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Datum  29 augustus 2019 
Betreft Besluit op uw Wob-verzoek inzake adviesrapporten over 

uit te geven munten 
  

 

 

 

Geachte 
 
In uw mail van 15 juli 2019 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over adviesrapporten van commissies 
die het ministerie van Financiën geadviseerd hebben over de uit te geven munten. 
U vraagt digitale kopieën te verstrekken van de adviezen met betrekking tot de uit 
te geven munten, voor zover het Ministerie deze heeft ontvangen in de periode van 
24 oktober 2017 tot en met 15 juli 2019. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 6 documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is 
gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 
 
Overwegingen 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.  
In alle documenten staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat ten aanzien 
van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de namen 
van kunstenaars waarvan het ontwerp (nog) niet tot munt is uitgevoerd onleesbaar 
gemaakt, zonder te verwijzen naar een specifieke weigeringsgrond van de Wob. De 
namen van de leden van de commissie heb ik niet onleesbaar gemaakt, aangezien 
deze reeds openbaar zijn. 
 
Het voorkomen van onevenredige benadeling  
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
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benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. Om die reden heb ik de niet-uitgevoerde 
muntontwerpen – onder vermelding van “2G” – onleesbaar gemaakt. Naar mijn 
mening zou openbaarmaking van de betreffende ontwerpen onevenredig nadelig 
zijn voor zowel de betrokken ontwerpers als voor de Staat. Aangezien het 
auteursrecht van de ontwerpers bij de ontwerpers berust zou openbaarmaking een 
inbreuk op dat auteursrecht zijn, waarmee de ontwerpers onevenredig worden 
benadeeld. Daarnaast acht ik de inbreuk op het auteursrecht van de ontwerpers 
onevenredig nadelig voor de ontwerpers, omdat zij deze in beslotenheid met de 
Muntadviescommissie hebben gedeeld en er niet van uit hoefden te gaan dat deze 
openbaar gemaakt zouden worden, juist omdat expliciet is afgesproken dat het 
auteursrecht van de niet-gekozen ontwerpers bij de ontwerpers blijft. Voor de 
Staat is het openbaar maken van de ontwerpen onevenredig nadelig, omdat het 
aannemelijk is dat ontwerpers in de toekomst niet meer hun ontwerpen met de 
Staat willen delen als het risico bestaat dat deze openbaar worden gemaakt. 
 
Overigens is het gekozen ontwerp, dat wordt genoemd in de documenten 4 en 6, 
nog niet verschenen. Op deze ontwerpen rust nog een embargo, waardoor de 
hiervoor genoemde onevenredige benadeling eveneens van toepassing zou zijn in 
geval van openbaarmaking.  
 
Besluit 
Ik heb besloten de documenten met nummers 1 tot en met 6 openbaar te maken 
met uitzondering van (nog) niet-uitgevoerde muntontwerpen en de vermelde 
persoonsgegevens. Ik wijs uw verzoek gedeeltelijk toe. 
 
Plaatsing op internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op 
www.rijksoverheid.nl worden geplaatst. 
 
Hoogachtend, 
 

 DE MINISTER VAN FINANCIEN,  
namens deze, 
 
 
 
mr. M.S. Bogtstra 
De directeur Juridische Zaken 
 
 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit 
is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de directie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening;  
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
  

http://www.rijksoverheid.nl/
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Bijlage 1- Relevante artikelen uit de Wob 
 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het 
kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke 
aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en 
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid 
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze 
of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel 
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 
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Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:  

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 
van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het 
zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.  
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie. 
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 
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Bijlage 2 – Inventarislijst 
 
Nr. 
 

Document Beoordeling Wob 

1. 
 

2018 Advies Leeuwarden culturele 
hoofdstad van Europa finaal 

Grotendeels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 

2. 
 

2018 Adviesrapport Fanny Blankers Koen Grotendeels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 

3. 
 

2018 Advies Universiteit van 
Wageningen 

Grotendeels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 

4. 
 

2019 Adviesrapport Market Garden Grotendeels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 

5. 
 

2019 Adviesrapport MAC 100 jaar 
Nederlandse luchtvaart 

Grotendeels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 

6. 2019 Adviesrapport Jaap Eden Grotendeels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 
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STRIKT VERTROUWELIJK

______________

21 december 2017

Adviesrapport van de Muntadviescommissie 2017 betreffende de voor- en keerzijde van

de bijzondere 5 en 10 euromunt “Leeuwarden-Fryslân, Culturele hoofdstad van Europa”

Inleiding

Op grond van artikel 2 van het instellingsbesluit Muntadviescommissie 2017 heeft de

commissie tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren over de keuze van de

beeldenaars voor bijzondere munten en herdenkingsmunten.

De commissie is als volgt samengesteld: Lex Pott (beeldend kunstenaar), Stani Michiels

(architect en beeldend kunstenaar), Els van Odijk (Directeur Rijksakademie van

beeldende kunsten) en Martin Bloemendal (numismaat), aismede Rachel Berkouwer

(Product Manager van de Koninklijke Nederlandse Munt) en Agnes Vos-Oosterhof

(voorzitter, Hoofd van de afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit van de directie

Financiële Markten, ministerie van Financiën).

Het onderhavige rapport betreft de beoordeling van de ontwerpen voor de bijzondere

munt van S en 10 euro die wordt uitgegeven ter gelegenheid van het felt dat Leeuwarden

in 2018 Culturele hoofdstad van Europa is.

Werkwijze bij de voorbereiding

De eden van de Muntadviescommissie hebben een aantal kunstenaars voorgedragen

voor deze ontwerpopdracht. Na controle van beschikbaarheid en bereidwilligheid zijn de

volgende kunstenaars uitgenodigd: I I
Navid Nuur, I I

Op dinsdag 24 oktober 2017 zijn de ontwerpers bij de

Koninklijke Nederlandse Munt geInformeerd over o.a. de technische aspecten aangaande

het maken van een munt.

Op vrijdag 15 december 2017 heeft de Muntadviescommissie met ledere kunstenaar

zijn/haar ingeleverde ontwerpen besproken. Daarna zijn alle ontwerpen door de

commissie beoordeeld.

Beoordeling van de ontwerpen

De commissie heeft geconstateerd dat het thema van de munt “Leeuwarden-Fryslän,

Culturele Hoofdstad van Europa”, door de kunstenaars in al zijn diversiteit op de munt is

weergegeven. Alle ontwerpen worden op grond van het beschikbare materiaal en de

gegeven toelichting als voldoende gefundeerd beoordeeld en zijn technisch realiseerbaar.

Hieronder worden per ontwerp de bedoelingen van de kunstenaar kort beschreven,

gevolgd door de visie van de commissie. Besloten wordt met de conclusie.



Het ontwerp

De kunstenaar wil met dit ontwerp laten zien waar “Leeuwarden Culturele Hooftistad van

Europa” voor staat. Het laat zien dat iedereen uniek is, dat alle verschillen en diversiteit

samen een kleurrijk en levendig geheel vormen. Het geeft weer dat alle denkers,

dromers en doeners die de wereld vooruit helpen, “anders” denken. Dit ontwerp is een

ode aan diversiteit, een ode aan Friese eigenzinnigheid. De kunstenaar heeft dit

vormgegeven door het gebruik van een veelheid aan symbolen en iconen op de keerzijde

van de munt. Deze symbolen en iconen zijn allemaal grafisch verschillend, in grootte

gelijk. Door oude symbolen met nieuwe te combineren wordt een brug geslagen met het

verleden Het ontwerp toont aan dat juist die verschillen samen een levendig en

sprankelend beeld vormen.

Visie van de commissie

Er is sprake van een mooi, uitgebalanceerd ontwerp, zeker qua structuur, gebruikt grid

en de verfijning die daardoor optreedt. De symbolen op de keerzijde vormen met

eenheid in verscheidenheid een harmonieus geheel waarmee de bedoeling goed tot

uitdrukking is gebracht. Een aantal symbolen is bewust gekozen en heeft een duidelijke

betekenis; een aantal andere is onwillekeurig waarmee ze — zonder de betekenis ervan te

kennen - onbedoeld een negatieve betekenis zou kunnen hebben.

Het portret van de Koning is op een mooie, grafische wijze vormgegeven, waarbij de

Koning jeugdiger overkomt dan zijn feitelijke uitstraling en waardigheid.

2G



2G

Net ontwerp

De kunstenares heeft ervoor gekozen om de elementen op beide zijden vanuit het

beeldhouwen vorm te geven. Op deze wijze wordt de verbinding tussen voor- en

keerzijde tot stand gebracht. Centraal in beeld staat het Friese paard, het boegbeeld van

Friesland en het oudste paard van Nederland.

De kunstenares geeft aan dat de kenmerken van het Friese paard -trots, sterk, intelligent

en een vriendelijk karakter- ook gelden voor de bevolking van Friesland. Het paard

representeert de link met de geschiedenis en de toekomst. Rondom het paard zijn de

letters van Leeuwarden geplaatst, speels de contouren volgend, omdat cultuur nooit

rechtlijnig denkt.

Het portret van de Koning op de voorzijde is centraal op de munt geplaatst. De driekwart

afbeelding van de Koning geeft de benaderbare houding van de Koning goed weer. Er is

gekozen voor 12 plompenbladeren op de voorzijde die verwijzen naar de 12 sterren van

de Europese vlag.

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een heldere leesbare munt die ruimte uitstraalt. De opbouw

uit beeldhouwwerk spreekt zeer tot de verbeelding en geeft tevens kracht aan het

ontwerp. Het wordt bijzonder gewaardeerd de kunstenares haar beeldhouwwerken voor

het ontwerp tijdens de presentatie heeft getoond. De keuze om het Friese paard als het

symbool van Friesland weer te geven, wordt als moedig gezien, hoewel betwijfeld wordt

of het paard voldoende als symbool voor Leeuwarden erkend wordt.
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Het ontwerp

De kunstenares speelt in op het logo van de organisatie “Leeuwarden-Fryslan 2018” en

omarmt het vrolijk activisme en positieve mentaliteit. De wereld verandert en wij bloelen

op: een nieuwe renaissance. Friesland als baken in een nieuwe tijd. Eigenzinnigheid ligt

al eeuwenlang in de volksaard, strijdbaar en trots. Met de durf om andets te zijn, te

dromen. Samenwerken en aanpakken. Friese vrijheid.

Dit ontwerp van de herdenkingsmunt spreekt in die beeldtaal. Wat opvalt, is dat aI die

mensen hun provincie op handen dragen, dat ze hun handen uitsteken om er samen wat

van te maken, dat door die samenwerking de provincie opbloeit. Het plompeblad ult de

Friese viag is het kioppend hart van de provincie. De handen zijn de takken van een

boom waaruit vele blaadjes — de vele projecten — bloeien. De blaadjes vormen ook het

veertool van een trotse pauw, een terecht trotse provincie die pronkt met haar

uitverkiezing.

De voorzijde is eveneens eenvoudig en krachtig van stiji. Inspiratiebronnen zijn de echte

betaalmunten, de guldenmunt en de euro met hun heldere Iijnenspel. Er is voor een

modern, krachtig portret van de Koning gekozen. De initialen WA zijn leidend voor het

ontwerp en hebben een Fries hart; de Koning is een rechtstreekse nazaat van de Friese

stadhouders.

Visie van de commissie

Het is een duidelijk en speels ontwerp, waarbij het verhaal achter de losse elementen

mooi verbeeld wordt. Goede keuze voor een krachtig en modern portret van de Koning

waarbij de driekwart afbeelding vriendelijk en toegankelijk oogt. Wells de “viek” naast

de neus van de Koning een punt van aandacht. De wijze waarop de 5 euro op de

keerzijde is weergegeven is een mooie vondst. De commissie mist een nadrukkelijkere

verwijzing naar Europa.
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Het on twerp

In de plaats van de cutuur af te beeden, heeft de kunstenaar de gegeven elementen in

een eigenzinnige expressie verbeeld. De plaatsnaam Leeuwarden fungeert als

viaggenstok; in het vlak zijn Iosjes zoveel plompebladeren weergegeven als het aantal

landen van de Europese Unie. In de viag zeif zijn deze juist weggelaten om te verbeelden

dat de ideeën die bij “Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa” tot uiting komen,

verder aansluiting in Europa zoeken.

Vanwege de moderne invulling die de Koning aan het koningschap geeft, is gekozen voor

een hedendaagse verbeelding van zijn portret. Met vefticale Iijnen heeft de kunstenaar

een herkenbare, waardige weergave van de Koning gemaakt.

Visie van de commissie

Een verrassend ontwerp waarbij het frisse in plaats van het nostalgische de commissie

aanspreekt. De ruimtelijkheid, weidsheid, van het ontwerp geeft de duidelijke relatie met

Friesland weer. Door de ingredienten tot cultuur te vermaken, ontstaat een krachtig

beeld met perspectief. De subtiele verwerking van de plompenbiaden, met verwijzing

naar de Europese lidstaten, is knap gevonden. Het poftret van de Koning is mooi

gevisualiseerd, waarbij mogelijk nog extra aandacht bij uitwerking van de wenkbrauwen

gegeven kan worden.



Navid Nuur

Het on twerp

Met een herdenkingsmunt wordt het even gevierd, beleef je het momentum en eer je

het verleden. Voor de kunstenaar staat het samenbrengen van de eigenzinnige krachten

uit het verleden van het rijke Friese erfgoed en het heden -het programma rond

“Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa”- in deze munt centraal. Dit komt tot

uitdrukking in zowel de gestileerde symbolen die op de munt te zien zijn als in de

gekozen technieken in weergave en stiji. De gekozen symbolen vertegenwoordigen

iconen uit het verleden die nog altijd toonaangevend doorechoën in het heden. Net

gevoel van de eeuwenoude Friese handwerktechnieken zoals houtsnijwerk en

muntambacht komt in deze munt tot leven door het gebruik van moderne digitale en 3D

printtechnieken. Dit ontwetp geeft daardoor enerzijds het gevoel van een doorleefde

zegel en maakt het anderzijds een eigentijds object.

