
Het nieuwe 50 guldenstuk
Op 21 rtiaart a.s. zal het nieuwste
50 guldenstuk, opgedragen aan
het Verdrag van Maastricht in cir-
culatiekwaliteit verkrijgbaar zijn bij
de postkantoren en de grote ban-
ken. De munten in verzamelaars-
kwaliteiten FDC en proof zullen
uitsluitend bij de munthandel en 's
Rijks Munt verkrijgbaar zijn.

Het ontwerp voor deze munt werd
verzorgd door Marte Röling. In
Muntpers, het gratis verzame-
laarsorgaan van 's Rijks Munt,
zegt zij hierover: "Munten zijn toch
bijzondere voorwerpen, ze verte-
genwoordigen een land of een cul-
tuur en hebben daardoor een ze-
kere eeuwigheidswaarde; boven-
dien vind ik het erg leuk dat zoveel
mensen de munt in de hand krij-
gen".
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De stijl van haar werk is direct her-
kenbaar en wordt met de term 'mi-
nimalisme' aangeduidt. Ze ont-
wierp in 1980 het staatsieportret
van Koningin Beatrix dat in alle
overheidsgebouwen hangt, Het is

de eerste maal dat een ontwerp
van haar op een munt wordt vast-
gelegd.
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^̂>\n 1980 behoorde zij tot een van

de negen ontwerpers die uitgeno-
digd werden ontwerpen te maken
voor een nieuwe serie pasmunten.
De toen ingeleverde schetsen wa-
ren veel behoudender dan het

voor het 50 guldenstuk gebruikte
ontwerp dat uit één vloeidende lijn
is opgebouwd. De technische spe-
cificaties zijn identiek aan de vori-
ge emissies, t.w. .925 fijn zilver.
doorsnede 38 mm, gewicht 25
gram.

Molenaarsgraaf 750 jaar
Op 10 februari j.l. zijn de festivitei-
ten rond het 750-jarig bestaan van
Molenaarsgraaf van start gegaan.
Ter gelegenheid hiervan wordt
een bijzondere penning uitgege-
ven onder de titel "Het Gouden
Hart".
Op een speciale muntpers werd in
de "Graafstroomzaal" van café
Boerenklaas te Brandwijk de eer-
ste slag verricht door de voorzitter
van de raad van toezicht van de
Rabobank 'Graafstroom',, mr D.C.
Goes. De penning is een initiatief
van de Sichting Molenaarsgraaf
750 in samenwerking met de
Rabobank 'Graafstroom'.

De penning, met op de voorzijde
een gezicht op de kerk van
Molenaarsgraaf en op de keerzij-
de een afbeelding van de kerkmo-
len, is verkrijgbaar in drie uitvoe-
ren, nl. in bi-metaal
zijnde een gele plug omringd door
een zilverkleurige ring, in zilver en
in goud. De doorsnede is 30 mm.
Oplage van de bi-metalen uitvoe-
ring is 500 stuks. Bij de overigen
wordt de oplage bepaald door het
aantal bestelling dat hiervoor
wordt geplaatst.
De prijzen zijn; bi-metaa! ƒ 7.50;
zilver ƒ 40.00 en in goud ƒ 400
(richtprijs, afhankelijk van de
goudprijs. Een bestelformulier is
verkrijgbaar bij de Rabobank
"Graafstroom", Postbus 4, 2973
ZG Molenaarsgraaf.
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