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Arbeid en Welvaart of Rijkdom en Geluk
Aan het einde van het seizoen, bezoe-
ken we nog wel eens een markt. Zo 
ook deze keer. 
Er was in Utrecht een leuke Luikse 
Pinkstermarkt en daar moesten we 
natuurlijk heen. 
Het was deze dag prachtig weer en er 
heerste een gezellige drukte op de 
markt. Er stonden erg veel kraampjes 
en we waren ongeveer de hele dag 
zoet om alles te bekijken. Echter er 
waren maar weinig kraampjes met 

biljetten etc., waar wij natuurlijk voor 
kwamen. Maar toch bij één van de 
weinige of misschien wel de enige 
kraam die biljetten had vond ik dan 
toch een leuk biljetje. Gebaseerd op 
het 10 gulden biljet 1904 Arbeid en 
Welvaart. 
Op het onderstaande biljet staan zelfs 
een serienummer, alsmede de hand-
tekeningen van Moens en Vissering. 
Waarschijnlijk kreeg men dit biljetje in 
die tijd bij het “Weekblad de Nieuwe 

Amsterdammer” als een soort cadeau-
tje. Leuk toch als jij na al die jaren zo’n 
biljetje in handen krijgt.  
En zeg nu zelf, ook al is het geen 
beauty (je kijkt er bij wijze van spreken 
dwars doorheen en hangt met diverse 
plakbandjes aan elkaar), toch blijft het 
een leuk biljet om te zien. 
Zo zie je maar, bij 1 of 2 kraampjes op 
een hele markt kun je al iets leuks 
tegenkomen om aan je verzameling 
toe te voegen. 

 

Tekst achterkant biljet: 

DE NIEUWE AMSTERDAMMER 
ONAFHANKELIJK NEDERLANDSCH WEEKBLAD 

(“DE NIEUWE GROENE”) 
ONDER REDACTIE VAN Mr. H.P.L. WIESSING 

 
EN MET MEDEWERKING VAN 96% VAN DE REDACTEURS EN MEDEWERKERS, DIE TOT 
1 DECEMBER 1914 HET WEEKBLAD DE AMSTERDAMMER (“DE GROENE”) UITMAAKTEN. 

IEDERE WEEK EEN TEEKENING IN TWEE OF MEER KLEURENDRUK VAN PIETER VAN DER HEM 
EN VAAK NOG EEN LOS BIJVOEGSEL, PORTRET, MUZIEKSTUK OF EEN VERRASSING ALS DIT. 
ADRES VAN REDACTIE EN ADMINISTRATIE: REGULIERSGR. 19, AMSTERDAM 
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Het biljet “Arbeid en Welvaart” werd in 
zijn tijd al verguisd. Mensen vonden 
het een biljet dat de scheiding tussen 
de arbeidersklasse en de gegoede 
bevolkingsgroepen teveel benadrukte. 
Ontworpen door N. van der Waay, die 
hoogleraar aan de Rijksacademie was 
van 1891 tot 1925, en in zijn tijd een 
goede reputatie genoot. Ook de serie 
Grietje Seel is van zijn hand. U kent 
hem wellicht ook van de allegorische 
voorstelling die op de gouden koets 
staan. Hij heeft ze ontworpen.  
Het originele biljet staat vol symboliek, 
want naast de teksten Arbeid en Wel-
vaart, hebben ook alle figuren en voor-
stellingen aan de linkerzijde te maken 
met arbeid, en alles rechts met wel-
vaart. In het midden van het origineel 
staat een “gevleugelde zandloper”, 
symbool van de tijd voorstellend. 
Ook bijzonder is dat de 20 kleurproe-
ven die door de drukker gemaakt zijn 
door DNB beoordeeld werden, en dat 

