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PostNL moedigt stempel
verzamelaars aan 

 

In de nieuwste Posted (PostNL Retail News) van 
4 september krijgen wij, filatelisten, ineens steun 
voor het verzamelen van moderne stempels. 
PostNL is begaan met ons, zo lijkt het. Alleen 
jammer dat er direct ‘een slaatje’ geprobeerd 
wordt uit te slaan. Ook is het een soort leedver-
maak: de stempeljacht is ‘losgebarsten’ omdat 
PostNL geen lijst beschikbaar wil stellen.
Overigens lijkt het er steeds meer op dat die lijst 
er ook niet is! Als er al een ‘boekhouding’ is, dan 
is het toch echt een hele slechte. Niet anders 
dan bij het voorgaande type tuimelstempel en de 
terughaalactie van deze stempels. PostNL heeft 
er geen flauw idee van welke oude stempels nog 
in omloop zijn noch welke niet meer bij PostNL 
in gebruik zijn maar niet zijn teruggekomen. 

Ondanks de toegezegde verbeteringen lijkt hier 
dus weinig van terecht te zijn gekomen.
Zo zijn er diverse stempels op verkeerde 
locaties geleverd, zijn er identieke nummers die 
in gebruik zijn op twee verschillende PostNL-
punten en zijn er kennelijk stempels zoek of niet 
aangemaakt. Wie zal het zeggen. Hierdoor zijn er 
inmiddels stempels opgedoken in een afwijkend 
type! Op dit moment zijn er twee subtypen be-
kend. U leest hier uitgebreid over in de rubrieks-
afleveringen van Kees Verhulst.
PostNL geeft ook ruiterlijk toe dat er geen (goede) 
boekhouding van de nieuwe stempels aanwezig is. 
Immers, de vraag die in Posted wordt gesteld om 
je te melden als je nog geen nieuw stempel hebt 
ontvangen, zou overbodig moeten zijn…..

 

Alweer een jaar voorbij. De tijd vliegt. 
Voor het eerst hebben we met de 
Postex een gezamenlijk thema:  
Muntstelsels door de eeuwen heen.
Het viel niet mee deze keer om 
voldoende artikelen te krijgen en met 
name niet van de gespecialiseerde 
verenigingen. En voor hen is de opzet 
van het Postexnummer zoals we dat nu 
al voor het vijfde jaar doen.

Doordat er een aantal auteurs gevonden 
werd die een bijdrage wilden leveren 
buiten een vereniging om – er zijn er 
zelfs bij die geen postzegels verzame-
len – is het toch een volwaardig en 
interessant themanummer geworden. 
Uiteraard veel dank aan de auteurs.

Inherent aan het thema treft u in dit 
nummer buitensporig veel afbeel-
dingen aan van munten en bankbil-
jetten. Alle artikelen hebben echter 
een verbinding met het thema en de 
filatelie. Niet dat u ineens denkt dat we 
ook een blad voor munten- en bank-
biljettenverzamelaars zijn geworden.

Postexnummer

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 

DOOR DE EEUWEN HEEN

De landscommissaris naar Bandung2017
Zodra je het vliegtuig in Jakarta ver-
laat ruik je het, de vertrouwde geur 
waar de familieleden al over repten 

tijdens de tempo doeloe-verhalen op 
verjaardagsfeestjes. Na een jaar van 
voorbereiding staan we met z’n drie-
en (Cees Janssen, Henk  Vleeming en 
Arie Zonjee) op het Soekarno Hatta 
vliegveld in de immense drukte van 
mensen en voertuigen onze weg te 
zoeken terwijl de tropische warmte 
als vijf wollen dekens over je uitge-
spreid wordt.
We arriveren met de collecties van 
10 verzamelaars uit Nederland, ter-
wijl de literatuur van de 10 auteurs 
al weken eerder verzonden is. Hier 
ervaren we wat we tijdens de gehele 
tentoonstelling in Bandung zullen 

merken: Het is goed geregeld! Het 
busje stond voor ons klaar en na 
4 uur werden we afgeleverd bij 
het Trans Studio hotel alwaar de 
tentoonstelling in het Convention 
Center ook zal plaats vinden. 
Met behulp van ervaren vrijwilligers 
werden de verzamelingen snel 
door ons ingehangen en kon de 
volgende dag in aanwezigheid van 
veel hoogwaardigheidsbekleders, 
zoals de gouverneur van West-Java, 
de tentoonstelling geopend worden. 
Door de ervaren jury met veel 
bekende namen werd veel werk 
verzet om de ruim 2.500  kaders te 

beoordelen en op waarde te schat-
ten. Het viel op dat het onderwerp 
Nederlands-Indië sterk in de be-
lang stelling stond en echt als een 
onderdeel van de geschiedenis van 
Indonesië werd gevoeld. 
Tijdens de palmares feestavond 
werd Hotze Wiersma in persoon 
op het podium gevraagd om zijn 
gouden medaille in ontvangst te 
nemen. Met twee maal groot-goud 
en vier maal goud mogen wij terug 
kijken op een zeer geslaagde deel-
name van Nederland in de gordel 
van smaragd.

Arie Zonjee, landscommissaris
Arie Zonjee (l) en Hotze Wiersma
(foto: Inge Wiersma)
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H
et heeft er – helaas – alle schijn van dat PostNL de belofte, 
gedaan ruim voor de introductie van de nieuwe stempels per 
1 juni van dat jaar, niet kan waarmaken. Begin mei werd de 

filatelisten toegedicht: ‘Men kan er van op aan dat onze processen nu 
zodanig zijn ingericht dat dit niet meer zal gebeuren’. 
Een duidelijke uitspraak die ging over het in particulier bezit raken 
van stempels van PostNL. Dat betrof dan de stempels die tot 1 januari 
van dit jaar in gebruik waren.
In het editorial van september kon u al lezen dat het de vraag was of 
men de uitspraak kon waarmaken ten aanzien van de oude stempels. 
Nu is gebleken dat men het waarschijnlijk ook ten aanzien van de 
nieuwe stempels niet kan waarmaken.
In de rubriek Nederlandse stempels schreef Kees Verhulst in het 
septembernummer al dat er een aantal stempels bekend waren die 
rond 1 juni door PostNL op de verkeerde vestiging waren afgeleverd.
Nu is gebleken dat een van de genoemde stempels waarschijnlijk 
zoek is geraakt. De PostNL locatie in ‘s-Hertogenbosch, met stempel-
nummer 15, kreeg stempel 15 van ‘s-Gravenhage. De kantoorhouder 
van ‘s-Hertogenbosch heeft hier waarschijnlijk over geklaagd. 
PostNL was kennelijk niet in staat om het juiste stempel te traceren 
en bij vestiging 15 af te leveren.
Er werd een nieuw stempel afgeleverd, dat op diverse punten afwijkt 
van de andere stempels ‘s-Hertogenbosch. U leest hierover in de 
rubriek van Kees Verhulst in dit nummer. Het is dus niet gezegd dat 
het verkeerd afgeleverde stempel in particuliere handen is gekomen 
dan wel zal komen, maar zolang het zoek is bestaat daarover geen 
zekerheid. 
Het eerste zeldzame nieuwe stempel is inmiddels ook bekend. 
De PostNL locatie op de Oudegracht in Utecht (met stempelnum-
mer 11) werd op 31 augustus gesloten. Dit stempel werd dus slechts 
drie maanden gebruikt. Aangezien de ervaring leert dat de meeste 
nieuwe stempels weinig gebruikt worden, zal het niet meevallen een 
echt gebruikt exemplaar hiervan te pakken te krijgen. Een moderne 
rariteit!

De filatelistische gulden zijn we al bijna vergeten. Niet alleen dat er 
in dit themanummer een artikel over de gulden staat, ook voorheen 
frankeergeldige guldenzegels staan weer in de belangstelling. Op 6 no-
vember dient voor het Gerechtshof in Den Haag het Hoger Beroep dat 
een aantal handelaren heeft ingesteld tegen PostNL. De rechter zal dan 
moeten bepalen of de guldenzegels terecht ongeldig werden verklaard.

Op 15 september werd het nieuws bekend dat postbedrijf Sandd 
collega Van Straaten Post heeft overgenomen. Algemeen wordt deze 
combinatie gezien als een geduchte concurrent voor PostNL

Eindelijk komt Nederland weer een beetje in de internationale filate-
listische gelederen terecht. Na een succesvolle tentoonstelling in het 
Indonesische Bandung kan nu ook teruggekeken worden op een zeer 
geslaagde door Nederland georganiseerde Multilaterale tentoonstel-
ling in ‘s-Hertogenbosch. Ondanks het zeer warme weer (na een 
natte en koele periode) was er een goede belangstelling uit binnen- 
en buitenland en het niveau van de tentoonstelling was hoog. Dit 
resulteerde in een ongekend groot aantal hoge bekroningen.

Ook voor de nabije toekomst staan er weer buitenlandse tentoon-
stellingen op het programma waarvoor Nederland een commissaris 
afvaardigt. Zo is er in ieder geval al een commissaris benoemd voor 
de tentoonstellingen in Jeruzalem en Praag, beide in 2018.
 
