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Jan Steen, schilder en verteller

Het nieuwste zilveren tientje staat
in het teken van de schilder Jan
Steen (1626-1679). Op de keerzij-
de van de door Eric Claus ontwor-
pen munt is Jan Steen als luitspe-
ler afgebeeld. De voorstelling is
ontleend aan een zelfportret uit
ca. 1663-1665. Hieromheen staat
de tekst "Wij screuwe als Leuwe",
ontleend aan Steens schilderij
Prinsjesdag. De hand van de mu-
zikant bevindt zich in de nul van
het cijfer 10; op die wijze bespeelt
hij zowel de luit als de munt.

Voor de weergave van het portret
van Koningin Beatrix koos Claus
voor een weergave in de
'Egyptische stijl'. Het profiel vormt
een fraaie eenheid met de ronde
hals en de frontale schouderlijn.
De details van het portret zijn zeer
verfijnd maar tevens zo groot mo-
gelijk gehouden. Omdat de woor-
den 'Beatrix Koningin der
Nederlanden' in het portret zijn
verwerkt blijft de achtergrond vrij,
waardoor deze muntzijde een rus-
tig karakter krijgt.
Het Jan Steen tientje wordt uitge-
geven in drie kwaliteiten. De circu-

latiemunten, oplage 1.5 miljoen
stuks, zijn tot 30 november 1996
tegen nominale waarde verkrijg-
baar bij banken en grote postkan-
toren.

Daarnaast is de munt bij de munt-
handel en De Nederlandse Munt
verkrijgbaar in twee verzamelaars-
kwaliteiten, proof en FDC. De
proof-munt, uitgifteprijs ƒ 43,- is
verpakt in een luxe doosje. De
FDC-munt, uitgifteprijs ƒ 29,- in
een kleurrijk mapje onderge-
bracht! Deze informatie is ont-
leend aan Muntpers, een uitgave
van De Nederlandse Munt N.V.
Een (gratis) abonnement kunt u
aanvragen via de informatielijn
030-2910365. Op werkdagen be-
reikbaar van 8.30-17.00 uur.

Specificaties:
Thema Jan Steen
Ontwerp Eric Claus
Metaal Zilver 800/1000 fijn
Gewicht 15 gram
Diameter 33 mm
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Verpakking FDC-munt. Foto: De Nederlandsche Munt

Expositie
Tot 12 januari 1997 is in het
Rijksmuseum Amsterdam de ten-
toonstelling Jan Steen, Schilder
en verteller te bezichtigen. Bijna
vijftig meesterwerken afkomstig uit
musea en particuliere verzamelin-
gen uit de gehele wereld presen-
teren de top van het oeuvre van
Jan Steen,
Hij behoort tot die kleine groep
schilders uit de Nederlandse
Gouden Eeuw die wereldberoemd
is: velen zuilen bij het horen van
zijn naam moeten glimlachen om
de herinnering aan zijn vaak komi-
sche werken,

Steen is echter niet alleen een
grappenmaker. Zijn uitmuntende
techniek en zijn uiterst knappe
composities maken hem tot een
groot kunstenaar. In de tentoon-
stelling in het Rijksmuseum wordt
dan ook aandacht besteed aan
zijn kwaliteiten als schilder en ver-
teller.
Vrolijke huishoudens, feestelijke
herbergtaferelen, bijbelscènes,
subtiele portretten, spelende kin-
deren, blaffende honden: ze ko-
men allemaal naar het Rijks-
museum te Amsterdam. De enige
stad in Europa waar deze bijzon-
dere tentoonstelling te zien zal
zijn,

Kaartverkoop Rijksmuseum
De toegangsprijs voor Jan Steen-
expositie bedraagt ƒ 15,- p.p.,
voor Museumkaarthouders ƒ 2,50

p.p. Deze kan ter plaatse bij de
kassa worden voldaan. Ook zijn
de kaarten te koop bij de GWK
kantoren in Nederland (tel. 06-
0566) en bij de Visa Gard Service
(020-6600626).

Vernieuwde proofset Nederland
De Nederlandse proofset heeft
een ware metamorfose onder-
gaan. Aan de hoge kwaliteit van
munten in proofkwaliteit heeft De
Nederlandse Munt echter geen
concessies gedaan. De proofmun-
ten zijn en blijven de pronkstukken
van het assortiment.
De proofset is gehuld in een chi-
que bordeauxrode verpakking van
suèdine. Bovendien is de proofset
voor verzamelaars aantrekkelijker
en interessanter gemaakt door
een nieuwe bijsluiter toe te voe-
gen, waardoor deze populaire
muntset tevens een seriekarakter
krijgt. Elk jaar wordt in een klein
boekwerkje de geschiedenis van
een muntsoort uit de Nederlandse
muntreeks belicht.
De eerste proofset in de nieuwe
serie is gewijd aan de geschiede-
nis van de stuiver. Op de omslag
van de verpakking staat dan ook
de waardezijde van de huidige
stuiver afgebeeld. In 1997 volgt
het dubbeltje, daarna is het kwart-
je aan de beurt en vervolgens ko-
men de gulden, de rijksdaalder en
de vijf gulden munt aan bod.
De nieuwe reeks bestaat derhalve
uit zes proofsets die in de jaren
1996 tot en met 2001 zullen wor-
den uitgegeven. Alle pasmunten
komen dus nog voor de invoering
van de Euro aan bod. Als extraatje
geeft De Nederlandse Munt bij
aankoop van de eerste set uit de
nieuwe serie een gratis opberg-
cassette voor de zes proofsets ca-
deau. Het volgende goede nieuws
is dat er een bescheiden prijsver-
laging werd doorgevoerd. De set
is nu gedurende de intekenperio-
de verkrijgbaar voor ƒ 98.00.
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