
l Gulden 1954 van Koningin Juliana
Hoofd naar links of naar rechts?
De hoofden van de verschillende konin-
gen en koninginnen op de guldens van
het Koninkrijk der Nederlanden kijken om
en om, naar rechts of links. Willem i kijkt
naar rechts, Willem II naar links enz,

ana (1909-2004). Wenckebach de
ontwerper van de laatste serie Wilhel-
mina munten kon dus in 1948 vanwege
de abdicatie van koningin Wilhelmina
(1880-1962) meteen doorgaan met het
portret van Juliana. Mogelijk in een soort
automatisme zette hij haar portret (Fig,
3) in dezelfde richting als dat van Wilhel-
mina,

Figuur l
Wilhelmina (1880-1962}

Figuur 3
Reductiemodel

Muntmeester Van Hengel had over de
richting van het portret al in 1948 de opi-
nie gevraagd van Mr, J, Van Kuyk, direc-
teur van het Koninklijk Kabinet van Mun-
ten, Penningen en Gesneden Stenen,
Van Kuyk vond de wijziging van de por-
tretrichting bij een volgend staatshoofd
"meer een aanwensel, een sleur, dan
een gefundeerd gebruik". Men voorzag
geen problemen,

Figuur 2
Juliana (1909-2004)

Het dreigde weer verkeerd te gaan bij
de nieuwe munten van koningin Juli-

Figuur 4
25 een f -7949 - Proef

Eind 1949 ontving de minister van Fi-
nanciën Piet Lieftinck (l902-1989) twee
complete series proefslagen (Fig. 4),
Deze wees erop dat "hier te lande se-
dert 1815 de gewoonte bestaat om
op de munten het borstbeeld van op-
eenvolgende vorstelijke personen af-
wisselend naar links en naar rechts te

plaatsen" en verordonneerde dat het
portret naar rechts moest staan, Tech-
nisch gezien was dit geen probleem
maar dit betekende wel dat pas op 20
maart l 950 de eerste proefslagen met
de nieuwe beeldenaar naar rechts ge-
reed waren.

Figuur 5
Juliana 1948-1980

Figuur 6
Beatrix 1980-2001

En hierna kijkt ook Juliana (Fig, 5) op de
(zilveren en nikkelen) muntstukken weer
naar rechts en vervolgens later Beatrix
(Fig, 6) op de (nikkelen) muntstukken weer
naar links.

In de MPO veiling van 24-28 mei 20016
werd onder lot 2381 een uniek exemplaar
geveild van een l Gulden 1954 Proef-
munt (Fig, 7) in brons op een muntplaatje
zonder randschrift in de kwaliteit FDC, licht
excentrisch en ongepubliceerd, waarvan
naar verluid 2 stuks werden vervaardigd,
Ook aan Jacques Schulman is dit
exemplaar niet bekend en daarom ook
niet in zijn handboek vermeld. Deze
proefmunt in brons van de l Gulden
l 954 verhuisde voor € 3,400,00 naar de
Nationale Numismatische Collectie, De
Nederlandsche Bank NV, Amsterdam,
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Figuur 7
1 Gulden 1954 -Proef

Brons: 5,70 gram,
Diameter: 25 mm,
Foto: MPO / Heritage Auctions Eu-
ropa nr, 50, 24-28 mei 201 6, Lot 2381,
Nationale Numismatische Collectie, De
Nederlandsche Bank NV, Amsterdam,
Collectienummer: DNB-19898,

Figuur 8
1 Gulden 1954

Zilver: 720/1000
Gexvicht: 6,50 gram, netto 4.68 gram
Diameter: 25 mm

Jaar/Aantal
1954 6,800,000
1955 37,500,000

1956
1957
1958
1963
1964
1965
1966
1967

38,900,000
27.000.000
30.000.000
5,000.000
9.000,000
21.000.000
5,000.000
7,000.000

Muntteken: Mercuriusstaf met slangen
Muntplaats: Utrecht
Muntmeesterteken: Vis
Muntmeester: Dr. J.W.A. Hengel (l 945-

1969)
Referentie: Schulman 1102

Voorzijde: Hoofd van de koningin naar
rechts met onder de hals W (Prof. L.O.
Wenckebach)
Omsehrift: JULIANA KONINGIN DER

