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Berend Strik ontwerpt nieuw tientje
De ontwerper van het zilveren
tientje, dat de vijftigste verjaardag
van het Marshall Plan ais thema
heeft, is ontworpen door Berend
Strik (Nijmegen, 1960), een veel-
zijdig kunstenaar. Zo was hij be-
trokken bij diverse theaterproduc-
ties en stedebouwprojecten.
Uit 'Muntpers' ontnemen we dat hij
bewust gekozen heeft voor een
klassieke benadering. Hij wilde
een munt maken die niet zozeer
het idee van het 'ontworpen zijn'
weergeeft, maar zich meer als
geld manifesteert.
Strik hierover: "Bovendien ontstaat
op die wijze een munt die in zijn
informatie het meest direct com-
municeert. De persoon Marshall
krijgt zo een duidelijke karakterte-
kening".
Voor de weergave van de vorstin
is voor een profielportret gekozen,
hetgeen volgens de kunstenaar
past bij haar positie als staats-
hoofd. Het half gewende portret
van George C. Marshall heeft een
krachtige uitstraling. Beide portret-
ten zijn gemodelleerd door de rus-
sische kunstenaar Alexander
Taratynov.
Voor de themazijde liet Berend
Strik zich inspireren door de
Amerikaanse halve dollar, die de
vorm heeft van een kommetje.
Deze vorm bevat de hoeveelheid
dollars die de Marshall hulp in-
hield.
De rond geplaatste letters op de
voor- en keerzijde suggereren een
stralenkrans rondom de portretten,
waardoor deze allure krijgen. De
onder de portretten geplaatste tek-
sten vormen een soort sokkel.
Het is niet de eerste maal dat hij
een ontwerp voor een munt ver-
vaardigde. In 1991 was hij een
van de negen kunstenaars die
ontwerpen maakten voor het vijftig
guldenstuk dat het 25-jarig huwe-
lijk van koning Beatrix en prins
Claus als onderwerp had.

Het Marshall Plan
Het European Recovery Program
(Europees Herstel Programma) is

de geschiedenis ingegaan als het
Marshall Plan. Het stagnerende
economische herstel van Europa
werd mede gezien als een gevaar
voor de stabiliteit en het behoud
van vrijheid en democratie.
Doordat Rusland de hulp afwees,
beperkte de hulp zich tot de
Westeuropese landen. Dankzij de
Marshall hulp kreeg de Europese
economie de impulsen die zij zo
bitter nodig had.
De hulp bestond in belangrijke
mate uit de levering van goede-
ren, zoals voedingsmiddelen,
grondstoffen en productiemidde-
len. Deze waren veelal afkomstig
uit de Verenigde Staten.
De verdeling van de Amerikaanse
hulp werd geregeld door de in
1948 opgerichte Organisatie van
Europese Economische Samen-
werking (OEES, later opgevolgd
door de OESO). In totaal werd
een bedrag van $ 12.800,000.000
aan hulp verleend.
Tussen 1945-1953 kreeg
Nederland een bedrag van 1,127
miljard dollar, ofwel een bedrag
van $ 109 per hoofd van de bevol-
king. In Nederland profiteerden
duizenden bedrijven van de hulp

in de vorm van geïmporteerde
goederen. Daarnaast werd ook
technische assistentie verleend
om de productiviteit te verbeteren.

Technische specificaties:
Metaal : zilver 800/1000
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Prijs Proof

: 15 gram
: 33 mm
: Berend Strik
: ƒ29.-

De Marshall hulp is onmisbaar ge-
weest voor het herstel van de na-
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oorlogse economie. George C.
Marshall was niet alleen de grond-
legger van het Europees Herstel
Programma, hij stond ook aan de
wieg van de NAVO (Noord-
Atlantische Verdrag Organisatie).
Het Marshall tientje wordt uitgege-
ven in drie kwaliteiten. De circula-
tiemunten zijn tot 1 augustus 1997
tegen betaling van ƒ 10,00 ver-
krijgbaar bij banken en grote post-
kantoren. De oplage is 1 miljoen
stuks.
Daarnaast kan de munt tot 30
september 1997 bij de munthan-
del en De Nederlandse Munt wor-
den besteld in de twee verzame-
laarskwaliteiten proof en FDC. De
FDC-munt is verpakt in een kleur-
rijk mapje en wordt geleverd met
een herdruk van het door Jo Spier
getekende boekje over de
Marshall hulp. De proofmunt is
verpakt in een luxe suèdine doos-
je.

