2 euro

Totaal aan nominale waarde: € 8,88

Verpakking:   Presentatieblister met hoes 

Max. oplage:   Max. 15.000 sets wereldwijd 

Officiële  € 32,95 
uitgifteprijs:

NIEUW: KIES EEN ABONNEMENT OP DE 2 EURO BU, 
FLEUR DE COIN SET EN/OF DE BENELUXSET!

Munt info  82
O K T O B E R  2 0 2 0

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

EEN NUMISMATISCH EERBETOON AAN ÉÉN 

VAN DE GROOTSTE SCHILDERS ALLER TIJDEN: 

JAN VAN EYCK

IN DIT NUMMER :

• Voorwoord van de Muntmeester

• De herdenkingsmunten van 

 2, 10 en 50 euro ter ere van Jan van Eyck

• Het zilveren Proofstuk van 10 euro 

 ‘500 jaar Christoffel Plantijn’

• Nieuwe ‘Fleur de Coin’ muntset 2020

• Uw muntenabonnement ‘à la carte’

• Nieuw: de Belgische Proofset 2020

De Schelde met zijn haven en het Steen, de 
Brabofontein die ontspringt voor het Schoon 
Verdiep, de boeiende Antwerpse Zoo met zijn 
apen en olifanten, de knappe architectuur van 
het 19de eeuwse Centraal Station, de Meir en  
De Keyserlei, het statige Rubenshuis en het 
gloednieuwe Museum aan de Stroom… 
Onvoorstelbaar wat de tweede grootste stad 
van België allemaal te bieden heeft! Met deze 
nieuwe FDC-set van 2020 gunt u zichzelf een 
uitmuntend aandenken aan de Sinjorenstad en 
een collector’s item bij uitstek. Oordeelt u zelf 
maar.

✓   Proofmunten worden één voor één geslagen met speciaal  
  gepolijste muntplaatjes en -stempels en daarna   
  met de hand verpakt. 

✓  Bevat alle Belgische euromuntwaarden van 2020, dus ook  
  deze die niet in circulatie worden gebracht. Uiteraard   
  blijven ook deze euro’s altijd een wettig betaalmiddel.

✓   Voorzien van een genummerd en door de Muntmeester  
  ondertekend echtheidscertificaat. 

Officiële             € 79,95 uitgifteprijs:

Christoffel Plantijn500 s t e v e r j a a r d a g v a n 

Wat Steve Jobs en Bill Gates betekenen voor de computerwereld, is Christoffel Plantijn voor de 
boekdrukkunst. Overdreven, zegt u? Helemaal niet! En vooral niet als u de tijd waarin Plantijn leefde en 
de middelen waarmee hij werkte als maatstaf neemt.

Het relaas van een gedreven perfectionist, een overtuigd humanist en een 
multinationale ondernemer avant la lettre…

Anno 1550 belandt de Franse boekbinder Christoffel Plantijn met zijn gezin in Antwerpen, op dat 
ogenblik de commerciële metropool van Europa. Vastbesloten als hij is om er zijn carrière als drukker uit 
te bouwen, weet hij zich in amper 20 jaar tijd op te werken tot de grootste uitgever ter wereld. Op het 
toppunt van zijn roem telt zijn atelier 22 drukpersen en heeft hij 80 werknemers in dienst die drukwerk 
van topkwaliteit leveren: van religieuze werken als bijbels en brevieren tot hoogstaande 
wetenschappelijke publicaties over wiskunde, cartografie en geneeskunde. Tijdens deze glorieperiode 
realiseert Plantijn ook de vijftalige Biblia Polyglota, waaraan ruim vier jaar lang intensief zal worden 
gewerkt. Een ware heksentoer!

Christoffel Plantijn is niet alleen een vakman van formaat, maar beschikt ook over een scherp zakelijk 
inzicht. Om buitenlandse klanten aan te trekken, opent hij o.a. filialen in Leiden en Parijs. Door zich te 
omringen met een breed netwerk van commerciële, politieke en religieuze contacten, kan hij behendig 
inspelen op de trends van zijn tijd. Zelfs over de keuze van zijn toekomstige schoonzoons wordt 
zorgvuldig nagedacht. Bij Plantijns dood, in 1589, zal trouwens één van die schoonzoons (Jan I Moretus) 
de leiding van zijn bedrijf overnemen. Daarna zullen er maar liefst negen generaties Moretus wonen en 
werken. In 1876 sluit de laatste Moretus de deuren en komt de uitgeverij met de volledige inboedel in 
handen van de stad Antwerpen en de Belgische staat. Het jaar daarop worden het woonhuis en de 
drukkerij opengesteld voor het publiek. Het Plantin Moretusmuseum is een feit.

