
WEDEROM NIEUWE VARIANT GULDEN 1944 ONTDEKT
In maart 2012 hacl ik bij toeval een va-
riëteit ontdekt van de door de Neder-
landse regering in ballingschap in Phila-
delphia bestelde gulden 1944 P met
eikel. Hierover is een artikel verschenen
in MUNTkoerier 6 van 201 2, Nu, in januari
2015 ben ik een andere variant tegen-
gekomen van de gulden 1944 P met
eikel, Eerder waren maar twee varian-
ten bekend: Schulman nummer 1055
en l 055a. Bij Sch, l 055 loopt het woord
NEDERLANDEN tot aan het borstbeeld,
bij 1055a onder het borstbeeld door en
op de keerzijde staat het jaartal dichter
in elkaar. De door mij gevonden varië-
teit viel onder Schulman nummer 1055
en noemde ik 1055bis. Ik sluit mij aan
bij een medeverzamelaar en zal het nu
1055b noemen (de variëteit is ook ver-
meld bij Catawiki), Het lijkt erop dat twee
exemplaren van die variant bekend zijn.
De letter P van Philadelphia ligt lager, nl.
ter hoogte van de N in plaats van bij de
E,
Het recent gevonden exemplaar krijgt
dan Schulman nummer 1055e, Bij deze
munt is het muntmeesterteken eikel ook
gezakt net als het muntteken R De ge-
schiedenis van deze gulden is erg inte-
ressant.

Nieuwe variant Nederlandse gulden 1944
met de P laag én de eikel laag

Monetaire chaos
Het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log in september 1939 maakte de verzen-
ding van munten van Utrecht naar Batavia
moeilijk. \ Rijks Munt had opdracht gekre-
gen om in 1940 een grote hoeveelheid
munten te slaan voor Nederlandsch-lndië,
De muntvoorziening voor de kolonies werd
onmogelijk vanuit ons land. Op 3 mei
1940 heeft de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken E.N. van Kleffens, onze
gezant in Londen, jhr, mr. E,F,M,J, Michiels
van Verduynen, opgedragen, om in geval
van oorlog en volledige bezetting van Ne-
derland, namens hern alle Nederlandse
diplomatieke posten telegrafisch hiervan
op de hoogte te brengen. De regeringen
van Nederlands-lndië, Suriname en Cura-
cao zouden bevoegd zijn zelfstandig aan
de Nederlandse gezanten instructies te
geven, die hun gebiedsdelen aangingen.
Enkele dagen later werd hieraan toege-
voegd dat de gezant te Washington, dr.
A. Loudon, in dat geval algemeen betaal-
meester zou zijn. De Duitse bezetting van
Nederland (l940-1945) had een enorm
monetaire chaos in ons land tot gevolg,
maar de monetaire chaos in Neder-
landsch-lndië, door de Japanse bezetting
daar (l942-1945), was ernstiger. Hoewel
Curacao en Suriname bespaard bleven
van een vijandelijke bezetting, had de
oorlog wel monetaire gevolgen,
De kolonies namen gelijk maatregelen, die
achteraf door de Nederlandse regering in
ballingschap in Londen werden goedge-
keurd. Muntbestellingen, bemiddelingen
en afwikkelingen werden verzorgd door de
Netherlands Purchasing Commission in
New York, De voorzitter van deze commis-
sie, E.C, Zimmerman, heeft in overleg met
de ambassade in Washington de diverse
aanmuntingen in de Verenigde Staten
voorbereid en geregeld. De Nederlandse
regering in Londen heeft van deze moge-
lijkheid meerdere malen gebruik gemaakt
evenals het gezag in Nederlandsch-lndië,
Suriname en Curacao.

