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Testbiljetten: een veel omvattend begrip 

 
Onder de noemer “testbiljetten” worden veel verschillende biljetten aangeboden. In 
dit artikel wil ik een uitleg geven over de verschillen en dieper ingaan op één 
onderdeel van het verzamelen van “testbiljetten”.   
 
Wat als testbiljetten wordt aangeboden is te  verdelen in drie groepen die weinig met 
elkaar te maken hebben: 

1.     Normale bankbiljetten  
2.     Testbiljetten voor geldverwerking 
3.     Testbiljetten gemaakt door bankbiljettendrukkers.         

 
Ad 1 
Soms willen nationale banken iets veranderen aan het papiergeld, veranderingen 
aan het papier of een andere vernis. Dit zal in de praktijk uitgetest moeten worden. 
Nederlandse guldenbiljetten van dit type, worden niet als testbiljetten aangeboden, 
maar worden in de Bolte katalogus aamgeduid als “proefserie”. Australische dollars 
worden daartegen vaak aangeboden als “testnote”. Vooral uit de beginperiode van 
het polymeerbiljetten. Toen was er ook veel te testen.  
 
Ad 2 
Biljetten nodig voor het testen en afstellen van telmachines en sorteermachines.  
Gelukkig wordt de term “ATM testnote” steeds vaker gebruikt. ATM staat voor 
Automatic Teller Machine. Een term die in de automatisering algemeen is en voor 
verzamelaars ook duidelijk maakt wat voor type biljet het is. 
Het zijn biljetten die in grote hoeveelheid gemaakt zijn, omdat er hele bundels nodig 
zijn om te testen. Ze zijn daardoor niet zeldzaam maar…. omdat ze alleen circuleren 
binnen een beperkt en enigszins beveiligd gebied zijn niet alle biljetten makkelijk te 
vinden voor verzamelaars. Toch kan men voor zo’n 2 euro per stuk een mooie 
verzameling van deze biljetten aanleggen. ATM biljetten hebben enige 
overeenkomsten met echt geld. Het formaat en de hoofdkleur is vaak hetzelfde.  
 
Ad 3 
Bankbiljetten maken is niet alleen geheimzinnig, moeilijk en prestigieus maar ook 
gewoon handel. Met bijbehorende concurrentie en de wil om zich te onderscheiden. 
Een drukker wil zijn vakmanschap demonstreren of zijn  nieuwste vindingen. Geen 
enkele nationale bank zal een nieuw beveiligingskenmerk  accepteren als het niet al 
ergens zichtbaar en voelbaar is.  
 
Vaak gaat het zo. Eerst wordt een testbiljet gemaakt zodat iedereen kan zien hoe het 
in de praktijk eruit ziet. Maar omdat de meeste Nationale banken geen enkel risico 
willen nemen en alleen veiligheidskenmerken accepteren die in de praktijk bewezen 
zijn, zoekt de drukker een uitgever die onder zeer aantrekkelijke voorwaarden  het 
“risico” wel  wil nemen. Het is niet duur en als het goed uitpakt kan de bank zich erop 
voorstaan dat zij de eerste waren die dit introduceerden. 
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Voorbeelden hiervan zijn de Bulgaarse 20 leva 2005 met een Louisenthal “Varifeye” 
venster. Het biljet is gedrukt door Giesecke & Devrient en past helemaal niet in de  
Bulgaarse serie.  
 
En van dezelfde drukker een 10 gourdes biljet van Haiti, het eerste biljet gedrukt op 
“Stronlife”papier (zie ook: het Watermerk nr 3 2008). 
  
 

 
Afbeelding Durasafe 
 
Onderschrift: Het allernieuwste product van de Zwitserse drukker Orell Fussli en de 
papiermaker Lanqart. Het substraat bestaat uit twee lagen papier met daartussen 
een laagje polymeer. 
De nieuwe serie Zwitserse bankbiljetten zullen op dit “papier” gedrukt gaan worden. 
 
