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Rubriek: Mijn favoriete biljet 
Met ingang van ‘t Watermerk 3 2005 is een nieuwe rubriek geïntrodu-
ceerd. De rubriek heet “mijn favoriete biljet”. 
Dit hoeft geen bankbiljet te zijn, maar het mag ook een muntbiljet zijn, 
of een reclamebiljet of een testbiljet, of een schoolgeldbiljet, enzovoort, 
als het maar papiergeld is of er op lijkt. Het hoeft geen duur biljet te 
zijn, want duur is een relatief begrip. 

Het is de bedoeling dat u zelf beschrijft waarom dit uw favoriete biljet 
is. Aan het eind van het artikel geeft U zelf het stokje door aan een 
andere verzamelaar, die lid is van de IBNS Nederland. U informeert 
natuurlijk zelf even of die het ook leuk vindt. 
Uw artikel kunt u mailen aan de redactie op watermerk@patrickp.nl 

Cees Hootsen. 
 

Jaco Groeneveld, Nederland, 1.000 gulden 1921, Model “Grietje Seel”  
Allereerst mijn dank aan Cees Hoot-
sen die mij het stokje doorgegeven 
heeft. 
Het is een erg leuk idee om andere 
lezers van het watermerk een stukje te 
laten schrijven over een biljet dat ie-
mand mooi, bijzonder, of apart vindt. 
Graag wil ik een biljet uitkiezen wat ik 
in zijn totaliteit het mooist vind. 
 

Grietje Seel 
 
Het zal best een eer geweest zijn om 
model te zitten voor het ontwerp van 
een bankbiljet. Grietje Seel, als een 
van de vaste modellen van de Rijks-
academie, was de gelukkige (of niet). 
U moet zich eens voorstellen: uw 
vrouw als model op een bankbiljet? 
 

Het gebeurde begin 20e eeuw dat 
ontwerper A. van der Waay voorname-
lijk om het vervalsen van bankbiljetten 
nog lastiger te maken een portret op 
het biljet wilde. 
Het werd een reeks biljetten van 100, 
200, 300 en 1000 gulden ter vervan-
ging van het type reliëfrand.

 
Nu: anno 2005 
 
De serie van de 100, 200, 300 en 1000 
gulden Grietje Seel is voor de verza-
melaar wellicht een van de meest 
bijzondere series en wel waarom? 
Er zit een groot onderscheid tussen de 
biljetten wat betreft kwaliteit en zeld-
zaamheid deze twee factoren bepalen 
daardoor weer het enorme prijsverschil 
tussen deze biljetten. 
Kort samengevat de 100 en de 1000 
gulden zijn niet erg  zeldzaam, de 200 
en de 300 gulden zijn daarentegen 
behoorlijk zeldzaam. 
Ondanks dat de 100 en de 1000 gul-
den in circulatiekwaliteit niet echt zeld-
zaam zijn, is het wel bijzonder dat de 
hoge kwaliteiten wel schaars zijn. 

 
Mijn favoriete biljet 
 
Nu wordt het tijd voor mijn favoriete 
biljet: De 1000 gulden 1921, 
Dit biljet bestaat uit 3 handtekening 
varianten en niet te vergeten de repla-
cements (vervangingsbiljetten). 
Ook worden ze nogal eens gezien met 
buiten omloop stempels. 
 
In zijn totaliteit vind ik dit biljet de 
meeste uitstraling hebben om de 
waarde van 1000 guldens te verte-
genwoordigen. 
En wel om de volgende redenen: 
F het biljet heeft een behoorlijk 

formaat; 
F heeft een prachtige irisdruk (kleur 

verloop) op de voorzijde; 

 
F op de achterzijde is een prachtig 

kleurenspel zichtbaar en 
F hier heeft het biljet ook geen ka-

derrand wat erg mooi is. 
Ter vergelijking: de andere biljetten 
van deze serie zijn een stuk eenvoudi-
ger wat betreft de kleuren. Wat het een 
visueel groot verschil maakt met de 
1000 gulden. 
Ik had het net al even over de grootte 
van het biljet, u begrijpt dat dit eigenlijk 
een lastig hanteerbaar biljet was en 
dus wel opgevouwen moest worden 
om in de portemonnee te passen (die 
in die tijd niet erg groot waren), dit 
verklaart dat deze biljetten vaak in 
achten gevouwen zijn. 
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Kortom de combinatie van het formaat 
en de kleuren geven een geweldige 
uitstraling  aan dit biljet. 
 
Over het soort papier is ook nog wel 
iets te zeggen. In vergelijking met 
andere biljetten van deze serie, waar 
een steviger soort papier voorkomt, is 
dit biljet van een prachtig, mooi, dun 
aanvoelend papier. 
 

Ja, en dan de kwaliteit, zoals je ze 
slechts héél soms tegen komt. 
 
Dat is een van de belangrijkste rede-
nen waarom dit mijn favoriete biljet is. 
Doorgaans is de kwaliteit van deze 
biljetten niet super, maar soms kom je 
ze tegen in een uitzonderlijk mooie 
kwaliteit. Laten we zeggen richting 
uncirculated (ongevouwen). 
 

Deze hebben meestal toch nog een 
lichte bundelvouw, maar kan niet als 
storend gezien worden. En verder in 
een superstaat zonder hoekvouwen en 
met scherpe hoeken.  
Je durft hem bijna niet vast te houden! 
In een superkwaliteit je vraagt je dan 
af hoe is dit zo lang en goed bewaard 
gebleven? 
 

 
En dat is dan toch een mooi moment 
dat je als echte liefhebber van papier-
geld mag meemaken. 
Slik, 
 
…….grapje. 

 
Ter afsluiting: tijdens het schrijven van 
dit artikel valt watermerk nummer 3 
2005 binnen. Het ziet er alweer zeer 
goed uit. Cees Hootsen heeft de start 
gemaakt met het artikel over zijn favo-
riete biljet. Zo zie je maar dat een biljet  

 
niet altijd perfect uncirculated hoeft te 
zijn om favoriet te zijn. 
Over (perfect) uncirculated gesproken, 
ik weet aan wie ik het stokje doorgeef: 
Bert Ipenburg ga je gang. 

 
Jaco Groeneveld 

 
 
 


