
en 50-guldenstuk 1982 in goud!?
Sinds 1982 is de Nederlandse munt-
reeks verrijkt met een sterling-zilveren
50-guldenstuk, bedoeld om aandacht
te schenken aan historische gebeur-
tenissen van nationaal belang (Wet
van 10 maart 1982 Stbl. No. 105), Het
eerste 50-guldenstuk werd uitgegeven
naar aanleiding van tweehonderd jaar
diplomatieke betrekkingen tussen Ne-
derland en de Verenigde Staten van
Amerika (Koninklijk Besluit van 29 mei
1982 Stbl. No. 331).
Tot l 998 werden 9 verschillende 50-gul-
denstukken geslagen, De 50-guiden-
stukken werden tegen een meerprijs
aan het publiek te koop aangeboden
in Proof (met uitzondering van 1982,
deze was prooflike) en in FDC-kwaliteit,
Ook konden mensen UNC exemplaren
tegen de nominale waarde omwisse-
len bij postkantoren en diverse banken,
De oplage van de diverse 50-gulden-
stukken varieert van 240,000 tot ruim
l ,600.000 exemplaren.

Tijdens een bijzondere veiling van Heri-
tage Auctions op 11/12 augustus 2016
in Anaheim (USA) wordt tijdens de zoge-
naamde Platinum Night' een keur aan
internationale zeldzaamheden geveild,
Eén exemplaar in het bijzonder is buiten-
gewoon interessant voor de Nederlandse
verzamelaars, een 50-guldenstuk 1982
geslagen in goud!

Het bestaan, de oplage en de bestem-
ming van 50-guldenstukken in goud zijn
nooit officieel gepubliceerd en gege-
vens hierover zijn moeilijk te achterhalen,
Een aantal gouden exemplaren is aan-
geboden aan vertegenwoordigers van
het land dat bij de gevierde gebeurtenis
betrokken was, Oud-medewerkers van 's
Rijks Munt weten te vertellen dat in 1982
zes exemplaren in coromandel-houten
doosjes versierd met het Nederlandse
wapen werden afgeleverd aan het mi-
nisterie van Financiën, Hiervan is alleen
bekend dat op 19 april 1982 tijdens een
staatsdiner in Washington één exemplaar,
'speciaal geslagen voor deze gelegen-
heid', door Koningin Beatrix is aangebo-
den aan de Amerikaanse president Rea-
gan en zijn vrouw Nancy (zie Leeuwarder
Courant van 20 april 1982 blz, l) .

Gouden afslagen zijn verder bekend van
het vierde 50-guldenstuk, dat in 1988
werd uitgegeven ter gelegenheid van de
overtocht van stadhouder Willem III naar
Engeland in 1688, zijn kroning tot koning
van Engeland in 1689 en de daarop-
volgende vrijwel onafgebroken vriend-
schappelijke betrekkingen tussen beide
landen gedurende 300 jaar (Koninklijk
Besluit van 21 juni 1988 Stbl. No. 31 7), De
eerste slag vond plaats op 5 juli 1988 in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam op een
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handbediende schroefpers, in aanwezig-
heid van zowel Koningin Beatrix als de En-
gelse Koningin Elizabeth, Beide vorstinnen
zouden een gouden afslag ontvangen.
Uiteraard wilde 's Rijks Munt goed voor de
dag komen en voor de zekerheid waren
twee vooraf vervaardigde gouden afsla-
gen beschikbaar voor het geval dat de
schroefpers niet naar behoren zou func-
tioneren. De procedure verliep echter
voorspoedig en de twee reserve-exem-
plaren belandden in de collectie van 's
Rijks Munt, tegenwoordig onderdeel van
de Nationale Numismatische Collectie,
De totale oplage van dit 50-guldenstuk in
goud is dus 4 stuks.
In de Nationale Collectie zijn tenslotte
nog twee exemplaren aanwezig van het
vijfde 50-guldenstuk, dat in 1990 uitge-
geven is ter gelegenheid van het fert ciai
Nederland in 1990 al 100 jaar onafge-
broken door vorstinnen werd geregeerd
(Koninklijk Besluit van 2 november 1989,
Stbl, No. 51 2), Bij de eerste slag was Prin-
ses Juliana aanwezig; gegevens over de
uitreiking van gouden exemplaren zijn
niet bekend,
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