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Staatshoofden en overige illustere figuren 
Veel voorzijden van moderne biljetten van de wereld 
worden gesierd met een staatshoofd of een “lokale” 
grootheid. Een wetenschapper, filosoof, schilder, 
componist en nog vele andere beroepsoefenaars. Ook 
minder frisse figuren staan er op. Dat was in het verleden 
al zo en is nog steeds zo. Verder doen beestjes, 

bloemetjes en gebouwen het ook goed. En ook zo op het 
oog niets zeggende ontwerpen en motieven hebben hun 
intrede gedaan. In dit artikeltje wil ik mij beperken tot 
personages. 

Adri Ruisch 

Koningen en koninginnen 
 
Verreweg het meest voorkomende en 
bekende is Queen Elisabeth II (zie 
afbeelding) van Engeland. Als hoofd 
van het Britse gemenebest staat zij op 
vele bankbiljetten. In eigen land op de 
huidige serie pond biljetten. Ook in 
andere landen, vaak kleine eilanden 
groepen zoals Bahamas, Kaaiman 
Eilanden, Isle of Man, op (nagenoeg) 
de hele serie. Wel is de beeltenis in de 
loop van de jaren aangepast. We 
worden per slot van rekening allemaal 
ouder. 
Andere vorsten die de bankbiljetten al 
langer sierden zijn die van Marokko 
(koning Hassan II), Jordanië (koning 
Hoessein bin Talal), Nepal (koning 
Birendra Bir Kikram Shah Dev).  
Helaas zijn alle drie deze monarchen 
overleden en is hun beeltenis 
vervangen door hun opvolgers, hoewel 
de oude biljetten nog in omloop zijn. 
De langstzittende regerende vorst die 
op bankbiljetten staat is koning 
Bhumibol van Thailand. Al vanaf 1946 
is hij de blikvanger op de bankbiljetten. 
Ook Nederland heeft zijn vorsten op 
papiergeld vereeuwigd. De bekendste 
naar mijn mening (voor de kenners ten 
minste) zijn dan waarschijnlijk ook die 
van de moeder des vaderland. 
Koningin Wilhelmina op de 
oorlogsbiljetten. Verder zo hier en daar 
nog wat beeltenissen maar een echte 
traditie op dit gebied hebben wij niet 
zoals de landen hierboven genoemd. 
Waar we, zeker naar de oorlog, een 
grote traditie hebben opgebouwd zijn 
de series van de ‘erflaters 1 en 2’ en 
het ‘huisje / boompje / beestje’ van 
ontwerper R.D.E. Oxenaar en als 
laatste de voor buitenlanders zo 
futuristisch aandoende serie van J. 
Drupsteen. Wat was dat toch mooi. 
Oeps, ik dwaal af. 
 
Zowel binnen als buiten Europa staan / 
stonden er in ieder geval niet veel 
vorsten op de biljetten. In Europa was 
dat in Spanje (koning Juan Carlos I),  
Zweden (koning Karel XVI Gustaaf),  
Luxemburg (groothertog Jean) en  
België (koning Boudewijn en koningin 
Fabiola). En dan vaak nog maar op 
één waarde en zeker niet op een hele 
serie. De euro heeft er voor gezorgd 
dat ook dit grotendeels verleden tijd is.  
 

Maar buiten Europa, buiten de al 
eerder genoemde vorsten, ook nog  
Saoedi-Arabië, Oman en Brunei.  

De laatste twee zijn sultan. Dan hebben we 
natuurlijk ook nog de vorsten van ministaatjes 
zoals Tonga, West-Samoa en Lesotho. 
Wie in dit rijtje ook zeker niet vergeten mag 
worden is de sjah van Perzië (Mohammed 
Reza Pahlavi). Weliswaar niet meer op de 
bankbiljetten sinds de overname door de 
ayatollahs in 1979. Maar vele decennia heeft 
hij op alle coupures gestaan tijdens zijn 
ambtsperiode.  
 
Leiders (regerings / geestelijk / vrijheids) 
 
Het land dat zijn grondlegger nog altijd 
vereerd op bankbiljetten is Turkije. Kemal 
Mustapha, beter bekend als Atatürk (vertaald 
‘vadertje Turkije’) siert vanaf 1952 tot en met 
de dag van vandaag alle biljetten van de 
moderne Turkse staat. Leuk is om te zien hoe 
de serie vanaf 1985 tot eind 2004 oploopt van 
10 lira toen tot 20 miljoen lira (zie afbeelding) 
Atatürk. En ook de nieuwe serie (wel zes 
nullen geschrapt) die in 2005 is uitgekomen 
draagt wederom de beeltenis van Atatürk. 