Ook de voorzijde is eveneens met verwijzing naar het Friese houtsnijwerk vormgegeven.

Net portret van de Koning is centraal en modern op de munt geplaatsL

Visie van de commissie:

De commissie is zeer onder de indruk van de gelaagdheid van het ontwerp en de

verwerking van de Friese symboliek. De symboolkeuze is doordacht en de symbolen zijn

herkenbaar en met elkaar in balans. De munt slaat een brug tussen verleden en heden

waarbij zeker op de keerzijde vorm, inhoud en ambachtelijke techniek in elkaar grijpen

en elkaar versterken. Door de rijkheid in verhaal is het een leesbare munt waarop veel te

ontdekken valt.
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Het ontwerp

Uitgangspunt bij het ontwerp is de vooruitstrevende bilk op de toekomst van

Leeuwarden geweest, met een duidelijke verwijzing naar eigen identiteit, tradities en

geschiedenis. De kunstenaar heeft ervoor gekozen om specifiek het verleden en het

heden van het Friese Iandschap in beeld te brengen door middel van de ruilverkaveling.

Op de voorzijde is de huidige situatie in beeld gebracht; op de keerzijde is de situatie uit

1916 verbeeld. Beide zijdes geven hetzelfde gedeelte van Ameland weer. De munt voor

en na de ruilverkaveling biedt de mogelijkheid om, met het omdraaien van de munt,

direct te reflecteren hoe ingrijpend deze veranderingen in het Iandschap zijn geweest. Er

is gekozen voor een statig portret van de Koning, afgebeeid in het hedendaagse nieuwe

Iandschap.

Visie van de commissie

Er is sprake van een heldere, uitgebalanceerde munt. Door de eenvoud van het ontwerp

wordt een ruimtelijke uitstraling verkregen. De keuze voor ruilverkaveling als thema is

gedurfd, zeker omdat dit meer een relatie met Friesiand Iegt en in minder nadruk Iegt op

Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa.
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Het ontwerp

De kunstenaar heeft zijn ontwerp mede gebaseerd op de traditionele voorwaarden die

een munt stelt, zijnde o.a. ruilwaarde van edelmetaal, en de magische transformatie van

metaal naar munt bij de slag.

Overtuigd in zijn voornemen de culturele taal van Europa te gaan spreken, is Friesland

even ondubbeizinnig over zijn gebruik van de traditionele Friese taal. De kunstenaar

heeft daarom nadrukkelijk gekozen voor de Friese tekst op de keerzijde van zijn ontwerp.

De tekst omringt -in de oude provinciale traditie, maar in een nieuwe vormgeving- het

wapen van Friesland. Onder de enorme druk van de muntpers vloeit het metaal van

traditie naar nieuw. Om de slag van de munt en het vloeibare moment van het metaal te

benadrukken, is het wapen van Friesland niet precies in het midden gecentreerd. Omdat

het jaar 2018 voor Leeuwarden een unieke rol speelt, zijn de cijfers van het jaartal op

deze munt een beetje dansend voorgesteld.

Op de voorzijde is gekozen voor een traditioneel portret van de Koning in een

hedendaagse abstracte vormgeving.

Visie van de commissie:

Een mooi, gestileerd en professioneel ontwerp. De wijze van weergave van

metaalvervormen bij een muntslag is origineel gevonden. De commissie is gecharmeerd

van de vondst en de verwerking van het wapen van Friesland. Het wapen van Friesland is

als symbool waarschijnlijk niet voldoende leesbaar voor het collectief. De inhoudelijke

link met Leeuwarden is daardoor wat zwakker.



Het ontwerp

De kunstenaar heeft er voor gekozen het plompeblad op beide zijdes te gebruiken als

symbool voor Leeuwarden waarbij dit tevens de voor- en keerzijde verbindt. De typische

Friese wolkenlucht is als achtergrond in “pixels” aangebracht. Herhaling van de Iucht op

beide zijdes versterkt het thema en de verbinding.

De wapens van Friesland en Leeuwarden zijn beide op de voorzijde afgebeeld. Dit geldt

eveneens voor het portret van de Koning. De kunstenaar beoogt met de keuze van dit

portret het koningschap een ontspannen uitstraling te geven. Het geheel wordt omgeven

door de twaalf sterren van de Europese Unie.

Op de keerzijde verschijnt het plompeblad als tweetalige aankondiging en herdenking.

Het jaartal 2018 staat precies op de locatie waar Leeuwarden zich bevindt.

Visie van de commissie

Een prachtige, conceptueel sterke munt. Leeuwarden en Friesland komen duidelijk naar

voren. De verwerking van de Friese en Nederlandse taal op de keerzijde in de vorm van

het plompeblad is goed gevonden. Het thema Europa komt alleen met de sterren op de

voorzijde tot uiting en dat is misschien niet als zodanig heel herkenbaar.
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Het ontwerp

De kunstenaar heeft de Elfstedentocht, en daarmee ock het ijs, gekozen als symbool

voor de munt. De Elfstedentocht is één van de meest kenmerkende Friese culturele

erfgoederen. Het ijs vormt de verbinding tussen voor- en keerzijde. De kunstenaar heeft

op de keerzijde een achtergrond van us met schaatslijnen aangebracht. Op beide zijden

is het plompeblad als typisch Fries symbool toegevoegd.

Het silhouet op de keerzijde van de munt staat voor de jonge Koning die de

Elfstedentocht schaatst. De twaalf stippen op de rand van geven niet alleen de elf steden

weer, maar ook de brug bij Baftiehiem waar de ouders van de Koning hem

aanmoedigden.

Op de voorzijde is hetzelfde ijspatroon aangebracht in het portret van de Koning. Dit

levert een verrassend beeld op; het ijspatroon wordt een marmeren beeld met een

graniet patroon.

Visie van de commissie

De Elfstedentocht als symbool voor Friesland is een originele keuze, maar als symbool

voor Leeuwarden en cultuur wat beperkt. De toepassing van gekrast us zorgt voor

samenhang tussen voor- en keerzijde. De commissie mist de verbinding met

Leeuwarden en Luropa; ook in de toegepaste tekst op de keerzijde komt dit niet terug.
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Conclusie en advies

De aangeboden ontwerptijd was kort. Desondanks waren de kunstenaars in staat orn

uitgewerkte en doordachte ontwerpen aan te leveren. Daarvoor corn plimenteert de

commissie alte kunstenaars. Het was opmerkelijk dat bijna aHe kunstenaars het

plompeblad in het ontwerp verwerkt hebben.

De commissie komt tot de conclusie dat het ontwerp van Navid Nuur zich het beste leent

voor de bijzondere munt ter gelegenheid van “Leeuwarden-Frysla, Culturele Hoofdstad

van Europa 2018”. Zowel het concept als de ambachtelijke uitwerking, de gelaagdheid

van het ‘verhaal’ van dit ontwerp met respect voor verleden, heden en toekomst en de

herkenbaarheid van de symbolen spreken de commissie zeer aan.

De commissie adviseert dan ook de bijzondere munt te laten uitvoeren naar het ontwerp

van Navid Nuur.
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STRIKT VERTROUWELIJK

21 december 2017

Adviesrapport van de Muntadviescommissie 2017 betreffende de voor- en keerzijde van

de bijzondere 5 en 10 euromunt “Fanny Blankers-Koen” welke verschijnt als bijzondere

munt in de serie “Nederlandse Sporticonen”

Inleiding

Op grond van artikel 2 van het instellingsbesluit Muntadviescommissie 2017 heeft de

commissie tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren over de keuze van de

beeldenaars voor bijzondere munten en herdenkingsmunten.

De commissie is als volgt samengesteld: Lex Pott (beeldend kunstenaar), Stani Michiels

(architect en beeldend kunstenaar), Els van Odijk (Directeur Rijksakademie van

beeldende kunsten) en Martin Bloemendal (numismaat), alsmede Rachel Berkouwer

(Product Manager van de Koninklijke Nederlandse Munt) en Agnes Vos-Oosterhof

(voorzitter, Hoofd van de afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit van de directie

Einanciële Markten, ministerie van Financiën).

Het onderhavige rapport betreft de beoordeling van de ontwerpen voor de bijzondere

munt van 5 en 10 euro met als thema “Fanny Blankers Koen” die wordt uitgegeven in de

serie “Nederlandse Sporticonen”.

Werkwijze bij de voorbereiding

De eden van de Muntadviescommissie hebben een aantal kunstenaars voorgedragen

voor deze ontwerpopdracht. Na controle van beschikbaarheid en bereidwilligheid zijn de

volgende kunstenaars uitgenodigd: Suzan Drummen, I

I lop maandag 23 oktober 2017 zijn de ontwerpers bij de Koninklijke

Nederlandse Munt geInformeerd over o.a. de technische aspecten aangaande het maken

van een munt.

Op donderdag 14 december 2017 heeft de Muntadviescommissie met iedere kunstenaar

zijn/haar ingeleverde ontwerpen besproken. Daarna zijn alle ontwerpen door de

commissie beoordeeld.

Beoordeling van de ontwerpen

Alle ontwerpen worden op grond van het beschikbare materiaal en de gegeven toelichting

als voldoende gefundeerd beoordeeld en zijn technisch realiseerbaar.

Onderstaand wordt per ontwerper kort beschreven wat de bedoelingen van de

kunstenaar zijn betreffende het ontwerp. Daarna volgt bij ieder ontwerp de visie van de

commissie. Besloten wordt met de conclusie.



Suzan Drummen en MoniQue Wijbrands

Het on twerp

Startpunt voor het muntontwerp was de eerder gemaakte voorzijde waarbij de Koning in

een draaiend Iijnsilhouet was weergegeven; dit was op verzoek van de commissie na

afstemming met het ministerie van Financiën. De herhaling van het portret kan gezien

worden als een actieve beweging, wat zeer toepasselijk is op het thema “Fanny Blankers

Koen”. Het dynamische karakter van de afbeelding verwijst naar de vaart en de kracht

van de atlete. De draaiing verwijst ook naar de kiok (twaalf keet), waarbij de Koning de

tijd lijkt gade te slaan.

De tijd speelt een grote rol bij Fanny Blankers-Koen. Zij pakte de tijd; het leek alsof zij

sneller was dan de tijd waarbij de kunstenaars ervoor hebben gekozen om haar benen

als flguurlijke wijzers van de klok weer te geven. Op de keerzijde wordt de atlete

rennend afgebeeld. Door de herhaling ontstaat er een soort caleidoscoop, die maakt het

geheel tot een feestelijke bloem of medaille. Het is geen gesloten beeld; het beeld straalt

naar alle kanten zoals ook de roem van Fanny Blankers-Koen over de hele wereld ging.

De centrale-, syrnmetrische-, cirkelcompositie op beide zijden levert een rustig en

evenwichtig beeld op. Tegelijkertijd is door de herhaling het effect hiervan heel

dynamisch.

Visie van de commissie

Een rnooi, corn pleet en duidelijk ontwerp waar een sterk verhaal achter zit. De commissie

is gecharmeerd van de eenheid van de voor- en keerzijde. Er is een moole gelaagdheid

aangebracht waardoor de munt nóg interessanter wordt. De referentie aan een

caleidoscoop is mool gevonden. Fanny Blankers-Koen loopt letterlijk op de tijd, wat een

bijzonder aspect vormt bij dit muntontwerp. De nominale waarde, met name het

euroteken, is echter door de gekozen typografie en vorrngeving minder goed herkenbaar.
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Het ontwerp

De kunstenaar is geInspireerd door de ontspannen, typische Ioopstijl van Fanny Blankers

Koen en heeft ervoor gekozen Fanny Blankers-Koen af te beelden in een dynamische

houding die recht doet aan deze Ioopstijl. De krachtige benen van de atlete worden hierin

benadrukt. GeInspireerd door het feit dat zij “gewoon” huisvrouw was, heeft de

kunstenaar getracht het contrast tussen de glorie van een topatlete en de alledaagse

huishoudelijke activiteiten te verbeelden.

Er is sprake van een rustige voorzijde waarbij er een statig portret van de Koning

gebruikt is.

De grafische elementen en typografie zijn gebaseerd op het ontwerp van de gulden. Op

deze wijze wil de kunstenaar het ontwerp iets nostalgisch, cud Hollands geven cm in de

sfeer te komen van Fanny Blankers-Koen in haar gloriedagen.

Visie van de commissie

De commissie vindt de verwijzing in deze munt naar de nostalgie van de oude guden

mcci gevonden, als ook de getekende illustraties. Het ontwerp blijft wat op de vlakte

waardoor de commissie diepgang en gelaagdheid mist. Door Fanny Blankers-Koen als

“vliegende huisvrouw” af te beelden met een schort, kan de munt onbedoeld eerder als

ludiek dan als eerbetoon ervaren worden.
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Het ontwerp

De kunstenaar wilde een munt ontwerpen waarop de beweging van een rennende Fanny

Blankers-Koen zichtbaar werd. Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van een 19e eeuws

animatietechniek afgeleid van de fenakistiscoop, een draaiende cirkel waarop de frames

van een animatie concentrisch staan afgebeeld. Op voor- en achterzijde is in het midden

van de munt een kleine verdikking aangebracht waarmee de munt zowel handmatig als

op een platenspeler (24 toeren) gedraaid kan warden. Op de keerzijde is dan een

rennende atlete te zien.

Op de voorzijde is het portret van de Koning zeven keer weergegeven. Bij het draaien

van de munt wordt zichtbaar dat de Koning zijn hoofd beweegt alsof hij naar de wedstrijd

van Fanny Blankers-Koen kijkt.