Andere termen die in de papiergeldhandel gebruikt worden voor deze biljetten  zijn 
“Printers proof notes”en  “Promotional notes”. Dat is al een duidelijkere omschrijving 
voor zulk reclamedrukwerk. 
Het zijn  de allerbeste producten, niet alleen door de nieuwste beveiligingen, maar 
ook omdat het ontwerp veel vrijer is. Eindelijk kan een ontwerper een biljet maken 
zonder al die knellende restricties die bij gewoon papiergeld horen. Nu staat er eens 
niet vast dat er een kop op moet van een vaag historisch figuur en nog een heleboel 
verplichte nationale symbolen.  
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Afbeelding Crane Motion 
 
Onderschrift: Promotiebiljet van Crane voor hun Motion veiligheidsdraad. 
Dit biljet is al enkele jaren oud maar de nationale banken zijn behoudend en nieuwe 
dingen worden vertraagd ingevoerd. De motion draad zit sinds kort in het nieuwe $ 
100 biljet. Zie hier ook de vrijheid van een ontwerper, een prachtig biljet. Was de 
dollar maar zo mooi.  
 
Ook toeleveranciers hebben eigen biljetten om hun nieuwste technieken te 
demonstreren. De grootste groep zijn de producenten van  OVD’s (Optical Variable 
Device).  Dat is de term die in de branche gebruikt wordt. Een leek  zou zeggen 
“hologrammen”, maar er zijn ondertussen veel verschillende “glimplaatjes”, vele 
malen complexer dan een hologram. In de ontwikkeling  van deze beveiliging zoekt 
men nog naar een ideaal kenmerk dat moeilijk te vervalsen is en tegelijkertijd voor 
het publiek makkelijk te controleren. Voor veel mensen is een hologram nl. letterlijk 
een glimplaatje, het glimt… dan zal het wel goed zijn. 
 
De belangrijkste leveranciers op deze markt zijn Kurz, Hologram Industries, Hueck 
Folien en OVD Kinegram. Van alle firma’s zijn testbiljetten bekend. 
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Afbeelding Hologram Industries 
 
Onderschrift: Testbiljet voor het DID® kenmerk. Cijfer 50; de 5 is goudkleurig en de 0 
is groen. Als men het biljet 90º draait wordt de 5 groen en de 0 wordt goud. 
Voor een leek veel makkelijker te controleren dan “de diepte” in een hologram. 
Om het nog leuker te maken….als je het biljet vervolgens wat naar achteren kantelt 
verandert het groen in blauw. 
 
Papierleveranciers hebben ook testbiljetten, soms  gewoon een papiermonster met 
watermerk en draad in het papier, maar vaak in combinatie met andere beveiligingen. 
Zoals Portals, als onderdeel van De La Rue, en Louisenthal als dochteronderneming 
van Giesecke&Devrient. Een reclame-uiting voor papier en druk tegelijk. En vaak nog 
in combinatie met een derde leverancier bijv. de veiligheids-inkt leverancier Sicpa.  
Er zijn enkele grote beurzen waar de “security printers” en de nationale banken 
elkaar ontmoeten, zoals “Banknote” in Washington en in Europa de “Intergaf”.  
Dé gelegenheden om een testbiljet te introduceren.  
 

 
Afbeelding Enschede 4biljet 
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Onderschrift: Biljet voor de Intergraf beurs in Stockholm 2009.  
Vier firma’s werken samen bij dit biljet. Joh. Enschede, Stork, Merck en Gleitsmann. 
 
De Hongaarse firma Jura maakt software om beveiligd drukwerk te ontwerpen. En in 
samenwerking met de Oostenrijks staatsdrukkerij maken zij apparatuur om 
computerontwerpen direct over te zetten in kant en klare drukplaten. Prachtige 
promotiebiljetten zijn door hen gemaakt om dit te demonstreren.  
 

 
Afbeelding Jura DLE 
 
Onderschrift: Promotiebiljet voor de Direct Laser Engraver van Jura. De 
mogelijkheden om de diepte en breedte van het gegraveerde te variëren zijn alleen 
beperkt door de dikte van de drukplaat. Het effect  zie je bij dit biljet. Diepdruk in één 
kleur .....maar wat een kleurverschil !   
 
