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VOORWOORD
Beste muntliefhebber,
Ondanks de op beleidsvlak genomen beslissing tot reorganisatie van de Koninklijke Munt van België, blijven we u
momenteel nog steeds uitgiften aanbieden ‘Home made’
en met oog voor optimale originaliteit en kwaliteit.
Blikvanger in deze Muntinfo is het rood ingekleurde
zilveren 5 euro muntstuk ter herdenking van de eerste
harttransplantatie. Deze werd in 1967 voor het eerst succesvol uitgevoerd bij een mens door de Zuid-Afrikaanse
arts, Christiaan Barnard, die wij graag in deze huldiging
betrekken.
In eigen land blaast de Universiteit van Luik dit jaar 200
kaarsjes uit. Dit thema siert één van onze 2 euro herdenkingsstukken in 2017. Later op het jaar volgt de uitgifte
van een tweede muntstuk van 2 euro naar aanleiding
van de 200ste verjaardag van een andere prestigieuze
Belgische universiteit, namelijk deze van Gent.
Op Europees vlak herdenken we een andere belangrijke
mijlpaal met de viering van de 25ste verjaardag van het
Verdrag van Maastricht. De oprichting van een Europese
Economische en Monetaire unie met op termijn de invoering van de gezamenlijke munt, de Euro, en daaraan
gekoppeld een akkoord voor een begrotingsdiscipline van
de deelnemende landen, “de Maastrichtnorm”, vormden
de basis van dit verdrag.
Naar jaarlijkse gewoonte bieden wij u ook de Beneluxset aan met de 8 circulatiewaarden van België, Nederland
en Luxemburg in 2017. Deze set staat dit jaar in het teken
van de Benelux-trein die in 1957 voor het eerst uitreed.
Het was de bedoeling, dat deze trein de hoofdsteden van
de Benelux – landen via het spoor zou verbinden maar
omwille van technische redenen bleef het traject beperkt
tot Amsterdam-Brussel.
Naast deze eigen muntuitgiften, hebben we in deze
Muntinfo eveneens aandacht voor een 5 eurostuk uit San
Marino ter ere van de afsluiting van het jaar van de barmhartigheid binnen de Katholieke Kerk. Ook deze keer
vindt u daarnaast een aantal 2 eurostukken van Europese
munthuizen en traditiegetrouw 3 nieuwe uitgiften in de
reeks Coins of all Nations.
Last but not least presenteren wij een opmerkelijk goudmuntje uit Ivoorkust met de beeldenaar van Jeanne D’Arc.
Ongetwijfeld een collectors item dat de ware muntverzamelaar niet wil missen.
Er valt dus weer heel wat te ontdekken in dit lentenummer van de Muntinfo en ik wens u dan ook veel lees- en

EEN TERUGBLIK
Officiële eerste muntslag 20 euro
muntstuk “Toots Thielemans”
Op 30 januari werd in de Koninklijke
Munt van België de officiële eerste
muntslag georganiseerd van het 20
euro muntstuk dat werd uitgegeven naar
aanleiding van het recente overlijden
van Jean “Toots” Thielemans. Het werd
een ingetogen ceremonie die bijgewoond
werd door familie en vrienden van Toots en
afgevaardigden van de FOD Financiën en de
medewerkers van de Koninklijke Munt. De muzikale omkadering werd verzorgd
door Ben Vanderweyden (mondharmonica) en Dirk Schreurs (piano).

Foto: Mevrouw Huguette
Thielemans, weduwe van
Toots, presenteert het zilveren
20 euro munstuk. Naast haar,
prinses Lea van België

Foto: De muntmeester, Ingrid
Van Herzele, die het eerste
20 euro muntstuk officieel
overhandigt aan mevrouw
Huguette Thielemans.