Visie van de commissie

Een verrassend en doordacht ontwerp, mede door de originele aanpak van het

bewegende beeld met animatietechniek. Het is een sterk concept waarbij de commissie

wel een twijfel heeft of de verzamelaar deze techniek in de praktijk zal gebruiken,

waardoor het waarschijnlijk niet het beoogde effect (draaien) zal hebben . Er is een

mooie verbinding tussen voor- en keerzijde. Fanny Elan kers-Koen is zeer herkenbaar

weergegeven; de loopbeweging is goed gevat.
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Het ontwerp

GeInspireerd door filmpjes van de Olympische Spelen 1948 en het werk van de fotograaf

Eadweard Muybridge heeft de kunstenares de typische loop van de atlete in twee stappen

vastgelegd. Op de keerzijde is daarvoor een schaduw achter Fanny Blankers-Koen

aangebracht. Dit zorgt voor extra dynamiek. De cirkels op de keerzijde staan voor vier

gouden Olympische medailles; de vijfde cirkel staat symbool voor de Olympische ring.

Op de voorzijde is gekozen voor een statig portret van de Koning waarop hij geconcentreerd

kijkt. Zo ziet men hem meestal een sportwedstrijd aanschouwen.

Visie van de commissie

Het is een helder en duidelijk ontwerp waarbij de beweging van Fanny Blankers-Koen goed

gevisualiseerd is. Hierbij is de schaduw van de atlete origineel gevonden. De Olympische ringen

zijn op een subtiele wijze in de munt verwerkt. De relatie tussen de voor- en keerzijde wordt in

mindere mate door de commissie herkend.
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Het ontwerp

De kunstenares heeft bij het ontwerp van deze munt zowel visueel als conceptueel de in

hetjaar 1918, het geboortejaar van Fanny Bankers-Koen, uitgegeven Nederlandse

muntstukken van 10 en 25 cent als referentiepunt genomen. Op deze muntstukken stond

op de voorzijde het portret van Koningin Wilhe!mina afgedrukt en op de keerzijde was

een krans van eikentakken te zien. Beide kanten van de munt waren gedrukt in relief en

voorzien van een pareirand.

Op de keerzijde van het ontwerp van de munt voor 2018 wordt Fanny Blankers-Koen

afgebeeld met dezelfde eikenkrans als van haar geboortejaar. Zij ‘vliegt’ bijna van de

munt af (‘de vliegende huisvrouw’).

Het portret van de Koning op de voorzijde is in relief afgedrukt. De Koning is ‘en profil’

afgebeeld, op dezelfde wijze als Koningin Wilhelmina 100 jaar geleden werd

geportretteerd. Daar waar de toenmalige Koningin omringd was door een parelrand, is

deze pareirand voor de munt van 2018 getransformeerd tot een regen van confetti

waarmee het portret van de Koning op een dynamische en feestelijke wijze wordt

vetsierd.

Visie van de commissie

Een verrassend concept. De commissie is ingenomen met de mooie historische verwijzing

naar de munten van 100 jaar geleden en met de wijze waarop dit is afgebeeld. Het beeld

van een winnende Fanny Blankers-Koen is mooi gekozen. De confetti op de voorzijde is

aardig gevonden, hoewet deze wel wat contrasteert met de statigheid koningsportret.
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Het ontwerp

De kunstenares heeft voor de atletiekbaan gekozen als verbindende factor tussen de

voor- en keerzijde.

Op de keerzijde is Fanny Blankers-Koen afgebeeld in de startpositie net voot de

wedstrijd. Dit beeld is een letterlijke vertaling van haar start bij de Olympische Spelen.

Concentratie en spanning zijn zichtbaar, de atlete weet nog niet of ze gaat winnen en wat

er verder nog gaat komen. Tevens beoogt de kunstenaar hiermee een nieuwe start van

de wereld na de Tweede Wereldoorlog te verbeelden.

Het portret van de Koning op de voorzijde is opgetekend uit één extra Iijn van de

atletiekbaan. De kunstenaar wil hiermee uitdrukking geven aan het feit dat de Koning

weliswaar een individu is, maar ook als vertegenwoordiger van de Nederlandse bevolking

onderdeel van bet grotere geheel uitmaakt.

Visie van de commissie

Een bijzondere en gelaagde interpretatie van het thema, die mooi en helder is

uitgewerkt. Er zit een goed conceptueel verhaal achter het ontwerp. De spanning van de

start wordt scherp verbeeld. De vergelijking naar een nieuwe start van het na-oorlogse

tijdperk is mool gevonden. De commissie is onder de indruk van de wijze waarop bet

portret van de Koning is vormgegeven. Wellicht dat het jaartal 2018 op de voorzijde

anders geplaatst kan worden.



Het ontwerp

De kunstenares visualiseert de winnende wedstrijd van Fanny Blankers-Koen tijdens de

Olympische Spelen. De sneiheid van de atlete wordt weetgeven ais een slipstream van

wind. De atlete rent zo hard dat ze bijna de baan afrent, de andere atleten achter zich

latend. De kunstenaar wil met dit ontwerp een beeldbrug slaan naar de vooruitgang en

een nieuwe start van het na-oorlogse tijdsperk.

Ook het portret van de Koning op de voorzijde wordt door sneiheid omgeven; de

atletiekbaan is omgevormd tot een windsnelheid, teweeggebracht door de atlete die

voorbij sprint. De Koning kijkt vol trots naar de atlete. Glimlachend kijkt de Koning het

nieuwe tijdperk tegemoet.

Visie van de commissie

Er is sprake van een doordacht ontwerp. De commissie herkent de gekozen symboliek en

de samenhang tussen beide zijden van de munt. De wind is mool gevisualiseerd op de

keerzijde. Het toevoegen van andere personen op de keerzijde leidt mogelijk de

aandacht van Fanny Blankers-Koen af.
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Het on twerp

Het ontwerp is gebaseerd op de atletiekbaan in het stadion waarbij sprintbanen op de

voor- en keerzijde op elkaar aansluiten en zo de verbinding vormen.

Op de keerzijde kijkt heeft de kunstenaar Fanny Blankers-Koen sprintend afgebeeld op

het moment dat ze bijna de finish haalt. De afbeelding toon haar kracht, sneiheid en

toewijding. De vier tonde cirkels op de banen staan voor de gouden medailles die Fanny

Blankers-Koen in 1948 tijdens de Olympische Spelen haalde. De afgebeelde familieleden

houden alien een gouden medaille vast waar ze naar kijken.

Op de voorzijde is voor een statige afbeelding van de Koning gekozen. De kunstenaar wil

de Koning zorg, begeleiding, toezicht en genegenheid laten uitstralen.

Visie van de commissie

Een moo!, helder ontwerp dat veel symboliek in zich heeft. Er is we! extra toelichting

nodig om het gehele verhaal achter het ontwerp te kunnen begrijpen. De atletiekbaan is

op een mooie wijze in de munt verwerkt en zorgt voor een verbinding tussen beide

zijden. Spannend hoe het gezin en de sportvrouw worden verbeeld, hoewel mogelijk niet

direct als zodanig herkenbaar.
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Het ontwerp

Als Olympische sportheld wil je het liefst herinnerd worden aan je Olympische

overwinningen. Daarom heeft de kunstenaar voor dit ontwerp de gouden race van Fanny

Blankers-Koen op de 100 meter in Londen in 1948 als uitgangspunt genomen. Specifiek

het moment van de winst, vlak na de finish, wanneer zij zich in de bocht van de

atletiekbaan bevindt.

Er is voor gekozen Fanny Blankers-Koen op de keerzijde centraal in loophouding af te

beelden. Om haar heen is een fictieve architectuur gecreeerd. Hierbij vinden banen hun

oorsprong bij de startlijn van de 100 meter sprint en bewegen mee in de looprichting van

Fanny Blankers-Koen. Dit geeft het ontwerp sneiheid en dieptewerking. De architectuur

bestaat uit vijf banen, dit komt overeen met de vijf Olympische ringen.

De voorzijde van de munt bestaat uit een frontaal portret van de Koning. De banen in de

achtergrond sluiten aan op die van de keerzijde. Hierdoor ontstaat er één geheel zodra je

de munt omkeeft tussen duim en wijsvinger. Zowel de figuur Fanny Blankers-Koen als

het portret van de Koning Willem-Alexander zijn op een schetsmatige manier

weergegeven. De beide tekeningen bestaan alleen uit rechte Iijnen waardoor er een

heldere afbeelding ontstaat.

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een uitgebalanceerd ontwerp met een krachtig beeld. De munt

is overzichtelijk en goed leesbaar. De keerzijde is mooi afgewerkt waarbij de (ijnen

snelheid uitstraen. De frontale uitvoering van het portret op de voorzijde is goed

gekozen en vormgegeven.



Conclusie en advies

De aangeboden ontwerptijd was kort. Desondanks waren de kunstenaars in staat om

uitgewerkte en doordachte ontwerpen aan te leveren. De sprint van de atlete heeft tot

verbeelding gesproken en de kunstenaars gemnspireerd dit op verschillende wijzen op de

keerzijde over te brengen.

Alle ontwerpen overwegende spreekt het ontwerp van Suzan Drummen en Monique

Wijbrands de commissie het meest aan. Het is een compleet ontwerp, aantrekkelijk door

de beweging aan beide zijden, de gelaagdheden zorgen voor een duidelijke diepgang.

De commissie adviseeft dan ook de bijzondere munt ter ere van Fanny Blankers-Koen te

laten uitvoeren naar het ontwerp van Suzan Drummen en Monique Wijbrands. De

kunstenaars zullen verzocht worden de herkenbaarheid van het euroteken duidelijker

weer te geven.
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Adviesrapport van de Muntadviescommissie 2018 betreffende de voor- en keerzijde van

de bijzondere 5 en 10 euromunt “100 jaar Wageningen, University and Research”

Inleiding

Op grond van artikel 2 van het instellingsbesluit Muntadviescommissie 2018 heeft de

commissie tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren over de keuze van de

beeldenaars voor bijzondere munten en herdenkingsmunten.

De commissie is als volgt samengesteld: Lex Pott (beeldend kunstenaar), Stani Michiels

(architect en beeldend kunstenaar), Els van Odijk (Directeur Rijksakademie van

beeldende kunsten) en Martin Bloemendal (numismaat), alsmede Sander Knol (Product

Manager van de Koninklijke Nederlandse Munt) en Irma Dollen (voorzitter, Hoofd van de

afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit van de directie Financiële Markten, ministerie

van Financiën).

Het onderhavige rapport betreft de beoordeling van de ontwerpen voor de bijzondere

munt van 5 en 10 euro die wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan

van de Universiteit van Wageningen.

Werkwijze bij de voorbereiding

Voor het muntontwerp is een oproep gedaan in editie 1 — 2018 van “BK-Informatie”,

Tijdschrift voor beeldend kunstenaars (verschijningsdatum 2 februari 2018).

Tijdens de bijeenkomst van de Muntadviescommissie op 7 maart 2018 hebben de eden

de ingezonden portfolio’s bestudeerd. 9 ontwerpers zijn uitgenodigd een concreet

ontwerp in te dienen:

_________________________________________________________

I IMalin Persson,

______________________
____________________lop

13 maart 2018 zijn de ontwerpers bij de Koninklijke

Nederlandse Munt geInformeerd over o.a. de technische aspecten aangaande het ma ken

van een munt.

1



Op 25 mei heeft de Muntadviescommissie met iedere kunstenaar zijn/haar ingeleverde

ontwerp besproken. Aansluitend zijn alle ontwerpen door de commissie bediscussleerd en

beoordeeld.

Beoordeling van de ontwerpen

De commissie heeft geconstateerd dat de kunstenaars zich goed in de vele facetten van

het thema van de munt “100 jaar Wageningen, University & Research” hebben verdiept

en zich hebben laten inspireren door de verschillende logo’s van de Universiteit. Dit komt

mede tot uiting in diversiteit van de ontwerpen. Alle ontwerpen worden op grond van het

beschikbare materiaal en de gegeven toelichtfng als voldoende gefundeerd beoordeeld en

zijn technisch realiseerbaar.

Hieronder worden per ontwerp de bedoelingen van de kunstenaar kort beschreven,

gevolgd door de visie van de commissie. Sesloten wordt met de conclusie.
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Het on twerp

Bij verdieping in “100 jaar Wageningen University & Research” (WUR), in de bijzondere

mensen die verbonden zijn en waren, in de ontwikkelingen van de afgelopen honderd

jaar, de enorme diversiteit aan betrokken landen, de ideeën en diverse onderzoeken,

kwam de kunstenaar tot de conclusie dat hij niet wilde proberen het totaal hiervan in één

munt samen te vatten. De kunstenaar heeft gekozen voor één iconisch beeld dat het

bestaan van honderd jaar Wageningen University & Research in de schijnwerpers zet en

de universiteit Iaat schitteren en stralen naar de toekomst toe. De Koning maakt deel uit

van het iconisch beeld en verbindt het met Nederland.

Visie van de commissie

Een afwijkend ontwerp met een originele keuze om ruimte te creëren voor een

conceptuele gedachte in plaats van het illustratief weergeven van 100 jaar activiteiten

Universiteit van Wageningen. Een mooi krachtig ontwerp. De op de munt weetgegeven

stralen, stralen twee kanten uit, naar binnen en naar buiten. De munt wordt hierdoor

extra gelaagd.
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Het ontwerp

Natuur speelt een grote rol binnen de Universiteit van Wageningen (WUR), zowel in het

onderwijs als in het onderzoek. Het vergaren van kennis ult de natuur vindt plaats door

het inzoomen op details. Vervolgens wordt die kennis wetenschappelijk naar meso- en/of

macro niveau vertaald. Dit in- en uitzoomen op de natuur heeft de kunstenaar op het

ontwerp afgebeeld. Op de keerzijde laat de munt een landschap zien, met akkers op de

voorgrond en een sterrenhemel daarachter. Het landschap is samengesteld ult de drie

logo’s van 100 jaar WUR. De geabstraheerde vorm van het hoofdgebouw van de

Universiteit is als vierde onderdeel op de keerzijde te herkennen. Op de voorzijde van de

munt wordt op de natuur ingezoomd: een fijne, organische tekening van bladnerven,

tevens het hoofdlogo van 100 jaar WUR. Het portret van de Koning (hoofd en kraag) is

vereenvoudigd en stilistisch uitgewerkt. Het portret van de Koning en de afbeelding van

het WUR-gebouw verbinden nog eens extra de voor- en de keerzijde.

