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Over de €uro en over creatieve knipsels... 

Of… hoe je met een afgesloten studie kleuterschool met als hoofdvak "knippen" op latere leeftijd nog geld meent te 
kunnen verdienen, ten koste van de goedgelovige papiergeldverzamelaar! Ten koste van U? 

€uromunten 

Sinds de invoering van de €uro, per 1.1.2002, nu al weer 
ruim 1,5 jaar geleden, bruist het op de "numismatische 
markt" van bedrijvigheid en vooral ook creativiteit. 

Maar het betreft hier vrijwel uitsluitend de handel in 
€uromunten van alle 12 landen! Als landenserie.. denk aan 
Finland 1 en 2 cent bijv., als jaartalvarianten, als munt-
plaatsvarianten Griekenland bijvoorbeeld, als speculatieve 
series zoals Monaco, San Marino en Vaticaanstad, "proofs" 
van Denemarken en Engeland en niet te vergeten de vele 
muntsetjes in allerlei vormen en maten en voor de meest 
uiteenlopende en gekke aanleidingen. Niet te vergeten de 
varianten in proof-kwaliteit. €€€€€€€€!! 

Ja, deze handel met de €uro heeft gigantische vormen aan-
genomen en er lijkt geen einde aan te komen. 

En voor zover ik dat kan inschatten gaat dit allemaal ten 
koste van laten we zeggen de klassieke numismatiek. De 
"gewone" Koninkrijksmunten en zo... Enerzijds jammer, an-
derzijds zullen zeker vele €uroverzamelaars hun verzamel-
koorts door laten werken op de €urovoorgangers, de nu 
oude munten van deze 12 landen bijvoorbeeld, of gewoon 
alleen Nederland. Wie zal het zeggen? 

€urobiljetten 

Bij het verzamelen van de €uro-biljetten gaat het heel wat 
rustiger toe. Ik ben tot nu toe nog weinig verzamelaars 
tegengekomen die €urobiljetten verzamelden aan de 
hand van de codeletter van alle 12 landen. c.q. 11 landen 
want de biljetten van Luxemburg - letter R - zijn tot op 
vandaag niet in omloop gebracht en het is de vraag of 
deze gedrukt zijn...  

Die deze wel verzamelden deden dit met het €uro 5 biljet 
of €uro 10. Begrijpelijk! Tenslotte is een hele serie €uro 
885,- in totaal en dat maal 11? Dat zou bijna 10.000 €uro 
bij elkaar zijn! Maar er zijn landen die de hogere waarden 
niet hebben laten drukken en dus niet hebben uitgege-
ven. Zie tabel. 

De letters staan voor de drukkerscodes zoals deze terug 
te vinden zijn op de biljetten, van verschillende bankbiljet-
tendrukkers in Europa die deze biljetten gedrukt hebben. 
Een lijst hiervan is eerder gepubliceerd. 

Gegevens ontleend aan: Argus des €Monnaies & Des 
€Billets - Editions les Cheveau-légers 

Hieruit blijkt dat enkele landen de €urobiljetten niet alleen 
in eigen land hebben gedrukt maar ook veel hebben uit-
besteedt. Ook Nederland. Letters in vet is de/zijn de 
drukkerij(en) in het land zelf. Landen als Portugal, Ierland 
en Griekenland hebben geen €200 en €500 laten druk-
ken. 

Hoogstwaarschijnlijk is de lijst op pag. 19 niet hele-
maal juist want er zou geen € 10 zijn van Finland. Lijkt 
vreemd. En misschien is deze lijst inmiddels niet meer 
zo actueel... maar bij gebrek aan beter? Voorlopige 
conclusie dus... 
 