De nieuwe huisvesting van de KNBF begint langzaam wat vorm te 
krijgen. Na de Multilaterale Hertogpost zijn de 1.000 daar aanwezige 
kaders afgeleverd in Houten en daar in eigen pand opgeslagen. De 
Bondsbibliotheek in Baarn is inmiddels gesloten en na het inpakken 
aldaar volgt het uitpakken in Houten. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aange-
sloten verenigingen doorgevoerd:

Hoogeveen
Postzegelclub Hoogeveen: 
H. Apperlo, Platanenhage 14, 
9501 ZS Stadskanaal, 
tel. 0599-616693/06-28164666, 
p.c. Hoogeveen@outlook.com

Stadskanaal
PZV”De Kanaalstreek”: 
H. Apperlo, Platanenhage 14, 
9501 ZS Stadskanaal, 
tel. 0599-616693/06-28164666, 
pzv-dekanaalstreek@outlook.com
Mutaties op dit overzicht kunt 
u uitsluitend sturen aan Mevr. 
E. Braakensiek, Prins Willem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS West-
maas, e.braakensiek@tele2.nl

M U T A T I E S

COMM(uniceren is een vak)
Het Museum voor Communi-
catie in Den Haag is nog steeds 
 ‘wegens verbouwing’ gesloten. 
Van tijd tot tijd werden er filmpjes 
over de voortgang op de site  
www.muscom.nl geplaatst. Zo af 
en toe kijk ik eens of er weer iets 
nieuws te beleven valt en, wat 
nog interessanter is, wanneer het 
museum weer open gaat.
Tot mijn niet geringe verbazing 
werd www.muscom.nl doorgelinkt 
naar de nieuwe site, die dan ook 
tevens de nieuw gekozen naam 
van het museum prijs geeft:  
www.comm.nl
Het museum zelf heeft 
hier bij het afsluiten 
van dit nummer op 
8 sep tember niet over 
gecommu niceerd.

Niet echt een lekkere naam. Wel 
gemakkelijk te onthouden, maar 
vergeet dan de dubbele m niet. 
Googelen wordt een stuk lastiger. 
Zoeken op ‘comm’ geeft ‘slechts’ 
128.000.000 treffers…
Je komt overal terecht, behalve bij 
het museum. Wel bij bijvoorbeeld 
Café de Comm of Comm b.v. Geluk-
kig staat er wel aangegeven wan-
neer COMM open gaat. Dat duurt 
niet zo heel lang meer, namelijk op 
3 november aanstaande.
Wat er verder aan filatelie te zien 
zal zijn in het nieuwe museum blijft 
nog een verrassing.  Verder dan 

de Blauwe  Mauritius 
en de kist van 
 De Brienne komt de 
website niet… We zijn 
benieuwd!

Nogmaals EK-voetbal voor vrouwen
In het vorige nummer van Filatelie 
werd onder de titel ‘Misgeschoten’ 
uitvoerig ingegaan op het EK-voetbal 
voor vrouwen in Nederland en de 
filatelistische aandacht hiervoor. 
Nederland kwam niet verder dan een 

ongewenste uitgave van een dure 
zilveren postzegel. In Duitsland werd 
zelfs een bijzonder stempel uitge-
bracht voor de Nederlandse vrouwen, 
die Europees kampioen werden.

Laurentz Jonker  

http://www.comm.nl/
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Wat ik verder ook schrijf: jouw verzameling is jouw verzame-
ling. Wees er blij mee, wees er trots op. Ga verder met het 
verzamelen zoals je dat zelf wil. Niemand kan zeggen dat 
wat anders moet, je bent zelf de baas over je eigen materiaal 
en verzamelwijze. Als je je verzameling wil tentoonstellen: 
heel graag en goed. Laat anderen ook maar genieten van je 
verzameling en laat maar zien hoe je het hebt gedaan! 
Maar als je met je verzameling mee wil doen aan een compe-
titieve postzegeltentoonstelling, dan komen er wedstrijdre-
gels en komt er een jury aan te pas. Vanuit de KNBF proberen 
we juryleden zo goed mogelijk op te leiden. Toch zal het 
jureren altijd mensenwerk blijven. Een mens kan niet alles 
weten. Wees nooit teleurgesteld over een slechte uitslag en 
ga ook niet naast je schoenen lopen over een goede uitslag. 
Juryleden geven soms te hoge punten en soms te lage. Dat is 
nu eenmaal zo. 
De regels van het jureren veranderen voortdurend. Dat is 
slecht, het biedt geen zekerheid. Maar het is ook goed, je 
moet leren van ervaringen en er iets aan doen. Moeten er 
niet veel minder regels komen en moet er veel meer worden 
toegestaan? De inzender moet centraal staan, toch niet 
het reglement? Wat wil het publiek, wat is leuk om naar te 
kijken? Het jureren is voortdurend in beweging.
Het zijn van jurylid is ‘een vak’. Je moet kennis hebben van 
de filatelie, in verschillende aspecten. Je moet didacticus 
zijn, goed kunnen inleven en uitleggen. Mensenkennis heb-
ben ook. Positief ingesteld zijn. Een goed jurylid trekt geen 
punten af omdat er –volgens de regels- bepaalde fouten zijn 
gemaakt, maar beloont wat mooi en goed is. Het allerbelang-
rijkste voor een jurylid is niet praten, maar juist luisteren. 
Een inzender zal altijd meer weten van zijn onderwerp en zijn 
verzameling dan een jurylid. Het voeren van een jurygesprek 
is niet alleen maar zeggen wat anders zou moeten. Een 
jurylid kan in die 10-15 minuten nooit volledig zijn. Het gaat 
vooral om meedenken met de inzender: aan welke informatie 
heeft hij behoefte?
In de verschillende landen benaderen juryleden eenzelfde 
collectie vaak anders. Er is altijd ruimte voor interpretatie 
en appreciatie. Dat kan echt heel veel punten schelen. Het is 
goed dat in internationale teams wordt samengewerkt. Dat 
kan alleen bij internationale tentoonstellingen. Ook hierom is 
het zo goed geweest dat we onlangs de Multilaterale Hertog-
post hebben gehad. Veel Nederlandse juryleden kregen, 
sommigen voor het eerst, de kans om op nationaal niveau in 
een internationaal jurycorps te jureren.
Nederland heeft nauwelijks internationaal bevoegde 
juryleden meer. Met de Multilaterale Hertogpost hebben 
we ons als Nederlandse filatelie internationaal weer op de 
kaart kunnen zetten. Het zou goed zijn als zich dat ook kan 
vertalen in nieuwe Nederlandse internationale juryleden. 
Deze mensen kunnen ook de Nederlandse verzamelaars, die 
potentiële internationale inzenders zijn, stimuleren. Zij kun-
nen hun kennis en ervaring direct delen.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (26): Multilateraal jureren

samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Na een voorbereiding van ruim 2 jaar 
werd van 25 tot 27 augustus jl. 
de tentoonstelling Multilaterale 

Hertogpost 2017 gehouden.
Deze nationale tentoonstelling met 
internationale deelname werd gehouden 
in de Maaspoort in 
’s-Hertogenbosch. Deelnemers uit 
de 7 multilaterale landen, Duitsland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, 
Slovenië, Zwitserland, en niet te vergeten 
ons eigen Nederland, toonden hun mooi-
ste collecties aan het publiek.
Van de 171 gejureerde collecties, getoond 
in de 1002 kaders, ontvingen er maar 
liefst 35 groot goud en 49 werden met 
goud beoordeeld, terwijl de laagste 
bekroning verzilverd brons was. Sinds 
mensenheugenis werd er niet zo hoog 
gescoord. De lange lijst met resultaten 
staat op de website van de Multi laterale 
(www.multilaterale2017.nl/palmares-2017)
waar u zelf kunt kennisnemen van alle 
bekroningen. Vermeldenswaardig is dat 
de hoogste bekroning, groot goud en 
96 punten, werd verleend aan de inzen-

ding van onze eigen Gerard van Welie 
(collectie “A message from Insulinde”) 
die daarmee ook de gouden bonds-
medaille in de wacht sleepte.
Vanuit alle windstreken waren er hande-
laren en postadministraties aanwezig, 
die goede zaken deden met het massaal 
toegestroomde publiek. Menigeen vond 
er weer zegels en poststukken waarmee 
de collectie kon worden uitgebreid.
Voorafgaand aan de tentoonstelling werd 
er op donderdag de 24e een Multilateraal 
Overleg gehouden waar afgevaardigden 
van de bonden en postadministraties van 
de 7 landen de laatste ontwikkelingen in 
de filatelie bespraken. Grote besluiten 
werden er niet genomen, maar met name 
regelgeving vanuit FIP en FEPA voor het 
jureren van de klassen “prentbriefkaar-
ten” en “open filatelie” waren belangrijke 
gespreksthema’s.
Nederland was voor het eerst in vele 
jaren gastheer van dit overleg. Voor som-
mige aanwezigen een eerste kennisma-
king met het fenomeen multilaterale en 
de ontmoeting met hun buitenlandse 
collega’s, voor anderen een feest van 
herkenning en weerzien van vrienden.
De KNBF mocht zich verheugen in de 
uitgebreide complimenten van onze bui-
tenlandse gasten voor het zeer succes-
volle evenement. Op onze beurt brengt 
de KNBF graag haar dank over aan Peter 
en Gidie Teurlings en hun mensen, die dit 
evenement mogelijk gemaakt hebben, 
waarmee Nederland zich van haar beste 
filatelistische kant heeft laten zien.