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een slim ontwerp waarbij het spel van drkels zorgt voor een

moole samenhang tussen voor- en keerzijde. Het is een heldere, leesbare munt, waarbij

de kunstenaar over elk detail heeft nagedacht. De munt lijkt letterlijk groter te worden

door de uitsneden van de cirkel. Mogelijk dat de nominale waarde door het aanbrengen

van relief nog wat verduidelijkt kan worden.

2G
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Het on twerp

De veelzijdigheid van de Universiteit van Wageningen (WUR), van onderwijs en

onderzoek tot praktische toepassing op micro en meta niveau, is het uitgangspunt voor

dit ontwerp. De kunstenares is op zoek gegaan naar een element uit de natuur dat deze

aspecten kan symboliseren. Ze kwam uit bij “fractals”: oneindig gedetailleerde

geometrische tiguren, die overal in de natuur voorkomen. Fractals symboliseren in dit

ontwerp de eeuwige beweging van onderzoek naar toepassing en vice versa. Door één

element in de fractal te vetanderen, verandert het hele systeem. De fractal die de

kunstenares gebruikt heeft, is de boom van Pythagoras. Deze driehoek wordt vaak in

relatie gebracht met de WUR, door de wijze waarop zij samenwerkt met overheden,

kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven, ook wel de “Gouden Driehoek van

Wageningen” genoemd. Het wijd vertakkende lijnenspel op de munt verbeeldt ook het

wereldwijde netwerk van (oud)studenten en werknemers van de WUR.

De voorzijde toont een landschap met een iconische boom, opgebouwd uit fractals, die

spiegelt met de horizon als omslagpunt. De weerspiegeling in de bodem staat voor de

diepe worteling van de WUR. Samen symboliseren ze het repetitieve en nauwgezette

karakter van wetenschappelijk onderzoek en het belang van het overbrengen van kennis.

De keerzijde toont een uitvergroting van de Pythagoras-boom. Deze uitvergroting in de

cirkel (loep), is het zelfde beeld als langs de rand, een kenmerkende eigenschap van de

fractal, waarbij je veelal oneindig kunt uitvergroten zonder dat het beeld verandert. De

Koning wordt “en profil” als observator atgebeeld.
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Visie van de commissie

De commissie vindt het concept van vertakking van steeds kleiner wordende haatvaten

een mooie vondst. Er is een duidelijke samenhang tussen voor- en keerzijde. MogeIijk

zou het een sterker concept worden indien gekozen was voor een 3D- in plaats van een

2D-uitwerking. De commissie vraagt zich af de plaats van het poftret van de Koning wel

eer doet aan de waardigheid en het belang van de Koning op het muntontwerp.
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Het ontwerp

De Universiteit van Wageningen (WUR) houdt zich bezig met onderzoek met een

wereldwijde impact. Soms heel complex en abstract, soms inzoomen en dan weer

verbreden. Tegelijkertijd draaien alle vragen cm de mens. In de WUR komen onderzoek,

mens en maatschappij heel dicht bij elkaar. De dagelijkse realiteit is aanwezig in het

ondetzoek. Zichtbaar in onze voeding die geproduceerd wordt door machines die ons

vertrouwd zijn. In die zin staat de WUR midden in het alledaagse leven. De kunstenaars

hebben deze aanpak willen laten zien in het muntontwerp.

De keerzijde staat voor inzoomen. Alledaagse groenten en machines zijn hier op terug te

vinden. De afbeeldingen laten zien wat voortkomt uit en groeit als gevoig van

onderzoek en innovaties. Deze afbeeldingen zijn over een “mathematische

groeistructuur” geplaatst, die de structuur van het onderwijs aan de WUR weerspiegelt;

alle verschillende opleidingen en onderzoeken, zowel naast elkaar als door elkaar heen.

Op de voorzijde is een beweging zichtbaar die doet denken aan het zgn. “butterfly-effect”

(een kleine beweging die een grote serie veranderingen elders veroorzaakt). De

kunstenaars hebben deze beweging verbeeld door middel van een uitdijende rimpeling in

het water. Deze rimpeling verandert in het portret van de Koning.

Visie van de commissie

De munt toont een verrassende compilatie van beeldende elementen die ten grondsiag

liggen aan de WUR. Mogelijk zijn de losse elementen echter niet goed te onderscheiden

op de ‘kleine maat’ van een munt. De rimpeling die de beweging en potentie van kennis

weergeeft, is mcci gekozen. Het centrum van de rimpeling verbindt de voor- en

keerzijde.
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Het ontwerp

De kunstenaar is op zoek gegaan naar een iconisch beeld dat naar de vele aspecten van

kerngebieden van de Universiteit van Wageningen (WUR) verwijst. Een beeld dat

refereert aan zowel het verleden als aan de toekomst en tegelijkertijd simpel en complex

is. Een beeld dat vele aspecten bezit die belangrijk zijn voor het even en de

omstandigheden op aarde. De boom veftolkt wereldwijd deze iconische en symbolische

betekenis

Op de keerzijde van de munt is gekozen voor een geIllustreerde boom die doet denken

aan oude ptenten van bomen en wetenschappelijke gravures; hierdoor wordt het 100-

jarige bestaan van de WUR gesymboliseerd. Door en om de boom heen zijn moderne

symbolen afgebeeld die verwijzen naar de wetenschap.

Op de voorzijde is gekozen voor een modern beeld van de Koning. Dit portret is

opgebouwd uit kleine “moleculen” die door grootte of door onderlinge samenhang het

portret vormen. De realistische gravure van een bloeiende bloesemtak aan de voorzijde

vormt de aardse/gevoelige tegenhanger ten opzichte van het theoretische en

wetenschappe(ijke van de molecuulstructuur.

Visie van de commissie:

De commissie spreekt van een authentieke munt met rnooie originele typografie. Wel

mist het streepje in de naam van de Koning. Koolstof en moleculen vormen de rode

draad in het ontwerp, hetgeen bijzonder gevonden is en goed aansluit bij het

wetenschappelijke thema van deze munt.

2G
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Maim Persson

Het on twerp

De voor- en keerzijde van de munt zijn opgebouwd ult een geabstraheerde vorm van de

zonnebloem. Het is de regelmaat van de natuur, die eeuwig en onontkoombaar is als een

wiskundige Fibonacci-reeks en daarom kan worden blootgelegd door de wetenschap. De

kunstenares heeft de zonnebloem gekozen als basis en achtergrond voor het ontwerp,

omdat het een belangrijke cultuurplant is. Zi] wordt gefascineerd door de zonnebloem

onder andere omdat deze heliotropisme (overdag draait de bloem met de zon mee van

oost naar west, s ‘nachts beweegt zij zich weer terug van west naar oost) vertoont,

hetgeen een verwijzing zou kunnen zijn naar de wereldwijde belangen van de Universiteit

van Wageningen (WUR).

Aan de voorzijde van de munt is het patroon onderin de bloem verbeeld. De punten of

“cellen” omcirkelen het portret van de Koning en waaieren vervolgens naar buiten toe.

Het ontwerp voor de voorzijde is krachtig door de eenvoud en het excentrische van

portret en ‘omlijsting’.

De keerzijde bestaat ult een variatie op het zonnebloem-thema. De zonnebloemzaden

worden bijna verkavelde velden of akkers. De afgebeelde erlenmeyer is een herkenbaar

symbool voor onderzoek. Aan de onderzijde is een ontspruitende plant geplaatst als

verbeelding van groei en toekomst. Het logo van de WUR is geplaatst in een van twee

kielnere cirkels, de andere cirkel toont het economische waarde teken. De ene cirkel gaat

over in de andere, hetgeen verwijst naar celdeling en naar het verband tussen

wetenschap en economie.
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V/ste van de commissie

De commissie is onder de indruk van de professionele presentatie. Het ontwerp toont een

interessante, rustige munt met een krachtige uitstraling. De commissie is aangenaam

verrast over het feit dat de kunstenares zich beperkt tot het logo van de WUR zelf en dit

combineert met een persoonlijke interptetatie waarin ook de relatie met haar autonome

werk zichtbaar is.
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Het on twerp

De basis voor bet ontwerp is het hoofdlogo van het 100-jarig bestaan van de Universiteit

van Wageningen (WUR) in combinatie met de structuur van een netwerk. De kunstenares

heeft gekozen voor een veel voorkomende structuur om netwerken aan te duiden, zoals

een metronetwerk, sneiwegen of printkaarten van een computer. Het doet ook denken

aan schematisch weergegeven natuurlijke structuren zoals de nerven van een blad. Het

verbeeldt de wegen waarlangs de kennisuitwisseling plaats vindt en staat voor bet

wereldwijde netwerk van de WUR. Tegelijkertijd geeft de structuur ook de diversiteit van

onderzoek aan en de afslagen die worden genomen vanaf één hoofdlijn. Tussen de

knooppunten van ‘het netwerk’ komen in de vorm van de overige WUR logo’s de science

groups en kerntaken van de WUR tot uitdrukking.

De keerzijde van de munt doen denken aan Nederland met haar landschap van bovenaf

bezien en verwijst daarmee ook naar de historie van de universiteit als landbouw

universiteit. De hoofdlijn van bet 100 years logo drukt als het ware door de munt heen,

zij verbindt voor- en keerzijde.

Op de voorzijde is het 100 years WUR logo gebruikt met bet portret van de Koning

opgemaakt in een strakke vormgeving.

Visie van de commissie:

Een strak vormgegeven munt die leesbaar en duidelijk is. Er is een mooi contrast tussen

het geometrische op de keerzijde en het organische op de voorzijde. De onderliggende

structuur met uitwerking van de netwerken is door de kunstenares goed doordacht.
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Het on twerp

De kunstenaar heeft etvoor gekozen om de drie kerndomeinen van de Universiteit van

Wageningen (WUR), ‘life, food and earth’, centraal te stellen in het ontwerp en

tegelijkertijd een verwijzing te ma ken naar het voortdurend onderzoek dat door de WUR

verricht wordt.

Op de keerzijde van de munt staan een bij, een ontspruit zaadje en de wereld afgebeeld,

rondom verbonden met een feestelijk DNA-lint. In het midden is gebruik gemaakt van

het bestaande logo dat doet denken aan akkers, zonnestralen en uitdijende

vooruitzichten. Om een moole balans en eenheid tussen voor- en keerzijde te creëren

heeft de kunstenaar op de voorzijde het hoofdlogo van 100 jaar Wageningen University &

Research gebruikt die naast een reterentie naar de natuur ook een statig karakter van

koninklijk allure heeft.

Het portret van de Koning is bescheiden maar modern en met bilk op de toekomst in de

bladnerven geplaatst.

Visie van de commissie

Een munt die samenvat waar de WUR voor staat. Het is een rustige munt, niet overladen

met afbeeldingen. De keuze voor een wereldbol op de keerzijde, als symbool voor de

verbindende rol van de universiteit, sluit mooi aan op de actualiteit. Het DNA-lint inzetten

als een ornament is een moole vondst. Het midden van de keerzijde beoordeelde de

commissie als minder geslaagd.
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Het on twerp

De kunstenaar vindt het belangrijk dat de munt een feestehjke uitstraling heeft en dat

verleden, heden en toekomst verenigd worden. Hij heeft er derhalve voor gekozen de

oranjetak van een muntstuk van honderd jaar geleden, uit 1918, opnieuw te gebruiken.

De oranjetak dient als symbool van de verbondenheid tussen het huis van Oranje en

Nederland. Tevens verwijst de tak van de tegelijkertijd bloemen en vruchten dragende

citrusplant naar de eeuwigheid. Deze dubbele betekenis verbindt de voor- en keerzijde

van de munt.

Aan de voorzijde worden beide takken verbonden door een strik met aan de binnenkant

de contour van Nederland, waarin vervolgens de geografische positie van Wageningen is

aangegeven.

Op de keerzijde refereert de kunstenaar aan de leus op de draaideur van het FORUM

gebouw van de Universiteit van Wageningen (WUR), “For Quality of Life”. Deze leus

maakt de deur niet alleen letterlijk, maar ook symbolisch, drager van de missie van de

WUR. De deur geeft toegang tot kennis en is tegelijkertijd, beladen met die kennis, de

weg naar buiten.

Op de voorzijde is de Koning weergegeven als een voiwassen, hedendaagse Koning.

Vanuit het medaillon kijkt de Koning naar Nederland en naar Wageningen.
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Visie van de commissie

De commissie spreekt van een voile munt met verrassende keuzes. Bijzonder cm de link

te maken naar een munt van exact 100 jaar geleden. De gekozen tak oranjebloesem als

binding tussen verieden, heden en toekomst is origineel. De commissie vindt het minder

gepast dat de Koning naar beneden kijkt.
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Conclusie en advies

De kunstenaars hebben uitgewerkte en doordachte ontwerpen aangeleverd waarbij

verrassende keuzes zijn gemaakt. Daarvoor complimenteert de commissie alle

kunstenaars.

De commissie komt tot de conclusie dat het ontwerp van Maim Persson zich hetbeste

leent voor de bijzondere munt ter gelegenheid van “100 jaar Wageningen University &

Research”. Deze munt toont een rijkheid aan facetten waarbij er sprake is van een

bijzondere combinatie van sculptuur en vlakheid. Het is een mod, feestelijk ontwerp dat

goed aansluit bij het feestelijke thema. De wijze waarop de kunstenares invutling heeft

gegeven aan logo en niet van de standaard logo’s is uitgegaan, spreekt zeer in haat

vootd eel.