De heer Hans D’Hondt,
voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën
in gesprek met mevrouw
Marie-Françoise Thielemans,
de zuster van Toots.
Fotograaf: Stephane Biebuyck

Presentatie medaille van
Marc Sleen en Nero
In het Marc Sleen museum werd op 22
februari laatstleden een presentatie
georganiseerd van de Marc Sleen en
Nero medaille.

verzamelplezier.
Hartelijke groeten
Ingrid Van Herzele
Muntmeester
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Op de foto herkent u van links
naar rechts, mevrouw Catharina Kochuyt, de weduwe van
Marc Sleen, mevrouw Ingrid
Van Herzele, Muntmeester
met de medaille in de hand,
en de heer Frank Lelon,
voorzitter van de Stichting
Marc Sleen.

COIN SETS OF ALL NATIONS
Mexico
Met een bevolkingsaantal van 125 miljoen is Mexico het
land met het grootst aantal spaanssprekende inwoners
ter wereld.
In het noorden grenst Mexico aan de VS over een lengte van liefst 3.326 km. De hoofdstad van Mexico, Mexico-Stad, ligt 2.240 m boven de zeespiegel.
De munteenheid is de Mexicaanse peso. De waarde van 1
peso bedraagt ongeveer 5 eurocent.

IJsland
Met 329.000 inwoners voor een oppervlakte van 103.000
km2 is IJsland het dunstbevolkte land van Europa. Het
land wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een
aantal actieve vulkanen waarvan de Eyjafjallajökull ongetwijfeld de bekendste is nadat de uitbarsting van deze
vulkaan in 2010 het vliegverkeer in Europe verlamde.
De munteenheid van IJsland is de IJslandse kroon. 1 euro
vertegenwoordigt ongeveer 118 IJslandse kroon.

Noord-Korea
Noord-Korea is één van de meest geïsoleerde landen ter
wereld voornamelijk te wijten aan het strenge communistische regime dat er sinds het ontstaan van het land geïnstalleerd is. In 1948 werd het toenmalige Korea gesplitst
in een noordelijk en zuidelijk gedeelte waarbij NoordKorea evolueerde naar een volksrepubliek, en Zuid-Korea
dat een republiek werd.
Momenteel heerst er sedert 1953 een haast eeuwig
durende wapenstilstand tussen beide landen.
De munteenheid van Noord-Korea is de Noord-Koreaanse won. 1 won heeft de waarde van ongeveer 0,10 eurocent.

PAKKET 3 SETS

€45,00

Foto: ijsbergen in ‘Glacier Lagoon’ - IJsland
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2 EURO MUNT - 200STE VERJAARDAG UNIVERSITEIT VAN LUIK
De Université de Liège viert zijn 200ste verjaardag.
De Universiteit van Luik, Universitas Leodiensis in het Latijn, werd opgericht in 1817, ten
tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I. Ondanks het feit
dat de universiteit werd ondergebracht in een oud jezuïetenklooster aan de Maas werd
ze toch opgericht als rijksuniversiteit. De ULg is dan ook een pluralistische universiteit.
De oprichting van de Universiteit kaderde in een lange intellectuele traditie die teruggaat
naar de XIste eeuw toen de Luikse scholen, onder impuls van de Prins-bisschoppen, een
attractiepool vormden voor studenten en onderzoekers.
In 1496 werd het college opgericht op dezelfde plaats als het huidige hoofdgebouw
van de universiteit, de ‘Place du 20 Août’ waar ‘de broeders van het openbare leven’ de
promotors zijn van een nieuwe studierichting, namelijk de menswetenschappen.
Aan het einde van de XVIe eeuw nemen de jezuïeten de plaats in van de broeders en het is
in het College van de Jezuïeten dat de ‘Universitas Leodiensis’ wordt opgericht en officieel
geïnstalleerd op 25 september 1817.
Vóór deze feitelijke oprichting was er wel reeds een eerste aanzet gegeven
tot de inplanting van een universitaire campus met het eerste universitaire
charter uitgevaardigd als keizerlijk decreet op 17 maart 1808 toen Luik, net
als de rest van België, nog deel uitmaakte van het Keizerrijk van Napoleon.
Het was echter koning Willem I die het hoger onderwijs herorganiseerde in
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden na de nederlaag van Napoleon.
Met het decreet van 25 september 1816 besliste hij om 3 universiteiten
op te richten in de Zuidelijke Nederlanden, met name deze van Gent,
Leuven en Luik.
Het jaar 1881 is cruciaal in de geschiedenis van de universiteit van
Luik. De raad van bestuur beslist dan tot de bouw van het Instituut
voor zoölogie en onderzoekt ook de aanbestedingen voor een tiental
nieuwe gebouwen, waaronder het observatorium van Cointe en de
restauratie van het hospitaal Bavière.
Vanaf 1953 krijgt de Universiteit van Luik, die voorheen volledig van
de overheid afhing, een grotere autonomie. Deze verzelfstandiging
maakt het pad vrij voor rector Marcel Dubuisson om vanaf 1954
het project voor de transfer van de universiteit naar het bosrijk
gebied van Sart-Tilman van ongeveer 2.000 ha te starten.