Niet alleen voor Christoffel Plantijn, maar ook voor ons is alleen het 
beste goed genoeg…

Voor zijn drukwerk wou Plantijn het beste papier, de mooiste lettertypes, de 
fraaiste illustraties en de meest bedreven ambachtslui. Kortom, enkel het 
beste was goed genoeg voor hem. Deze visie indachtig, besloot de 
Koninklijke Munt van België de 500ste verjaardag van Plantijn te 
herdenken met een muntstuk dat ook het beste uit haar numismatisch 
vakmanschap naar boven zou halen: schitterend sterling zilver, een 
Proofslag van de allerhoogste kwaliteit met, op de voorzijde, een 
pracht van een beeldenaar geïnspireerd op het post mortem 
portret dat zijn vriend en tijdgenoot Peter Paul Rubens van 
hem maakte. Rond Plantijns beeltenis prijken een open 
boek en een oude drukpers geflankeerd door zijn naam 
en de jubileumdata. Op de keerzijde overschouwen we 
de kaart van Europa, omgeven door de twaalf sterren, 
een drietalige landsaanduiding, het uitgiftejaar en 
de nominale waarde. 

KENMERKEN 

Nom. waarde:  10 EURO

Kwaliteit:  Proof (PP)

Legering:  Sterling zilver   

 925/1000 

Gewicht:  18,75 gram

Diameter:  33 mm

Ontwerp:  Luc Luycx 

Max. oplage:  3.000 stukken 

Officiële € 54,95 
uitgifteprijs :

Plantijn koos een gulden passer als embleem en 
als drukkersmerk. De bijhorende spreuk ‘Labore 

et constantia’ betekent ‘door arbeid en 
standvastigheid’. De draaiende punt van de 

passer symboliseert de arbeid, de stilstaande 
punt de standvastigheid.

OPLAGE 
BEPERKT TOT

3.000
STUKKEN 

WERELDWIJD

Nog sneller : bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

OFFICIËLE VERDELER VAN DE UITGIFTEN
VAN DE KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË

• 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,-.

Een prestigieuze jaarset die niet mag ontbreken in 
de collectie van de echte muntliefhebber

Sinds 2002 stelt de Koninklijke Munt van België haar 
klanten in de gelegenheid om jaarlijks de euromunten 
van ons land te verkrijgen in Proofkwaliteit. Vandaag 
stellen wij u de jaarset van 2020 voor met acht nieuwe 
eurostukken die veilig en stijlvol zijn opgeborgen in 
een luxe verzamelcassette* met jaartalaanduiding. 
Bovendien steekt elke munt in een transparante 
beschermcapsule.

DE ‘FLEUR DE COIN’ MUNTSET 2020D E  Z I LV E R E N  P L A N T I J N  M U N T  V A N  10  E U R O  I N  P R O O F

DE EURO-PROOFSET 2020
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TIP: 
HOU VANAF NU UW FDC-REEKSEN COMPLEET DANKZIJ ONS NIEUWE FDC-ABONNEMENT!

ABO

ABO

Misschien is het u ook al overkomen: u haalt uw Muntinfo uit de brievenbus, maar u heeft niet meteen de tijd om hem in te kijken.  Dus legt u hem even opzij en - oeps! - 
pas een paar weken later ontdekt u hem weer. U wil gauw wat bestellen, maar… te laat! 

Met een muntenabonnement bent u zeker dat u onze nieuwste uitgiften niet meer mist en krijgt u deze automatisch als eerste bij u thuis. U kunt zich o.a. abonneren op 
de  2 euromunten in coincard, de FDC-set en de Beneluxset. In de toekomst zullen wellicht nog andere uitgiften volgen. Neem alvast een kijkje op 

www.herdenkingsmunten.be/abonnement. U zit overigens nergens aan vast, aangezien u uw abonnement(en) op elk moment kan stopzetten.

Uitgifte gemist? Dat overkomt u geen tweede keer!

ABO

Exclusief: met twee speciale 21/2 euromunten erbij!

Uw muntenabonnement à la carte
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Ø 25,65 mm

Leverbaar in november, 
reserveer nu alvast 

uw exemplaar

 
OPLAGE 

BEPERKT TOT

1.000
MUNTSETS



In 2018 bracht de Koninklijke Munt van België een zilveren en gouden Rubensmunt uit en in 2019 
kon u kennismaken met een viervoudige muntuitgifte rond Pieter Bruegel. Vandaag zetten wij deze 
traditie graag voort met een numismatische hommage aan de absolute meester van de laatgotiek: 
Jan van Eyck! 

Jan van Eyck mag zonder discussie een regelrechte vernieuwer genoemd worden. Met zijn ragfijne 
penseeltrekken en zijn lichtdoorlatende olieverftechniek kwam hij tot adembenemende resultaten 
waarvan het realisme, de zin voor het detail, de perfectie van de compositie en de 
kleurenbeheersing iedereen doen versteld staan. Als veelgeprezen hofschilder van Philips de 
Goede was hij trouwens ook één van de eersten om zelf zijn werken te signeren, wat heel 
ongebruikelijk was in die tijd. 

