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de Nederlandse gulden
23 JULI 2018

De rijke geschiedenis van de Nederlandse gulden begon rond 
1300, toen de eerste guldens geslagen werden in Florence. 
En eindigde in 2002 met de komst van de euro. Ontwerper 
Michaël Snitker verbeeldt deze eeuwenlange reis op een 
nieuw postzegelvel met tien bijzondere guldenmunten en 
guldenbiljetten, afkomstig uit de Nationale Numismatische 
Collectie die wordt beheerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Ontwerper Michaël Snitker: ‘Ik mocht in 
overleg met DNB de selectie bepalen.’
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EN, BEVIEL HET ZWEMMEN IN EEN 
GELDPAKHUIS?
“Het was fantastisch. Een postzegel is 
waardepapier, net als munten en bank-
biljetten. Die combinatie sprak me meteen 
aan. En alle drie hebben een rijke ontwerp-
geschiedenis, die ik zelf deels meegekregen
heb tijdens colleges van Oxenaar, de ont-
werper van vele bankbiljetten. PostNL gaf 
me een open opdracht, ik mocht in nauw 
overleg met de twee curatoren van DNB 
de selectie bepalen. Hiervoor ben ik in 
de kluizen geweest. Ze hebben zo veel 
bijzondere exemplaren, elk met een eigen 
verhaal. We hebben gekozen voor tien 
spraakmakende en exclusieve munten 
en bankbiljetten, van zo veel mogelijk 
uiteenlopende materialen en over diverse 
eeuwen. Daar zitten ook enkele proefslagen
bij, interessant voor kenners.”

WAT WAS DE VOLGENDE STAP?
“Ik kreeg van DNB een serie hogeresolutie-
scans van de munten en bankbiljetten. Bij 
de opbouw van het ontwerp had ik gelijk al 
het idee om de postzegels een technische 
uitstraling te geven. Met in het achterhoofd 
de stelregel van Bruno Ninaber van Eyben, 
de ontwerper van de Beatrix-rijksdaalder: 
‘Meer zou onnodig zijn, minder onmogelijk.’ 
Die heb ik boven elke schets geschreven. 
Want je kunt wel steeds meer elementen 
toevoegen, maar op een gegeven moment 
moet je stoppen.”

HOE MAAK JE VAN GELD EEN MOOIE 
SERIE POSTZEGELS?
“Het bijzondere was dat DNB al in 1977 
stelde dat bankbiljetten naast betrouwbaar,
eigentijds, tijdloos en echt Nederlands ook 
enige vrolijkheid moesten uitstralen. Die 
voorwaarden heb ik overgenomen voor het 
ontwerp van de postzegels, onder meer 
door twee speciale hexachrome kleuren 
toe te voegen. Deze zijn intenser dan het 
gebruikelijke cyaan, magenta, geel en zwart.
Dat vergt een extra drukgang. De twee 
alternerende hexachrome kleuren zijn 
ook gehanteerd in de kleine tekstjes op de 
velrand, deze moeten goed registeren wat 
druktechnisch lastig is. Daarnaast heb ik de 
zogenaamde stempelstand van munten 
toegepast in het ontwerp. De voor- en achter-
kant van een munt staan namelijk steeds 
onder een bepaalde hoek ten opzichte van 
elkaar. In de laatste serie guldens hangt dit 
samen met de waarde. Een heel doordacht 
systeem, dat weet bijna niemand.”

HEB JE NOG MEER ELEMENTEN 
OVERGENOMEN?
“Ja, een aantal beveiligingskenmerken 
komt terug, zoals de microtekst en een 
guilloche-patroon: een fi jnmazige structuur
om fotografi sche vervalsingen tegen te 
gaan. Dit speciaal ontworpen patroon 
verloopt van een vierkant naar een cirkel en 
staat exact op de positie van de fosforhaak, 
om een van de beveiligingskenmerken bij 
postzegels te accentueren. Verder zie je
gele cirkeltjes, die in bankbiljetten gebruikt 
werden tegen het namaken met kleuren-

kopieermachines. Plus een van de rand-
schriften op munten, die dienden om te 
voorkomen dat mensen edelmetaal eraf 
schraapten: God zij met ons. Daarnaast 
heb ik mijn ontwerp gebaseerd op de 
geometrische grondvormen van bank-
biljetten. Dat was wel een uitdaging: 
munten lenen zich prima voor het formaat 
van een postzegel, maar hoe krijg je een 
bankbiljet erop? En hoe zorg je dat de 
combinatie een coherente eenheid vormt? 
De bankbiljetten kadreren en kantelen 
vanuit de stempelstandgedachte bleek de 
oplossing. Eén munt is overigens eigenlijk 
een biljet, het muntbiljet uit 1949, en vormt 
op het postzegelvel een mooie overgang 
van munten naar biljetten.”

TEVREDEN OVER HET EINDRESULTAAT?
“Dat kan ik pas zeggen als ik het postzegel-
vel straks in handen heb. Dat tactiele 
aspect is het mooie aan postzegels en zal 
straks de doorslag geven. Ik heb er echter 
alle vertrouwen in, want drukkerij Joh. 
Enschedé, die ook de afgebeelde bank-
biljetten heeft vervaardigd, gaat de post-
zegels drukken. Zij zijn zo ervaren in tech-
nisch lastige klussen. Van hen komt ook de 
suggestie om voor de postzegels extra wit 
papier te gebruiken, voor extra helderheid. 
Uniek om als ontwerper te verkeren onder 
imposante partijen als Joh. Enschedé en 
DNB, te refl ecteren op historisch ontwerp-
materiaal en daar een eigen ontwerp voor 
te maken.”

Kijk voor de bestelnummers van het postzegelvel Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden op pagina 21.

36 x 25 mm
108 x 150 mm
true white met fosforopdruk
gegomd
off set
cyaan, hexachrome magenta, 
geel, zwart en 
hexachrome oranje
120.000 vellen
vel van 10 postzegels in
10 verschillende ontwerpen
Michaël Snitker, Amsterdam 
Joh. Enschedé Security Print, 
Haarlem
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