Nederlands-lndië 1940
Naast de geliefde Nederlandse gouden
munten waren in Nederlandsch-lndië ook
de Nederlandse tekenmunten (rijksdaal-
der, gulden en halve gulden) in omloop,
De kleinere zilveren pasmunten hadden
andere beeldenaars en een afwijkend
gehalte en gewicht, De koperen munten

hadden ook een ander uiterlijk en andere
afmetingen dan de bronzen munten in
Nederland. Tijdens de Duitse inval in Ne-
derland op 10 mei 1940 lag in Utrecht
voor ƒ 840.000 aan 1/10 guldens en voor
ƒ 5,000 aan 1/4 guldens Nederlands-In-
disch geld.
Deze munten werden in 1941 door de
bezetter omgesmolten, Direct na de inval
in Nederland is de bevolking in Neder-
landsch-lndië begonnen spaartegoeden
op te nemen en munten te hamsteren, De
Thesaurier-Generaal van het Departement
van Financiën te Batavia, L, Korthals, belde
28 juni 1940 de heer Zimmerman met de
vraag of de Verenigde Staten munten kon
leveren, waarbij gedacht werd aan onge-
veer 100 miljoen 1/10 guldens en onge-
veer 40 miljoen 1/3 guldens,
Het besprokene werd 29 juni 1940 telegra-
fisch bevestigd door L, Gotzen, directeur
van het Departement van Financiën, Het
telegram had de volgende strekking: "Zoek
zo snel mogelijk uit of de Munt te Phila-
delphia of een andere Munt de gevraag-
de munten kan slaan. Neem als voorbeeld
munten van 1937 of hierna (met verwijzing
naar de artikelen 6 en 7 van de Wet van
31 oktober 1912, Stbl. 325] en vervang het
muntmeesterteken druiventrosje door een
palmboom. Wat kost dit en wanneer kan
geleverd worden?'
De heer Zimmerman telegrafeerde nog
dezelfde dag terug, Aanmunting was mo-
gelijk bij de Munt in San Francisco, Per dag
konden 400.000 stuks munten geslagen
worden, Het Treasury Department stelde
voor het muntteken van Utrecht, de mer-
curiusstaf, te vervangen door het teken
van de U,S, Mint waar de munten zouden
worden geslagen. Het muntmeesterteken,
de druiventros van muntmeester dr, WJ.
van Heteren, zou dan worden vervangen
door het teken van de Amerikaanse stern-
pelsnijder,
De heer Gotzen vroeg een palmboom
als muntmeesterteken te gebruiken, zoals
door hern in zijn telegram van 29 jurv, '940
werd voorgesteld. Op 19 juli 1940 mach-
tigde de heer Gotzen de U.S. Mint voor
het aanmaken van de moederstempels,
Javaanse en Arabische karakters konden
gecontroleerd worden door een Ame-
rikaanse hoogleraar, Alle moederstem-
pels zouden in Philadelphia worden ver-
vaardigd, omdat de andere munthuizen
geen stempelmakerij hadden. De Muntte
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Philadelphia voldeed aan het verzoek en
gebruikte een palmboom als muntmees-
terteken.

De Munt te Philadelphia (1901-1969)

Het aanbrengen van de palmboom als
muntmeesterteken is geen toeval ge-
weest. Begin 20° eeuw heeft De Java-
sche Bank een palmboom in een ovale
rand als gedeponeerd handelsmerk
ingevoerd. De machtiging voor de be-
stelde l/l O en 1/4 gulden stukken werd
door de Gouverneur-Generaal op 4 sep-
tember 1940 verleend. Op 15 oktober
1940 verleende de regering in Londen
de machtiging voor de aanmuntingen
en deelde ook mee dat met inschakeling
van de gezant te Washington akkoord
werd gegaan, De Amerikanen bleken
echter bij de uitvoering van de bestelling
technische problemen te hebben, zodat
de levering werd vertraagd,

Curacao
Vervolgens, begin 1941, wendde de
gouverneur van Curacao, G. J, J, Wouters,
zich tot de Nederlandse ambassade te
Washington voor dubbeltjes en kwartjes.
De ambassade slaagde erin een order
in de Verenigde Staten onder te bren-
gen en bemiddelde bij de afwikkeling.
Met Curacao was over het munt- en
muntmeesterteken geen overleg, In de
loop van de Tweede Wereldoorlog wer-
den meerdere bestellingen geplaatst
door het gouvernement van Curacao. Er
circuleerde Nederlands geld, De Neder-
landse kwartjes en dubbeltjes vormden
het hoofdbestanddeel van de circula-
tie, De Amerikaanse Munt beschikte niet
over stempels van Nederlandse munten,
maar men heeft door het kopiëren van
een bestaand muntstuk, door middel
van de galvanotechniek, stempels kun-
nen vervaardigen. De verkregen galva-
no werd op de reduceerbank gebruikt
als mociel voor het graveren van het
stempelgereedschap.
Een galvanoplastic is een los op zich-
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zelf staande afbeelding of negatief van
metaal wat overblijft na galvanisatie of
elektroplating. Bij deze methode wordt
gebruikmaakt van elektriciteit om een
voorwerp te bedekken met een laagje
metaal. Het hoofd van het "Engraving
Department" heeft de werkwijze vol-
gens de galvanotechniek bevestigd, De
kwartjes en dubbeltjes die voor Curacao
geslagen werden kregen het muntteken
P van Philadelphia en het muntmeester-
teken palmboom. De stuivers kregen net
als de Nederlandse stuiver geen munt-
en muntmeesterteken. De later gesla-
gen guldens kregen het muntteken D
van Denver.