De commissie adviseett dan ook de bijzondere munt te laten uitvoeren naar het ontwerp

van Maim Persson, waarbij zij wet voorstelt de Engelse tekst “100 yeats” te vervangen

door “100 jaat”.
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Document 4

STRIKT VERTROUWELIJI<
2019-0000134696

31 oktober 2018

Adviesrapport van de Muntadviescommissie 2018 betreffende de voor- en keerzijde van

de bfjzondere 5 en 10 euromunt “Operatie Market Garden”

Inleiding

Op grond van artikel 2 van het instellingsbesluit Muntadviescommissie 2018 heeft de

commissie tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren over de keuze van de

beeldenaars voor bijzondere munten en herdenkingsmunten.

De commissie is als volgt samengesteld: Lex Pott (ontwerper), Stani Michiels (architect

en beeldend kunstenaar), Els van Odijk (oud-directeur Rijksakademie van beeldende

kunsten) en Martin Bloemendal (numismaat), aismede Sander Knol (Product Manager

van de Koninklijke Nederlandse Munt) en Irma Dollen (voorzitter, Hoofd van de afdeling

Institutioneel Beleid en Integriteit van de directie Financiële Markten, ministerie van

Financfën).

Het onderhavige rapport betreft de beoordeling van de ontwerpen voor de bijzondere

munt van 5 en 10 euro die wordt uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking aan

operatie Market Garden, in 2019 75 jaar geleden.

Werkwijze bij de voorbereiding

Voor het muntontwerp is een oproep gedaan in editie 3 — 2018 van “BK-Informatie”,

Tijdschrift voor beeldend kunstenaars (verschijningsdatum 27 april 2018).

Tijdens de bijeenkomst van de Muntadviescommissie op 14 juni 2018 hebben de leden de

ingezonden portfolio’s bestudeerd. Acht ontwerpers zijn uitgenodigd een concreet

ontwerp in te dienen: I I
Tim Breukers. Op 28juni 2018 zijn

de ontwerpers bij de Koninklijke Nederlandse Munt geInformeerd over o.a. de technische

aspecten aangaande het maken van een munt. Tevens is op 1 september 2018 voor de

kunstenaars een rondleiding georganiseerd (de zogenaamde Battlefield Tour) waarbij de

kunstenaars dezelfde weg hebben afgelegd als destijds de gealileerden tijdens operatie

Market Garden.
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Op 24 oktober 2018 heeft de Muntadviescommissie met iedere kunstenaar zijn/haar

ingeleverde ontwerp besproken. Aansluitend zijn alle ontwerpen door de commissie

bediscussieerd en beoordeeld.

Beoordeling van de ontwerpen

De commissie heeft geconstateerd dat de kunstenaars zich goed in de geschiedenis van

operatie Market Garden verdiept hebben. De door de Koninklijke Nederlandse Munt

georganiseerde “Battle Field Tour” heeft de kunstenaars hier zeker bij geholpen. Een

enkeling is zelfs naar Engeland afgereisd voor verdere contacten met veteranen. De

parachute/parachutist als icoon is door veel kunstenaars opgepakt en op verschillende

wijzen als symbool gebruikt. Ook de brug over de Rijn in Arnhem komt meermalen als

iconisch beeld van Market Garden voor. Alle ontwerpen worden op grond van het

beschikbare materiaal en de gegeven toelichting als voldoende gefundeerd beoordeeld en

zijn technisch realiseerbaar.

Hieronder worden per ontwerp de bedoelingen van de kunstenaar kort beschreven,

gevolgd door de visie van de commissie. Besloten wordt met de conclusie.
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Het on twerp

De kunstenaar is uitgegaan van de tweeledige betekenis van “Market Garden”, de lucht

en de grond. Dit is vertaald in een Iandschap dat zowel verwijst naar de plaats en

gebeurtenis als ook naar een mentale ruimte. Het beeld van neerdalende parachutisten is

iconisch voor de operatie Market Garden. De kunstenaar is onder de indruk van de

Airborne War Cemetery, de enorme hoeveelheid aan zerken, de verstilling en de bezinning

die de rustplaats met zich meebrengt. Hij kiest ervoor dit met minimale middelen en

ingetogenheid op de munt te verbeelden.

Op de keerzijde is een gelijke verdeling te zien tussen lucht en land. Het geheel vormt

een landschap met de brug aan de horizon als ankerpunt. De kruizen boven en onder de

horizon symboliseren de gevallenen bij operatie Market Garden. In de lucht zijn de

kruizen minder gelijkmatig gerangschikt; zij brengen de dag in herinnering, een Iucht

gevuld met parachutisten. Tegelijkertijd vormen zij een overdrachtelijke ruimte die

appelleert aan het verlies. De kruizen op de grond symboliseren de grondtroepen. De

ordening verwijst naar de Arnhem Oosterbeek War Cemetary.

De eenvoud, ingetogenheid en verstilling van de keerzijde is ook op de voorzijde

doorgevoerd. Het portret van de Koning is met één opliggende Iijn weergegeven.

Visie van de commissie

Een mooi, helder ontwerp. De kunstenaar heeft er bewust voor gekozen een aantal

elementen weg te laten waardoor de eenvoud tot de verbeelding spreekt. Op het eerste

gezicht oogt het ontwerp minimaal, maar na de toelichting van de kunstenaar krijgt het

ontwerp meer diepgang. De kruizen raken aan de kern van de tragedie van operatie

Market Garden waardoor het een ernstige munt is. Wel kan de vraag gesteld worden of

het ontwerp voldoende eer doet aan de geslaagde delen van de grotere missie.
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Het on twerp

De kunstenaar wil de ervaring van de burgers verbeelden op de munt en is bij het

I Iontwerp uitgegaan van een citaat uit het dagboek van

I “De mensen zifn opgewekt en drukken elkaar de hand. Wij voelen ons

De zware machines met hun zweefvliegtuigen blijven maar aankomen. Qok zifn er bij die

parachuten uitgooien. We tellen uit ieder toestel 28 stuks. AIlerlei kleuren hebben ze. Het

is zo’n machtig schouwspel om noolt te vergeten.”

De voorzijde van de munt toont een eenvoudige directe weergave van de contour van

het hoofd van de Koning waarmee de kunstenaar wil laten zien dat de Koning de missie,

de soldaten en de burgers herdenkt. De witte anjer en de “poppy” (kiaproos)

symboliseren het eerbetoon dat de Koning brengt aan de veteranen en gevallen soldaten,

zowel in Nederland als in de geallieerde landen, waarbij de “poppy” de geallleerden

adresseert. De Koning wordt omringd door het scherm van een parachute.

Op de keerzijde van de munt zijn naast paratroepers en vliegtuigen ook acht bruggen te

zien. De bruggen staan symbool voor het doel van de missie en de geplande route die de

soldaten zouden afleggen. Voor elke rivier en elk kanaal is één brug geplaatst waardoor

de route en daarmee de blauwdruk van de missie wordt weergegeven.

Visie van de commissie

De commissie vindt de keuze van de acht bruggen origineel. Er ontstaat een sterk beeld.

Het was dan ook niet direct nodig geweest de namen van de bruggen toe te voegen. Dit

haalt in de opvatting van de commissie de kracht van de vondst enigszins weg. Er is erg

veel informatie (beeldtaal) op de munt terug te vinden waardoor het verhaal van Market

Garden wellicht wat te gecompliceerd verteld wordt.

2G
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Het on twerp

De kunstenares heeft zich laten inspireren door de Iucht. De wolkenlucht symboliseert

naast vergankelijkheid ook hoop en nieuw leven; het altijd blijvende en telkens

veranderende; dat wat ons verbindt door de tijd heen en dat wat de tijd verbindt aan ons.

De Iucht draagt de herinnering aan de gebeurtenissen van die dagen in zich. Soldaten op

de grond keken omhoog in afwachting van de luchttroepen, in de hoop op versterking. En

zij was het decor voor de gruwelijke taferelen: mannen die voordat ze konden landen,

werden neergeschoten en stierven. Zij zagen als laatste voor het sterven de hemel. De

hemel als het centrum van de munt is een ode aan- en herdenking van- de gevallenen.

De kunstenares heeft er bewust voor gekozen weinig elementen op de munt at te beelden

waardoor de essentie van het verloop en de afloop van de operatfe Market Garden tot

uiting komt.

Op de voorzijde van de munt is gekozen voor een bescheiden en verstilde weergave van

de Koning om de betekenis van de munt te onderstrepen. Het portret is klein

weergegeven waardoor het wordt opgenomen in het wolkenlandschap.

De keerzijde van de munt toont dezelfde wolkenlucht. De ring om de wolken heen

benadrukt de doorkijk naar de Iucht aan beide zijden. De kunstenares heeft twee

symbolen in de ring geplaatst die direct verwijzen naar de operatie Market Garden: een

zandloper en een brug

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een prachtige symboliek. De Iucht staat voor tijdloosheid en

gaat terug tot de essentie. Ook is de commissie onder de indruk van de wijze waarop de

kunstenaar haar autonome werk vertaalt naar de opgave: een herdenkingsmunt voor

operatie ‘Market Garden’. Ten grondsiag aan de wolkenlucht in het ontwerp Iigt een

5



schiiderij dat de kunstenaar heeft gemaakt van de Iucht. De commissie vraagt zich echtet

at of de vertaflng van het geschilderd beeld van de woIkenucht voldoende tot z’n recht

komt op het muntopperviak.
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On twerp

Met deze munt wil de kunstenaar het persoonlijke verhaal van de veteranen vertellen en

een eerbetoon brengen aan hen die hierbij omkwamen. Destijds jonge mannen, uit een

ander land, sprongen voor onze vrijheid. De kunstenaar heeft meerdere veteranen

persoonlijk gesproken en is diep geraakt door hun verhaal. De tekstregel van een gedicht

door één van hen geschreven, is op het muntontwerp verwerkt.

Op de voorzijde is het gestileerde beeld weergegeven van een soldaat die sprong, de

sprong die moest leiden tot de bevrijding van Nederland. Door de Koning een opgewekte

uitstraling te geven, wil de kunstenaar de waardering vanuit Nederland voor de

veteranen weergeven.

Op de keerzijde heeft de kunstenaar ervoor gekozen met eenvoudige, strakke lijnen bet

patroon van een parachuteschetm af te beelden. Rondom de munt staat de tekstregel uit

het gedicht van John Jeifries, veteraan uit Engeland. Veel parachutisten hebben de

landing niet overleefd; dit was voor hen het laatste beeld dat ze gezien hebben.

V/ste van de commissie

De commissie is onder de indruk van de grondige en persoonlijke voorbereiding van de

kunstenaar. De materialisatie van bet ontwerp tot een 3D-print getuigt van de passie van

de kunstenaar en wordt door de commissie zeer gewaardeerd. Het gebruikte citaat is

mooi gevonden en versterkt de verbeelding van het verhaal van operatie Market Garden.

Door de parachutist langs en door bet hoofd van de Koning af te beelden, wordt er

mogelijk afbreuk gedaan aan de waardigheid van de Koning.
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Het ontwerp

De kunstenaar heeft zich voor het ontwerp van deze munt laten inspireren door het

massale gebruik van luchtlandingstroepen tijdens operatie Market Garden. De munt

concentreert zich op de slag bij Arnhem en toont de brug over de Rijn, de

transportvliegtuigen en de parachutisten. De elementen zijn weergegeven op een wijze

die refereeft aan oude hierogliefen.

De voorzijde van de munt is gebaseerd op de structuur van een authentieke WWII

parachute. De lay-out creëert een wederkerend patroon dat vanuit elke hoek hetzelfde

lijkt. Het profiel van koning Willem-Alexander wordt ondersteund door parachutelijnen

die zich uitstrekken naar de rechter benedenhoek, waardoor de munt een gevoel van

beweging en richting krijgt. Ook wordt de voorzijde zo verbonden met de keerzijde.

De keerzijde herhaalt de gestileerde vorm van de parachute op de voorkant, maar hier

wordt het gebruikt om een sferische “scene” te creëren, waar de militaire operatie

plaatsvindt. De brug van Arnhem loopt horizontaal over de munt om een verhaal vast te

stellen. Daarboven zweven Dakota’s en Horsa-zweefvliegtuigen in dezelfde soort V

formatie als die eens over het water vanuit Engeland viogen. Na het bereiken van het

Nederlandse vasteland daalden parachutisten uit de lucht om de brug te veroveren, wat

op de munt een gevoel van omgekeerde beweging — of oppositie — benadrukt.

Visie van de commissie

De keerzijde geeft een interessant beeld van hoe de lucht er destijds uit zal hebben

gezien. De commissie is onder de indruk van de rijkheid aan schakeringen waarmee de

parachute op de voorzijde is weergegeven. Het felt dat de kunstenaar hieftoe een uit die

periode komend parachutescherm heeft gevonden en als voorbeeld heeft gebruikt wordt

gewaardeerd. De lijnen naar het hoofd van de Koning worden als minder respectvol

ervaren. De door de kunstenaar ter plekke veftoonde 3D-versie van het muntontwerp

toont een moole munt.
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Het on twerp

De essentie van dit ontwerp is een sprong door de tijd heen, tijdens de oorlog van toen

naar de vrede van het heden. Op beide zijden heeft de kunstenares een Iichtstraal

afgebeeld, omdat het Iicht van toen dwars door de tijd heen ook vandaag en in de

toekomst blijft bestaan; het Iicht van een ieder die moed en bereidheid tot opoffering

toonde, van zowel militairen als van burgers. Het verwijst naar het Iicht in ons dat geen

oorlog kan uitdoven.