Over van Eyck’s leven is vrij weinig bekend, over zijn oeuvre des te meer, ook al zijn er maar een 
twintigtal werken van hem bewaard gebleven. Maar wat voor werken! Zowat overal ter wereld kent 
men zijn legendarische altaarstuk ‘De aanbidding van het Lam Gods’ dat al zes eeuwen in de Gentse 
Sint-Baafskathedraal prijkt en onlangs een spectaculaire opfrisbeurt onderging. Die opzienbarende 
restauratie is dan ook de reden waarom 2020 door de stad Gent tot het ‘Van Eyck jaar’ werd 
uitgeroepen én... wij u vandaag verrassen met vier schitterende Van Eyck uitgiften die u zonder 
twijfel zullen bekoren:

• DE VAN EYCK-MUNT VAN 2 EURO IN BRILLIANT UNCIRCULATED KWALITEIT

Dit nieuwe stuk toont een gedetailleerde weergave van ‘De Man met de Rode Tulband’, een werk dat 
zich in de Londense National Gallery bevindt en door velen beschouwd wordt als van Eyck’s 
zelfportret. Een schilderspalet met penselen, de originele signatuur van de meester en zijn naam 
vervolledigen de visuele compositie. Het stuk zit vervat in een kleurrijke coincard waarop het 
geschilderd zelfportret en een detail uit het Lam Gods retabel staan afgebeeld.

• DE VAN EYCK-MUNT VAN 2 EURO IN PROOFKWALITEIT

Dankzij de matte weergave van van Eyck’s beeltenis tegen een glanzende achtergrond komt zijn 
vermeende zelfportret nog meer tot zijn recht. Om het exclusieve karakter van deze Proofmunt te 
benadrukken, zit het muntstuk verpakt in een luxe opbergdoosje en is de oplage beperkt tot 
slechts 5.000 exemplaren. Snel zijn is dus de boodschap. 

• DE ZILVEREN VAN EYCK-MUNT VAN 10 EURO IN PROOFKWALITEIT MET EUROPA-STEREMBLEEM

Aangezien het oeuvre van Jan van Eyck als laatgotisch wordt bestempeld, sluit deze munt perfect 
aan op het thema van het Europa-sterprogramma 2020 dat deze keer geheel in het teken staat van 
de Gotische kunst. Voor het ontwerp inspireerde onze huisontwerper Luc Luycx zich op het 
beroemde dubbelportret van de rijke Italiaanse textielhandelaar Giovanni Arnolfini en zijn vrouw 
Constanza, die anno 1434 in Brugge verbleven. De achtergrond op deze beeldzijde werd in Minted 
Photo Image (MPI) gerealiseerd: een technisch hoogstandje dat het mogelijk maakt om munten te 
slaan met daarop een afbeelding in hoogwaardige fotokwaliteit en dat het effect van een echte ets 
evenaart. Op de muntzijde prijkt de kaart van Europa in een grote vijfhoekige ster, met jaartal, 
muntwaarde en drietalige landsaanduiding. 

• DE GOUDEN VAN EYCK-MUNT VAN 50 EURO IN PROOFKWALITEIT MET EUROPA-STEREMBLEEM

Voor het ontwerp van onze gouden uitgifte kozen wij resoluut voor van Eyck’s meest prestigieuze 
meesterwerk: de ‘Aanbidding van het Lam Gods’. Op de beeldzijde prijkt het meest markante detail 
uit het onderste middenpaneel, het bloedend lam of de personificatie van Jezus, God de Zoon, die 
zijn leven offert om de mensheid van haar zonden te verlossen. Op de keerzijde van deze gouden 
50 euro treft u - op uitzondering van de muntwaarde - hetzelfde beeld en tekstcompositie aan als 
op het zilveren 10 eurostuk.

MOEILIJKE KEUZE ? 
Misschien wilt u wel alle Van Eyck-munten in uw 
verzameling? Met onze PRESTIGESET bemachtigt 
u alle proofmunten in één keer terwijl u profiteert 

van bijna 35 EURO VOORDEEL!

T W E E  H I S T O R I S C H  B E L A N G R I J K E  U I T G I F T E N  D I E  U  I N  G E E N  G E V A L  M A G  M I S S E N !OFFICIËLE VERDELER VAN DE UITGIFTEN
VAN DE KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,- !Munten met Europa-sterembleem vormen een garantie voor numismatische authenticiteit en onberispelijke slagkwaliteit

E E N  S C H I T T E R E N D E  H O M M A G E  A A N  D E  G E N I A L E  S C H E P P E R  V A N  H E T  L A M  G O D S …     I N  V I E R  U N I E K E  M U N T U I T G I F T E N !
Koninklijke Munt van België

Beste Muntliefhebber,

Toen op 25 juni 2018 in Gent de aftrap werd gegeven voor het ‘Van 
Eyck jaar’ in 2020 kon men nog niet voorzien dat al de geplande 

evenementen daarrond gedurende dit jaar grondig zouden verstoord 
worden door een ongenode gast. 