Terugblik Multilaterale 
Hertogpost 2017

Verhuizing Bondsbibliotheek

De bibliotheek van de KNBF is 
een grote, zeer gespecialiseerde 
bibliotheek op het terrein van de 

filatelie. Boeken, tijdschriften, catalogi 
van Nederland, de Koloniën en ver 
daarbuiten alsmede periodieken van 
verenigingen worden bewaard en 
gecatalogiseerd in ‘onze’ bibliotheek. 
Maar ook andere zaken als dienstorders 
en postverdragen. Alles is ter inzage en de 
meeste boeken kunnen geleend worden.
Zoals bekend, is de bibliotheek in Baarn 
inmiddels gesloten. Nog dit jaar moet de 
verhuizing naar Houten geëffectueerd zijn.

Hulp gevraagd
Voor de verhuizing zoeken wij een aantal 
vrijwilligers die willen helpen bij het inpak-
ken in Baarn en later ook weer uitpakken 
van de boeken in Houten.

Na vele jaren trouwe dienst zal na de 
verhuizing onze huidige bibliotheca-
ris afscheid nemen. Graag roepen we 
belangstellenden op om zijn functie over 
te nemen. Het gaat om een vrijwilligers-
functie die circa 1 dag per week in beslag 
zal nemen.
Ook zoeken wij nieuwe vrijwilligers die in 
de nieuwe Bondsbibliotheek in Houten 
belangstellenden te woord staan en 
ondersteunen. De bibliotheek is iedere 
woensdag en enkele zaterdagen open, 
maar er wordt gewerkt met een roulatie-
systeem, zodat men slechts eenmaal in 
de zoveel weken aanwezig hoeft te zijn.
Voor meer informatie en aanmeldingen 
kunt u contact opnemen met de biblio-
thecaris: Henk Weevers, 06-336 876 75
of de secretaris van de KNBF:
Hans  Kraaibeek 06 - 837 11 729

Gerard van Welie (rechts) in gesprek met 
Bouwe Brandsma. (foto: René Hillesum)
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World Stamp Champion-
ship Israel 2018
N a het ongekende succes op de 

Multilaterale Hertogpost 2017 
is het voor veel inzenders 

mogelijk geworden door te gaan op 
het internationale vlak. De eerst -
komende gelegenheid is de ten-
toonstelling WSC ISRAEL 2018.
De WORLD STAMP CHAMPIONSHIP 
ISRAEL 2018 zal worden gehouden 
van 27 t/m 31 mei 2018 in het ICC- 
International Convention Center te 
Jeruzalem. Dit ter gelegenheid van 
de 70-jarige onafhankelijkheid van 
de staat Israël.
Het wordt een gespecialiseerde 
tentoonstelling onder FIP patro-
nage met Traditionele Filatelie, 
Posthistorie, Moderne Filatelie en 
een Literatuurklasse.
De verwachting is dat er 1000 
kaders gevuld zullen gaan worden. 

Gezien het beperkte aantal kaders 
en de relatief korte tijdsspanne 
tot de tentoonstelling is het aan 
te raden u snel aan te melden. 
U kunt zich wenden tot de heer 
Arie Zonjee die de KNBF hier-
voor als landscommissaris heeft 
benoemd. Hij is bereikbaar via het 
Bonds bureau. 

KNBF 
enveloppe 
Dag van de 
Postzegel 2017

Ook dit jaar heeft de KNBF 
weer een speciale enveloppe 
gemaakt ter gelegenheid van 

de Dag van de Postzegel, die tradi-
tioneel weer op de Postex gevierd 
zal worden. 
De speciale zegel van PostNL heeft 
als thema Wilhelmina, hangend haar 

en de enveloppe sluit hierbij aan. 
U kunt deze envelop bestellen 
door een bedrag van € 3,50 over 
te maken op rekeningnummer 

NL47INGB0003264776 t.n.v. KNBF, 
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 
met vermelding envelop Dag vd 
Postzegel 2017. 

Gebruik zaal-
ruimte Bonds-
bureau Utrecht

W ij krijgen momenteel 
regelmatig vragen over het 
gebruik van de zalen op het 

huidige Bondsbureau in Utrecht.
Zoals reeds in een eerder stadium 
gecommuniceerd kan t/m decem-
ber 2017 op de gebruikelijke wijze 
op het Bondsbureau in Utrecht 
vergaderd worden.
Alle huidige en nieuwe gebruikers 
van zaalruimte zullen tijdig worden 
geïnformeerd over de voorwaarden 
en mogelijkheden van de zalen op 
het nieuwe Bondsbureau in Houten, 
waar dan vanaf 1-1-2018 vergaderd 
kan worden. 
Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met het 
 Bondsbureau via knbf@knbf.nl of 
telefonisch 030-289 4290

Postzegelverzamelaars Vereniging Regio Meppel 65 jaar

De Postzegelverzamelaars Ver-
eniging Regio Meppel vierde 
op 27 september haar 65- jarig 

jubileum in het Drukkerijmuseum 
in Meppel. Na het welkomstwoord 
door voorzitter Hans van Ditshui-
zen, voerde de heer Ermst Flentge, 
bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars, ons mee 
in een boeiende lezing.
Ook een heuse tentoonstelling 
met verzamelingen van leden van 
de vereniging ontbrak niet, welke 
door wethouder G. Stam van de 
gemeente Meppel werd geopend.
Naast aandacht voor het postverle-

den van Meppeler bedrijven konden 
verzamelaars hun hart ophalen bij 
exoten als bijeneters en transport-
middelen als schepen en fietsen. 
Ook Europa werd niet vergeten om 
nog eens uit te leggen waarom een 
verenigd Europa ook al weer nodig 
was en is. En voor de hele kleintjes 

waren er Japanse Nijntjes! 
De KNBF feliciteerde de vereniging 
met het jubileum door het uitreiken 
van een oorkonde en het Samen-
werkingsverband Filatelie schonk 
de vereniging 2 stockboeken.
Ter gelegenheid van het lustrum 
heeft de vereniging, een velletje met 
Persoonlijke Postzegels uitgegeven. 
Het ontwerp is gemaakt door Hans 
van Ditshuizen en is gebaseerd op 
een foto van een voor Meppel ka-
rakteristieke locatie, de Emma-brug 
aan de Prinsengracht. Losse vel-
letjes zijn verkrijgbaar voor € 12,50
bij de penningmeester. Meer info: 
P.H. Hoogeveen, peterjeanne@live.nl
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 22 mei 2017 verscheen een blok 
met 6 [=3x2] zegels van ‘1’ [=€ 0,78] 
met drie verschillende tekeningen.  
Ontwerpers Anne Schaufeli en Huub 
de Lang van studio026.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Secu-
rity Printing in Haarlem in offset 
op de velinlegpers Heidelberg 
Speedmaster XL Het zegelfor-
maat G =  36x25mm; kamtanding 
14.444:14.400 26/18 tanden hori-

zontaal/verticaal. De tanding loopt 
naar links en rechts door. Naar 
boven en beneden niet. Drie kleuren 
offset (rood, zwart en fosfor) met 
een raster van 120 voor zwart onder 
45 graden. Rood ongerasterd.  
Papierrichting  <-> (horizontaal). 
Papier zonder witmakers van Tullis 
Russell. Artikelnummers: 370664 
en productbarcode +  111456. 
Oplage 110.000 vellen

150 jaar Rode Kruis

Nederlandse Lekkernijen
Op 19 juni 2017 verscheen een 
blok met 10 [=2x5] zegels van 
‘1’ [=€ 0,78] met tien verschil-
lende lekkernijen. Ontwerp Studio 
Overburen. Het ontwerp van het 
postzegelvel werd door Joost Over-
beek samen met zijn collega’s Ayla 
Maagdenberg, en Maarten Geurink 
bedacht en samengesteld.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing in offset op de velinleg-
pers Heidelberg Speedmaster XL. 
Het zegelformaat G =  25x36mm; 

kamtanding 14.400:14.444 18/26 
tanden horizontaal/verticaal. De 
tanding loopt naar alle kanten door.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een 
raster van 120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: cyaanblauw, 
magenta en geel zonder raster, 
zwart onder 45 graden.  
Papierrichting | (verticaal). Papier 
zonder witmakers van Tullis Russell.
Artikelnr.: 370761 en productbarco-
de + 111418. Oplage 130.000 vellen.