NEDERLANDEN
Keerzijde: Gekroond rijkswapen tus-

sen l - G met het gedeeld
jaartal aan weerszijden van
de kroon

Omschrift NEDERLAND
Randschrift GOD * ZIJ * MET * ONS *

Op de tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Amerika geslagen munten ontbreekt
echter de geheime punt op de l en de
2 1/2 gulden. De laatste geheime punt
bij de gulden en rijksdaalder Wilhelmina
is verwerkt in de l en 2 1/2 gulden 1940!
Met de Muntwet van 1948 werden de
zilveren gulden en rijksdaalder weer her-
ingevoerd,

-
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Proefslag ter controle van de nieuwe
stempel van de 1 gulden 1954 op een
loden plaatje

Op l 3 mei l 954 werd de Wet tot invoe-
ring van de nieuwe munten gepubli-
ceerd in het Staatsblad (no.220). Was
men gestopt met het aanbrengen van

de geheime controle tekens op de in
Amerika geslagen munten, Bij de invoe-
ring van de zilveren guldens en rijksdaal-
ders van Juliana heeft men deze traditie
weer opgepakt, mogelijk gemaakt bij
Koninklijk Besluit van 28 juli l 954,

Bij de zilveren l Gulden 1954 van konin-
gin Juliana is de geheime punt (kleine
parel) weer aangebracht, Voor de l Gul-
den 1954 staat de kleine parel op 12
uur boven het kruis en schuift de kleine
parel vervolgens l parel op naar rechts
ondanks het ontbreken van de jaren
1959 tot en met 1962. Bij de proefmunt
uit 1954 in brons ontbreekt deze echter
nog.
Een tweede geheim punt is een inke-
ping (geheime punt) in het fond van een
letter in het randschrift, beginnende bij
de letter 'G' voor het jaar 1954, Zie on-
derstaande afbeelding (Fig. 9).

-

Figuur 9
De echtheidskenmerken 1 Gulden 1954-
1967

Figuur 1
1 Gulden 1954 - Kleine parel op 12 uur

o

Figuur l O
1 Gulden 1954 Brons - Geen kleine parel
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Figuur l 2
1 Gulden 1955 - Kleine parel 1 parel naar
rechts

Figuur l 3
1 Gulden 1966 - Kleine parel 8 parels
naar rechts

In De MUNTkoerier van oktober 2016
wordt door Erik van Loon 6; nog een vari-
ant van de zilveren l Gulden 1954 be-
handeld. Op deze variant ontbreekt het
geheime kenmerk, de kleine parel boven
het kruis op l 2 uur, Maar het tweede ge-
heime kenmerk, de inkeping in het fond
van een letter in het randschrift, begin-
nende bij de letter 'G' voor het jaar l 954
is wel aangebracht,

Figuur 14
l Gulden 1954 zonder kleine parel boven
kruis op 12 uur

De aan het begin van de 20° eeuw uit het
voormalig Nederlands-lndië (Nu Republiek
Indonesië) retour ontvangen partijen zilver-
geld bevatten veel valse munten, die niet
alleen een gevaar voor de muntcirculatie
betekende maar ook 's Rijks Munt in Utrecht
veel extra werk bezorgde.
Daarom bedacht de toenmalige munt-
meester het idee om de te Utrecht vervaar-
digde guldens op enkele onopvallende
plaatsen van geheime punten te voorzien,
waardoor de munten direct als echt her-
kenbaar zouden zijn,
Dit alles is nu niet meer nodig want de nu uit
Indonesië naar Nederland komende 'zilve-
ren' exemplaren - meegebracht cioor toe-
risten - zijn zo slecht, dat iedereen kan zien
dat het geen echt zilveren exemplaar is!

Paul Oostervink

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in
het Amerikaanse Numismatics Internatio-
nal Bulletin, Vol. 52 NOS. 3/4 (Maart/April
2017), blz, 40-47.
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derland (1945-1969), de Antillen (1952-1969)

en Suriname (1957-1969), Muntmeesterteken

vis.

5 Jacques Schulman, Handboek van de Ne-

derlandse munten 1795 - 1975 (Suriname,
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