 
 
 
Een persoon die ook al lange tijd op 
biljetten staat is Ho Chi Min. Eerst op 
de biljetten van het toenmalige 
Noord-Vietnam. Later, na de 
hereniging van de beide Vietnams, op 
de biljetten van het nieuwe Vietnam. 
Ook deze serie heeft lang gelopen. 
Opmerkelijk is de recente serie 
bankbiljetten van Iran. De laatste 
emissies tonen de beeltenis van 
ayatollah Khomeini. De man die 
verantwoordelijk was voor de val van 
de sjah. Die zijn we al eerder 
tegengekomen. Ook de nieuwe serie 
van China is toch wel wat bijzonder. 
Hier wordt Mao weer volop vereerd. 
Die heeft wel eens na zijn dood in een 
ander daglicht gestaan. Maar ja, dat 
kan zo maar in dat soort landen waar 
dictators regeren.  
Verder is opmerkelijk dat India 
eindelijk is overgegaan tot het vereren 
van één van hun grootste, zoniet de 
grootste, geweldloze vrijheidstrijders.
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Schurken en bandieten 
 
Wellicht het leukste onderdeel uit dit artikel.  
Laatst stond ik op een beurs waar een jongeman 
(geschat 22 jaar oud) mij expliciet vroeg naar een 
bankbiljet met Saddam Hussein, Deze had ik toevallig. 
Verder vroeg hij of ik ook nog een biljet had met Idi Amin, 
Toen ik dat terstond uit de map haalde, kon zijn zaterdag 
niet meer stuk. Hij glunderde van oor tot oor. 
Wat fascineert mensen / verzamelaars toch om juist dit 
soort biljetten te verzamelen? Het verhaal erachter, wat 
ze hebben uitgespookt, hoe ‘goed’ ze wel niet waren of 
gewoon het plaatje? Ik weet het niet, maar het heeft 
blijkbaar wel een rare aantrekkingskracht. Wie het denkt 
te weten mag het zeggen. 
En ja, welke ‘frisse’ jongens stonden er dan nog meer op 
de afgelopen jaren? Twee namen zijn al gevallen: 
Saddam Hussein en Idi Amin. Zoals bekend is de een 
inmiddels geëxecuteerd en de ander is inmiddels in 
ballingschap overleden. Wie hebben we dan nog meer? Zal ik 

er dan zo maar een paar noemen: Khadaffi, Moboetoe, Kim 
Jung Il,  Papa en Baby Doc en nog velen anderen. 
Opmerkelijk is echter wel dat dictators, die het verloop van de 
20e eeuw hebben bepaald voor zover ik weet niet / nooit op 
bankbiljetten hebben gestaan. Het gaat hier uiteraard over 
Hitler en Stalin. En ook Mussolini die in het kielzog van 
Hitler meedreef niet. 
Maar mijn “favoriet” is Bokassa (zie afbeelding hierboven).  
Een gewetenloze en meedogenloze dictator. Was al 
president voor het leven van de Centraal Afrikaanse 
Republiek maar vond dat niet genoeg. Hij liet zich niet 
kronen tot keizer maar deed dat zelf. Deze 
geldverslindende poppenkast kostte het straatarme land 
meer dan de helft van ’s-lands begroting. Ach, het volk 
moest niet morren want ze hadden toch een keizer. En wie 
dat toch deed werd aan de krokodillen gevoerd. (Overigens 
heb ik in Valkenburg dit biljet bemachtigd. Na veel afdingen 
ging het uiteindelijk met mij mee. Ik ben daar wel trots op 
want biljetten van Bokassa zijn niet eenvoudig, en zeker 
niet in goede kwaliteit, te krijgen.) 
Alle bovenstaande personen leden natuurlijk aan een 
behoorlijke mate van grootheidswaanzin en perverse 

persoonsverheerlijking. Eigenlijk te walgelijk voor woorden. 
Maar ze staan wel op bankbiljetten. Blijkbaar moet je slecht 
zijn (of geweest) wil je veelvuldig op bankbiljetten worden 
vereeuwigd. 

 
Echte grootheden 
 
Bij het bovenstaande stukje komen de echte 
grootheden zoals Einstein (zie afbeelding 
bovenaan) en Newton er maar bekaaid af.  
Van dit soort grootheden zijn er niet echt veel 
vereeuwigd op papiergeld. Ja, Frankrijk heeft er 
nog iets aan gedaan. Madame Curie en Louis 
Pasteur viel de eer ook te beurt. Misschien wel 
de bekendste Nederlander (na Johan Cruijff) en 
dan bedoel ik dus Rembrandt heeft wel op een 
bankbiljet gestaan. Veel Nederlanders zullen 
dat 1000 guldenbiljet wel nooit gezien hebben 
omdat het voor de jaren zestig best wel veel 
geld was. 
 
Ik realiseer me heel goed dat ik verre van 
compleet ben geweest en her en der wel wat 
vergeten zal zijn. Over dit onderwerp is 
waarschijnlijk wel een boek te schrijven. Want 

wie hadden er nog meer in de diverse rijtjes kunnen staan? 
Lenin, Kaunda, Kenyatta, Arap Moi, Nyerere, Banda, Bourgiba.  
In ieder geval leuk om een themaverzameling op te zetten. 
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