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Tien gulden 350e sterfdag Hugo de Groot
Op 26 oktober jl. verscheen voor
de tweede maal een verzarnel-
munt met een nominale waarde
van 10 gulden. Na het Benelux-ju-
bileum is het ditmaal Hugo de
Groot die zijn opwachting maakt,
Helemaal vlekkeloos is de emissie
niet van start gegaan. Al voor de
officiële eerste slag, die op 25 ok-
tober 1995 in Slot Loevestein
plaatsvond, zijn er door een bank
in Nijmegen exemplaren van de
Hugo-munt in omloop gebracht.

Ontwerp Jaap Drupsteen

Toch is het ontwerp dat thans op
de munt is aangebracht een ande-
re keuze dan de Commissie van
advies aan de Staatssecretaris
had overgebracht. Zij kozen uit de
deelnemende kunstenaars voor
het werk van Eja Siepman. Naar
oordeel van de commissie was het
ontwerp van Siepman het meest
geschikt.
Het mocht niet zo zijn, de
Staatssecretaris besliste anders.
Eén exemplaar van het niet aan-
genomen ontwerp maakt thans
deel uit van de verzameling van
Het Nederlands Muntmuseum.

De staatssecretaris koos voor het
ontwerp van de bekende graficus
Jaap Drupsteen. Modelleur van de
munt is medailleur Willem Vis uit
Hazerswoude. Hij assisteerde ook
ai bij het vervaardigen van het
portret van Koningin Beatrix, afge-
beeld op het 50 guldenstuk ont-
worpen door Willem van Zoeten-
daal uit 1991.

Ontwerp Eja Siepman

In tegenstelling tot de vorige emis-
sie kreeg de nieuwe munt een ho-
ger zilvergehalte. In plaats van
720/1000 fijn is de 1995-editie ver-
vaardigd van 800/1000 fi jn zilver.
Dit voldoet aan de wettelijk norm
van zilver van het zgn. derde ge-
halte.
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Zilver van het tweede gehalte be-
vat 835/1000 eenheden fijn zilver
terwijl voor zilver van het eerste
gehalte dat op 925/100 is vastge-
steld.
Het eerste gehalte zilver wordt
ook wel met de Engelse term
Sterling-zilver aangeduid. Zo ge-
noemd naar de zilveren pennies
(sterlingen genoemd) uit de 13e-
14e eeuw die, volgens de toemali-
ge norm, uit bijna fijn zilver ver-
vaardigd werden.
Van de circulatie-uitvoering van
het nieuwe tientje is de maximale
oplage vastgesteld op 1.5 miljoen
exemplaren. Deze zijn tot 2 janu-
ari 1996 tegen nominale waarde
verkrijgbaar bij banken en grote
postkantoren.
De uitvoering in hoogglans gepo-
lijste proofmunt is tot 31 januari
1996 verkrijgbaar voor ƒ 43,- bij
de munthandel, de banken met
een numismatische afdeling en De
Nederlandse Munt.

Bijzondere muntset
In 1988 verscheen de eerste pro-
motiemuntset. Speciaal voor de
ERU-kaasfabrieken vervaardigde
de toenmalige 's Rijks Munt een
setje waarin alle pasmunten en
een speciale penning waren on-
dergebracht. Later volgden nog
vele setjes, deels in eigen regie,
uitgegeven tijdens diverse numis-
matische gebeurtenissen zoals de
Holland en Lisser Coin Fairs.
Nieuwste telg in de muntset "De
Camperv.
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