De voorzijde van de munt staat voor ‘de historie’; operatie “Market Garden”, de enorme

hoeveelheid parachutisten die waren ingezet voor deze operatie. De kunstenares vertaalt

de daad van een militair — metaforisch gesproken — naar een daad van Iicht door de

weergave van een open parachute die vanuit de onderkant te zien is. De afgebeelde

parachutist hangt in een straal van Iicht. Het portret van de Koning is een schets om de

oorsprong van het Iicht heen.

De keerzijde van de munt staat voor het heden van waaruit wij herdenken. Herdenken

betekent een herinnering een vaste plaats geven, als een steen in de tijd. De

kunstenares heeft hiertoe cirkels van stenen op de munt weergegeven, die op hun beurt

weer verwijzen naar de grafstenen van de gevallen soldaten. De duif in het Iicht staat

voor de universele metafoor voor vrede.

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een rustige, evenwichtige munt. Er is een grote samenhang

tussen voor- en keerzijde. De weergave van de vredesduif in het centrum van het Iicht is

mooi gevonden. De weergave van de nominale waarde is wat klein, dit zou prominenter

zichtbaar moeten zijn. Hoewel de tekst in de ring zeer aanspreekt, is het jammer dat

deze wat lastig Ieesbaar is.

9



2G

Hat on twerp

De kunstenares zoekt in haar ontwerp naar een beeld waarin de kwetsbaarheid van

operatie Market Garden ervaren kan worden. De interpretatie van de afbeelding van de

parachutist is dan ook meerledig: valt hi]? zweaft hi]? Zwevend in de lucht, tussen plan

en werkelijkheid en onwetend waar hi] terecht zai komen, maakt de parachutist een val

in het onbekende.

Op de keerzijde van de munt is het beeld van een parachute weergegeven met

kenwoorden afkomstig van een landkaart uit 1944. Daze kaart van hat gebied rondom

Arnhem is gemaakt door ‘de Amerikanen’ en was bestemd voor operatie Market Garden.

De verschillande woorden die worden gebruikt om hat terrain te karakteriseren geven op

eenvoudige wijze de onbekendheid van Amerikanen en Engelsen met het gebied wear en

verwijzen naat hat belang van communicatie tijdens de oparatie. De overgava van de

‘neervailenda’ parachutist staat voor de moed je in hat onbekende te begevan ten

dienste van aen hoger doef.

Op de voorzijde haeft de kunstenares aen verwijzing naar operatie Pegasus (ean

deeloperatie van Market Garden waarin in evacuatie van soldaten tatug naar Engelse

bases was voorzien) verwarkt. Da vlaugei in hat water die hat portret van de Koning

omzoomt, symboliseert operatie Pegasus. De Koning blikt terug op operatie Market

Garden; de moed van de soldaten, da kwetsbaarheid van de operatie an de afloop

waarbij alias ward gedaan om diagenen die garad dienden te worden uit ‘vijandelijka

gebieden’ te redden. Een militaira operatie die geschiedenis haeft gemaakt en hardacht

dient te wordan! De Koning kijkt naar de lucht. Met zijn blik lagt hij een verbinding

tussen heden en verladen.

Visie van de commissie

De door de kunstanares in de toeiichting gaduida en in het ontwarp verbeelda spanning is

duidalijk voelbaar vanuit de kwetsbaarhaid van de springande parachutist. De commissie
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vindt de afgebeelde boiling van de parachute mooi gevonden. Hierdoor wordt een gevoel

van diepte en ruimteiijkheid gecreëerd. De woorden afgeleid van de historische aan

operatie Market Garden verbonden Iandkaart en de weergave hiervan op het scherm van

de parachute is goed bedacht. De voorzijde getuigt van een prachtige extra dimensie

aan het thema door te verwijzen naar operatie Pegasus. De cartoonachtige weergave van

de Koning die versterkt wordt dor de ais een kraag werkende vleugeis raakt aan de

waardigheid van de Koning.
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Tim Breukers

2G: Onder embargo

Het ontwerp

Materialiteit, het fysiek beleetbare, speelt een leidende rol in het beeldend werk van de

kunstenaar. Dit heeft hij meegenomen in het nadenken en uitwerken van een ontwerp

voor het muntontwerp voor de herdenking van Market Garden. De ‘geborduurde’

emblemen die worden gedragen op de uniformen van militaire eenheden functioneren als

herkenningstekens voor hun positie, groep, opdracht en/of functie. De kunstenaar heeft

ervoor gekozen de geborduurde badges en emblemen die hi] aantrot in het Airborne

museum in Haftenstein te gebruiken als drager voor zijn ontwerp. Tijdens Market Garden

werden de badges gedragen door verschillende legereenheden als herkenningstekens.

Tevens getuigen zij van betrokkenheid bij een groep en betrokkenheid bij een

gebeurtenis. De vormgeving, symboliek, materialiteit en bewerkelijkheid van de badges

vormen de basis voor het ontwerp.

De parachute op de keerzijde verbeeldt de grootste luchtlandingsoperatie ooit op

Nederlands grondgebied. De afgebeelde brug is de brug over de Rijn bij Arnhem en

verankert dit aan Market Garden.

Op de voorzijde van de munt is met twee vlakken en een aantal karakteristieke details het

portret van Willem-Alexander weergegeven.

Visie van de commissie

De commissie vindt dit een bijzonder, mooi en goed doorgevoerd ontwerp. De gekozen

materialisatie verbindt het ontwerp bijna fysiek met de uniformen en de impliciete

communicatie uitingen binnen de operatie en geeft op deze manier een extra verbinding

met het herdenken van Market Garden als militaire operatie. Zeker daar waar een

embleem voor verbinding staat. De lichte, open manier van denken, op een creatieve

manier vertaald naar een beeld en naar mogelijkheden en beperkingen van een munt,

spreekt de commissie zeer aan. Bij selectie van dit ontwerp zou het portret van de

Koning marginale aanpassing behoeven bij de mond. Dit is met de kunstenaar

besproken.
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Conclusie en advies

De door de kunstenaars gepresenteerde ontwerpen getuigen alle van een grote

betrokkenheid bij het onderwerp en onderstrepen het belang, en de wens van de

kunstenaars, de herinnering aan operatie Market Garden levend te houden en dit verhaal

uit te dragen via een herdenkingsmunt..

Op basis van alle aangeleverde informatie is de commissie tot de conclusie gekomen dat

het ontwerp van Tim Breukers zich het beste leent voor de bijzondere munt ter

nagedachtenis aan operatie Market Garden. Het is een uiterst origineel ontwerp in een

uitvoering die nog niet eerder in Nederland op een bijzondere munt verwerkt is. De

subtiliteit waarmee deze munt ontworpen is, met als basis badges die voor verbinding

staan, spreekt de commissie bijzonder aan.

De commissie adviseert dan ook de bijzondere munt te laten uitvoeren naar het ontwerp

van Tim Breukers, waarbij zij wel voorstelt de kunstenaar het portret van de Koning

marginaal aan te laten passen.
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Document 5
2019-0000134696

STRIKT VERTROUWELIJK

______________

5 november 2018

Adviesrapport van de Muntadviescommissie 2018 betreffende de voor- en keerzijde van

de bijzondere 5 en 10 euromunt “100 ]aar Nederlandse Iuchtvaart”

Inleiding

Op grond van artikel 2 van het instellingsbesluit Muntadviescommissie 2018 heeft de

commissie tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren over de keuze van de

beeldenaars voor bijzondere munten en herdenkingsmunten.

De commissie is als volgt samengesteld: Lex Pott (ontwerper), Stani Michiels (architect

en beeldend kunstenaar), Els van Odijk (oud-directeur Rijksakademie van beeldende

kunsten) en Martin Bloemendal (numismaat), alsmede Sander Knol (Product Manager

van de Koninklijke Nederlandse Munt) en Irma Dollen (voorzitter, Hoofd van de afdeling

Institutioneel Beleid en Integriteit van de directie Financiële Markten, ministerie van

Financiën).

Het onderhavige rapport betreft de beoordeling van de ontwerpen voor de bijzondere

munt van 5 en 10 euro die wordt uitgegeven ter ere van 100 jaar Nederlandse

Iuchtvaart.

Werkwijze bij de voorbereiding

De leden van de Muntadviescommissie hebben een aantal kunstenaars voorgedragen

voor deze ontwerpopdracht. Na controle van beschikbaarheid en bereidwilligheid zijn de

volgende kunstenaars uitgenodigd: Marijke van Warmerdam,

_______________________________lop

donderdag 5 juli 2018 zijn de ontwerpers bij de Koninklijke Nederlandse Munt

geInformeerd over oa. de technische aspecten aangaande het maken van een munt.

Op dinsdag 30 oktober 2018 heeft de Muntadviescommissie met iedere kunstenaar

zijn/haar ingeleverde ontwerp besproken. Daarna zijn alle ontwerpen door de commissie

beoordeeld.



Beoordeling van de ontwerpen

Alle ontwerpen worden op grond van het beschikbare materiaal en de gegeven toelichting

als voldoende gefundeerd beoordeeld en zijn technisch realiseerbaar.

Hieronder worden pet ontwerp de bedoelingen van de kunstenaar kort beschreven,

gevolgd door de visie van de commssie. Besloten wordt met de conclusie.



Marijke van Warmerdam

100 jaar geleden, toen de luchtvaart in Nederland nog in de kinderschoenen stond,

konden vliegtuigen slechts vanaf de aarde bekeken worden. Inmiddels wordt de ruimte

cm de aarde op vele manieren geexploiteerd. Zo kunnen wij flu ‘van boven naar

beneden’ op vliegtuigen neerkijken. Dit perspectief heeft de kunstenares gekozen voor

het ontwerp van deze munt. Zij heeft zich laten inspireren door in de luchtvaart gebruikte

radarbeelden.

Op de keerzijde is van bovenaf een vliegtuig afgebeeld zoals we dat nu kennen. De

schaduw die het op aarde werpt, is van een vliegtuig van toen. De afstand tussen het

vliegtuig en zijn schaduw symboliseert de verstreken tijd.

Het portret van Koning Willem-Alexander op de voorzijde wordt gevormd door puntjes

identiek aan die van de keerzijde. Dit relief doet denken aan radarbeelden. Radarbeelden

zoeken de omgeving af, lokaliseren en maken zichtbaar. In dit geval worden de kaart van

Nederland en het portret van Koning Willem-Alexander zichtbaar gemaakt.

Visie van de commissie

Een schitterend ontwerp met een mode combinatie van beelden. De wijze waarop de

radarbeelden in relief zijn veftaald, is bijzonder mooi gevonden. Er is slechts een

gedeelte van de Iandkaart van Nederland zichtbaar. Dit is echter ook wat men

daadwerkelijk ziet als men in een vliegtuig over Nederland vliegt. De vondst het vliegtuig

te laten vliegen als de serie van drie munten (EU, zilver en goud) naast elkaar gelegd

wordt, is zeer origineel gevonden. De commissie merkt op dat de afbeelding van de

Koning en face licht naar links neigt. Eij selectie van de dit ontwerp zal de kunstenares

gevraagd worden dit aan te passen om de Koning (licht) naar rechts of duidelijk recht

vooruit te laten kij ken.

Het on twerp
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Het on twerp

De kracht zit in de eenvoud van het ontwerp. De kunstenates heeft er bewust voor

gekozen de keerzijde zo leeg mogelijk gelaten, zodat bet vliegtuig goed zichtbaar wordt

in een lege lucht. Hiertoe is zij geInspireerd door de fotoboeken van Hans Peter Veidman,

waarin foto’s van vliegtuigen met een lege lucht zijn afgebeeld. Een Iucht met een

vliegtuig is voor iedereen herkenbaar. De oude droom van mensen om te kunnen

vliegen, is door de ontwikkeling van de luchtvaart voor bijna iedereen flu realiteit

gewordefl.

De voorzijde toont het beeld dat men ziet vanuit een vliegtuig. In tegenstelling tot de

keerzijde is deze zijde volledig met land gevuld. Het open grasland en het water zijn zeer

kenmerkend voor Nederland. Het portret van de Koning is als een embleem in het

landschap weergegeven als ware bet een rivier van bovenaf gezien.

Visie van de commissie

Een ruimtelijke munt die tot de verbeelding spreekt en een mooi beeld toont. Een

gedurfd ontwerp door de keuze voor eenvoud. De harmonie tussen voor- en keerzi]de

wordt filet volledig herkend. De kunstenares heeft gezocht naar een tegenstelling, maar

dit komt inhoudelijk niet voldoende tot uiting in het ontwerp. De verwijzing naar het

onderwerp “100 jaar Nederlandse Luchtvaart” had nadrukkelijker naar voren mogen

kom en.



On twerp

Uitgangspunt voor de kunstenaar was het maken van een eenvoudig, handgetekend

ontwerp waarbij hij zowel de natuurlijke elementen van vliegen wilde benadrukken als

stil wilde staan bij evolutie binnen de luchtvaart. Hij heeft ervoor gekozen dicht bij zijn

eigen werk te blijven waardoor het ontwerp een combinatie is geworden van abstracte en

figuratieve beelden.

De windmolen op de keerzijde is gekozen als metafoor voor de wind als krachtig

natuurelement. De windmolen fungeert tevens als een coon in het Nederlandse

Iandschap.

Op de voorzijde is een typische Nederlandse zeemeeuw afgebeeld die staat voor een

combinatie van windmolen en vliegtuig. Het papieren vliegtuigje is gebruikt als een

symbool voor innovatie, vliegen wordt steeds geavanceerder.

De typografie is handgeschteven en door de kunstenaar zelf ontworpen.

Visie van de commissie

Het ontwerp is een mooie vertaling van de abstracte gegevens die bij de luchtvaart

horen. Fen sterke keuze van de kunstenaar om zeer dicht bij zijn eigen werk te blijven.

