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Nieuwe muntwet
Op voordracht van Staatssecretaris Koning van Finan-
cien is op 11 april j.l. een voorstel van wet tot regeling
van het Nederlandse muntwezen aan de Tweede Kamer
aangeboden.
Het is de bedoeling dat deze nieuwe Muntwet zowel de
MUNTwet 1948 als de Wet Toezicht Muntwezen uit 1955
gaat vervangen. De nieuwe wet die bekend zal staan als
de Muntwet 1986 is een modernisering, een vereenvou-
diging en een technische herziening van beide bestaande
wetten. Veel zaken die in de Muntwet 1948 en in oudere
muntwetten tot in de details geregeld waren, zijn in de
nieuwe wet slechts in principe vastgelegd en krijgen uit-
werking in drie Algemene maatregelen en drie Koninklij-
ke besluiten.

Dubbele dukaat
Naast de enkele gouden dukaat is in het wetsontwerp de
reeds eerder aangekondigde dubbele gouden dukaat op-
genomen. Deze historische munt heeft een middellijn
van 26 mm en een gewicht van 7.0 gram. De beeldenaars
van voor- en keerzijde van de dubbele dukaat zijn gelijk
aan die van de enkele dukaat. De historische dubbele du-
kaat werd geslagen gedurende ongeveer 150 jaar van de
tweede helft van de 17e eeuw tot het begin van de ne-
gentiende eeuw.
Staatssecretaris Koning vermeldt bij dit voorstel dat hij
hiermee tegemoet komt aan het advies van de Commis-
sie Contouren Numismatisch Beleid die heeft gepleit
voor een tweede gouden Nederlandse munt.

Dubbele dukaat Holland 1766, het klassieke voorbeeld voor de dubbele dukaat.

Het is jammer dat men kiest voor een vergroot plaatje zo-
als dit op de enkele dukaten voorkomt. De historische
dubbele dukaat heeft op de voorzijde een parelrand
waarin de ridder is geplaatst. De keuze van deze beelde-
naar zou meer in overeenstemming zijn met het histori-
sche karakter van deze muntsoort. Mogelijk dat men
toch nog tot inkeer komt voordat de aanmaak van de
stempels voor deze munten ter hand wordt genomen.

Koninklijke besluiten
Bij Algemene maatregel van bestuur zullen op basis van
de nieuwe Muntwet worden vastgesteld de nominale
waarden van de Nederlandse munten, de bedragen tot
welke de verschfffende munten in het betalingsverkeer

geaccepteerd moeten worden, en de technische kanten
zoals gewichtstolerantie enz. De mogelijkheid bestaat
dat deze drie aspecten in een algemene maatregel van
bestuur worden geregeld.
De beeldenaars van de munten, behalve de dukaten, zul-
len worden vastgesteld in een Koninklijk Besluit. Van de
dukaten is de beeldenaar in het wetsvoorstel zelf vastge-
legd.

„GOD ZIJ MET ONS"
De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking
vindt dat het kantschrift op de guldens en rijksdaalders
gehandhaafd moet blijven. Volgens een onderzoek van
het bureau Interview is slechts 21 % van de bevolking van
mening dat deze tekst dient te verdwijnen. Handhaving
ervan wordt bepleit door 71 %. Deze gegevens werden in
het radioprogramma ,,ln de Rooie Haan" van de VARA
bekend gemaakt.

Bijzondere gulden 1972
Op de kringavond van de numismatische kring ,,Bloem-
bollenstreek" in februari meldde zich een van de leden bij
de inlichtingentafel met een wel zeer bijzondere gulden
1972.
Op deze overigens volkomen normaal uitgevoerde munt
met het portret van Juliana en op de keerzijde het Neder-
landse wapen, ontbreekt het kantschrift „GOD ZIJ MET
ONS". Inplaats daarvan vinden wij de tekst ,,FIDE SED
CVI VIDE MDLXXII".
Het mag geen verwondering wekken dat wij geen raad
wisten met dit merkwaardige exemplaar. Inlichtingen, in-
gewonnen bij het Koninklijk Penningkabinet leidde tot
niets en ook het Koninklijk Genootschap voor munt- en
penningkunde gaf niet thuis.
Aanvankelijk werd ook bot gevangen bij 's Rijks Munt,
maar na veel aandringen en lang zoeken kwam er dan
toch een verklaring.
In 1972 was er sprake van dat 's Rijks Munt herden-
kingsmunten zou slaan in goud, zilver en nikkel.
Om na te gaan of dit vrij gecompliceerde randschrift
technisch uitvoerbaar was, werden rondellen in boven-
genoemde metaalsoorten van deze tekst voorzien. De
gouden en zilveren exemplaren zijn later weer om-
gesmolten, maar wat er met de acht nikkelen exempla-
ren, waarvoor rondellen voor de gulden zijn gebruikt, is
gebeurd kon men niet zeggen.
Men vermoedt nu, nadat dit exemplaar in Lisse is terug
gevonden, dat zij gewoon in roulatie zijn gekomen. De
eigenaar van dit heel bijzondere stuk is niet van plan hem
in zijn kollectie op te nemen. Hij heeft hem aangeboden
voor de voorjaarsveiling bij een van de grote veilinghui-
zen, waar de taxatieprijs is vastgesteld op f 1.000,- tot
f 1.200,-. Nu maar afwachten of de andere zeven exem-
plaren nog tevoorschijn komen.
(Maandblad Numismatische Kring Bloembollenstreek)
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