PRIJS

€8,00
TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
2 EURO
Verpakking
in coincard
Oplage
175.000 stuks
04 // MUNTINFO 2017

De verdere federalisering van de Belgische staat zorgt ervoor dat de
universiteit vanaf 1 januari 1989 onder de auspiciën van de Franse
Gemeenschap valt, met mede als gevolg dat de officiële naam in
Université de Liège verandert in plaats van Université de l’Etat à Liège
voordien.
De campussen van de Universiteit van Luik zijn gevestigd in een groot
aantal historische gebouwen in en rondom de Luikse binnenstad.
Daarnaast is er ook een verder zuidwaarts gelegen campus in Sart
Tilman en Seraing (Liège Science Park).
De ULg telt een nobelprijswinnaar onder haar alumni, Albert Claude
die in 1974 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde won.
Hij studeerde af aan de ULg als dokter in de Geneeskunde in 1928.
In 1999 eerde de ULg Salman Rushdie met een eredoctoraat voor zijn
verdiensten aan de letterkunde.
Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de oprichting van de
Université de Liège brengt de Koninklijke Munt een herdenkingsmunt
van 2 euro uit.
Deze 2 euro munt zal niet circuleren in het betalingsverkeer maar
wordt enkel in numismatische versie aangeboden op een totale
oplage van 200.000 stuks in drie verscheidene vormen:
In coincard: 175.000 stuks
In Prooflike versie: 5.000 stuks
In de FDC set van 2017 op 20.000 stuks (september)

In september 2017 wordt eveneens een 2 euro muntstuk
uitgegeven om de 200ste verjaardag van de Universiteit van Gent
te herdenken. Dit 2 euro muntstuk ter ere van de Universiteit
van Gent zal eveneens in coin card aangeboden worden en
daarnaast ook in de jaarlijkse FDC set, die wij u ook in september
presenteren. Het actuele 2 euro muntstuk gewijd aan de
Universiteit van Luik zal hierin tevens opgenomen
zijn zodoende dat deze unieke set in totaal 3
muntstukken van 2 euro zal bevatten.

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
2 EURO
Verpakking
in doosje
Oplage
5.000 stuks

PRIJS

€20,00
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NIEUWE 2 EURO MUNTEN VAN EUROPESE MUNTHUIZEN
SLOVAKIJE - 550 jaar Universiteit Istropolitana
Koning Matthias Curvinus richtte in 1467 de Universiteit Istropolitana op in Bratislava.
Het was meteen de 1ste universiteit in Slowakije.
Istropolitana is afgeleid van het Grieks Istropolis en betekent Donau Stad (= Bratislava).
Op de munt worden een aantal zittende figuren afgebeeld, die een docent met twee
leerlingen voorstellen, met op de achtergrond het universiteitsgebouw van Istropolitana.
Links op de munt wordt de beeltenis van de oprichter van de universiteit, Koning Matthias
Curvinus, weergegeven.
Rondom leest men de tekst Univerzita Istropolitana en het jaartal 1467. Onderaan is de
landsnaam Slovensko en het jaartal 2017 gegraveerd.
Oplage: 1 miljoen stukken

