
noderlond
Gouden huwelijksfeest Juliana en Bernhard

Koninklijk Besluit
Op 7 januari j.!, tekende H.K.H. Koningin Beatrix het Ko-
ninklijk Besluit dat voorziet in de uitgifte van het zilveren
50 gulden-stuk gewijd aan het gouden huwelijksfeest van
haar ouders Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Julia-
na en Prins Bernhard der Nederlanden. Staatssecretaris
Koning van Financiën heeft het ontwerp van de Schie-
damse kunstenaar Gerarci Hadders gekozen, hij volgt
hiermee het advies op van de Commissie Bijzondere Uit-
giften 1987 en 1988/1989. De overige beoordeelde ont-
werpen waren van Anthon Beeke, vormgever te Amster-
dam en Eric Claus, beeldhouwer en docent aan de Rijks
Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.
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Advies
De Commissie beoordeelt het ontwerp van Gerard Had-
ders qua kunstuiting het beste van de drie beoordeelde
ontwerpen. Naar het oordeel van cle Commissie gaat het
ontwerp van Hadders uit van een klassiek, bijna conventi-
oneel, concept. De primaire elementen, het portret van
H.M, de Koningin op cle voorzijde en cie karakterisering
van de te herdenken gebeurtenis op de keerzijde, vormen
een centraal motief.
De daaraan toegevoegde elementen van tekst en versie-
ring zijn van de rand uit geordend. De uitwerking ervan
is bij uitstek eigentijds, dat wil zeggen ondogmatisch en
vrijmoedig omgaand met gekende vormen en conventies.
Zo zijn de portretten gereduceerd tot de kenmerkende
profiellijnen en is een keuze gedaan in de lettertypes voor
de weergave van „ceremoniële" en zakelijke tekstgedeel-
ten. Dit stempelt het ontwerp bij uitstek tot een herden-
kingsmunt, een spontane feestelijkheid naast de syste-
matische en wat tijdloze strakgecomponeerde kwaliteiten
van ons dagelijks gelei.

Gerard Hadders
De beeldende vormgever wiens ontwerp is gekozen voor
de zilveren 50 gulden-stukken 1987, Gerrard Hadders, is
geboren op 30 augustus 1954 te Rotterdam. Hij kreeg zijn
opleiding aan cle Academie van Beeldende Kunsten in
Rotterdam aan cle afdelingen visuele communicatie
1971-1975; lithografie; fotografie 1977-1978. Van de Rot-
terdamse Kunststichting ontving hij 1979 de aanmoedi-
gingsprijs.
Hij richtte in 1978 met andere het tijdschrift ,,Hard Wer-

ken" op. De door Hadders gerealiseerde vormgevingsop-
drachten betroffen voornamelijk drukwerk ( o.a. boek-
omslagen, kunstcatalogie, affiches en postzegels), foto-
grafie en videokunst.
Over het ontwerp van het 50 gulden-stuk zegt hij zelf:
„Mijn ontwerp rust op drie pijlers: menselijkheid, energie
(kracht) en protocol. De (menselijke) energie gesymboli-
seerd in het zonnesymbool dat op de keerzijde in de lin-
kerhelft van de rand in de waarde-aanduiding en het land-
kenmerk verwerkt is. Het zonnesymbool komt op de
voorzijde terug in de vorm van een gestileerde kroon".

Beeldenaars
De beeldenaar voor de voorzijde van het 50 gulden-stuk
1987 vertoont het naar links kijkende gezichtsprofiel van
H.M. de Koningin in een dubbele krans van kleine drie-
hoekjes, tussen welke het ornschrift Koningin der Neder-
landen. Aan de rechterzijde een gestileerde kroon als zon-
nesymbool met daarin het ornschrift BEATRIX. De beel-
denaar van de keerzijde vertoont in het midden het groot
weergegeven getal 50 in geschreven cijfers met daaron-
der JAAR en rechts daarvan de naar rechts gewende ver-
strengelde gezichtsprofielen van Prinses Juliana en Prins
Bernhard. Rechts hiervan de namen JULIANA en BERN-
HARD, binnen een krans van acht driehoekjes. Aan cie
linkerzijde staat eenzelfde zonnesymbool als op de voor-
zijde met daarin opgenomen NEDERLAND en de waarde-
aanduiding 50 gulden.

Uitgifte eind april
In verband met de te verwachten grote belangstelling
voor deze 50 guldenmunt zullen 1.5 miljoen stuks worden
geslagen in circulatie-kwaliteit. Daarnaast zullen exem-
plaren in FDC- en in proof-kwaliteit worden geslagen. De
muntstukken in circulatie-kwaliteit zullen op 29 april, de
dag voor de officiële viering op Koninginnedag 30 april,
via de postkantoren en bankvestigingen in omloop wor-
den gebracht.
De 50 gulden-stukken, in de verzamelaars-uitvoeringen
FDC en proof, zijn tot eind maart te bestellen bij de munt-
handel, banken en 's Rïjks Munt. De aflevering vindt
plaats na 30 april. Evenals de vorige 50 gulden-stukken,
zal ook het 50 gulden-stuk 1987 vervaardigd worden van
925/1.000 fijn zilver, een doorsnede hebben van 38.0 mm
en een gewicht van 25.0 gram.

Reacties op het ontwerp
Net als bij de vorige twee 50 gulden-stukken, in 1982 en
1984, bestaat ook ditmaal de mogelijkheid schriftelijk op
de keuze van de beeldenaar te reageren. Via onze rubriek
,,Brieven van lezers", kunt u uw op- en aanmerkingen
over de keuze van Staatssecretaris Koning en het ont-
werp van Gerard Hadders kwijt. Uw brieven moeten uiter-
lijk op 12 februari in ons bezit zijn om in maart geplaatst
te worden op de twee, speciaal hiervoor gereserveerde
pagina's.
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