De commissie vindt het sympathiek dat de kunstenaar de typografie zeif ontwikkeld en

handgeschreven heeft, echter de uitvoering is mogelijk te Iuchtig en derhalve minder

passend bij bet thema. De gekozen de symbolen (windmolen, papieren vliegtuig) lijken

wat verder af te staan van bet oorspronkelijke thema, waardoor de ontvanger het thema

op de munt wellicht onvoldoende herkent.
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Het ontwerp

Nederlandse luchtvaart roept bij de kunstenares direct het beeld op van blauwe reigers

op een zomeravond bij de Albert Cuyp markt. Voor de kunstenares staan de blauwe

reigers symbool voor zowel Nederland als de Iuchtvaart en kunnen zij fungeren als een

verbinding tussen natuur en technologie. De vreedzame ontwikkeling van de Nederlandse

Iuchtvaart wordt vertolkt door de blauwe reiger die door de lucht van meerdere

continenten vliegt.

Met het weergeven van een propeller op de keerzijde wil de kunstenares 100 jaar terug

in de tijd gaan, naar de eerste vliegmomenten. De cirkels geven de beweging van het

starten van de propeller aan en refereren qua vorm aan een munt. Uit de beweging

vormt zich een tuip, zijnde een typisch Nederlands symbool.

Op de voorzijde kijkt de Koning naar de horizon. De afgebeelde blauwe reiger

symboliseert de luchtvaart en neemt zo de plaats van een vliegtuig in.

Visie van de commissie

Het is conceptueel een bijzonder ontwerp waar veel aandacht voor detail ult spreekt. Een

mooie, persoonlijke keuze om de blauwe reiger als symbool te nemen voor de verbinding

tussen natuur en economische, vreedzame ontwikkeling. De gekozen beeldtaal verliest

aan kracht in de vertaling op de munt en vertaalt niet direct de strekking van het

jubileum. Tegen het gebruik in heeft de kunstenares ervoor gekozen de naam “Willem

Alexander Koning der Nederlanden” horizontaal over de munt te plaatsen, hetgeen de

commissie een originele vondst vindt. Er is een waardig portret van de Koning gebruikt.
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Het on twerp

De kunstenaar heeft ervoor gekozen om niet alleen het verleden op te nemen in het

ontwerp, maar wil ook nadrukkelijk de toekomst hierin betrekken. 2019 is immers ook

slechts een momentopname en is tevens het begin van een (nieuwe) toekomst.

Verleden, heden en toekomst vormen een driehoek in de cirkel van het muntontwerp en

worden elk door een ander type vliegtuig verbeeld. De condensstrepen op de keerzijde

verwijzen naar tekeningen en teksten die door vliegtuigen in de Iucht worden

geschreven, het zogenaamde “skywriting”. Deze verwijzing wordt ook gebruikt om op de

voorzijde het silhouet van de Koning afte beelden.

Er is bewust voor gekozen de jubileumtekst niet in het ontwerp op te nemen vanwege de

link met eurobiljetten. Daarop staan bruggen afgebeeld die symboliseren dat Europa door

bruggen wordt verbonden. De kunstenaar gebruikt hiervoor de symboliek van de drie

vliegtuigen en is bang dat de tekst “100 jaar Nederlandse luchtvaart” de verbeelding en

waarde van de munt mogelijk beperkt.

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een professioneel en degelijk ontwerp. Zeer goede presentatie

door de kunstenaar waarin hij de strategie om tot het ontwerp te komen erg mooi

toelicht. De kunstenaar heeft de toekomst op een bijzondere wijze meegenomen in het

ontwerp, waarbij de afgebeelde vliegtuigen een bewuste keuze zijn. De subtiele wijze van

vormgeven, zonder horizon, zorgt ervoor dat de ontvanger de munt blijft omdraaien. De

weergave van de nominale waarde spreekt de commissie zeer aan. Deze is nadrukkelijk

aanwezig, maar valt door de grootte bijna weg in het ontwerp.



On twerp

De ontwerper heeft de luchthaven Schiphol als uitgangspunt voor dit ontwerp gekozen.

Schiphol is de thuishaven van zowel de KLM als van (Anthony) Fokker. Tevens is Schiphol

voor de gemiddelde Nederlander het symbool van de Iuchtvaart in zijn algemeenheid.

De architectuur van de boarding gates en de grondmarkeringen laten een interessante

geometrie zien die zich goed op een munt laat vertalen. De ontwerper heeft een luchtfoto

van Schiphol gebruikt en deze gecombineerd met typische afbeeldingen van vliegtuigen.

Op de voorzijde is de plattegrond van het oorspronkelijke Schiphol afgebeeld. Om de

voor- en keerzijde te verbinden, zijn de vormen van de Iuchthaven op de voorzijde een

afgeleide van de afbeelding van de keerzijde. Het gebtuikte portret van de Koning

dateert uit de tijd dat hij opgeleid wetd tot piloot. Mocht de commissie de voorkeur

geven aan een ander portret, dan kan de kunstenaar dit aanpassen.

Visie van de commissie

Het is een conceptueel sterk ontwerp met goede denkbeelden. Een originele vondst om

een verwijzing naar de toekomst te maken waarbij de verbinding tussen heden, verleden

en toekomst goed is vormgegeven. De commissie is onder de indruk van de keuze van

de Iuchthaven als centraal symbool op het muntontwerp. Zonder Iuchthaven is er geen

Iuchtvaart. Ook de verbinding tussen KLM, Fokker en de NLR wordt goed tot uitdrukking

gebracht. De commissie vindt de grafische uitwerking wat minder sterk; de munt oogt

2G
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Het on twerp

De kunstenaar beoogt weer te geven dat 100 jaar Nederlandse Luchtvaart onze wereld

kleiner heeft gemaakt en tegelijkertijd ons perspectief heeft verruimd.

De basis voor het muntontwerp is een tekening die de kunstenaar zelf gemaakt heeft en

waarvan hij elementen op de munt afbeeldt. Deze tekening is belangrijk om het verhaal

op de munt te begrijpen: de piloot die na het landen gaat picknicken met zijn gezin; het

kind dat speelt met de pilotenheim. Deze helm — symbool van de ontwikkeling van

techniek en wetenschap - is voor het kind als een speelbal, hetgeen op de keerzijde van

de munt worth afgebeeld. Het kind, de jeugd, staat voor de toekomst.

Het afgebeelde vliegtuig is een Airbus A380. Diverse Nederlandse bedrijven en

organisaties waten betrokken bij de bouw en ontwikkeling van dit spectaculaire vliegtuig.

De Airbus A380, het kind van Europese partijen, is het voorbeeld van een

grensoverschri]dende samenwerking.

Op de voorzijde is een statige Koning afgebeeld. De samenhang tussen voor- en

keerzijde is visueel duidelijk herkenbaar.

Visie van de commissie

De commissie is onder de indruk van de gebruikte symbolen , waarvan een prachtige

tekening de basis vormt. Elk detail is bewust gekozen en staat voor een verhaal. Zonder

weet van de tekening is de munt echter moeilijk Ieesbaar en bestaat de kans dat de

ontvanger het niet goed begrijpt. De vrolijkheid van de picknick komt niet terug in het

muntontwerp. De kunstenaar heeft een mooi portret van de Koning gekozen; wel is het

jammer dat hi] niet ook het portret heeft getekend.
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Het on twerp

De kunstenaar wil “waarde” creëren door het toevoegen van een decoratief element in

het ontwerp waardoor de munt aandacht trekt en vasthoudt. De gekozen guilloche-vorm

(die men ook vindt op traditionele bankbiljetten) is het basismotief dat in vereenvoudigde

vorm een lussenspel Iaat zien, dat een zogenaamde vliegroute om een cirkel heen aflegt.

De voor- en keerzijde van de munt worden hierdoor Ietterlijk met elkaar verbonden. Er

ontstaat een kleine puzzel.

De op de keerzijde afgebeelde vliegtuigen zijn de belangrijkste in de geschiedenis van

KLM, Fokker en de luchtmacht geweest en doen recht aan het historische karakter van

100 jaar Nederlandse Iuchtvaart. De imaginaire route die het vliegtuigje aflegt, nodigt de

ontvanger uit om de munt telkens om te draaien om zo het vliegpatroon te volgen.

Aan de voorzijde vormt dit vliegpatroon het profiel van de Koning.

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een goed doordacht ontwerp waarvan voor- en keerzijde mooi

aansluiten. Het concept van vliegbanen is origineel gevonden. De weergave van de

verschillende vliegtuigen op de keerzijde geeft een “bol” gevoel waardoor er een

wereldbol gecreeerd lijkt te zijn. De keerzijde wordt wat vol gevonden. Dit in

tegenstelling tot de voorzijde die juist rust uitstraalt. Het is mooi hoe het portret van de

Koning in één continue Iijn is weergegeven. De commissie is onder de indruk van het

uitgebreide voorwerk dat verricht is om tot dit ontwerp te komen.



Conclusie en aanbeveling

De commissie ziet dat verschillende kunstenaars bijzondere en creatieve ontwerpen

gemaakt hebben waar duidelijk veel tijd en aandacht aan is besteed. Het ontwerp van

Marijke van Warmerdam spreekt de commissie het meeste aan. Zo getuigt de wijze

waarop zi] radarbeelden heeft vertaald in het ontwerp van een bijzondere originaliteit en

refereert tevens sterk aan de ontwikkeling van de Iuchtvaart.

De commissie adviseert dan ook cm de bijzondere munt ter ere van 100 jaar

Nederlandse Iuchtvaart te laten uitvoeren naar het ontwerp van Marijke van Warmerdam.

De commissie adviseert wel hiervoor een portret van de Koning te gebruiken waarop de

Koning (Iicht) naar rechts of duidelijk recht vooruit kijkt.
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Adviesrapport van de [viuntadviescommissie betreffende de voor- en keerzijde van de

bijzondere 5 en 10 euromunt “Jaap Eden” welke verschijnt als derde bijzondere munt in

de serf e “Nederlandse Sporticonen”.

Inleiding

Op grond van artikel 2 van het instellingsbesluit Muntadviescommissie 2018 heeft de

commissie tot taak de Staatssecretaris van Financiën te advfseren over de keuze van de

beeldenaars voor bijzondere munten en herdenkfngsmunten.

De commissie is als volgt samengesteld: Lex Pott (ontwerper), Stanf Michiels (architect

en beeldend kunstenaar), Els van Odijk (oud dfrecteur Rfjksakademie van beeldende

kunsten) en Martin Bloemendal (numismaat), aismede Sander Knol (Product Manager

van de Koninklijke Nederlandse Munt) en Irma Dollen (voorzftter, Hoofd van de afdelfng

Institutioneel Beleid en Integriteit van de directie Financiële Markten, ministerie van

Financiën).

Het onderhavfge rapport betreft de beoordeling van de ontwerpen voor de bfjzondere

munt van 5 en 10 euro met als thema “)aap Eden” die wordt uitgegeven in de serie

“Nederlandse Sporticonen”.

Werkwijze bij de voorbereiding

Voor het muntontwerp is een oproep gedaan in editie 3 — 2018 van “BK-Informatie”,

Tijdschrift voor beeldend kunstenaars (verschijningsdatum 27 april 2018).

Tijdens de bijeenkomst van de Muntadviescommissie op 14 juni 2018 hebben de eden de

ingezonden portfolio’s bestudeerd. Acht ontwerpers zijn uitgenodigd een concreet

ontwerp in te dienen: I
Wineke Gartz. Op 21 juni

2018 zijn de ontwerpers bij de Koninklijke Nederlandse Munt geInformeerd over o.a. de

technische aspecten aangaande het maken van een munt. Op 14 november 2018 heeft

de Muntadviescommissie met iedere kunstenaar zijn/haar ingeleverde ontwerp

besproken. Aansluitend zijn alle ontwerpen door de commissie bediscussieerd en

beoord eel d.

Beoordeling van de ontwerpen

Alle ontwerpen worden op grond van het beschikbare materiaal en de gegeven toelichting

als voldoende gefundeerd beoordeeld en zijn technisch realiseerbaar.

1



On twerp

In 1893 werd ]aap Eden de allereerste wereldkampioen en kreeg hij op de ijsbaan van de

Amsterdamse IJscfub de titel ‘Meester der Wereld’. De kunstenaar heeft het aantal banen

(binnen- en buitenbochten) dat Jaap Eden teed om kampioen te worden als uitgangspunt

genomen voor het Iijnenspel op de keerzijde. Jaap Eden wordt afgebeeld als de spoftheld

in actie, met de voor hem zo kenmerkende muts en kniebroek. Het portret is gespiegeld

waardoor het uitnodigt de munt om te draaien. De jaren waarin hij wereldkampfoen

schaatsen is geworden, zijn op de munt afgebeeld. Ook het record op de 5.000 meter ult

1894, dat 17 jaar stand hield, is opgenomen in het ontwerp.

In 1894 werd ]aap Eden ook wereldkampioen op de fiets. Nog nooit eerder was een

sportman er in geslaagd op twee disciplines wereldkampioen te worden. De kunstenaar

heeft deze uitzonderlijke prestatie opgenomen in het ontwerp in de vorm van een

tandwiel en een fietsketting. Het rondjes draaien op de schaatsbaan zwengelt als het

ware het fietsen aan.

Op de voorzijde van de munt is de Koning agebeeld tegen een achtergrond met een

horizon. De twee lijnen aan de horizon verbeelden het typisch Nederlandse landschap,

waarbij een bevroren sloot met ijskrassen wordt getoond.

Visie van de commissie

Een interessant ontwerp dat een prachtig totaalbeeld geeft. Zeker de keerzijde vertelt

een volledig verhaal over de wapenfeiten van de prestaties van ]aap Eden, waarbij de

verschillende jaartallen moof zijn opgenomen in het lfjnenspel. Bij de commissie heerst

onduidelijkhefd over het gebruik van de titel “Meester der Wereld”, ook afgezet tegen de

tftulatuur van de Koning. Het portret van de Koning voelt wat rigide. Ondanks dat het

een mooi verhalend ontwerp is, kan de harmonfe tussen voor- en keerzijde sterker.

