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Zilveren Millenniumtientje
De Koninklijke Nederlandse Munt
heeft van de Staat der
Nederlanden de opdracht gekre-
gen om een zilveren tiengulden-
munt ter gelegenheid van de mil-
lenniumwisseling te produceren,
te promoten en te distribueren.

spireren door de ellipsvorm. Op
beide zijden van het Millennium-
tientje zijn twaalf elliptische ringen
afgebeeld, die de twaalf maanden
van het jaar vertegenwoordigen.

totaliteit is zo "een munt ontstaan
die als ding, als object betekenis
kn'jgt in relatie tot de millennium-
wisseling", aldus de ontwerper
Hewald Jongenelis.
De officiële eerste slag van het
Millenniumtientje werd op 18 no-
vember 1999 verricht door de

Ontwerper Hewald Jongenelis met dochter.

Het Millenniumtientje. dat de status
van wettig betaalmiddel heeft, is
een bijzondere munt voor een bij-
zondere gebeurtenis en is boven-
dien een munt niet twee jaartallen,
hetgeen vrijwel nooit voorkomt.
Tevens is dit het laatste zilveren
tientje dat Nederland uitgeeft.
De ontwerper, Hewald Jongenelis
(geboren op 31 mei 1962 te
Amsterdam), heeft zich laten in-

De tweede ring op de zijde met
het jaartal 2000 heeft een klein
gaatje, omdat 2000 tevens een
schrikkeljaar is. Op de zijde met
het jaartal 1999 zijn het munt" en
muntmeesterteken opgenomen.
Opmerkelijk is dat een klein por-
tret van Koningin Beatrix op beide
zijden van de munt voorkomt tus-
sen het omschrift 'Beatrix
Koningin der Nederlanden'. In zijn

Minister van Financiën, de heer
drs. G. Zalm. Vanaf 19 november
1999 werd het zilveren Millennium-
tientje in circulatiekwaliteit in om-
loop gebracht bij diverse super-
marktketens. De munt is ook lever-
baar in de verzamelaarskwaliteiten
FDC (verpakt in een kleurrijke fol-
der), prijs ƒ 29,95 en in proofkwali-
teit (verpakt in een cassette), prijs
ƒ 44,95 en is verkrijgbaar bij de
munthandel en de Koninklijke
Nederlandse Munt te Utrecht
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Vol trots presenteert muntmeester van Draanen het eindprodukt aan mi-
nister Zalm.
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