Volgens deze lijst zouden er de volgende verschillende 
biljetten zijn: 
12  van € 5 =  €  60,- 
14  van € 10 =  €  140,- 
13  van € 20 =  €  260,- 
14  van € 50 =  €  700,- 
13  van € 100 =  €  1.300,- 
  8  van € 200 =  €  1.600,- 
  8  van € 500 =  €  4.000,- 
Hierdoor is het totaal "slechts" =  €  8.060,-  
nominale waarde! 
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€urobiljet "curiosa" - 
Maar er zijn van de €uro-biljetten geen bijzondere emis-
sies of zo geweest zoals bij de munten. Wel zijn er net 
als bij de munten misdrukken opgedoken... ook versnij-
dingen. En falsificaties. Maar dat is het dan wel. 
Die "bijzonderheden" die hier en daar worden aangebo-
den, tot op E-bay en traditionele veilingen toe, zijn bijna 
altijd gewoon "maakwerk". Vervaardigd door handelaren 
of verzamelaars die het niet zo nauw nemen en die de-
ze aan de man brengen als "bijzonder en zeldzaam" en 
vooral "echt". En duur! De biljetten zelf zijn stuk voor 
stuk echt, maar het is de vorm waarin ze worden aan-
geboden... Dat zou niet moeten. 
Ik heb het hier over de "creatieve composities" en "ver-
snijdingen" van €uro 5 en €uro 10 biljetten die hier en 
daar opduiken. Blokken van 4, 6 of maar 2 biljetten, 
onder of naast elkaar...  
Maar ook 50% of zo verschoven versnijdingen waardoor 
2 halve biljetten in de afmeting van 1 biljet worden aan-
geboden.. en "extra leuk" met verschillende nummers... 
Pas hier mee op! U bent vrij om deze te kopen maar 
weet wat u koopt. 
Deze stammen - op misschien een enkele na - allemaal 
uit creatief versneden originele vellen van € 5 of € 10 
biljetten zoals die sinds vorig jaar op de markt zijn. De-
ze worden geheel officieel verkocht door o.a. de Bun-
desbank Museumshop in Frankfurt.  
Ook worden ze op muntenbeurzen aangeboden... Voor 
iets meer natuurlijk. 
De Bundesbank heeft voorheen ook vellen van DM 10 
(datum 1993 en 1999) aan het (verzamel)publiek ver-
kocht. Vandaar ook, dat de Bundesbank als (tot nu 
toe?) enige bank binnen de EG met toestemming van 
de ECB drukvellen van de €uro verkoopt. 
Beschrijving €uro-bankbiljeten in drukvellen 
Het vel van €uro   5  = 60 biljetten = 6 breed x 10 hoog - 
ca. 74cm br x ca. 66cm hoog 
Nominale waarde dus: € 300,- 
Deze worden verkocht voor € 440,-* een opslag van 
ruim 45% (46,67%). Waarmee een € 5 biljet hier nu € 
7,34 kost... 

U bent gewaarschuwd! 
In tegenstelling tot the Bureau of Engraving and Printing 
in de USA die al vele jaren naast complete vellen van 
32 biljetten US$ 1, 2 en 5 óók vellen van 16 én 4 offici-
eel verkoopt.  
Een redelijk klein percentage boven nominaal voor de 
vellen van 32, iets meer voor de andere. Ze versturen 
echter principieel niet aan adressen buiten de USA! 
Er zijn overigens maar héél erg weinig landen die vellen 
of veldelen te koop aan bieden.  
Ik weet zo van Israël (Joh.Enschedé druk!) Litouwen en 
Macedonië.. 
 
Iets gecompliceerder is het met de uit deze vellen ge-
sneden "versnijdingen". Iemand die handig is met de 
schaar - en als zo iemand de kleuterschool heeft afge-
maakt zal dat best wel lukken -  kan alle denkbare "ver-
snijdingen" (vaak ten onrechte "misdrukken" genoemd) 
zó creëren! Zo kan hij of zij een biljet zo uitknippen alsof 
er een zgn. "roer" - een extra stuk papier aan de onder-
zijde - of een "vin" - aan de bovenzijde - aan zit. Een vrij 
zeldzame versnijding bij papiergeld. Ontstaan in het 
afwerkingproces van een biljet waarbij papier dubbel 
gevouwen zit en dan gesneden wordt met een ""roer" of 
"vin" als resultaat. U ziet dit wel vaker bij uw krant of 
tijdschrift!!  
Ook, zoals eerder al vermeldt: 50% of zo verschoven 
versnijdingen waardoor 2 halve biljetten in de afmeting 
van 1 biljet worden aangeboden.. en "extra leuk", en 
"zeldzaam" maar vooral duur, met verschillende num-
mers...  
MAAR dat die nummers anders zijn is heel goed te ver-
klaren... In het serienummer van de €urobiljetten schuilt 
o.a. (!) een zgn. "negenproef". met controlegetal.  Op 
die manier lopen de nummers van de biljetten naast en 
onder elkaar op zo'n vel behoorlijk uiteen! Dat is dus 
ook niks bijzonders meer. 
Hoe kan ik zien dat een "misdruk" of "versnijding" 
er géén is? 
Dat is vrij eenvoudig - zolang het serienummer leesbaar 
is... 

