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Tientje 1997 herdenkt Marshall-hulp

Op 28 mei a.s. zal het zilveren
tientje 1997 in omloop worden ge-
bracht. Op de munt zijn gebeeld-
houwde portretten, respectievelijk
Koningin Beatrix op de voorzijde
en George Marshall op de keerzij-
de, van Berend Strik afgebeeld.
De presentatie van deze uitgifte
zal naar alle waarschijnlijkheid
omstreeks 26-28 mei plaatsvinden
tijdens een evenement rond het
bezoek van de amerikaanse presi-
dent Bill Clinton aan ons land.
George Catlett Marshall (1880-
1959) was tijdens de Tweede
Wereldoorlog verbonden aan de
staf van het Amerikaanse leger. In
1945 werd hij, tegelijk met drie an-
dere generaals benoemd tot de
nieuw ingestelde rang van
General of the Arrny, zgn. Five
Star General.
Op 7 januari 1947 werd hij be-

noernd tot minister van Buiten-
landse Zaken. Op 5 juni van dat
jaar hield hij een rede in de
Harvard Universiteit, waarin hij
een hulpprogramma voor Europa
voorstelde, het naar hem genoem-
de Marshall-plan.
Hij trad op 20 januari 1949 om ge-
zondheidsredenen af. Van 1950
tot 1951 was hij minister van
Defensie. Twee jaar later, in 1953,
ontving hij de Nobelprijs voor de
Vrede. De laatste jaren van zijn le-
ven leed hij een teruggetrokken
bestaan. Hij overleed op 16 okto-
ber 1959 te Washington D.C.

Oplagen
verzamelaarsuitgiften 1996
In de maart-editie maakten wij
melding van de oplagen van de in
1996 vervaardigde pasmunten. De
verkochte aantallen verzamelaars-

Portretten zoals deze op het nieuwe tientje voorkomen. Ontwerpen nog
zonder belettering.

uitgiften had u nog tegoed. Van
het jaarlijkse FDC-setje - c!ai dit-
maal in het teken stond van de
provincie Overijssel - werden
80.000 stuks verkocht.
In 1996 onderging de nederlandse
proofset een ware metamorfose.
De met gepolijste stempels ver-
vaardigde pasmunten zijn nu on-
dergebracht in een bordeauxrode
verpakking van suèdine. Het was
de eerste uitgifte in een serie van
zes.

Tot aan de invoering van de euro
staat jaarlijks een van de denomi-
naties uit de proofset centraal
waarvan de geschiedenis in een
klein boekje wordt belicht. In 1996
was dat de stuiver. Dit jaar zal
aandacht worden besteed aan de
monetaire geschiedenis van het
dubbeltje. De vernieuwde proofset
1996 verkocht zich 13.500 maal.
In 1996 werden weer twee soor-
ten, enkele en dubbele, gouden
dukaten geslagen. Van de losse
enkele dukaat werden 5=500 stuks
verkocht, van de dubbele dukaat
werden 4.000 stuks besteld.
Nieuw was de combinatie-set met
de enkele en dubbele dukaat,
voorzien van een genummerd cer-
tificaat. Hiervan vonden 6.500 sets
de weg naar de verzamelaar.

Van het zilveren tientje 1996, op-
gedragen aan de schilder Jan
Steen, verschenen drie verschil-
lende uitvoeringen. Zoals reeds
gemeld in de MUNTkoerier
10,1996 werden 1.5 miljoen stuks
in circulatie-kwaliteit aangemaakt.
Daarnaast verkocht de Neder-
landse Munt 26.000 stuks in FDO
kwaliteit [verpakt in de kleurrijke
fotoverpakking] en 25.000 stuks
[verpakt in luxe doosje].

In 1994 verscheen de eerste uit-
gifte in de serie 'provinciale' zilve-
ren dukaten. Voor de beeldenaar
liet men zich inspireren door een
dukaat van Groningen. Het jaar
daarop was het de beurt aan
Zeeland en verleden jaar werd te-
ruggegrepen naar een hollands
voorbeeld. Van deze uitvoering
verkocht de Munt 12.250 stuks.
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