Hertogpost
Op 25 augustus 2017 verscheen 
een blok met 2 zegels van ‘1’ [=78c] 
+ brug + ‘1 Internationaal’ [=133c]. 
Ontwerp Linda Bos.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem in offset op 
de velinleg pers Heidelberg 
Speed master XL Het zegelfor-
maat G = 36x25mm; kamtanding 
14.444:14.400 26/18 tanden hori-
zontaal/verticaal. De tanding loopt 
naar links en rechts door. Brug niet 

doorlopend geperforeerd. Naar 
boven en beneden niet.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een 
raster van 120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: cyaanblauw 
75, magenta 15, geel 0 en zwart 
onder 45 graden. Papierrichting 
<-> (horizontaal). Papier zonder 
witmakers van Tullis Russell.
Artikelnummer 371063. Product-
barcode +111869. 120.000 blokken.

Leven in de Noordzee
Op 17 juli 2017 ver-
scheen een blok met 
10 [=2x5] zegels van 
‘1’ [=78c] met 5 ver-
schillende aspecten 
van het leven in de 
Noordzee. Ontwerp: 
Bas Blankevoort (zee-
zicht als achtergrond, 
rode poon), Erik Jan 
Bosch (noordzeekrab), 
Inge van Noortwijk 
(jan-van-gent, schel-
pen, eikapsel gevlekte 
rog) en Esmée Winkel 
(blaaswier, knoop-
wier). Ingmar Birza 
van Birza Design uit 
Deventer verzorgde de 
typografie.
Gedrukt bij Joh. 
Enschedé Security 
Printing in Haarlem in 
offset op de velinleg 
pers Heidelberg 
Speedmaster XL 
Het zegelformaat 
G = 36x25mm; 
kamtanding 13.333: 
12.800 24/16 tanden 
horizontaal/verticaal. 
De tanding loopt 
naar links en rechts 
door. Naar boven en 
beneden niet.
Vijf kleuren offset 

(cyaan, magenta, geel, 
zwart en fosfor) met 
een raster van 120 on-
der rasterhoeken per 
kleur verschillend: cy-
aanblauw 75, magenta 
15, geel 0 en zwart 
onder 45 graden. 
De drukvellen zijn 
4 horizontale rijen van 

4 blokken naast elkaar 
groot.
Papierrichting |(ver-
ticaal). Papier zonder 
witmakers van Tullis 
Russell
Artikelnummer: 
370862. Product-
barcode + 111371. 
 Oplage 102.000 vellen.
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Museum Voorlinden
Op 17 juli 2017 verscheen 
een blok met 10 [=2x5] 
zegels van ‘1’ [=78c] 
met tien verschillende 
aspecten van Museum 
Voorlinden. Ontwerp 
Gerard Hadders/Pro Arts 
Design.
Gedrukt bij Joh. En-
schedé Security Printing 
in Haarlem in offset op 
de velinleg pers Heidel-
berg Speedmaster XL 
Het zegelformaat G = 
36x25mm; kamtanding 
14.444:14.400 26/18 tan-
den horizontaal/verticaal. 
De tanding loopt naar alle 
zijden door. 

Vijf kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: 
cyaanblauw 75, magenta 
15, geel 0 en zwart onder 
45 graden. 
De drukvellen zijn 4 hori-
zontale rijen van 4 blok-
ken naast elkaar groot.
Papierrichting <-> (ho-
rizontaal). Papier zonder 
witmakers van Tullis 
Russell.
Artikelnummer: 370861. 
Productbarcode + 111357. 
Oplage 130.000 vellen.

nelheid, service, vertrouwen; blijdschap, 
gezondheid en liefde. Zes aangename 
begrippen verenigd in de afgebeelde 
briefkaart. 

U ziet een briefkaart van 7½ cent met opdruk 5. 
Sedert maart 1907 bestaat er geen briefkaart-
tarief van 7½ cent meer. Het tarief voor binnen- 
en buitenland bedraagt nu hetzelfde: 5 cent 
(tot februari 1921). De nog aanwezige voorraad 
 briefkaarten van 7½ cent wordt opgebruikt door 
ze in 1908 te doen overdrukken met een 5. Tot 
zover niets bijzonders. Maar op de afgebeelde 
briefkaart is de adressering nogal opmerkelijk. 
Deze is daarop in sierlijk schoonschrift neer-
gepend (heeft u ook leren schrijven met een 
kroontjespen, waarmee je door iets harder op 
het papier te drukken letters en cijfers wat dikker 
kunt maken, en die je steeds opnieuw moest 
dopen in een inktpotje? Kom daar in deze tijd 
van whatsappen nog maar eens om!). We worden 
nieuwsgierig naar de tekst en citeren deze 
ongegeneerd.
Op 5 september 1908 om 9 uur ’s avonds schrijft 
de afzender aan zijn ‘Liefste E! Zooeven ontving 
ik je lieve letteren van gisterenavond. Met het 
grootste genoegen vernam ik, dat je morgen-
avond weer thuis komt, en dat onze Pa weer veel 
beter is. Natuurlijk zal ik aan het station Goebeng 
zijn om je af te halen. Voor de ontvangst van je 
bagage zal ik zorg dragen! Om zes uur ben ik 
vrij, dan kunnen wij alles uitvoerig bespreken. 
Met vele zeer hartelijke groeten en kusjes ben ik 
steeds: Je innig liefhebb. man, L.’ Wat fanta-
serend zou je kunnen denken dat mevrouw E. 
bijvoorbeeld in Batavia bij haar of zijn zieke vader 
is geweest en nu het hem weer goed gaat, de 
thuisreis aanvaardt.
Hoe het ook zij, L. schrijft deze ontroerende 
tekst zaterdagavond in Soerabaja, en vertrouwt 

de briefkaart meteen toe aan de postdienst (de 
afzender rekent erop, nee, weet dat de kaart op 
tijd aankomt). Op het hoofdpostkantoor van 
Soerabaja wordt de kaart machinaal afgestem-
peld, maar dat gaat niet goed: we zien een 
fragment boven het zegelbeeld en een indruk 
boven het woord ‘briefkaart’. Dat geeft niet, de 
kaart wordt op tijd meegegeven met de trein die 
’s nachts westwaarts snelt. In Madioen gaat de 
post voor deze plaats en omgeving eruit. Op het 
postkantoor worden de stukken afgestempeld en 
gesorteerd (op zondag wordt gewoon gewerkt). 
De besteller neemt de kaart op zijn bestelronde 
mee en fietst naar het station, geeft de kaart 
aan de stationschef, die ervoor zorgt dat de 
kaart aan de ‘Passagier tweede klasse in den 
Sneltrein No. 11 (arriveerende te 1 uur 10 nam.)’ 

wordt overhandigd op het moment dat de trein 
met zijn grote locomotief daar staat te puffen en 
stoomblazen, om even later zijn reis in oostelijke 
richting voort te zetten.
Samengevat: zaterdag om 21:00 uur schrijft 
iemand in Soerabaja een briefkaart die zon-
dag om 13:10 uur op het station van Madioen, 
173 kilometer ten westen daarvan gelegen, aan 
een treinpassagier moet worden overhandigd om 
op tijd een boodschap te kunnen overbrengen. 
En dat lukt feilloos, in een weekend, bijna 110 jaar 
geleden. Het vertrouwen van de klant, de snel-
heid van de postdienst en de Staatsspoorwegen, 
alsook de service van het stationspersoneel: 
dat waren nog eens andere tijden!

Peter Storm van Leeuwen
Literatuur
Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van Neder-
lands-Indië 1864-1949 (1997-2002), ZWP NITAR 19

Tempo doeloe 1908
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Duitse maximumkaarten 
en het Lutherjaar 2017

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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017 Is het Lutherjaar van-
wege de 500e verjaardag 
van de start van de Luther-
reformatie. De Duitse post 

gaf de Lutherkaart uit (afb. 1) van 
zijn portret, geschilderd door Lucas 
Cranach de Oudere in 1529. Het 
hangt in het Uffizi, het bekendste 
museum van Florence. Van zijn hand 
is ook de kruisigingsscene (afb. 2) 

die verrassend verscheen in het 
Katholieke Italië en gewijd is aan 
de Luther hervorming. De Italiaanse 
vereniging voor maximafilie maakte 
deze kaart en toont het centrale 
deel van de triptiek in de Petrus- 
en Pauluskerk van Weimar. Uit de 
wond spuit een boogje bloed in 
de richting van Luther, wat wordt 
uitgelegd als dat hij de aangewezen 

reformateur is. Luther houdt een 
opengeslagen bijbel in zijn hand 
en wijst nadrukkelijk op het woord 
van God. 
Uit 2015 dateert de kaart (afb. 3) 
uitgegeven ter gelegenheid van 
de 500e geboortedag van Lucas 
Cranach de Jongere. De Cranachs 
zijn als het ware de ‘huisschilders’ 
van Luther. De kaart toont het 