2G
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Het ontwerp

]aap Eden is meervoudig wereldkampioen schaatsen en wielrennen. De kunstenaar wil

beide, zowel het schaatsen als het wielrennen, in één beeld samenbrengen.

Op de keerzijde van de munt is een gestileerde weergave van een schaatsende Jaap

Eden centraal gepiaatst, ontleend aan de enig bewaard gebleven foto van het

wereldkampioenschap schaatsen in 1893. Achter het silhouet van Jaap Eden heeft de

kunstenaar een fietswiel geplaatst, waarvan de spaken ‘stralen’ vanuit het middelpunt

van de munt. Dit creëert een stralenkrans rondom de schaatsende figuur en tegeiijkertfjd

een perspectivische suggestie van sneiheid. De rand van de munt verwijst naar de band

van het fietswiel en iaat een Iichte boiling zien. Het gebruikte lettertype heeft een

enigszins ouderwetse uitstraling en verwijst naar de periode rond 1895 waarin de

successen van ]aap Eden plaatsvonden.

De kunstenaar heeft bewust een moderne portretzijde ontworpen. De afbeelding van het

portret van de Koning toont een digitale vertaling van een fotografischbeeld.

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een heldere, duidelijke munt. Het plaatsen van het fietswiel en

de boiling van de band zijn origineel gevonden. Ondanks dat de kunstenaar bewust voor

tegengestelde zijden heeft gekozen, mist de commissie de samenhang tussen voor- en

keerzijde. De munt wordt nu inwisselbaar, omdat de voorzijde ook voor andere munten

gebruikt zou kunnen worden.
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Het on twerp

Voor het ontwerp van de voorzijde heeft de kunstenaar de betrokkenheid van de Koning

bij de sport als uitgangspunt genomen. Bij belangrijke (inter)nationale wedstrijden is de

Koning op de tribune te vinden om de atleten toe te juichen. Aan de vootzijde leidt de

herhaling van portretten van de Koning en het verloop in de portretten tot een beweging

als ware het een ‘representatie’ van publiek en het beeld dat de sporter krijgt als hij

langs de tribune schaatst. De herhafing van profielen staat op een zelfde raster van

cirkels als gebruikt op de keetzijde. Hierdoor ontstaat ritme en regelmaat.

De historische sportheld Jaap Eden is hier verbeeld als silhouet in de kenmerkende

schaatshouding van zijn tijd. Hij draagt het typische mutsje dat als één van de weinige

persoonlijke voorwerpen bewaard is gebleven. Het raster van cirkels op de achtergrond

fungeeft als een soort ‘filter van de tijd’, maar kan ook als een abstractie van het publiek

worden gezien. In de cirkels zijn fragmenten zichtbaar van Eden’s vele trofeeën evenals

het jaartal en het muntmeesterteken. De verticale balk symboliseert het passeren van de

finishlijn, maar verwijst ook naar de kampioenssjerp waarmee hij op foto’s staat

afg ebeel d.

Visie van de commissie

Een originele vondst om de Koning op de voorzijde meerdere keren af te beelden. Er

wordt zo een mooie relatie met het publiek, de toeschouwers op de tribune, gelegd. Een

aansprekende voorzijde. De keerzijde toont een vol ontwerp. Er is te weinig harmonie

tussen voor- en keerzijde. Wel bijzonder dat het munthuisteken en het

muntmeestefteken een prominente plaats hebben gekregen.
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Het on twerp

Voor het ontwerp combineert de kunstenares verschillende elementen om met een helder

en sterk beeld deze sporticoon te eren. Jaap Eden jet als eerste wereldkampioen all

round schaatsen letterlijk en flguurlijk zijn sporen na. Letterlijk als lijnen in het us en

figuurlijk door zijn betekenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse schaatssporL

Deze sporen vormen het uitgangspunt van het ontwerp en worden weergegeven door

lijnen die als schaatssporen de voor- en keerzijde van de munt met elkaar verbinden.

Op de keerzijde van de munt is ]aap Eden in een schaatsende houding centraal in bet

ontwerp geplaatst. Op de achtergrond Iaat de kunstenares een lijnenpatroon zien, zijnde

de schaatssporen die Jaap Eden achter zich Iaat in het us.

Op de voorzijde is bet profiel van de Koning onderdeel van een ‘Iandschap’ waarin hij

naar bet ijs kijkt, alwaar ook schaatssporen zichtbaar zijn.

Visie van de commissie

De commissie is onder de indruk van de mooie consistente toelichting en de

documentatie: een prachtig door de kunstenares gemaakt boekje. De munt toont een

sterke samenhang tussen voor- en keerzijde, waarbij bet idee van krassen in bet ijs,

sporen, mooi gevonden is. De krassen tonen een verbinding met de schaatsbeweging van

Jaap Eden. Door het contact van de schaatser met het us wordt de betekenis van de

krassen benadrukt. De vraag is of dit op de uitefndelijke munt overeind blijft. De

afgebeelde schaatser komt nogal statisch over.

5



2G

Het on twerp

De kunstenares heeft ervoor gekozen om de afbeelding op de keerzijde in te sluiten in

een lauwerkrans die symbool staat voor overwinning en eerbetoon. Omdat er nog maar

één door ]aap Eden gewonnen medaille publiek bekend is (hij heeft alles verkocht), wilde

zij hem met deze herdenkingsmunt eren. Op de keerzijde heeft de kunstenares beide

talenten van ]aap Eden benadrukt. Het fietsen door een halt fietswiel af te beelden achter

de schaatsende ]aap Eden. Het muntmeestefteken fungeert als ventiel van het fletswiel.

]aap Eden is afgebeeld in de vorm van een lijntekening. Deze tekening is in één lijn

getekend waarbij als bet ware de ‘sneiste’ en ‘enige’ goede Iijn is opgezocht. Net zoals hij

en alle sporters moeten doen om tot de sneiste tijd te komen.

Op de voorzijde heeft de kunstenares het portret van de Koning ook in één lijn getekend,

Zij wilde zo op een eenvoudig maar effectieve wijze de Koning herkenbaar verbeelden.

Visie van de commissie

Mooi hoe de kunstenares dicht bij haar eigen werk gebleven is en zowel bet portret van

de Koning als van Jaap Eden middels een tekening vorm gegeven heeft. De tekeningen

van respectievelijk de schaatsende Jaap Eden en het portret van de Koning met één

doorlopende lijn worden als bijzonder ervaren. Daaruit spreekt een persoonlijk en warm

handschrift. Het getekende poftret van ]aap Eden op de keerzijde geeft duidelijk de

sneiheid en dynamiek van het schaatsen weer. De commissie waardeert het zeer dat ook

de prestaties van ]aap Eden binnen het wielrennen aandacht krijgen, hoewel de

gebruikte afbeelding mogelijk niet direct als wiel herkend wordt. De commissie ervaart

onvoldoende samenhang tussen voor- en keerzijde.
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Het on twerp

De kunstenaar is gernspireerd door de beelden van de sjerp van Jaap Eden, volgehangen

met medailles. Door geldproblemen heeft ]aap Eden alle — behalve één — medailles

moeten verkopen. Dit tragische verhaal van grote pieken en diepe dalen van de

‘sportheld’ wil de kunstenaar tot uitdrukking brengen in zijn ontwerp.

Op de keerzijde laat de kunstenaar in cirkels, ‘medailles’, alle overwinningen van ]aap

Eden zien, zowel binnen het schaatsen als binnen het wielrennen. Op elke medaille is een

afbeelding van een sportende ]aap Eden zichtbaar. Aan de rand van de munt, rondom de

medailles, is de sjerp afgebeeld.

Op de voorzijde heeft de kunstenaar met een knipoog naar zijn eigen werk wilgentakken

gebruikt om de sjerp te verbeelden. Als “knoop” van de sjerp is het wapen van Nederland

afgebeeld. Het portret van de Koning is een afgeleide van een tekening die de

kunstenaar van de Koning gemaakt heeft.

Visie van de commissie

De commissie spreekt van een gedurfde, doch interessante en eigenzinnige keuze om de

wilgentak te verbeelden, als referentie naar het eigen werk. Er is een duidelijke

samenhang tussen voor- en keerzijde. De keerzijde toont een mooi “munt in munt”

patroon; een concept dat druk Iijkt, maar toch rust uitstraalt door de consistente opzet.

Het lint dat alle gewonnen medailles verbindt, is bijzonder gevonden. Wel spreekt de

commissie haar twijfels uit tot in welke mate van detail de munt Ieesbaar blijft. Bij

uitvoeting van de munt zouden jaartal en nominale waarde duidelijker moeten worden

afgebeeld.
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Het on twerp

Op de keerzijde heeft de kunstenares een abstracte visualisatie van Jaap Eden afgebeeld,

zijnde een sportheld en tegelijkertijd een mythe van een sport die het hele land grijpt.

Deze tekening biedt de schaatser ruimte voor identificatie. Het fietswiel op de

achtergrond verwijst naar de tweede sport waarin ]aap Eden grote verdiensten heeft

behaald. In de tijd dat Jaap Eden werkeloos was en zowel mentale als fysieke problemen

had, heeft een vriend een gedicht geschreven, bedoeld om Jaap Eden aan een baan en

geld te helpen. Delen van dit gedicht zijn als microtekst in de spa ken van het wiel

verwerkt mede als verwijzing naar de tragiek in het leven van Jaap Eden.

Het ontwerp voor de voorzijde van de munt refereert aan een ijskristal, met het portret

van de Koning in het midden. Natuurijs was de werkvloer van ]aap Eden, en de structuur

van kristallijnen is ook terug te vinden in geslepen diamanten, het statussymbool voor

koningshuizen. De voorzijde heeft een uitstraling van een medaille, hetgeen de waarde

van de Koning benadrukt.

Visie van de commissie

Een prachtig professioneel ontwerp met een heldere munt. Er is een mooie balans tussen

voor- en keerzijde. De commissie is gecharmeerd van de wijze waarop het gedicht in het

ontwerp is verwerkt. Door het toevoegen van deze dichtregels krijgt ook de tragiek van

het leven van ]aap Eden een rol; het nodigt de ontvanger uit om — met een vergrootglas

— de regels te gaan lezen. Door de wijze van afbeelden van het fietswiel op de keerzijde

wordt er beweging in de munt gebracht. De commissie associeert het afgebeelde kristal

op de voorzijde enigszins met een Davidster. De forse waarde aanduiding roept het

gevoel van een rugnummer op. Op beide zijdes zijn kristallen in de rand verwerkt wat

niet strikt noodzakelijk is om het ontwerp te beg rijpen; het ondermijnt de kracht van het

ontwerp.

2G
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Wineke Gartz

2G (Onder embargo)

Het on twerp

De sportprestaties van ]aap Eden spreken ook vandaag de dag nog enorm tot de

verbeelding. Hij was niet alleen de beste van de wereld op de schaats, maar ook op de

fiets. Krachtig, onverschrokken, elgengereid. Zijn naam is synoniem voor overwinning.

Wie in Nederland tot beste sportman of spoftvrouw van het jaar wordt verkozen, wint de

Jaap Eden Trofee.

Op de keerzijde heeft de kunstenares gekozen voor een eenvoudig doch krachtig beeld,

gebaseerd op een oude tekening van ]aap Eden, schaatsend op natuurijs: sterk en

onverzettelijk, maar ook kaim en vanzelfsprekend. De krassen in het us geven niet alleen

het gevoel van een Nederlands landschap, maar symboliseren ook de indruk die Jaap

Eden als sporter heeft nagelaten.

Aan de voorzijde zien we de krassen gespiegeld terug. De impact van ]aap Eden drukt

hier Ietterlijk door in het heden. De krassen vormen een feestelijke, stralende

achtergrond voor Koning Willem-Alexander. De kunstenares heeft het portret van de

Koning getekend, aan de hand van afbeeldingen waar hij in functie is. Daarbij is gezocht

naar een vreugdevolle en krachtige uitstraling: de Koning geniet, maar hi] straalt ook

vertrouwen en trots uit. Het is alsof hi] op de tribune zit en naar ]aap Eden kijkt. De

Koning is trots op het verleden. Tegelijkertujd heeft hi] de blik gericht op de toekomst,

gesymboliseerd doordat hi] in de richting van het ]aartal 2019 kijkt.

Visie van de commissie

Een werkelijk complete munt die een krachtig en helder beeld schetst. De “eenvoud is

het kenmerk van het ware” (Herman Boerhave), dat hier in optima forma is afgebeeld. Er

is een duidelijk samenhang tussen voor- en keerzi]de wat een schitterende harmonie

weergeeft. Het gedurfde lettertype Iijkt tekenachtig, maar blijft tegelijkertijd waardig en

sluit derhalve goed aan bi] het ontwerp. Wel moeten de naam en titel van de Koning met

hoofdletters.
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Conclusie en advies

De commissie is unaniem van oordeel dat het ontwerp van Wineke Gartz het beste

ontwerp voor deze bijzondere munt is. De commissie ziet hier een echte munt, ondet

andere door de mooie en evenwichtige wijze waarop waarde en euroteken een plek

hebben gekregen. Het ontwerp valt op door de eenvoud, het is voor de ontvanger direct

duidefljk dat het een ]aap Eden Vijfje is. De keuze voor het lettertype past ook in de

eenvoud en helderheid van de munt en Iegt een mooie verbinding tussen formaliteit en

handschrift. Het krachtige handschrift van de kunstenares voor zowel het portret van de

Koning als voor het archetype van de grote sportman Jaap Eden spreekt de commissie

zeer aan. Wel moeten de naam en titel van de Koning met hoofdletters. Daarnaast

mogen de wang en kin van de Koning iets scherper van contour worden, voor het

overige een prachtig portret.

De commissie adviseert dan ook de bijzondere munt tet ere van Jaap Eden te laten

uitvoeren naar het ontwerp van Wineke Gartz.
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