DUITSLAND - Rheinland-Pfalz
Deze munt werd geslagen door de Staatliche Münze Berlin en uitgegeven
ter gelegenheid van de World Money Fair in Berlijn van 3 tot 5 februari
2017.
Rheinland Pfalz is één van de 16 deelstaten van Duitsland en werd
in 1946 opgericht door het bestuur van de Franse sector. De munt
toont de Porta Nigra in Trier, daterend uit de Romeinse tijd (ca 160 –
200 n.Chr.). De Porta Nigra maakt sedert 1986 deel uit van het Unesco
Werelderfgoed.
Oplage: 30.000.000 stukken

SLOVENIË - 10 jaar Euro in Slovenië
Op 1 januari 2007 voerde Slovenië de Euro in als munteenheid.
Ter ere van de 10e verjaardag van deze invoering geeft Slovenië een bijzondere 2
euromunt uit. Het ontwerp van de graficus Matej Ramšak kwam als winnaar uit de bus
van een designwedstrijd die voor deze speciale gelegenheid georganiseerd werd.
De munt toont 10 zwaluwen die kloksgewijs rond vliegen.
De zwaluw symboliseert de vooruitgang en de ontwikkeling van Slovenië en heeft
daarnaast ook een belangrijke folkloristische waarde voor het land.
Verder toont de munt de tekst: 10 let Kupne Evropske Valute (10 jaar Europese
eenheidsmunt), gescheiden dmv een punt van de tekst Slovenija 2017. De 12 sterren van
Europa rondom vervolledigen het ontwerp.
Oplage: 1.000.000 stukken

SPANJE - Kerk Santa Maria del Naranco
De traditie die in 2010 startte en waarbij Spanje elk jaar een bijzonder 2
Euro munt uitgeeft met een historisch bouwwerk als thema wordt ook dit
jaar in stand gehouden. Het thema van 2017 is de Kerk Santa Maria del
Naranco in Asturië. Deze Asturisch pre-romaanse kerk is bijna 1.200 jaar
oud en werd gebouwd tegen de berg Naranco in het noorden van Spanje.
Sedert 1985 behoort de kerk tot het Unesco Werelderfgoed.
Het gebouw inspireerde in de loop der tijden talloze schrijvers en
wordt dan ook in een groot aantal werken vernoemd, zoals bijvoorbeeld
in de Crónica Silense. De kerk wordt afgebeeld op de munt samen met de
landsnaam ESPAÑA en het jaartal 2017. Het logo van de Spaanse Nationale
Munt, een kroontje met daaronder de letter M wordt eveneens afgebeeld.
Oplage: 4.000.000 stukken

FRANKRIJK - Auguste Rodin

PRIJS VOOR DE
5 STUKKEN

€35,00
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100 jaar geleden overleed Auguste Rodin, één van de belangrijkste kunstenaars van het
realisme, op 77-jarige leeftijd. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld ‘De Denker’.
Om zijn overlijden te herdenken brengt Frankrijk een bijzonder 2 Euromunt uit.
Rodin zelf wordt getypeerd door zijn karakteristieke lange baard.
Op de munt ziet men een afbeelding in de vorm van een schets van Auguste Rodin met
een deel van zijn werk De Denker.
Bovenaan staan de letters RF (République Française) en rechts onderaan zijn naam
A. Rodin met de jaartallen 1917-2017.
Oplage: 10.000.000 stukken