 € 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 

Finland L D ? D D H D D D 

Portugal M U U U H P - - 

Oostenrijk N F F F F F G F 

Nederland P G G P G G G G F 

Luxemburg R  - - - - - - - 

Italië S J J J J J J J 

Ierland T K K H K K K - - 

Frankrijk U L L E L L E P T T 

Spanje V M MU M M M T T 

Duitsland  X P R P P R P R R 

Griekenland Y N P F N N G N G P - - 

België Z T T T T T T T 

Het vel van €uro 10  = 54 biljetten = 6 breed x   9 hoog 
- ca. 75cm br x ca. 60cm hoog 
Nominale waarde dus: € 540,-  
Deze worden verkocht voor € 760,-* een opslag van 
iets meer dan 40% (40,74%) 
Waarmee een € 10 biljet hier nu € 14,07 kost...     
*) exclusief verzendkosten (buitenland) en bankkosten 
(vooruitbetaling) of reiskosten (afhalen) 
Maar pas op, de Bundesbank heeft alleen maar deze 
complete vellen van 60 respectievelijk 54 verkocht. 
Nooit en te nimmer in kleinere eenheden. Dus om te 
beginnen zijn alle velletjes van 2, 4 en 6 van €uros af-
komstig uit creatief versneden vellen! En dan voor prij-
zen die doorgaans "iets" hoger liggen dan het veelvoud 
van € 7,34 of € 14,07!!  
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 Alle in Duitsland uitgegeven €uro biljetten hebben zoals 
u weet de letter "X" voor het serienummer. Die vellen 
van de Bundesbank dus ook. 
Meer specifiek: 
De serienummers op de biljetten op de vellen van € 

5 beginnen allemaal met X0659.. etc 
van € 10 beginnen allemaal met 

X1017.. etc 
Er is overigens een vel van €uro 20 aangekondigd voor 
deze zomer...  
 
Vorig jaar September tijdens de Noordelijke Muntmani-
festatie in Haren (Gr.) (=aanrader!) kwam er een man 
naar mijn tafel toe met een album onder z'n arm. Niks 
bijzonders eigenlijk, dat gebeurd wel vaker. Hij droeg 
het als waren het de kroonjuwelen van de Queen of 
England die hij daar droeg. 
 

Of hij wat mocht laten zien.. ? Toen hij zijn schatten aan 
mij toonde bleek in het album welgeteld één bladzijde te 
zitten waarop van zowel het €uro 5 als ook het €uro10 
biljet één van boven beschreven "zeldzaamheden" 
pronkten. Na een snelle blik achterop - voor de serie-
nummers - inderdaad X0659 en X1017... - gaf ik te ken-
nen in de verste verte geen interesse te hebben voor 
dergelijk maakwerk, en vroeg of hij besefte dat dit feite-
lijk onder de noemer "oplichting" viel...  
Zonder enig weerwoord verdween hij weer in de menig-
te (op zoek naar een goedgeloviger slachtoffer?) Hij 
wist het dus zeker wel. Of hij dit jaar weer langskomt?  
 
LET WEL... misdrukken met andere beginserienum-
mers zijn niet afkomstig van deze vellen...  
 
Vrijwel alle versnijdingen wél omdat €uros door 
geen enkele andere bank als vel worden uitgege-
ven...!  
 
Een gewaarschuwd verzamelaar telt voor twee... U kunt 
uw geld beter aan gewone biljetten of aan echte mis-
drukken besteden. Ik zou het niet doen aan deze maak-
sels. 

 Jos F.M.Eijsermans - Juli 2003 

 


