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HERDENKINGSMUNT WILLEM VAN ORANJE
50 guldenstuk in sterlingzilver

Op 17 april jl. werd in Utrecht in het gebouw van 's Rijks
Munt aan de gehele vaderlandse pers het zilveren 50 gul-
denstuk gepresenteerd geslagen ter herdenking aan de
sterfdag van Prins Willem van Oranje op 10 juli 1584.
Reeds lang hadden we gewacht op nadere berichten
over deze herdenkingsmunt, maar nu heeft 's Rijks Munt
dan toch alle gegevens over deze munt bekend gemaakt.
Het ontwerp van de munt is van Auke de Vries. Deze
beeldende kunstenaar werd geboren op 27 oktober 1937
in Bergum (Fr.). Sinds 1 april 1972 is hij als docent ver-
bonden aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Auke
de Vries ontwierp onder meer het Maasbeeld bij de nieu-
we Willemsbrug in Rotterdam.

De voorzijde van de munt draagt, conform de Muntwet,
het portret van H.M. koningin Beatrix. Het portret is ge-
vormd uit in totaal 193 horizontale lijnen. In het open vlak
staat het omschrift: BEATRIX KONINGIN DER NEDER-
LANDEN.
De keerzijde vertoont als voornaamste kenmerk de af-
beelding van de handtekening van Prins Willem van
Oranje: Guille de Nassau. Daaronder het jaartal 1984 met
links het muntmeesterteken, een gestyleerde hamer en
aambeeld en rechts de mercuriusstaf, het muntteken van
's Rijks Munt. Onder het jaartal staat: PRINS WILLEM
VAN ORANJE met daaronder het naar links gekantelde
waardecijfer 50 en de G van gulden. De munt heeft een
gladde rand en draagt het randschrift: GOD ZIJ MET
ONS. Hij is vervaardigd van zilver met een gehalte van
92.5% (= sterlingzilver) met een doorsnede van 38 mm
en een gewicht van 25 gram.
De intrinsieke waarde is ongeveer ƒ 25, —, terwijl de pro-
ductiekosten, dus inclusief de metaalwaarde ca. f 27,—
bedraagt.
Naast de 1 miljoen circulatiemunten zullen er maximaal
60.000 exemplaren in PROOF- en 125.000 exemplaren in
FDC-kwaliteit worden geslagen.
Begin oktober worden de belangstellenden die op de
mailing-list van 's Rijks Munt staan in de gelegenheid
gesteld om op maximaal één proofstuk en maximaal
twee FDC-stukken in te schrijven. Behalve aan particulie-
re verzamelaars worden deze 50-gulden stukken ook
aangeboden aan banken en munthandel,
De circulatie-exemplaren zullen in de loop van juni 1984
worden gedistribueerd via de postkantoren en de bank-

vestigingen. De juiste datum wordt nog nader bekend
gemaakt.
Behalve Auke de Vries waren er nog drie kunstenaars die
een ontwerp hebben ingediend, namelijk van Raalte, \/an
de Vathorsten Noordzij. Het ontwerp van de heer R. van
Raalte werd als tweede keuze aangenomen en zou geko-
zen worden als het ontwerp van de Vries om technische
redenen bijvoorbeeld niet in productie genomen had
kunnen worden.
Technisch bleek het nog niet zo eenvoudig te zijn om het
bekroonde ontwerp van de Vries om te zetten in een
muntstempel. Met veel doorzettingsvermogen en geduld
en met veel medewerking van de Vries zelf, is men er uit-
eindelijk toch in geslaagd alle problemen op te lossen.

Ter vergelijking laten wij u hieronder ook de ingezonden
ontwerpen zien van drie andere kunstenaars. U kunt dan
zelf beoordelen of u misschien een andere keuze ge-
maakte zou hebben dan de staatssecretaris Koning van
Financiën.

. *;

Ontwerp van Raalte

•

Ontwerp van de Vathorst

Ontwerp Noordzij



Voordat u uw keuze maakt, moet u echter eerst eens het
onderstaande advies lezen dat de adviescommissie
maakte van het ontwerp van Auke de Vries.