complete altaar in de stadskerk 
van Lutherstadt Wittenberg. Op de 
postzegel staat het middenpaneel 
uit de triptiek met het Laatste 
Avondmaal. 
Op de Rijksdag van Worms werd 
Luther door Karel V vogelvrij 
verklaard. Frederik de wijze, de 
protestante keurvorst van Saksen, 
heeft Luther onmiddellijk laten 
ontvoeren om hem te beschermen. 
Luther werd verborgen in kasteel 
de Wartburg bij Eisenach (Europa-
zegel afb. 4) om er in het geheim te 
werken aan de eerste vertaling van 
het Nieuwe Testament in het Duits. 
Het kasteel heeft een lange historie 
en is een van eerste gebouwen die 
op Duitse postzegels verscheen, zie 
de oude maximumkaart uit 1923 
(afb. 5).
De volgende maximumkaart 
(afb. 6) van de Dom van Naum-
burg is, net als de kaarten 1,3 en 4, 
uitgegeven door de Duitse post. De 
zegel toont de kerk en de plat-
tegrond ervan. Naast het gebrui-
kelijke koor in het oosten is er ook 
een westelijk koor. Hierin staan de 
beroemde gotische standbeelden 
van de markgraven van Meis-
sen, de adellijke stichters van de 
kerk. In het stempel staat ook het 
gelaat van gravin Uta. Op afb. 7 
is zij afgebeeld naast haar man, 
markgraaf Ekkehard op een van de 
vier DDR-zegels uit 1983 die gewijd 
waren aan de grafelijke beelden. 
Nog beter komt zij tot haar recht 
op de kleurenkaart met de zegel die 
60 jaar geleden verschenen in West 
Berlijn (afb. 8) ter gelegenheid van 
de Jaarvergadering van de Oost-
Duitse kultuurraad, zie de tekst in 
het stempel (afb. 8a). Na de grote 
restauratie van de kerk werd in 
2011 in Naumburg een grote ten-
toonstelling gehouden. Uta stond 
op de affiches en werd aangeduid 
als de Mona Lisa van Duitsland.

8a
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e euro lijkt een nieuwe vinding, maar 
toch bestond er aan het eind van de 
negentiende eeuw ook al een soort-
gelijk initiatief, dat betalen in Europa 

een stuk eenvoudiger maakte.
Dit artikel schetst kort de totstandkoming en 
de geschiedenis van deze samenwerking, de 
Latijnse Muntunie, en laat zien hoe door de 
gelijkschakeling van de verschillende valuta’s 
het eenvoudiger werd om posttarieven te 
vergelijken.

De Latijnse Muntunie
Door de industrialisatie in de negentiende 
eeuw en een periode van relatieve vrede na de 
Napoleontische oorlogen kwam het inter-
nationaal handelsverkeer op gang. Hierdoor 
ontstond behoefte om het internationaal geld-
verkeer te vereenvoudigen. Met name het wis-
selen van geld en de daarmee gepaard gaande 
hoge wisselkoersen werden als belemmering 
ervaren. Vanuit de behoefte om valuta mak-
kelijk uit te kunnen wisselen, nam Frankrijk in 
1865 het initiatief om het Franse geldsysteem 
met dat van de buurlanden in overeenstem-

De Latijnse Muntunie en 
de Europese posttarieven

D

Sinds de invoering van de euro vijftien jaar geleden is het de nor
maalste zaak om in het buitenland te betalen zonder dat je geld hoeft 
te wisselen, commissie moet betalen en hoeft om te rekenen naar je 
eigen munteenheid. Voor 2002 had ieder land zijn eigen valuta en 
moest je voor een vakantie door Europa een dikke portemonnee met 
allerlei verschillende munten en bankbiljetten meenemen. 
door Mathijs van de Waardt

ming te brengen. België, Italië en Zwitserland 
sloten zich hier direct bij aan.
Een tweede reden die samenwerking nood-
zakelijk maakte betrof het feit dat Frankrijk 
wilde vasthouden aan het gebruik van de 
dubbele standaard: het systeem dat de 
waarde van de munt zowel op de goud- als 
zilverprijs was gebaseerd. Dit systeem had 
echter wel nadelen. Omdat goud en zilver 
een vaste waardeverhouding hadden, kon 
het zijn dat de ene munt een relatief hogere 
intrinsieke waarde had dan de andere. Al 
voor de oprichting van de Muntunie was 
dit goed merkbaar. Goud was tot ongeveer 
1850 schaarser dan zilver, waardoor er 
niet alleen weinig gouden munten werden 
geslagen, maar waardoor deze bovendien 
snel uit de omloop verdwenen. Vanaf dat jaar 
draaide de situatie om en werd zilver juist 
relatief kostbaar. Toch hield Frankrijk de dub-
bele standaard aan, blijkbaar omdat het land 
nog (duur) zilver had liggen. Om massale 
omsmelting te voorkomen werd het zilver-
gehalte van de laagste muntwaarden begin 
jaren ‘60 wel verlaagd. Om geldontwaarding 

voor te zijn zocht de Franse keizer Napoleon III 
de dialoog met omringende landen.

Oprichtingsverdrag 1865
Als resultaat van deze conferentie tekenden 
Frankrijk, België, Italië en Zwitserland op 
23 december 1865 in Parijs het akkoord dat 
aan de basis van de Latijnse Muntunie zou lig-
gen. De landen spraken af dat ze hun munten 
vanaf 1 augustus 1866 op elkaar zouden af-
stemmen. De munt werd gestandaardiseerd op 
basis van de Franse franc, specifiek de munt 
van vijf franc. Deze woog 25 gram en had een 
gehalte van 90% zilver. De waardeverhouding 
tussen zilver en goud zou 15,5 : 1 zijn, wat erop 
neer kwam dat een gouden munt van 20 francs 
6,4516 gram zou zijn, ook met een zuiver-
heid van 90% (21,6 karaat). Munten onder de 
5 franc zouden 82,5% zilver bevatten. Frankrijk 
gaf duidelijk de toon aan: ondanks de wens van 
België en Zwitserland om over te gaan op de 
gouden standaard, hield Frankrijk voet bij stuk 
en bleef de dubbele standaard gehandhaafd.
Met munten boven de 5 franc kon voortaan 
in elk van de deelnemende landen betaald 
worden, maar alleen bij de openbare kassen. 
Het was daarmee dus niet overal een wettig 
betaalmiddel, zoals nu met de euro wel het 
geval is. Aangezien de munten met lagere 
waardes van mindere kwaliteit waren, werd 
de aanmunting in het verdrag beperkt (de 
munthuizen verdienden immers op het slaan 
hiervan). Particulieren konden in andere 
landen deze munten slechts tot een maximum 
van 100 franc gebruiken.

3a+b: Italië, 5 lire 1874

1a+b: Frankrijk, 5 franc 1868

4a+b: Griekenland, 5 drachme 1876

2 a+b: België, 5 franc 1873

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 
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Uitbreiding
De Muntunie is een aantal keer uitgebreid. Zo 
sloten Griekenland, Servië en Spanje zich in 
de vier jaar na de oprichting aan en deden ook 
Bulgarije (afb. 8) en Roemenië vanaf de jaren 
tachtig mee. Er is over verdere uitbreiding 
gesproken, onder andere met Oostenrijk-Hon-
garije, Groot-Brittannië en zelfs de Verenigde 
Staten, maar door de gespannen politieke 
verhoudingen – en oorlogen – halverwege de 
jaren zestig en zeventig in Europa, kwam het 
niet tot een samenwerking.
Het instellen van een internationale vaste 
waardeverhouding betekende echter niet dat 
daarmee alle problemen tussen de nationale 
valuta’s uit de wereld waren. Doordat Italië 
in een oorlog met Oostenrijk was verwikkeld, 
was er behoefte aan meer geld in circulatie. 
De aanmunting van zilver was gereguleerd, 
waardoor de oplossing werd gevonden in 
het uitgeven van papiergeld. Hierover zeiden 
de afspraken van de Muntunie niets. Dit 
zorgde wel voor een devaluatie van de lire ten 
opzichte van de andere munten, wat leidde tot 
een ophoping van Italiaanse pasmunten in de 
kassen van de andere aangesloten landen.
Een nog groter probleem vormde de gelei-
delijke, maar constante waardevermindering 
van zilver. Duitsland was op de gouden 
standaard overgegaan, waardoor zilveren 
munten werden omgesmolten en daarnaast 
werden er ook nieuwe hoeveelheden zilver 
gevonden. De intrinsieke waarde van de 
munten nam daardoor af. Zo hadden de vijf 
francstukken rond 1878 een zilverwaarde 
van ongeveer 4,25 franc en in 1885 zelfs nog 
maar 3,90 franc. Het gevolg hiervan was 
dat de Latijnse Muntunie de facto overging 
op de gouden standaard, maar dit zorgde 
wel voor een constante discussie over wat 
gedaan moest worden met de pasmunten van 
2 franc en lager. De geschiedenis van de Unie 
in de laatste jaren van de negentiende eeuw 

kenmerkte zich dan ook door vragen over welk 
land hoeveel zilveren munten mocht aanmun-
ten en wat zou worden gedaan met de pas-
munten die zich ophoopten in de buitenlandse 
kassen. Ook werden buitenlandse valuta nog 
weleens geweigerd, zoals een aantal keer met 
de Italiaanse lire gebeurde.