Het virus Covid 19 zorgde voor leed bij de getroffen families, zette ons 
economisch, sociaal en cultureel leven op een laag pitje en veroorzaakte annulaties 
en verschuivingen in de planning van tal van initiatieven. Teneinde een deel van 
het programma van het ‘Van Eyck jaar’ alsnog te laten doorgaan besliste het Gentse 
stadsbestuur tot een verlenging met 6 maanden en dit tot 24 juni 2021. Gezien de 
Koninklijke Munt van België in het kader van dit markante jaar een 4-tal uitgiften 
voorzien had, kunnen deze het normale uitgifteprogramma volgen en stellen wij u 
deze graag voor in dit nieuwe nummer van onze Muntinfo.

 Vier prachtige collector’s items die het uitzonderlijke talent en het absolute 
meesterschap van Jan van Eyck perfect in de verf weten te zetten, vormen de 
blikvanger van deze editie: de Van Eyck-munt van 2 euro die zowel in BU- als in 
Proof-uitvoering verkrijgbaar is, de zilveren Van Eyck-munt van 10 euro en tenslotte 
een goudstuk van 50 euro dat gewijd is aan zijn allergrootste werk, het Lam Gods.

Onze Lage Landen hebben echter niet alleen wereldberoemde schilders 
voortgebracht maar ook beroemde drukkers en uitgevers. Christoffel Plantijn kent 
u vast wel. Ter gelegenheid van zijn 500ste verjaardag stellen wij u vandaag een 
tweede 10 eurostuk in zilver voor: een numismatische hulde aan een uitzonderlijke 
ondernemer die ooit de grootste drukkerij van de wereld bezat. 

Wie Plantijn zegt, zegt ook Antwerpen. In deze nieuwste Fleur de Coin set 2020 
nemen wij u mee naar de Sinjorenstad en ontdekt u de nieuwste euromunten van 
2020 in BU-kwaliteit. En voor wie echt het absolute neusje van de zalm wil, ligt er 
een nieuwe Proofset klaar in een gelimiteerde oplage van slechts 1.000 sets. Niet te 
missen dus! 

Alvast veel verzamelplezier toegewenst,

 

Ingrid Van Herzele
Muntmeester Koninklijke Munt van België 

2 EURO BU 
IN COINCARD

MAXIMUM

150.000
STUKKEN 

50 EURO   
GOUD PROOF

MAXIMUM

1.000
STUKKEN 

2 EURO 
 PROOFVERSIE

MAXIMUM

5.000
STUKKEN

10 EURO  
ZILVER PROOF

MAXIMUM

5.000
STUKKEN 

JAN VAN EYCK
MAASEIK 1390*  -  BRUGGE 1441 PROOF  

PRESTIGESET

MAXIMUM

250
SETS 

EXCLUSIEF: 
VAN EYCK-PRESTIGESET IN EEN GELIMITEERDE OPLAGE 

VAN 250 EXEMPLAREN!
Dit exclusieve muntentrio omvat de 2 euro Proofmunt, de zilveren 

herdenkingsmunt van 10 euro en het goudstuk van 50 euro, samengebracht in 
een originele transparante raamcassette. Zo blijven deze fraaie munten steeds 
zichtbaar 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 bureau of boekenplank.
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ABO

ABO

A L L E B E LG I S C H E VA N E YC K - U I TG I F T E N O P E E N R I J TJ E 

KENMERKEN BU PROOF ZILVER GOUD 

Nominale waarde:  2 EURO 2 EURO 10 EURO 50 EURO  

Slagkwaliteit:  BU (Brilliant Proof (PP) Proof (PP) Proof (PP)  
 Uncirculated)

Legering:  nikkel-messing & cupro-nikkel 925/1000 999/1000 

Gewicht:  8,5 g 8,5 g 18,75 g 6,22 g 

Diameter:  25,75 mm 25,75 mm 33 mm 21 mm 

Ontwerp:        Luc Luycx  

Maximum oplage:  150.000 stuks 5.000 stuks 5.000 stuks 1.000 stuks 

Verpakking:  in coincard in luxe etui* in luxe etui* in luxe etui*

 in 2 taalversies 

Officiële € 10,- € 29,95 € 54,95 449,00 
uitgifteprijs:

PRESTIGESET          — ✓	 ✓	 ✓	 € 499,95

   U PROFITEERT VAN EEN PRIJSVOORDEEL VAN  € 33,95
 

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