Suriname
Door de tussenkomst van de Neder-
landse gezant te Washington, dr. A.
Loudon, vroeg ook gouverneur prof, mr.
J.C, Kielstra op 4 april 1941 aan de Munt
te Phüadelphia naar de mogelijkheden
tot aanmunting van kwartjes en dubbel-
tjes volgens het Nederlandse type. De
gezant stelde voor om, in afwijking van
de Muntwet 1901 (Stbl. 132), het Neder-
landse munt- en muntmeesterteken te
vervangen door een palmboom ter lin-
kerzijde en een letter P van Philadelphia
ter rechterzijde van het jaartal (op grond
van de noodbevoegdheid volgens ar-
tikel 31 van de Surinaamse Staatsrege-
ling).
De heer Loudon voegde daaraan toe
dat deze afwijking al voor Nederlandsch-
Indië was toegepast ter onderscheiding
van de bij 's Rijks Munt te Utrecht vervaar-
digde stukken. Overigens had de heer
Kielstra de aanvraag op 2 april 1941
ook telegrafisch aan het Ministerie van
Koloniën te Londen voorgelegd, dat op
l 7 april toestemming verleende. Gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog vond
enkele malen uitwisseling van munten
tussen Curacao en Suriname plaats. Dit
was mogelijk omdat in beide gebieden
vrijwel uitsluitend Nederlandse munten in
gebruik waren.

Nederlands-lndië 1941
De aflevering van de in juni 1940 be-
stelde Nederlands Indische munten be-
gon in het tweede kwartaal van 1941 en
duurde tot februari 1942. Bij de aankoop
van zilver werd ook rekening gehouden
met een eventuele aanmunting van
guldens en rijksdaalders. Deze werden in
1943 vervaardigd.
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Keerzijde
1943 u

