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In de tweede helft van de zestiger jaren begon de koperprijs te stijgen.
Deze stijging had onder meer tot gevolg dat de prijzen voor de rondellen
van de cent en de stuiver, die uit brons1 werden vervaardigd, eveneens
opliepen. Al in 1970 bedroeg de metaalwaarde van de cent 1,4 cent en
had de metaalwaarde de intrinsieke waarde ingehaald. In 1975 was de
"prijs" van de cent zelfs al tot drie cent gestegen.
Besloten werd tot inkrimping van de productie en tenslotte tot buiten om-
loopstelling per 1 maart 1983.2

Omdat de vrees bestond dat het
met de bronzen stuiver dezelfde
kant op zou gaan als met de cent
werden al in 1969 bij 's Rijks Munt
proeven genomen om te komen
tot een stuiver die goedkoper kon
worden vervaardigd. De bij de
muntwet van 1948 ingevoerde
ronde bronzen stuiver had een
diameter van 21 mm, een dikte
van 1,45 mm, woog 3,5 gram en
had een gladde rand.

de courante stuiver (21 mm)

Op basis van deze technische ge-
gevens werd een drietal proeven
vervaardigd. Nadat 's Rijks Munt-
meester, dr J.W.A. van Hengel, op
1 juni 1969 zijn functie had neer-
gelegd wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd,
was het diens opvolger, dr ir M.
van den Brandhof (1969-1979),
die de proeven liet uitvoeren. De
bewuste proeven dragen dan ook
het muntmeesterteken haan en
het jaartal 1969.
Het betreft een proef in nikkel met
gladde rand en één in nikkel met
kartelrand. Ook werd een stuiver
in aluminium geslagen met een
gewicht van 11/2 gram en zelfs
één in dunnere uitvoering, die
slechts 1,22 gram woog.
Omdat de koperprijs niet zodanig
was gestegen dat, zoals bij de
cent, de metaalwaarde de intrin-
sieke waarde van de stuiver zou
gaan inhalen, werden deze proe-
ven bij 's Rijks Munt niet voortge-
zet. Slechts enkele proefexempla-
ren, opgenomen in Het Neder-
lands Muntmuseum houden de
herinnering levendig.

Maar in 1980 steeg de koperprijs
op de wereldmarkt fors, zodat het
inhaaleffect een reëel gevaar
werd. De inkoopsprijs van een
rondel voor onze bronzen stuiver
bedroeg in 1982 al bijna vier
cent.3 's Rijks Munt heeft dan ook
in de tachtiger jaren opnieuw ver-
schillende nieuwe proeven van de
stuiver geslagen.
Om tot een lagere kostprijs te ko-
men beschikte men over twee mo-
gelijkheden. De stuiver kon kleiner
worden gemaakt of ze kon uit
goedkoper muntmetaal worden
vervaardigd. De eerste in 1982
genomen proeven gingen in beide
richtingen.
Aangemaakt werden een aantal
proeven met een diameter van 17
mm in brons, tombak, messing en in
koper- en messing geplatteerd staal.
Het Ministerie van Financiën
maakte geen haast. Waarschijnlijk
hoopte men op inlevering van gro-
te aantallen bronzen centen, om
het brons voor de fabricage van
stuivers te kunnen gebruiken. Dit
viel echter hard tegen. Er werden
slechts 575.017 stuks centen in-
geleverd, waaruit circa 1150 kg
brons beschikbaar kwam, goed
voor 328.580 stuivers.

proef messing 1982 (17 mm)

Eerst eind september 1985 kwam
naar buiten, dat gedacht werd aan
een stuiver met een diameter van
15 mm, met een randdikte van
1,30 of 1,60 mm en een gladde
rand. Volgens bestaand gebruik
zou moeten worden gezocht naar
een oneven diameter, want de

even diameters waren voor de
Nederlandse Antillen in gebuik.
Wel kon de stuiver nog mee totdat
het prijsniveau - in 1980 gesteld
op 100 - zou zijn verviervoudigd.
Bij de geringe inflatie van 21/2%
per jaar zou zulks eerst in het
tweede kwart van de volgende
eeuw het geval zijn. Het werd ech-
ter alleszins de moeite waard ge-
acht te komen tot een nieuwe stui-
ver van goedkoper materiaal,
waarvan de afmetingen en vorm
nog nader diende te worden beke-
ken.

Van de op handen zijnde wijziging
in de technische specificatie van
de stuiver werd in april 1987 ook
kennis gegeven aan de VIDA, de
brancheorganisatie voor de ver-
koop automatenindustrie (VIDA =
Vereniging inzake distributie en
diensten door automaten).

's Rijks Munt ontving van het
Ministerie van Financiën het ver-
zoek de mogelijkheden grondig te
onderzoeken en rapport te willen
uitbrengen. Het vaststellen van de
afmetingen van de nieuw te ont-
werpen stuiver werden daarbij als
uitermate moeilijk ondervonden en
wel op grond van de navolgende
overwegingen:
14 mm: Diameter van de oude

halve cent. Deze was
veel te klein en lag bo-
vendien te dicht bij de
diameter van het dubbel-
tje.

