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Een uiterst zeldzaam dubbeltje...
Een jaar of twee geleden meldde een
jonge enthousiaste en vooral oplettende
verzamelaar zich bij het kantoor van de
MPO in IJsselstein met een opmerkelijke
vondst: een onbekende ^overslag', Het
ging hier echter niet om een nieuwe
'jaartalwijziging', maar om een veel min-
der bekend en minder voorkomend fe-
nomeen: de 'muntplaatswijziging',
In de Muntalmanak 201 2 is de zeer zeld-
zame gulden 1797 NHoll: uit Westf.' het
mooiste voorbeeld van een dergelijke
stempelverandering, Het ging hier echter
om een veel modernere muntplaatswijzi-
ging: een dubbeltje van 1944 S uit 1944
R Hierbij is onder de S (van San Francisco)
duidelijk de oorspronkelijke P (van Phila-
delphia) te herkennen.

In de Verenigde Staten komen dergelijke
muntplaatswijzigingen regelmatiger voor,
in de wereldcatalogus van Krause zijn tot
ver in de 20ste eeuw voorbeelden te vin-
den als 5 cents l 938 en 5 cents l 949 D/S
(Denver over San Francisco) en bijvoor-
beeld de dollar 1900 O/CC (New Orleans
ox/er Carson City).

Tijdens de Duitse bezetting van Neder-
land werden verschillende Nederlandse
munten in opdracht van de Nederland-
se regering in ballingschap aangemunt
in de Verenigde Staten (muntplaatsen
Philadelphia, Denver en San Francisco,
respectievelijk R D en S). De belangrijkste
muntplaats (en de plaats waar de stem-
pels geproduceerd werden) was Phila-
delphia,

San Francisco werd voor de Nederlandse
muntproductie uitsluitend ingeschakeld
voor dubbeltjes van 1944, de oplage van
deze dubbeltjes is met ruim 64,000.000
stuks best fors te noemen. Door de geste-
gen zilverprijs tijdens de Tweede Wereld-
oorlog verdwenen deze nieuwe zilveren
munten, die vanaf september 1944 in
het bevrijdde Zuiden in omloop gebracht
werden, echter al weer snel uit circulatie
(en in de smeltkroes).

Daarop werd het in omloop brengen van
de Amerikaanse Nederlandse munten
gestaakt. Na afloop van de oorlog wer-
den de in Amerika vervaardigde munten
opgeslagen in het Militaire Hospitaal Dr,
A, Mathijsen (MHAM) in de wijk Oog en Al
te Utrecht,
Op 15 april 1948 werd een nieuwe Munt-
wet aangekondigd (Staatsblad 156), De
dubbeltjes en kwartjes werden voortaan
van nikkel gemaakt.
De zilveren dubbeltjes en kwartjes die
in Amerika waren gemaakt werden niet
meer in omloop gebracht. Het zilver dat
voor de aanmunting werd gebruikt was
'Geleend' van de Verenigde Staten en
moest na afloop van de oorlog worden
terug ^betaald',
Na lange onderhandelingen werden de in
Utrecht opgeslagen zilveren munten naar
Amerika verscheept als terugbetaling van
het geleende zilver en aldaar omgesmol-
ten. Ondanks de grote oplagen is dus
slechts een klein percentage van deze
Amerikaanse Nederlandse munten over-
gebleven voor verzamelaars.

De verzamelaar die de ontdekking ge-
daan had, werd door mij verwezen naar
Marcel van der Beek van het Geldmu-
seum in Utrecht, waar deze opmerke-
lijke vondst verder onderzocht en geregi-
streerd is, Navraag in de Verenigde Sta-
ten leverde weinig bruikbare nieuwe ge-
gevens op en na een aantal maanden
speurwerk werd het onderzoek afgerond,
Tot een aantal weken geleden een an-
dere oplettende verzamelaar zich meld-
de op het kantoor van de MPO in IJssel-
stein met een 'unieke' inzending voor de
aanstaande veiling: een dubbeltje van
1944 S uit P! De tweede verzamelaar
bleek geheel toevallig en onafhankelijk
van de eerste verzamelaar de ontdek-
king gedaan te hebben in een oude
verzameling munten die hij aangekocht
had.

Het tweede bekende exemplaar heeft
net als het eerst ontdekte exemplaar een
opvallende stempelbreuk links op de
keerzijde ter hoogte van de bovenzijde
van de C van Cents, Het grote aanta!
verschillende sternpels dat voor deze
productie gebruikt moet zijn gecombi-
neerd met de mogelijk korte levensduur
(gezien de stempelbreuk) van het stern-
pel VS uit P' geven een indicatie van de
zeldzaamheid van deze muntplaatsver-
andering, Eigen onderzoek onder ruim
duizend dubbeltjes 1944 S leverde geen
enkel nieuw exemplaar op, Het tweede
bekende stuk wordt in de aanstaande
MPO-veiling van 24/25/26 november
2011 geveild met een bescheiden start-
prijs van € 2,000,-
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