guldei Nederlandsch-lndië

Nederland
Bij de Nederlandse regering in balling-
schap kwamen zo rond eind 1941 de ge-
ruchten binnen dat behalve de bronzen
en nikkelen munten ook het zilvergeld,
op bevel van de Duitsers, zou worden
ingetrokken in Nederland. De ingetrok-
ken munten zouden door zinken munten
worden vervangen. Hoewel Minister-pre-
sident prof. mr, RS. Gerbrandy niet zeker
wist of de dubbeltjes en kwartjes door de
Duitsers in beslag waren genomen, werd
toch overwogen nieuw zilvergeld aan te
munten.
Mr. L J. A. Trip, is tot maart 1941 Secretaris-
generaal van het Ministerie van Financiën
geweest. Wegens zijn weigering, om over
te gaan tot invordering van bronzen en
nikkelen munten, werd hij door de Duitsers
ontslagen. In 1942 lukte het hem de mo-
netaire ontwikkelingen in Nederland door
te spelen aan Londen.
In de uitzending van Radio Oranje van
27 januari 1942 maakte de regering in
Londen bekend dat de ingevorderde
munten direct na de bevrijding weer
als wettig betaalmiddel zouden gelden.
Door de oorlogsomstandigheden waren
zilver en koper niet meer op de vrijemarkt
verkrijgbaar. Alleen de Verenigde Staten
beschikte over zilverreserves, maar le-
veranties waren aan vergunningen ge-
bonden. Al in maart 1943 werd vanuit
Londen telegrafisch, via de ambassade
in Washington, gevraagd om 30 miljoen
kwartjes en 75 miljoen dubbeltjes te laten
aanmaken. Jhr. mr. A.M.C, van Asch van
Wijck, Secretaris-generaal van het Minis-
terie van Financiën, en mr. A,W.F, baron
Mackay, referendaris van de Generale
Thesaurie van dit Departement, waren
hier tegen.
De Minister-president dreef zijn zin door
en werd daarbij gesteund door minis-
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ter van Financiën ir, J, van den Broek,
zodat eind april 1943 werd besloten te
proberen de benodigde aanmuntin-
gen voor Nederland te realiseren. Op
l 8 mei 1943 schreef de heer A, Philips,
adviseur van het ministerie van Financi-
en in New York, die de voorbereidende
besprekingen voerde, dat de Munt te
Philadelphia bereid was kwartjes en dub-
beltjes tot een totaal nominaal bedrag
van ƒ 15,000,000,- aan te maken, Het
benodigde koper dat tot de strategische
grondstoffen behoorde was erg moei-
lijk verkrijgbaar, zodat een gehalte van
720/1 000 werd voorgesteld,
Minister Van den Broek ging in juni 1943
naar de Verenigde Staten, Hij bracht
tijdens dit bezoek de wensen van de
regering over voor wat betreft de aan-
muntingen, waarbij hij de in Londen voor-
gestelde aantallen noemde, Men wilde
munten zoals in Nederland circuleerden,
volgens de Wet van 27 november 1919,
Stbl, 786, In deze wet waren de gehal-
ten x/an pas- en tekenmunt vastgelegd,
In de bestaande wettelijke bepalingen
was voorgeschreven dat de munten van
een onderscheidend munt- en munt-
meesterteken moesten worden voorzien,
De Nederlandse munten moesten over-
eenkomen met de in 1940 in omloop
zijnde typen met het muntmeesterteken
druiventros van muntmeester dr, W,J, van
Heteren,
In juli 1943 werd door de handelsattaché
W, Adams, de gezant te Washington dr,
A, Loudon en door de voorzitter van de
Netherlands Purchasing Commission E.C.
Zimmerman, verzocht een eikel als munt-
meesterteken aan te brengen, Het munt-
meesterteken werd dan ook vervangen
door het muntmeesterteken eikel van
handelsattaché W, Adams, die eigenlijk
de functie van plaatsvervangend munt-
meester vervulde. Op 26 oktober 1943
ontving men het akkoord betreffende
de beschikbaarstelling van het zilver voor
een gedeeltelijke uitvoering van de ge-
vraagde munten,
Na de brief, van de ambassadeur van
27 oktober 1943 aan de Munt in Phila-
delphia, werden de meeste onderhan-
delingen door de ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden in Washington
mondeling gevoerd, De Nederlandse
ambassade in Washington werkte vol-
gens de instructies van het ministerie van
Financiën in Londen, Deze instructies wer-
den formeel via het ministerie van Buiten-

landse Zaken verstrekt. De ambassadeur
stelde zich direct in verbinding met de
Munt in Philadelphia. Hij schreef hen dat
het een eerste partij betrof en drong aan
op snelle levering, Begin december 1943
bleek dat het State Department nog
steeds aarzelde het benodigde zilver de-
finitlef vrij te geven,
Het ministerie van Financiën in Londen
had op l O december 1943 de gehele
partij bij de bekende Londense assuran-
tiemakelaars Leslie & Godwin Ltd. verze-
kerd, Het bericht van definitieve beschik-
baarstelling kwam tenslotte op 11 de-
cember 1943, Hieraan werd toegevoegd
dat voor rijksdaalders en halve guldens
geen zilver beschikbaar kon worden ge-
steld. De Acting Directer van de Mint, Le-
land Howard, bevestigde de order op l 7
december 1943. Op l januari 1944 zou
met de productie worden begonnen,
De levering diende vóór l mei 1944 te
geschieden, Het munten vond plaats vol-
gens de Muntwet van 28 mei 1901, Stbl.
130, met wetswijziging van 27 november
1919, Stbl, 786, Op grond van artikel 3
van eerstgenoemde wet was de vervaar-
diging van munten buiten Ns Rijks Munt te
Utrecht niet toegestaan, De ontheffing
werd formeel verleend. De muntslag in
de Verenigde Staten werd legaal toen
de regering in Londen bij Koninklijk Besluit
van 20 juli 1944 (Stbl. E 54) bepaalde dat
munten voor Nederland, Nederlandsch-
Indië, Suriname en Curacao ook buiten
vs Rijks Munt konden worden geslagen.
Volgens artikel 3 van dit nieuwe besluit
moesten de munten zoveel mogelijk vol-
doen aan de wettelijke eisen volgens de
Muntwet van 1901, Alle nieuwe munten
voor Nederland moesten het jaartal 1944
dragen. De voorzijde-matrijzen voor de
Curacaose kwartjes en dubbeltjes met
het portret van koningin Wilhelmina wer-
den ook gebruikt voor de aanmuntingen
die vanaf 1943 voor Nederland plaats-
vonden. De Munt in Philadelphia heeft de
hele eerste aanvraag aangemunt.
In het begin van de productie werd met
tien muntpersen tegelijk gewerkt. Over-
wogen werd om nog meer persen te ge-
bruiken, Men maakte tegelijkertijd gebruik
van twee a drie persen voor guldens,
twee persen voor kwartjes en vier of zelfs
vijf persen voor dubbeltjes. De aflevering
van de tweede opdracht moest vóór l
juli 1944 plaats vinden, Eind mei 1944
bleek de Munt te Philadelphia overbezet
te zijn, De Munt had ook orders lopen