5 EURO MUNT - SAN MARINO 2016
Paus Franciscus kondigde voor het kerkelijke jaar 2016
een jubeljaar van de barmhartigheid af.
Dit jaar liep van 8 december 2015 tot 20 november 2016.
Bij het einde van dit jubeljaar gaf San Marino een bijzondere
5 Euro-munt uit. Het is de eerste keer dat San Marino een
bimetalen munt aanbiedt.
Op de voorkant van de munt herkent men drie elementen
die de republiek San Marino typeren:
• De 3 torens met veren
• De lichtstralen
• Het woord Libertas
De 12 sterren van Europa en de landsnaam San
Marino vervolledigen het ontwerp. De achterkant
van de munt toont een moeder die haar kind met
haar rechterhand beschermt nadat ze als vluchteling
uit zee gered is. Centraal op de achterkant bemerkt men
een aantal vluchtelingen afkomstig uit oorlogsgebieden
met de geopende Heilige Deur. Bovenaan ziet men nog
een vredesduif met een olijftak. De waarde-aanduiding
5 Euro en de Latijnse spreuk Misericoridiae Iubileaum
worden eveneens vermeld.
TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
5 EURO
Gehalte
Koper-Nikkel-Aluminium-Brons
Gewicht
9g
Diameter
27,25 mm
Oplage
82.600 stuks

PRIJS

€16,00

Foto: panoramisch uitzicht op de oude vesting van de Republiek San Marino

GOUDMUNTJE - JEANNE D’ARC

Goudmuntje Jeanne D’Arc uitgegeven door Ivoorkust
Uit Ivoorkust biedt de Koninklijke Munt u het kleinste goudmuntje aan. Dit heeft een
diameter van 11 millimeter en een nominale waarde van 100 Francs CFA en werd uitgegeven
om Jeanne D’Arc te herdenken.
De voorkant toont de beeldenaar van Jeanne D’Arc met haar naam en het jaartal 2016.
De achterkant toont het wapenschild van Ivoorkust met de vermelding van de landsnaam:
République de Côte D’Ivoire en de nominale waarde: 100 Francs CFA.

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
100 CFA
Gehalte
Au 999°
Gewicht
0,5 g
Oplage
5.000 stuks

PRIJS*

€60,00
Foto: Het gouden standbeeld van Saint Joan of Arc op de Rue de Rivoli in Parijs, Frankrijk.
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5 EURO MUNT - 50STE VERJAARDAG EERSTE HARTTRANSPLANTATIE
50 jaar geleden werd de eerste harttransplantatie uitgevoerd door
dokter Christiaan Barnard.
Christiaan Neethling Barnard zoals hij voluit heette werd geboren op 8 november
1922 in Zuid-Afrika en overleed op 2 september 2001 in Cyprus. Hij werkte eerst
als huisarts maar begon in 1956 aan zijn specialisatie als chirurg in de Verenigde
Staten. In Zuid-Afrika vervolgde hij zijn opleiding tot hartchirurg.
Hij verrichte baanbrekend werk voor de geneeskunde toen hij in 1967 de
allereerste harttransplantatie bij een mens uitvoerde.
Deze eerste transplantatie vond plaats op 3 december 1967 in het Groote
Schuur-Hospitaal in Kaapstad (Zuid-Afrika). De patiënt overleed evenwel
18 dagen na de ingreep aan een longinfectie die veroorzaakt werd door de
geneesmiddelen die de afstotingsverschijnselen dienden te beperken.
Een maand nadien, op 2 januari 1968 werd reeds de tweede harttransplantatie
uitgevoerd. Deze was succesvoller dan de eerste transplantatie aangezien de
patiënt nog 19 maanden leefde en het ziekenhuis zelfs kon verlaten.
Christiaan Barnard werd wereldwijd geprezen om zijn verwezenlijking en genoot,
fotogeniek als hij was, van de media-aandacht, die hem te beurt viel.
Na de tweede succesvolle transplantatie werden er in 1968 ongeveer 100
harttransplantaties uitgevoerd in diverse ziekenhuizen over de hele wereld door
verschillende hartchirurgen.
De meeste van deze harttransplantaties waren echter niet succesvol en patiënten
overleden vaak kort na de operatie.
Het Groote Schuur Hospitaal bleef wel de referentie voor deze ingrepen en er werden
naast gewone harttransplantaties, ook gecombineerde hart-longtransplantatie
uitgevoerd. Deze gecombineerde transplantaties leverden vaak ook een betere
overlevingsverwachting dan wanneer enkel het hart getransplanteerd werd.
Pas vanaf 1976, toen het afweeronderdrukkende geneesmiddel ciclosporine ontdekt
werd, nam het aantal harttransplantaties een nieuwe vlucht.
Dank zij zijn reputatie als chirurg verkreeg Christiaan Barnard ook een stem in het
publieke leven. Hij was een uitgesproken tegenstander van de apartheidswetten in zijn
vaderland en schrok er niet voor terug daar kritiek op te uiten. Hij koos er ook voor om
zijn bekendheid te gebruiken om politieke campagne te voeren met als doel apartheid af
te schaffen.
Het mag verbazen dat hij nooit de ‘Nobelprijs voor de fysiologie of de geneeskunde’
gekregen heeft. Volgens Barnard zelf, zou dit te maken hebben met het feit dat hij een
blanke Zuid-Afrikaan was.
Hij ging met pensioen in 1983 nadat reuma zijn vingers ongeschikt maakte om nog
verdere chirurgische ingrepen uit te voeren.
Foto: Christiaan Barnard museum - Groote Schuur hospitaal - Kaapstad - Zuid-Afrika
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Hij richtte de Christiaan Barnard Foundation op die zich
tot doel stelde kansarme kinderen te helpen over heel
de wereld. Hij stierf na een astma-aanval op vakantie in
Cyprus in 2001.
Om de 50ste verjaardag van de baanbrekende eerste
harttransplantatie te herdenken brengt de Koninklijke
Munt een herdenkingsmunt uit.