Eerste Wereldoorlog
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
zorgde voor grote geldtekorten. Bijna alle 
landen gingen over op massale uitgifte van 
papiergeld. Deze biljetten konden niet volledig 
door goud worden gedekt, wat een grote 
inflatie tot gevolg had. Alleen het neutrale 
Zwitserland wist zich nog enigszins te hand-
haven. Frankrijk bleef ondanks de ontwaarding 
echter zilveren munten slaan op het oude 
gewicht, wat leidde tot een massale uitstroom 
van zilver naar Zwitserland.
De vrede van Versailles bracht de gewenste 
stabiliteit niet terug. Door stijgende zilver-
prijzen lag de metaalwaarde van de munten 
boven de intrinsieke waarde en verdwenen ze 
in groten getale uit circulatie. Ook het feit dat 
Duitsland de verplichting tot herstelbetalingen 
niet kon nakomen, zette met name de Franse 
franc onder druk. De enige uitweg was een 
devaluatie van de munt en dit gebeurde dan 
ook. België verklaarde zich per 1927 terug te 
trekken uit de Latijnse Muntunie en de andere 
lidstaten volgden dit voorbeeld. Zo kwam de 
Unie, die in de jaren na de Eerste Wereldoorlog 
toch al geen praktisch nut meer had, na ruim 
60 jaar roemloos ten einde. (tabel 1)

Een vergelijking tussen de posttarieven
In tegenstelling tot de munten, waren de 
postzegels van de bij de Latijnse Muntunie 
aangesloten landen niet uitwisselbaar. De ge-
lijkschakeling van de munten tussen deze lan-
den maakt het echter wel eenvoudiger om de 
posttarieven van de verschillende landen over 

Land Gelijkgeschakelde munt
Frankrijk 1 franc = 100 centimes (afb. 1a+b)
België 1 franc = 100 centimes (afb. 2a+b)
Italië 1 lire = 100 centesimi (afb. 3a+b)
Zwitserland 1 frank = 100 rappen
Griekenland (vanaf 1868) 1 drachme = 100 lepta (afb. 4a+b)
Servië (vanaf 1868) 1 dinar = 100 para (afb. 5a+b)
Spanje (vanaf 1869) 1 peseta = 100 centimos (afb. 6a+b)
Bulgarije (vanaf 1881) 1 lev = 100 stotinki (afb. 7a+b)
Roemenië (vanaf 1889) 1 leu = 100 bani

7 a+b: Bulgarije, 5 leva 1894

5a+b: Servie, 5 dinar 1879

Tabel 1

6a+b: Spanje, 5 peseta 1870

een langere periode met elkaar te vergelijken.
Een vergelijking blijft echter toch nog lastig. 
Niet voor elk land is voor elk jaar voor elke ca-
tegorie de betreffende porto bekend. Daarbij 
komt nog dat niet alle landen dezelfde tarief-
categorieën hanteerden. Voor acht van de bij 
de Latijnse Muntunie aangesloten landen zijn 
posttarieven meegenomen, alleen voor Bulga-
rije is niet voldoende informatie gevonden om 
van nut te kunnen zijn bij deze analyse.
Voor het vergelijken van de posttarieven is 
steeds uitgegaan van briefpost van de eerste 
categorie. Niet alleen moest voor zwaardere 
post meer gefrankeerd worden, ook hanteer-
den diverse landen andere gewichtseenheden. 
Onder meer Zwitserland, Spanje en Servië ge-
bruikten hun eigen gewichtsklassen, daarom is 
steeds gekeken naar de eerste gewichtsklasse. 
Diverse landen hebben de eerste gewichts-
klasse ook in de loop van de tijd behoorlijk 
opgerekt. Zo was deze in Frankrijk aanvankelijk 
7,5 gram, maar werd deze via 10 en 15 gram 
uiteindelijk op maximaal 20 gram gesteld.
Daarnaast is voor binnenlandse post zoveel 
mogelijk uitgegaan van de interlokale tarieven: 
post die van kantoor naar kantoor werd 
gezonden, uitgaande van een brief die er circa 
vijftien uur over deed om op de bestemming 
te komen. Met name in het derde kwart van de 
negentiende eeuw laten lokale en interlo-
kale posttarieven grote verschillen zien. Zo 
kostte de bezorging van een brief in Servië 
in 1847 20 para als de bestemming minder 
dan twaalf uur van de verzendlocatie was en 
het dubbele – 40 para – wanneer dit meer 
dan twaalf uur bedroeg. Iets soortgelijks gold 
voor Zwitserland in 1849. Voor post die tussen 
de tien en vijfentwintig uur onderweg was 
betaalde je 10 rappen. De verzending van post 
die er meer dan veertig uur over deed kostte 
20 rappen. In het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw werd dit verschil kleiner en viel bij 
een groot aantal landen aan het begin van de 
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twintigste eeuw helemaal weg.
Spanje heeft in de onderzochte periode drie 
verschillende muntstelsels gekend. Gemaks-
halve zijn de oudere bedragen omgerekend 
naar de peseta, de valuta waarmee het land in 
1869 tot de Muntunie zou toetreden.

Binnenlandse tarieven
Laten we allereerst kijken naar de binnen-
landse tarieven van de diverse Europese 
landen die tot de Latijnse Muntunie zouden 
behoren. Deze staan in tabel 2 uitgesplitst in 
twee tijdvakken, voordat het betreffende land 
lid werd van de Unie en daarna.
Wat direct opvalt is dat de binnenlandse post-
tarieven bij bijna alle landen geleidelijk omlaag 
gaan en dat deze aan het begin van de twintig-
ste eeuw allemaal zo rond de 10 centime uitko-
men (met uitzondering van Italië en Spanje). 
Ook valt het relatief hoge tarief van Servië op. 
Dit is echter niet alleen het oudste tarief in deze 
lijst, maar dateert ook uit de periode voordat 

ook afhankelijk van andere factoren, zoals de 
gekozen route. De tarieven voor Zwitserland en 
België betreffen het grensverkeer, dus brieven 
die bestemd waren voor ontvangers net over 
de grens in Frankrijk en Italië. Voor post die 
verder gestuurd moest worden, golden onge-
twijfeld hogere tarieven. Het kwam zelfs voor 
dat een verzender van een brief voor elk deel 
van de reis apart moest frankeren.
De buitenlandse posttarieven voor de oprich-
ting van de Latijnse Muntunie laten een zeer 
divers beeld zien. Zo koste het verzenden 
van een brief van Frankrijk naar Griekenland 
weliswaar 1,50 franc, maar dit was afhankelijk 
van de route en het gekozen vervoermiddel. 
Het versturen van een brief van Roemenië 
naar Frankrijk kostte 75 bani, tenzij deze via 
Duitsland werd gezonden en dan maar 60 bani 
kostte. Nog duidelijker werd dit bij het post-
tarief van Spanje naar Italië (Sardinië): over 
land was dit maar liefst vier keer hoger dan 
met zeepost.

UPU
Om de internationale postbezorging effici-
enter te maken werd in 1874 de Algemene 
Postunie (APU) opgericht, die vanwege 
massale belangstelling van nieuwe lidsta-
ten binnen vier jaar werd omgedoopt in de 
Universele Postunie (UPU). Hier werd bepaald 
dat alle aangesloten lidstaten hetzelfde tarief 
voor internationale post zouden hanteren. 
Artikel 3 van het verdrag van Bern uit dat 
jaar bepaalde dat het standaardtarief voor 
verzending van een brief naar een andere 
lidstaat 25 centime zou zijn. Het verdrag liet 
wel de mogelijkheid open om dit tarief vast te 
stellen op het equivalent van 32 centime of te 
verlagen naar 20 centime, bijvoorbeeld als er 
sprake was van fluctuerende wisselkoersen. 
Dit zorgde in een aantal landen, waaronder 
Frankrijk en Griekenland, voor een verlaging 
van de porto. In het protocol van Parijs in 
1878 werd de 25 centime bevestigd, al kon er 
onder bepaalde omstandigheden tijdelijk van 
dit tarief afgeweken worden. 
Vanaf dat moment valt er dan ook een 
gelijkschakeling van de internationale post-

Land Binnenlandse (interlokale) tarieven
 Voor LMU Na LMU
Frankrijk  0,25 (1871)
  0,15 (1878)
  0,10 (1906)
België 0,20 (1849) 0,10 (1870, 1879, 1909)
Italië 0,15 (1863) 0,15 (1905)
 0,20 (1865) 
Zwitserland 0,10 (1849, 1862) 0,10 (1871, 1876, 1884, 1891)
Griekenland  0,20 (1876, 1900)
  0,10 (1910)
Servië 0,40 (1847) 0,20 (1866)
  0,10 (1880, 1896)
Spanje 0,19 (1850) 0,12 (1872)
 0,13 (1854, 1867) 0,10 (1872)
  0,25 (1879)
  0,15 (1882)
Roemenië 0,10[i] (1865) 0,15 (1900)
 0,18 (1868) 0,10 (1914)
 0,10 (1870) 
 0,15 (1876) 

[i] Gebaseerd op www.historicalstatistics.org/Currency-
converter.html, waarbij van de officiële wisselkoers met de 
Oostenrijkse kreuzer is uitgegaan (40 kreuzer = 2 lei, 10 parale).