voor het eigen Amerikaanse binnenland
en men verwachtte nog een ordertoe-
name in verband met de toekomstige
kerstaankopen,

De Munt te San Francisco gebouwd in

e

Het Treasury Department verzocht
daarom toestemming om l 80 miljoen
dubbeltjes te mogen laten slaan in
San Francisco, waar l miljoen stuks per
dag konden worden vervaardigd, De
dubbeltjes, die Philadelphia niet kon le-
veren, werden uiteindelijk deels in San
Francisco en deels in Denver gesla-
gen, De muntplaats werd met de let-
ters P (Philadelphia), S (San Francisco)
en D (Denver) aangeduid, Deze letters
kwamen in de plaats van de gebruike-
lijke mercuriusstaf van xs Rijks Munt te
Utrecht, De ambassadeur bevestigde
pas l l juli l 944 de overeenkomst, aan
Foreign Economie Administrator Leo
T. Crowley, dat akkoord werd gegaan
met de zilverlening op basis van de
lend-lease constructie,
Omdat in Philadelphia eerder in de
Tweede Wereldoorlog munten voor
Suriname en Curacao werden ver-
vaardigd, was stempelmateriaal be-
schikbaar met het jaartal 1943. Door
een wijziging van het muntmeester-
teken van palmboom naar eikel kon
dit direct worden benut, Door de eis
dat alle nieuwe munten het jaartal
l 944 moesten dragen en de levering
moest worden bespoedigd, was men
genoodzaakt de matrijzen zo snel mo-
gelijk aan te passen, Het bleek om
technische redenen bovendien nodig
nieuwe werkstempels voor dubbeltjes
en kwartjes te vervaardigen, Het Tre-
asury Department stelde dat, als hierbij
moeilijkheden zouden ontstaan, aan
de productie van guldens de voorkeur
moest worden gegeven,
Zou de vertraging door de fabricage
van nieuw stempelmateriaal meer
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dan vier weken gaan bedragen, dan
moest de productie van dubbeltjes en
kwartjes met de bestaande stempels
met het jaartal l 943 worden overwo-
gen. Het feit dat er munten met het
jaartal 1943 bestaan betekent dat van
deze laatste mogelijkheid gebruik is
gemaakt. Op 16 oktober 1943 werd
een bedrag van $ 100,- in rekening
gebracht voor wijziging van de stem-
pels, De administratie van deze aan-
muntingen bij de Munt te Philadelphia
zijn helaas vernietigd.