Het zou te ver gaan om hier alle firma’s te noemen die testnotes hebben gemaakt. 
Bovendien is het lastig om een collectie aan te leggen. De biljetten zijn zeer gezocht 
en maar zeer beperkt te verkrijgen. 
Ze worden niet in grote aantallen gemaakt, het is voor de uitgevers een kostbare  
zaak om ze te maken en sommige firma’s geven ze principieel niet aan 
verzamelaars. Nadat een Duitse handelaar een ebaywinkel is gestart met deze 
biljetten en deze voor hoge bedragen te koop aanbied hebben nog meer leveranciers 
besloten om helemaal niets meer aan verzamelaars te geven. In een branche waar 
beveiliging en vertrouwen alom gerespecteerd wordt, is zo’n internethandel funest.  
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Via (ex) medewerkers uit deze branche komt er soms (jaren) later wel eens iets 
beschikbaar voor verzamelaars. Zo zijn er sinds enkele jaren weer geregeld oude 
Bradbury Wilkinson biljetten in de handel. 
 
 
Verzamelen 
Een echte catalogus is er niet voor deze biljetten. Er is een Amerikaanse “Testnote 
Catalog” van Roland Rollins. Oorspronkelijk opgezet als ATM catalogus maar daarna 
heeft hij er ook promotional notes aan toegevoegd door op internet wat afbeeldingen 
te pikken en die er tussen te zetten. De catalogus staat vol fouten en de prijsindicatie 
voor vele biljetten is een lachertje. Men moet ook geen appels met peren vergelijken.   
     
Ondanks de fouten is de catalogus voor het verzamelen van ATM biljetten wel 
bruikbaar (iets anders is er niet). Met heel veel Nederlandse biljetten erin, omdat 
Henderik Siepel de grootste bijdrage heeft geleverd aan deze catalogus. Ikzelf heb 
destijds wat aanvullingen gegeven op het concept en wat fouten  aangegeven die de 
uitgever niet overgenomen heeft (daardoor blijft er bijv.een carnavalsbiljet uit 
Steensel in staan als zijnde een testbiljet van DNB).  
 
Informatie over wat er allemaal op promotiebiljetten te zien is zal men vooral zelf 
moeten zoeken. Soms is er een folder beschikbaar bij een biljet met uitleg over de 
echtheidskenmerken.  
Zelf verzamel ik deze biljetten als onderdeel van een groter geheel: “Hoe worden 
bankbiljetten gemaakt”. Alleen deze biljetten verzamelen zou wat saai worden en.te 
lastig om te vinden. 
Twee Duitse verzamelaars hebben hun verzameling op internet gezet en dat zijn 
leuke site’s: “Testnotes.de” en “Moneypedia.de”,  klik vervolgens op “galerie fùr atm 
testnoten und werbenoten.” 
 
Wél algemener verkrijgbaar zijn sommige biljetten van Giori met afeeldingen  van 
Shakespeare, Beethoven, Jules Verne en Da Vinci. Deze biljetten zijn in grote 
aantallen gedrukt tijdens demonstraties die Giori geeft en waar  zowat alle 
bankbiljetuitgevers uit de hele wereld komen kijken naar de nieuwste machines. Dan 
staan de machines 2 weken te draaien en dat zijn héél veel biljetten.  
Met een vertraging van enkele jaren blijken die toch beschikbaar te komen voor 
verzamelaars. In de handel dan …Giori geeft echt niks aan verzamelaars. 
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Afbeelding Komori Verdi 
 
Onderschrift: De nu gepensioneerde graveur Chris Broadbridge heeft zijn opleiding 
gehad bij Bradbury Wilkinson. Na de overname van dit bedrijf door De La Rue is hij 
bij Komori gaan werken. Aan het einde van zijn loopbaan kreeg hij één keer de 
mogelijkheid om een biljet te ontwerpen en graveren geheel naar eigen keuze. 
Dat gaf hem de kans om een tekening van Guiseppe Verdi, die hij al tien jaar 
geleden had gemaakt om te zetten in een gravure. Het kunstwerk werd zo een 
kalender voor Komori. 
 
 
Martien van de Ven 
 
Opmerkingen, aanvullingen of vragen: 
martienvandeven@hotmail.com 
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