Zilveren dukaat 1997
De vierde uitgave in de serie zilve-
ren dukaten, waarvan de beelde-
naar is gebaseerd op authentieke
exemplaren van de voormalige
Republiek der Zeven Provinciën,
is gewijd aan Gelderland.
In 1994 startte De Nederlandse
Munt met deze uitgifte. De eerste
zilveren dukaat in de Zeven
Provinciën serie was gebaseerd
op een Groningse dukaat. In 1995
verscheen een zilveren dukaat
naar een Zeeuws model en verle-
den jaar stond een dukaat van de
provincie Holland model. De ko-
mende jaren wordt de serie ge-
completeerd met een Fries,
Utrechts en Overijssels type.
Het bijzondere aan deze zeven ty-
pen is de grote variatie in stijl en
details. Op elke dukaat verschilt
het postuur, de houding en de
aankleding van de ridderfiguur.
De robuuste ridder op de zilveren
dukaat van 1997 is het evenbeeld
van de geharnaste figuur op een
gelderse zilveren dukaat uit 1660.
Deze emissie behoort tot de vroe-
ge uitgiften. Immers, de zilveren
dukaat werd een jaar eerder, in
1659, geïntroduceerd als munt
van de Republiek. Deze Gelderse
dukaat staat dan ook heel dicht bij
het eerste prototype, ontworpen
door de Haagse zegelsnijder
Pieter Pijl.

De tekeningen van Pieter Pijl wer-
den naar de munthuizen van de
zeven provinciën gestuurd, om als
voorbeeld te dienen voor de ver-
schillende stempelsnijders.
Evenals de meeste varianten uit
die tijd, heeft de Gelderse zilveren
dukaat een dubbele parelrand.
In één opzicht wijkt de Gelderse
dukaat uit 1660 af van zijn tijdge-
noten: terwijl het vroege type van
de andere provincies gekenmerkt
wordt door een ongekroond wa-
penschild vertoont de Gelderse
dukaat een wapen, voorzien van
een hertogelijke kroon of hoed.

Technische specificaties:
Metaal
Gewicht
Diameter
Kwaliteit
Prijs

: zilver 873/1000
: 28.25 gram
: 40 mm
: proof
: ƒ 78.00

De stempels van de Gelderse du-
kaat uit 1660 werden vervaardigd
door stempelsnijder Geurt Hoxter,
die van 1650 tot 1672 verbonden
was aan de Munt te Harderwijk.
Paulus Sluysken fungeerde in de
periode 1653-1687 als muntmees-
ter van de Gelderse munt. Zijn
muntmeesterteken, een hondje, is
te zien op de keerzijde van de
Gelderse dukaat uit 1660.
Van de naar schatting circa 75
miljoen zilveren dukaten die in een
tijdsbestek van ruim 150 jaar zijn
geslagen heeft de provincie gel-
derland er ongeveer 8.3 miljoen
stuks voor zijn rekening genomen.
De aanmuntingen vonden plaats
tussen 1659 en 1802.

Gelderse provinciewapen
De zilveren dukaat 1997 toont een
weergave van het gelderse wa-
pen, zoals dat is bevestigd bij
Koninklijk Besluit van 10 oktober
1935, nr. 45.
In het gedeelde wapenschild is
links de gekroonde dubbelstaarti-
ge leeuw van de Gelderse herto-
gen te zien en rechts de zwarte
leeuw van het Gulikse Huis. Het
schild is gedekt door een hertoge-
lijke kroon.

De goudkleurige leeuw werd ge-
voerd door Reinoud II (1326-
1343), sinds hij in 1339 tot hertog
van Gelre was bevorderd. De
Gulikse leeuw werd in 1393 toege-
voegd, toen hertog Willem l (1371-
1402) de heerschappij over Gelre
en Gulik verwierf.
De Gelderse leeuw, die oorspron-
kelijk naar links was afgebeeld,
werd uit hoffelijkheid naar rechts
omgewend. Willem's opvolger
Reinoud IV plaatste de Gulikse
leeuw in het eerste en de
Gelderse leeuw in het tweede
veld.
Toen in 1423 Reinoud IV zonder
wettig nageslacht overleed, vielen
Gelre en Gulik weer uiteen.
Desondanks bleef het hertogelijk
wapen nog lang in gebruik.
De graven en hertogen van Gelre
waren sinds de twaalfde eeuw te-
vens heer en meester van het
zelfstandige graafschap Zutphen.
In 1539 werd Zutphen onderdeel
van het hertogdom Gelre.
Ten tijde van de Republiek der
Verenigde Nederlanden (1581-
1795) stond het zelfstandige ge-
west Gelre te boek als het
Furstendom Gelder en het
Graafschap Zutphen, hetgeen in
het wapen tot uiting kwam: dit be-
stond uit het Gelderse wapen en
het wapen van Zutphen met een
gekroonde rode leeuw. Sinds
1814 voer de provincie Gelder-
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