De Munt te Denver, gebouwd in 1896

De Nederlandse ambassade heeft op
het productieproces bij de Amerikaan-
se Munt geen controle uitgeoefend,
Een lid van de ambassadestaf is enige
malen naar Philadelphia gegaan als
bleek dat de munten zelfs voor een
leek zichtbare fouten vertoonden. De
regering wenste direct bij de bevrij-
ding van Nederland over de munten
te kunnen beschikken. Alle zendingen
kwamen behouden in Engeland aan,
ondanks het duikbootgevaar. Het
hoogtepunt in de duikbootoorlog was
in 1943, De munten werden pas vanaf
eind januari 1944 verscheept. Maar
ook in 1944 werden nog veel schepen
door Duitse duikboten tot zinken ge-
bracht.
De kisten met munten werden opge-
slagen of naar SHAEF-kampen door-
gestuurd (De Irene Brigade bij Wol-
verhampton en de Marechaussee bij
Maidenhead in Berkshire). SHAEF ope-
reerde vanaf eind 1943 tot aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog.
SHAEF was het hoofdkwartier van de
Opperbevelhebber van de geallieerde
troepen in noordwest Europa, onder
bevel van generaal Dwight D, Eisenho-
wer. De afkorting stond voor Supreme
Headquarters Allied Expeditionary For-
ce. De beveiliging in Engeland was op-
gedragen aan de Reserve Kapitein der
Infanterie, J.C.A. Peters. Deze had een
uitgebreid risk assessment opgesteld.

munt0 6

Door gebrek aan geschoold personeel
bleek optimale beveiliging onmogelijk.
In januari 1943 had de Nederlandse
regering in Londen besloten het Militair
Gezag in het leven te roepen. Het was
de bedoeling dat deze instelling direct
na de bevrijding van Nederland het
gezag zou gaan uitoefenen, waarbij
een "Bijzondere Staat van Beleg" zou
gelden. Een van de opdrachten die
het Militair Gezag zou moeten uitvoe-
ren was het beheer en het in omloop
brengen van de munten en de munt-
biljetten die in de Verenigde Staten
waren vervaardigd, voor zover dit niet
door SHAEF werd gedaan, SHAEF was
van alles goed op de hoogte, Men wist
dat eind januari 1944 de eerste zen-
ding munten New York had verlaten en
dat dit schip 11 februari 1944 in Liver-
pool werd verwacht.
Op 10 februari 1944 meldde zich ma-
joor Lithiby van de staf van het SHAEF
bij het Nederlandse ministerie van Fi-
nanciën in Londen, met de medede-
ling dat het opperbevel gevraagd
had om 20 miljoen kwartjes (1250 kis-
ten) en 15 miljoen dubbeltjes (375 kis-
ten) over te brengen naar de kluizen
van de Bonk of England. Men dacht
dit geld nodig te hebben om na de
bevrijding in Nederland in omloop te
brengen. De eerste zending bestond
uit slechts 900 kisten. De minister van
Financiën ging akkoord met de op-
slag, die plaats vond in de kluizen van
de Midland Bank in Londen. Kapitein
B, Heering kreeg februari 1944 het be-
heer over de betaalmiddelen in han-
den gelegd. Na de geallieerde militai-
re doorbraak bij Avranches in augustus
1944 hebben SHAEF en het Militair Ge-
zag gezamenlijk ongeveer 1835 kisten
munten naar Frankrijk overgebracht.
De eerste verscheping kwam aan land
via Oostende. Vanaf december 1944,
toen de Schelde weer bevaarbaar
was, kwamen de verschepingen aan
land via Antwerpen. De bevrijding van
Nederland verliep anders dan de re-
gering in Londen zich had voorgesteld.
Maandenlang bleef de bevrijding be-
perkt tot onder de grote rivieren omdat
de geallieerden er niet in slaagden
deze over te steken. Het door SHAEF
naar Zuid-Nederland overgebrachte
geld werd uitgegeven door de gealli-
eerde troepen op Nederlands grond-
gebied. Ze beschikten ieder over ƒ 76

dat voor een deel uit munten bestond
en voor een ander deel uit American
Bank Note Company muntbiljetten.
SHAEF heeft in totaal ƒ 2.142.000 aan
munten in omloop gebracht.