Het ingekleurde muntstuk van 5 Euro
De voorzijde toont een illustratie van het hart met de
bloedvaten geaccentueerd, alsook het gekende hartsymbool waarin de grafiek van een ECG verwerkt
werd. De tekst die de illustraties omzoomt
luidt: The first heart transplant 3 December 1967 - Capetown South
Africa.
Op de keerzijde worden de
landen van de Europese Unie
weergegeven met sterren van de
Europese Unie, de denominatie,
het jaartal, het muntmeesterteken
en het teken van het munthuis.

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
5 EURO
Verpakking
houten doosje
Gehalte
Ag 925°
Diameter
30 mm
Gewicht
14,60 g
Oplage
5.000 stuks
Designer
Luc Luycx

PRIJS*

€40,00
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25 EURO MUNT - 25STE VERJAARDAG VERDRAG MAASTRICHT
Het Verdrag van Maastricht: 25 jaar Europese Unie.
Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht, voluit, het
Verdrag betreffende de Europese Unie ondertekend.
De Europese Unie is een uitloper van de vroegere EEG, de Europese
Economische Gemeenschap. Deze werd hernoemd naar Europese
Gemeenschap zodra de bevoegdheden van deze economische
gemeenschap zich ook begonnen uit te strekken buiten het puur
economische kader.
De Europese Gemeenschap vormde, samen met de Euratom en de
EGKS, de Europese Gemeenschappen die op hun beurt de eerste van
de 3 pijlers van de Europese Unie waren.
In het Verdrag werd ook bepaald dat er een Economische en Monetaire
Unie (EMU) zou opgericht worden die later resulteerde in het invoeren
van de munteenheid Euro op 1 januari 2002 in 12 landen van de
Europese Unie, waaronder België en verder ook in de stadstaten
Monaco, San Marino en Vaticaanstad. De invoering van de monetaire
unie werd overigens voorafgegaan door een akkoord betreffende
begrotingsdiscipline, beter bekend als de ‘Maastrichtnorm’.
Met dit verdrag werd ook een kader gecreëerd voor toekomstige
politieke en economische eenmaking.

