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Nieuw ontwerp U$Dollar? 

Dowling Duncan wil het imago van de Venigde Staten oppoetsen door de US dollar 

opnieuw te ontwerpen. Dowling Duncan: "George Washington heeft er 72 jaar 

over gedaan voordat hij op de voorkant van een dollar verscheen. Wij willen 

Barack Obama er nu reeds opzetten. In het blauw". 

De Amerikaanse dollar heeft een imago probleem. De dollar vertegenwoordigd alles 

wat er fout is met de Amerikaanse economie en het verouderde ontwerp met de 

cartoonachtige afbeeldingen en licht sinistere styling ondersteunen het beeld van een 

achterhaalde ouderwetse wereld. 

  

Het puur hypothetische ontwerp van Dowling Duncan is een van de deelnemers in 

het Dollar ReDe$ign Project. Een competitie waarmee een poging wordt gedaan US 

dollars een nieuw meer zonnig en positief imago te geven.  

Een van de doelstelling van het project is de Amerikaanse bankbiljetten eenvoudiger 

te maken. Ieder biljet zou daartoe zijn eigen duidelijke kleurstelling moeten krijgen. 

Daarnaast krijgt ieder biljet zijn eigen lengte. Waarbij de biljetten langer worden naar 

mate de waarde toeneemt. Zodat je direct ziet welke waarden je in je bezit hebt als 

ze worden opgestapeld. Dit is tevens een belangrijk hulpmiddel voor blinden. 

Een ander opvallend kenmerk in het nieuwe ontwerp is de verticale oriëntatie van de 

biljetten. Intensief onderzoek heeft uitgewezen dat bijna iedere overdracht van geld 

vertikaal gebeurd. Daarom zou het werken met afbeelding in de lengte richting van 

het biljet meer intuïtief zijn. 
  

http://richardsmith.posterous.com/
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1 US$ 

Als eerste zwarte president een 

biljet met Obama 

5 US$ 

De tippee symboliseerd de 

eerste 5 Amerikaanse stammen 

10 US$ 

De 10 amendsments van de US 

grondwet staan op de 10 US $ 

 

 
 

20 US$ 

Bevat een samenvatting van 

belangrijke gebeurtenissen in 

de 20e eeuw 

50 US$ 

De Amerikaanse adelaar en de 

50 staten. 

100 US$ 

Franklin D. Roosevelt en zijn 

eerste 100 dagen als president. 

 
 

 

Dowling Duncan 
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De thema's op de biljetten zijn duidelijk gekozen om de aangenamere aspecten van de 

Amerikaanse cultuur te benadrukken. Al zijn een aantal van de gekozen onderwerpen 

arbitraire.  

De competitie is nog steeds open, dus u kunt nog inschrijven met een eigen ontwerp. 

Meer hierover op: http://richardsmith.posterous.com/tag/dollarredeign2010 

 

 

Marc Scott A View dollars more 

 

Volgens de website:  

Het leek zo logisch:  de enige manier om uit een diepe, diepe economische crisis is te 

komen is een compleet nieuwe aanpak. Wij wilden beginnen met een nieuw design 

van de icoon van de Westerse wereld: de US dollar.  

 

Vanaf april zagen we de populariteit groeien tot een bijna pop cultuur status met tal 

van websites en YouTube filmpjes die inspeelden op de door ons gelanceerde vraag: 

ontwerp de nieuwe dollar. 

 

De hel leek los te barsten met het ontwerp van Dowling Duncan. Binnen enkele dagen 

waren overal op het internet protesten te lezen als "Illegaal", "Dom", "Niet 



't Watermerk ©® 
December 2010 

John Laureijsen 
't Watermerk ©® 

 

Blz. 4 

 

patriotisch". Daarnaast ontvingen we bergen haatmail. Onze Facebook pagina's 

werden gehacked. Toen kwam Yahoo! News met een hoofdartikel. Vanaf dat moment 

bezochten meer dan 100.000 bezoekers per dag onze blog. Dit leverde meer dan 

24.000 reacties op. 

 

De wedstrijd is inmiddels afeglopen. De winnaar is bekend: Dowling Duncan met 

ruim 7.380 voorkeurstemmen (zie pagina 2). Elders zie je ook het ontwerp van Ani 

Ardzivian die met 4,688 voorkeur stemmen terecht tweede werd.  

 

 

Azni Ardzivian 

 

Fabiano Pinel 
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"A few dollars more" gaat met hun fel blauwe ontwerpen terug naar het Indiaanse 

verleden. Net als Fabiano Pinel trouwens al gaat hij terug in de muziek geschiedenis.  

Chris Collins grijpt met zijn ontwerpen terug op bijzondere mensen uit de 

geschiedenis. Mark Scott kiest ervoor de grootste Amerikaanse bedrijven een eigen 

bankbiljet te geven. 

 

 

Chris Collins 

Leuke wedstrijd. Wanneer kunnen we beginnen aan nieuwe Euro biljetten? 

 

John Laureijsen 

 

 

 