Kantoorgebouw van de Coöperatieve
Centrale Boerenleenbank te Eindho-
ven

De klachten van de Nederlandse be-
volking over het ontbreken van pas-
munt nam in het voorjaar van 1945
toe. Het Militair Gezag verleende
daarom in maart 1945 toestemming
om kwartjes en dubbeltjes in omloop
te brengen uit de voorraad van het
militair depot. De munten werden ver-
volgens door de Centrale Coöpera-
tieve Boerenleenbank te Eindhoven in
omloop gebracht. De nieuwe munten
verdwenen snel uit de circulatie. Door
de hoge koers van het zilver werden ze
door iedereen opgepot. Daarom stop-
te men met uitgifte van de munten en
bleef het in omloop gebrachte bedrag
heel klein,
De aantallen overgebleven munten
kunnen ten hoogst 767.934 guldens,
3.176.281 kwartjes en 6,389,985 stuks
dubbeltjes zijn. De werkelijke hoeveel-
heid munten zal behoorlijk lager lig-
gen. Over de jaartallen van de over-
gebleven muntstukken is niets bekend,
De munten met de jaartallen 1943 en
1945 zijn zeldzaam. Het dubbeltje met
het muntteken D (Denver) l 944 is zeer
zeldzaam,
Van de 193.500,000 gulden aan mun-
ten die in de Verenigde Staten gesla-
gen zijn is maar f 2 , 1 94.000 in omloop
gebracht, De geallieerdetroepen heb-
ben enige tijd met zilvergeld betaald
in Brabant, vooral in Eindhoven maar
ook in 's-Hertogenbosch, De Neder-
landse regering stuurde het grootste
deel van de productie na de oorlog



terug naar de Verenigde Staten om de
aangegane schuld af te lossen.

Voorzijde gulden Nederlandsch-lndië
-13 O

Productie chronologie
De voorzijde van cie Nederlands-lndië
gulden l 943 D met palmboom oogt als
een Nederlandse rijksdaalder uit de peri-
ode l 929-1 940, er mist alleen een rozet
of bloemteken onder de afsnede van de
hals, In de Verenigde Staten hebben ze
over het hoofd gezien dat de rijksdaalder
en gulden niet hetzelfde zijn. Daarom
kreeg cle gulden een verkeerde voorzijde.
Alle Nederlandse guldens uit de periode
1922-1940 zijn namelijk "doorlopers". Na
de muntslag voor Nederlandsch-lndië
zijn de guldenstempels aangepast voor
Nederland, De D werd omgevormd naar
een P en de palmboom vervangen door
de eikel, De palmboom en D stonden
niet in evenwicht op het muntveld. De
D stond veel lager dan de palmboom.
Daarom is de eerste serie van de Neder-
landse guldens ook niet in evenwicht.

Gulden 1944 P /oog Sch. 1055h

De fout moet snel gezien zijn in die tijd,
want veel exemplaren zijn niet te vinden.
Daarna is de eikel in evenwicht gebracht
met de P en zo kwam de recent gevon-
den variant tevoorschijn, Schulman num-
mer 1055c, Men liet de eikel zover zak-
ken tot het muntveld optisch in evenwicht
leek.

Ook deze slag heeft men niet lang vol-
gehouden. Tot nu toe is maar één gul-
den met een lage eikel bekend, Omdat
normaal bij alle Nederlandse guldens
het munt- en muntmeesterteken duide-
lijk naast het wapen staan, is het stem-
pelmateriaal weer gewijzigd. Na deze
stempelwijziging zijn miljoenen exem-
plaren geslagen. Daarom is Schulman
nummer 1055 vrij algemeen, ondanks
de beperkte uitgifte en korte circulatie-
tijd,

• : • ( / / < ƒ ; - ; / ; r'"/;; u :>c/ / , 7n/3

Zie hiervoor Schulman nummer 1055b,
de variant met de lage R Als tussen de
foto's van cie gulden 1943 D en de gul-
den 1944 P (laag) op de computer heen
en geswitcht wordt, is duidelijk te zien dat
cie D en P helemaal gelijk lopen en dat
de palmboom en eikel op dezelfde plek
zijn geplaatst.

Gulden 1944 P én eikel hoog, Sch, 1055

Goed is te zien dat telkens hetzelfde
stem pel materiaal is gebruikt; gulden
1943 D heeft vier verhoogde (kleinere)
parels in de rand, onder de 4, met daar-

e

onder een dun lijntje. Dit komt later terug
in Schulman nummer l 055b, vervolgens
in 1055c en daarna ook weer in l 055, Na
de veronderstelde productie chronologie
zijn alle fouten weg bij de gulden l 944 P
doorloper, Schulman nummer I055a.

E.B.
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