TECHNISCHE KENMERKEN
Nominale waarde
25 EURO
Verpakking
houten doosje
Gehalte
Au 999
Diameter
18 mm
Gewicht
3,11 g
Oplage
750 stuks
Designer
Luc Luycx

Foto: MAASTRICHT, Nederland:
Monument voor het Verdrag van Maastricht
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PRIJS*

€190,00

Het Verdrag werd ondertekend door alle toenmalige lidstaten van de
Europese Gemeenschappen en trad in werking op 1 november 1993,
meer dan anderhalf jaar na ondertekening ervan.
Later werd het Verdrag gewijzigd door respectievelijk het Verdrag van
Amsterdam (1997), het Verdrag van Nice (2001) en het Verdrag van
Lissabon (2007).

De Koninklijke Munt herdenkt de 25ste verjaardag van
de ondertekening van het Verdrag van Maastricht met
een gouden 25 Euro-munt.
De voorkant van de munt toont een boek dat het Verdrag symboliseert
met daarbij een schrijfpluim en een inktpotje, met daarboven de
jaartallen 1992-2017.
Rondom leest men de titel ‘Treaty of Maastricht’ en de landafkortingen
bestaande uit 2 letters van de ondertekenende landen. De
landafkortingen zijn verbonden met het boek door middel van
denkbeeldige lichtstralen.

BENELUX SET 2017 - 60 JAAR BENELUX-TREIN
De Beneluxtrein werd op 29 september 1957 in lijn gebracht en verzorgde de treindienst
tussen Amsterdam en Brussel. In Nederland werd hij de Brusselaar genoemd en in België
de… Amsterdammer. In de oorspronkelijke plannen zou de trein ook doorrijden naar
Luxemburg, vandaar de naam Beneluxtrein, maar vanwege het te beperkte motorvermogen
van de toenmalige locomotieven is het volledige traject nooit verwezenlijkt.
De eerste Benelux-treindiensten werden verzorgd door een afgeleide versie van het
Nederlandse ‘Materieel 1954’ (Mat ’54), een serie twee- en vierdelige elektrische treinstellen
van de Nederlandse Spoorwegen. Deze treinstellen hadden een donkerblauwe kleur met
een gele band aan de onderzijde en kregen de bijnaam ‘de Hondekop’ omwille van de
kenmerkende neus van de locomotief. Op de medaille die samen met de munten van de drie
Benelux landen in de set wordt aangeboden is een tweedelig treinstel uit 1957 afgebeeld.
De Beneluxtrein werd tussen december 2012 en februari 2013 gedurende 3 maanden
vervangen door de HST Fyra maar omwille van de vele problemen met de nieuwe treinstellen
werd de lijn later terug opgestart als de intercity Den Haag-Brussel. Vanaf december 2014
vertrekt de Beneluxtrein weer van Amsterdam Centraal.
De lijn die voor vele Belgen en Nederlanders leuke herinneringen met zich meebrengt krijgt
een tweede leven in 2017 wanneer de Benelux-Plus trein gaat rijden.
Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de eerste rit van de Beneluxtrein geeft de
Koninklijke Munt een set met de 8 Euro-waarden van België, Nederland en Luxemburg in
FDC-versie met een medaille met de afbeelding van de hondskoptrein uit 1957.

Foto: Door Eriksw - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35597507

PRIJS

€65,00

TECHNISCHE KENMERKEN
Oplage
7.500 stuks
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AANBIEDIGEN UIT ONZE ‘OUDE’ KLUIS...
Speciaal voor onze leden-verzamelaars bieden wij in deze uitgave van de Muntinfo een
aantal vroegere uitgiften aan een voordelige prijs aan.
Heeft u een interessante uitgifte gemist, dan is dit uw kans om uw verzameling aan te vullen.

2 EURO 2007
50ste verjaardag
Verdrag van Rome
€7,50
PRIJS

€4,00

Prooflike set
2003

10 EURO 2008
OS in Peking

€42,00
PRIJS

€27,00
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€33,00
PRIJS

€25,00