Advies van de commissie
,,Naar het oordeel van de commissie heeft de heer de
Vries een ontwerp gemaakt waarbij een grote samen-
hang is bereikt tussen de voor- en keerzijde.
De handschriftstructuur waarin het portret van de konin-
gin is uitgevoerd vloeit logisch voort uit de handtekening
van Willem van Oranje op de keerzijde. Het portret van
Beatrix is goed gelijkend, vriendelijk, maar toch op af-
stand en door gebruik van het close-up en de lijnentech-
niek sterk geobjectiveerd. Het close-up doorbreekt de
traditie van de centraal geplaatste beeldenaar.
De keuze van de handtekening voor de keerzijde is vol-
gens de commissie origineel tegenover de meer voor de
hand liggende keuze van twee beeldenaars. Anders dan
een portret is een handtekening typisch persoonsgebon-
den en minder onderhevig aan interpretatie. Door de
centrale plaatsing van ,,Nassau" op de keerzijde wordt
een tweede verbinding gelegd tussen voor- en keerzijde.
Met de karakteristieke handtekening is de Vries erin
geslaagd een persoonlijk aspect van Willem van Oranje
te vinden, dat niettemin bij uitstek zijn historische bete-
kenis tot uitdrukking brengt. De commissie beoordeelt
het ontwerp van de heer de Vries als zeer eigen en ver-
rassen origineel".
Van het ontwerp van de heer van Raalte vindt de com-
missie ,,dat hij twee zeer boeiende portretten heeft ge-
maakt, die, dankzij een doorbrekend lijnenspel in hun
beeldende taal goed naar voren komen".
De commissie meent overigens, dat alleen uit deze twee
ontwerpen een keuze gemaakt kan worden voor een uit
te voeren munt, waarbij zij zelf de eerder aangegeven
sterke voorkeur heeft voor het ontwerp van de heer de

Vries- H.J.t.P.

MEDEDELING
VAN

's RIJKS MUNT
Reeds meerdere malen heeft de Stichting Neder-
lands Koninkrijks Munten Collectief brieven ge-
schreven en/of advertenties geplaatst, waarin de
indruk wordt gewekt dat zij bijzondere banden met
's Rijks Munt heeft.
Gesprekken tussen de voorzitter van de Stichting
NKMC en 's Rijks Munt over dit onderwerp hebben
helaas niet tot een bevredigende oplossing geleid.

's Rijks Munt heeft derhalve, ter wille van de duide-
lijkheid moeten besluiten om langs deze weg alle
geïnteresseerden in nieuwe muntuitgiften mede te
delen dat de eerder genoemde Stichting NKMC bij
haar geregistreerd staat als munthandelaar.
Van een uitzonderingspositie is geen sprake. Aan
de samenwerking met de Stichting NKMC liggen
dezelfde voorwaarden ten grondslag als die welke
gelden voor andere munthandelaren en banken.
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PRODUKTIECIJFERS
's RIJKSMUNT

Het komt nogal eens voor dat er in de diverse
muntcatalogi verschillen voorkomen in de produk-
tiecijfers van 's Rijks Munt.
Om hier voorgoed een eind aan te maken heeft
Hoofd Commerciële Zaken van 's Rijks Munt, de
heer E. J. H. Bennema besloten volledig opening
van zaken te geven over deze getallen.
Tijdens de persconferentie mochten zij voor u dan
ook de volgende gegevens noteren.

Circulatiemunten 1983 rijksdaalders:
guldens :
kwartjes :
dubbeltjes :
stuivers :

3,6 milj.
5 milj.

18 milj.
38 milj.
60 milj.

Inhuldigingsmuntsets 1980
FDCmuntsets 1980
FDCmuntsets 1982
P roof sets 1982

504.000 exemplaren
249.732 exemplaren

±246.000 exemplaren
10.000 exemplaren

muntKOERIER

Elk weekend zijn propagandisten in Nederland en België
actief met de verspreiding en propaganda van de MUNT-
koerier op beurzen.

de NEDERLANDSE

VERENIGING

VAN

MUNTHANDELAREN

heet U welkom op de volgende

MUNTENBEURZEN
Apeldoorn

Den Haag

zaterdag 19 mei
Schouwburg Orpheus
Churchillplein 1

zondag 27 mei
Ned. Congresgebouw
Variantzalen
Churchillplein 10

Alle beurzen geopend van 10 tot 16 uur.

TOEGANG GRATIS

Op deze beurzen kunt u munten, penningen
en bankbiljetten kopen, en ook verkopen aan de
deelnemende handelaren.