graveur en ontwerper ook een stem in 
het uiteindelijke oordeel hadden! 
In 1909 zijn de acties gestart een 
nieuwe gravure te bestellen, omdat 
Enschedé eigenhandig het procédé 
van drukken had gewijzigd om een 
meer uniforme druk te verkrijgen. Dat 
dit een vermindering van de kwaliteits-
druk vanuit kunstzinnig oogpunt had 
vond men van minder belang. Doordat 
Dupont (graveur) een nieuwe plaat 
had gegraveerd kon aan beide aspec-
ten evenveel aandacht worden be-
steed. 
Doordat de allegorie Arbeid en Wel-
vaart niet langer een credo was dat 
door brede lagen van de samenleving 
als bekend, relevant en onomstreden 
werd ervaren, en het gebrek aan har-
monische aansluiting tussen het lichte 
tekstveld en de rest van de voorstel-
ling, werd dit te kleine draagvlak door 
de critici afgestraft. Naast spotprenten 
werd het biljet ook door reclamema-
kers ge(mis)bruikt. 

In “De Amsterdammer” van 22 oktober 
1921 publiceerde Melis Stoke (Herman 
salomonson) in zijn bekende badine-
rende trant een geval van plagiaat in 
een Spaans en ZuidAmerikaans tijd-
schrift van “…de werkelooze smidsknecht 
met zijn da-da handje … gescheiden helaas 
van de juffrouw in het witte gedrapeerde 
hemd, die hem onder het motto “wel-
vaart”de hand toesteekt. Ik had er mij altijd 
over geërgerd dat dit oogenschijnlijk fris-
sche en aardige meisje zoo stond te wuiven 
tegen iemand die het blijkbaar niet eens 
noodig vond schoenen en kousen aan te 
doen of zijn blooten rug te bedekken. Het 
gaf mij een aangename sensatie te zien dat 
ze van hem was weggelopen, in Zuid Ame-
rika wellicht en hem nu zo dwaas met een 
uitgestrekte hand liet staan bij een reclame 
van explosie-motoren…” 

 
Teksten: Gerie Hootsen en Patrick 

Plomp, vrij naar J. Bolten uit “Het Neder-
landse-Bankbiljet 1814-2002 Vormgeving 

en ontwikkeling 
. 

 

 

Albert Hahn, 
spotprent op 
Van der Waay’s 
Arbeid en Wel-
vaart, in De 
Ware Jacob van 
8 oktober 1904, 
110 x 193 mm.  
Bron: “Het Ne-
derlandse 
Bankbiljet 1814-
2002 Vormge-
ving en ontwik-
keling, J. Bolten 

DE MAAT-
SCHAPPIJ "DE 
TIJDGEEST" 
betaalt veel 
meer dan 
TIEN GULDEN 
aan hare Prijs-
winners 
Bron:  
Gerie Hootsen  
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Nog meer nieuwe varianten
Onderstaande afbeeldingen komen van een inmiddels redelijk 
vaste leverancier van bijzondere objecten. Dit voorbeeldbiljet 
(er was in de jaren ’10 van de vorige eeuw nog geen sprake 
van “specimen” opdruk, vandaar de iets wat krakkemikkige 
omschrijving “voorbeeldbiljet”. Maar het biljet diende wel tot 
doel als voorbeeld voor kassiers die het biljet dienden te be-
oordelen op echtheid). 

Het biljet met de handtekeningen Moens en Van den Berg is 
erg moeilijk te vinden. Dit exemplaar is dan nog de ingetrokken 
versie daarvan. 
Nadat Remco mij van het bestaan ervan had overtuigd met 
deze mooie foto’s, is het biljet inmiddels van eigenaar gewis-
seld. Op zoek naar een correcte waarde-inschatting is hij zelfs 
een tweede exemplaar van dit (bijna) unieke biljet tegen ge-
komen. Voor de liefhebbers: Geniet maar even van het plaatje, 
je ziet het tenslotte niet zo vaak.  

 

 
 

Bron: Patrick Plomp. Afbeeldingen: Remco Schade 