15 mm: Onmogelijk want dit was
de diameter van het dub-
beltje.

16 mm: Hiervoor gold hetzelfde
bezwaar als voor 15 mm,
Door een eventueel extra
dikke uitvoering zou de
materiaalbesparing weer
grotendeels teniet wor-
den gedaan.

17 mm: Dit was de diameter van
de oude cent. Bezwaar-
lijk hiervan was vooral
dat die oude cent nauwe-
lijks was ingeleverd, zo-
dat nog grote hoeveelhe-
den bij het publiek aan-
wezig mochten worden
geacht. Die zouden dan -
vooral in automaten - als
stuivers kunnen worden
gebruikt. Een dikkere uit-
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voering leverde nauwelijks enige
materiaalbesparing op.

18 mm: Naast geringe materiaal-
besparing lag de diame-
ter te dicht bij die van het
kwartje.

19 mm: Dit was de diameter van
het kwartje.

20 mm: Naast geringe materiaal-
besparing kwam het feit
dat deze diameter te
dicht bij die van het
kwartje lag.

De stempels waarmee de proef
1982 werd geslagen

Bij 's Rijks Munt werd eventueel
gedacht aan een stuiver met een
diameter van 16 mm uit alumini-
um-brons (Cu AI6 Ni2) met een
forse, grof gekartelde rand en een
stukgewicht van circa 2,25 gram.
Er waren ongeveer 500 miljoen
stuivers in circulatie, die men
dacht in vier jaar tijds te kunnen
vervangen. Daarbij werden de
kosten voor de automatenbranche
op circa ƒ 25 miljoen geschat. De
conclusie was dat een goedkope-
re stuiver, te bereiken door middel
van verkleining van de diameter,
niet kon worden aanbevolen. De

besparingen wogen bovendien
niet op tegen de aan totale ver-
vanging verbonden kosten. VIDA
reageerde onmiddellijk met een
protestbrief aan de Tweede
Kamer.
Wat de vorm betreft werden gepi-
tonneerde4 stuivers en hoekige
munten uitgesloten, mede als ge-
volg van de aanzienlijk hogere
stempel- en gereedschapskosten,
die dergelijke uitvoeringen mee-
brachten. Ook munten met een
diameter van 15 mm of minder en
extreem dunne munten kwamen
niet in aanmerking.
Er bleef dus niets anders over dan
te zoeken naar een goedkoper
muntmateriaal. Hiertoe werden bij
's Rijks Munt in 1988 een aantal
proeven vervaardigd van stuivers
in vernikkeld, verkoperd en ver-
bronsd staal, alsmede in koper- en
messinggeplateerd staal. In 1990
kwam het tenslotte nog tot een
proef in aluminium. Van deze
proeven werden steeds kleine
aantallen - 50 tot 100 stuks - aan-
gemaakt. De proefstukken zijn na
gebruik omgesmolten. Een enkel
exemplaar ontsprong de dans en
werd opgenomen in de collectie
van Het Nederlands Muntmu-
seum.
Overigens had 's Rijks Munt nog
geen praktische ervaring opge-
daan met de sedert het begin van
de tachtiger jaren opgekomen
nieuwe muntmetalen. De eerste
stap in die richting werd genomen
bij invoering van het verbronsd
nikkelen vijf-guldenstuk. Dat
bleek, na enkele jaren circulatie,
een minder fraai uiterlijk te gaan
vertonen en was wat dit betreft
niet direct een succes.

Proef in aluminium (21 mm)

Op grond van de zeer gedetail-
leerde rapporten kwam men uit-
eindelijk tot de slotsom dat in feite

van de beschikbare muntmetalen
aluminium het enige was dat tot
een relatief beduidende verlaging
van de rondelkosten voor de stui-
ver zou kunnen voeren. Gevreesd
werd wel dat bij de overgang op
een aluminium stuiver waarschijn-
lijk publieke weerstand zou ont-
staan.
Tenslotte kwam 's Rijks Munt-
meester eind februari 1990 tot een
tweetal opties, die aan het Minis-
terie van Financiën werden voor-
gelegd:
1) Invoering van een aluminium
stuiver naast de in omloop zijnde
bronzen stuiver,
2) Doorgaan met de in omloop
zijnde bronzen stuiver.
Gezien de overschrijding van de
nominale waarde, die beperkt was
gebleven tot een bedrag van circa
ƒ 200.000.- op jaarbasis bij een
productie van 45 miljoen stuks,
werd de tweede mogelijkheid het
overwegen waard geacht. Tegen-
over deze meerkosten boven de
nominale waarde stonden immers
nog altijd de positieve opbreng-
sten van de andere denominaties.
De Staatssecretaris van Finan-
ciën, drs M.J.J. van Amelsvoort,
hakte tenslotte de knoop door. Hij
besloot de bronzen uitvoering te
handhaven. In een op 3 april 1990
uitgegeven persbericht viel te le-
zen dat de uitgifte van een gewij-
zigde stuiver voorlopig was uitge-
steld. De VIDA toonde zich zeer
ingenomen met dit besluit.
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1. Brons zoals hier bedoeld bestaat voor
95% uit koper, 4% tin en 1% zink.
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