8: Brief 1885 met 25st van Varna, Bulgarije, naar Engeland

9: Brief 1878 met 25c van Lyon, 
Frank rijk, naar Zwitserland

het land zijn eerste postzegels uitgaf.
Zwitserland is opvallend stabiel. Daar wordt 
vanaf 1849 tot aan de Eerste Wereldoorlog het 
tarief van 10 rappen gerekend. Italië blijft be-
halve een kleine prijsstijging in de jaren zestig 
ook stabiel. Roemenië, Spanje fluctueren veel 
meer. Het tarief in beide landen gaat uiteinde-
lijk omlaag, maar dat gaat niet geleidelijk.
In West Europa was het tarief dat tot de Eerste 
Wereldoorlog zou gelden al aan het eind van 
het derde kwart van de negentiende eeuw 
bereikt, terwijl dit in Servië en Griekenland 
pas later gebeurde. Uitzondering hierop was 
Frankrijk, waar tussen 1871 en 1878 25 cen-
time betaald moest worden voor een brief. Nu 
betreft dit een groter dan gemiddeld land – en 
daarmee zullen de transportkosten hoger zijn 
geweest – maar de tarieven lagen toch ook 
aanmerkelijk hoger dan bijvoorbeeld in het 
qua omvang vergelijkbare Spanje in dezelfde 
periode. Ook het relatief grote Italië blijft een 
hoger dan gemiddeld tarief hanteren voor de 
binnenlandse post, 15 centesimi. Opvallend 
is wel de piek in Spanje in 1879, waar het bin-
nenlandse tarief op 25 centimos werd gesteld. 
Alle tarieven laten daar in dat jaar overigens 
een verhoging zien.
Frankrijk volgde de Europese trend in prijs-
aanpassingen voor binnenlandse post in 1906. 
Deze kwam tot stand na veel publieke druk. Er 
werd hierbij gewezen op het feit dat de binnen-
landse tarieven in andere Europese landen veel 
lager waren. Na 1906 bedroeg dit tarief net als 
in de meeste omringende landen 10 centime, 
alleen Italië bleef op 15 centesimi steken.

Buitenlandse tarieven
Ook voor de buitenlandse tarieven kan een 
overzicht per land worden gemaakt (tabel 3). 
Ook hier is weer een onderscheid gemaakt 
op basis van het moment dat het betreffende 
land lid werd van de Latijnse Muntunie.
Voor de gekozen periode is het moeilijk om een 
precies overzicht van posttarieven te maken, 
bovenstaande tabel is dan ook geen complete 
lijst, maar hoogstens een indicatie. Het tarief 
was afhankelijk van bilaterale verdragen tus-
sen landen en naast het gewicht van de brief 

Tabel 2

10: 10c  zegel 
 België, Furnes 
1888

11: 25c zegel 
Zwitser land, 
1881
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tarieven waar te nemen. Roemenië hanteerde 
in 1869 een veelvoud aan tarieven, van 25 bani 
naar Servië, tot 75 bani naar Frankrijk en 
85 bani naar Spanje. Het lidmaatschap van 
de UPU heeft duidelijk aanwijsbaar effect in 
de verlaging van de posttarieven. Servië zat 
aanvankelijk nog ver boven het gestandaardi-
seerde bedrag, maar hanteerde na 1880 ook 
het tarief van 25 para. Griekenland heeft korte 
tijd een tarief van 30 lepta gebruikt, maar ging 
daarna weer terug naar het vastgestelde UPU-
tarief. Roemenië had in 1876 korte tijd een 
tarief van 30 bani, maar omdat het land op 
dat moment nog geen lid was van de Latijnse 
Muntunie kan dat met wisselkoersschomme-
lingen te maken hebben.
Uiteraard bleef de postbezorging naar dich-
terbij gelegen landen goedkoper dan naar de 
andere kant van de wereld. Sommige landen 
gingen daarom aan het begin van de twintig-
ste eeuw over op een lager tarief voor (bijna-)
buurlanden. In 1914 verlaagde Roemenië de 
tarieven voor Bulgarije, Griekenland en Servië 
naar 10 bani, hetzelfde als het binnenlandse 
tarief. In hetzelfde jaar verlaagde Griekenland 
het tarief naar Roemenië ook naar 10 lepta.

Conclusie
Hoewel de gelijkschakeling van de valuta’s 
ervoor heeft gezorgd dat de tarieven van de 
diverse aangesloten landen makkelijk met 
elkaar te vergelijken waren, heeft dit niet ge-
zorgd voor de grootste daling van de tarieven. 
Dit moet op het conto van de Algemene en 
later Universele Postunie geschreven worden. 
Wel heeft het makkelijke vergelijken van de 
valuta ervoor gezorgd dat in alle lidstaten 
van de Latijnse Muntunie de tarieven voor 
internationaal postverkeer 25 centime werden 
en de clausule uit het verdrag van Bern, dat op 
basis van wisselkoersschommelingen hiervan 
afgeweken kon worden, niet nodig was.

Land Buitenlandse tarieven 
 Voor LMU Na LMU
Frankrijk België, Zwitserland: 0,30 (1876)
 0,30 0,25 (1878) (afb. 9)
 Italië, Spanje: 
 0,40 
 Roemenië, Servië: 
 0,80 
 Griekenland: 
 1,50 
België Frankrijk, binnen 30km: 0,25 (1875)
 0,20 (1858, 1865) Frankrijk, binnen 30km:
  0,20 (1867, 1868) (afb. 10)
  0,15 (1876)
  0,10 (1906, 1907, 1909)
Italië  0,25 (1879, 1888, 1892, 1893,
  1907)
Zwitserland Frankrijk, binnen 30 km: 0,25 (1875, 1907) (afb. 11+12)
 0,10 (1850), 0,15 (1852) 
 Italië, binnen 45 km: 
 0,20 (1851), 0,10 (1859) 
Griekenland  0,30 (1876)
  0,25 (1883)
  0,30 (1893, 1895)
  0,25 (1901, 1910)
  0,20 (1914)
  Roemenië:
  0,10 (1914)
Servië 0,35 - 0,75 (1869) 0,40 (1875)
 Afhankelijk van de afstand 0,50 (1879)
  0,25 (1880)
Spanje Frankrijk: 0,25 (1876)
 0,50 (1849) 
 0,38 (1859) 
 België: 
 1,00 (1849) 
 0,59 (1861) 
 0,38 (1870) 
 Italië (Sardinië): 
 1,00 (1851) 
 0,50 (1867) 
 0,13 (1867, zeepost) 
 Zwitserland: 
 1,00 (1850) 
 0,50 (1863) 
 0,59 (1865) 
 0,50 (1866) 
Roemenië België, Zwitserland: België, Zwitserland, Frankrijk,
   Italië, Spanje:
 0,35 (1869) 0,25 (1907)
 Frankrijk: Bulgarije:
 0,75 (1869) - 0,60 via Dld 0,15 (1891)
 Italië: 0,25 (1907)
 0,50 (1869) 0,10 (1914)
 Spanje: Griekenland:
 0,85 (1869) - 0,75 via Dld 0,25 (1907)
 Bulgarije: 0,10 (1914)
 0,40 (1869) Servië:
 Griekenland: 0,25 (1907)
 0,75 (1869) 0,10 (1914)
 Servië: 
 0,25 (1869) 
 Alle landen: 
 0,25 (1875) 
 0,30 (1876) 
 0,25 (1879) 

Tabel 3

12: Brief 1917 met 25c van Zürich, Zwitserland naar België

Voor binnenlandse tarieven golden geen 
afspraken. Hier had de Latijnse Muntunie wel 
als voordeel dat in een oogopslag te zien was 
hoe de porti zich tot elkaar verhielden. Vanaf 
de jaren zestig, het decennium waarin de Mun-
tunie werd opgericht, werden de binnenlandse 
tarieven in alle lidstaten geleidelijk lager. Dit 
zal in eerste instantie vooral te maken hebben 
gehad met het goedkoper worden van de 
postverbindingen, maar de autoriteiten zullen 
zeker ook gekeken hebben naar de prijsont-
wikkelingen in de buurlanden. Het duidelijkste 
voorbeeld is de situatie in Frankrijk aan het 
begin van de twintigste eeuw. Onder publieke 
druk werd daar het binnenlandse tarief net als 
in de meeste andere lidstaten verlaagd naar 
10 centime. Zo zorgde de Latijnse Muntunie 
voor iets dat we met de euro anderhalve eeuw 
later ook weer konden doen: het eenvoudig 
vergelijken van prijzen in andere landen.
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e waren geselecteerd omdat ze toen-
tertijd belangrijk waren – in Grie-
kenland zelf, maar ook op Cyprus, 
en zelfs in de havenstad Syracuse 

(afb.1) op Sicilië. Schitterende 4-drachmen-
stukken, zeer gedetailleerd uitgevoerd – en 
dat op een munt met een doorsnede van 
24 mm (afb.2). 
Overal in het Middellandse zeegebied vond 
men Griekse steden en stadjes, en rond de 
Zwarte Zee – Dat waren andere tijden.
Het was een serie van 10 zegels, maar er 
waren nog ruim 600 andere Griekse steden 
die munten sloegen.
Wie verder onderzoek doet, ziet dat op de 
munten vaak geen plaatsnaam stond. De af-
beelding was voldoende karakteristiek voor de 
stad die ze geslagen had. Even opmerkelijk: de 
waarde wordt er niet op vermeld! Ze hebben 
gemeen, dat ze gemaakt zijn van zuiver zilver.
We zoeken bij de postzegels de munten. Exact 
hetzelfde zijn ze nooit: stempels moesten 
regelmatig vervangen worden, en stempels 
maken was handwerk.

Drachmen en staters. 
Een zeeman reist rond. Een Atheense schip-
per gaat naar Noord-Griekenland. Kan hij daar 
betalen met zijn mooie ‘uilen’(afb.3+4)? Je zou 
zeggen: natuurlijk, want Atheense ‘uilen’ zijn 
tetradrachmen (4-drachmenmunten), en het 
geld in Chalcidice heet ook tetradrachme. Maar 

Officiële munten, maar
 bij twijfel: de weegschaal

Z

Op 24 maart 1959 gaf de Griekse post een 
bijzonder fraaie serie Antieke Munten uit. 
We zien daarop een selectie van munten van 
Griekse steden in de Oudheid. 
door Frans Bruna

ja, iedere stad of staat is autonoom. In Athene is 
het standaardgewicht 17,2 gram zilver, maar in 
Noord-Griekenland heeft men munten van circa 
14,45 gram. Onze schipper zal naar de geldwis-
selaar moeten gaan om zijn ‘uilen’ om te wis-
selen. Als hij daarna verder vaart, naar Abdera 
in Thracië (tegenover het eiland Thasos), komt 
hij in een plaats waar men intussen een nieuw 
muntstelsel heeft, de stater van 12,5 gram 
(afb.5+6). Weer wisselen. Nu kan hij denken 
‘de staters die ik overhoud kan ik in de buurt 
van Athene wel weer kwijt; op het eiland Aegina 
hebben ze ook staters (afb.7)’. Maar nee: daar 
hebben ze iets kleinere staters, van 12,2 gram. 
Een andere mogelijkheid lijkt Corinthe, ten 
westen van Athene; ook daar heeft men staters. 
Maar ook Corinthe heeft andere staters, van 
8,6 gram (afb.8 met een Pegasus – gevleugeld 
paard – en de godin Athene).
Athene had eigen zilvermijnen (bij Laurion), 
waaruit zeer zuiver zilver gewonnen werd en bo-
vendien was het een grote handelsstad. Er wer-
den dus enorm veel Atheense munten gebruikt 
in het hele Middellandse Zeegebied en rond de 
Zwarte Zee (afb.9 van een originele stempel van 
ca. 425 v.Chr.). Als de man geluk had accepteer-
de men deze bekende munten in andere steden. 
Maar daar kon hij niet op rekenen. 

Geldwisselaars
Men kon dus niet zonder geldwisselaars. Nu 
werkten die niet gratis, dus de klant leed 

verlies bij het wisselen. Daar komt nog iets bij. 
Munten van een stad hadden een standaardge-
wicht, maar zilveren munten slijten. Dus han-
teerde de geldwisselaar zijn weegschaal, en 
als de Atheense munt bijvoorbeeld 16,5 gram 
bleek te wegen (4% zilver ontbrak) werd de 
wisselkoers aangepast. Als onze schipper in 
Athene met zijn drachmen betaalde, speelde 
dat geen rol, maar in het ‘buitenland’ wel.
Soms ontbrak er nog meer aan het gewicht. 
Je kunt ook wat zilver afvijlen, en met wat 
handigheid valt dat niet op. Antiek Griekse 
munten hebben namelijk geen kartelrand.

Nog even over die gewichten: zat er dan hele-
maal geen lijn in? Jawel. Zo is het gewicht van 
de stater van het eiland Aegina (de eerste staat 
met munten in Griekenland) nagevolgd door 
vele steden in Midden-Griekenland. En het ge-
wicht van de Atheense tetradrachme vindt men 
terug op veel munten van Griekse steden op 
Sicilië. Later gebruikte Alexander de Grote van 
Macedonië de gewichtsstandaard van Athene 
voor zijn miljardenoplage van munten toen hij 
het ene land na het andere veroverde.

Oorsprong van muntslag
We hebben het nu over de eerste eeuwen van 
grootschalige muntslag. Grieken hadden het 
idee overgenomen van Lydië, een koninkrijk 
in West-Anatolië waarvan koning Croesus de 
bekendste is.
In en bij de hoofdstad Sardes brachten twee 
rivieren elektrum mee – een legering van goud 
en zilver die daar in de natuur voorkwam. Deze 
sporen werden uit het water gezeefd. De hoe-
veelheden bleken groot genoeg om klompjes 
van te fabriceren die voor ruilhandel gebruikt 
werden. Op den duur – we spreken dan over 
circa 650–600 v. Chr. – nam de staat de 
fabricage van munten ter hand met een vast 
gewicht en een afbeelding, meestal een leeuw.

antieke munten van griekse steden

afb.5 1959 1.50 dr Abdera stater

afb.1 1959 50 lepta Syracuse tetradrachme

afb.6 Abdera tetradrachme

afb.2 Syracuse tetradrachme

afb.7 Aegina stater

afb.3 1959 20 lepta Athene tetradrachme

afb.8 Corinthe

afb.4 Athene tetradrachme

afb.9 Athene munt-
stempel tetradrachme

afb.10 Atheense 
obool plus eurocent
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De munt van Syracuse uitgelicht

De stad Syracuse op Sicilië 
gaf zeer fraaie munten uit. 

Er zijn zelfs stempelsnijders 
die op hun creaties een paraaf 
mochten zetten (op afb.25: AI). 
Op de voorzijde ziet men de 
nimf Arethousa. De zoetwater-
bron die naar haar genoemd 
is kan men nog zien in de 
stad, op luttele meters van de 
(zoute) zee (afb.26). In haar 
haar steken papyrusbladeren, 
die ook nu nog in de bron 
groeien. En om haar hoofd 
buitelen dolfijnen. 
Op de keerzijde is een vier-
span afgebeeld. Let op al die 
paardenbenen. De menner 
jaagt het vierspan voort, en in 
de lucht ziet men het bekende 

symbool van de triskeles, de 
‘driebener’. In de afsnijding 
staat: ‘van de Syracusanen’ en 
de paraaf AI. De heersers van 
Syracuse namen vaak deel 
aan de  paardenrennen bij de 
Olympische Spelen, en lieten 
dat trots zien. 

Er bestaat nog een variant 
van deze munt, een zware 
dekadrachme (10-drachmen-
stuk) waarop in de lucht geen 
triskeles te zien is maar de 
godin van de overwinning die 
een krans aanvliegt. De heer-
ser heeft ditmaal gewonnen!

afb.25 Syracuse tetradrachme 

Een probleem bleek wel dat de natuur niet 
zorgde voor een vaste verhouding van goud en 
zilver, hetgeen onzekerheid gaf over de waarde. 
Griekse steden aan de Westkust van Anatolië 
namen het principe van staatsmunten wel 
over, maar schakelden over op munten die 
geheel van zilver waren. 
Dit moderne ‘ruilmiddel’ werd snel overge-
nomen door andere Griekse steden. Rond 
600 sloegen de Griekse steden in West-
Anatolië munten. Rond 550 volgden de eerste 
steden in wat wij tegenwoordig Griekenland 
noemen – het eiland Aegina voorop (afb.7,  
een zeeschildpad) – en rond 500 een groot 
aantal steden in Griekenland en bovendien 
in Zuid-Italië en op Sicilië. Vijftig jaar later is 
de muntslag ook in zwang in Griekse steden 
rondom de Zwarte Zee. Een eeuw later zijn er 
circa 600 steden met een muntslag.

Goud, zilver, brons
Het overgrote deel van de munten is van 
zuiver zilver. Gouden munten werden hier 
en daar ook wel geslagen, maar goud is 
veel kostbaarder dan zilver. Munten van 
goud waren voor het gewone betaalverkeer 
dus niet bruikbaar. Ze werden nogal eens 
gebruikt in het leger, voor de jaarbetaling aan 
de soldaten. Munten van zilver waren veel 
gangbaarder.
Ook zilver heeft zijn bezwaren. Voor de ge-
wone man waren tetradrachmen of drachmen 
veel te kostbaar voor een kleine betaling. Hij 
gebruikte obolen, eenzesde van een drachme. 
Een drachme woog in Athene 4,3 gram, maar 
een obool 0,72 gram (afb.10), en een hemio-
bool de helft: 0,36 gram. Die raken gemak-
kelijk zoek. Voor de veiligheid bewaarde men 
obooltjes onder zijn tong; ook een dode kreeg 
zo’n muntje mee, om Charon, de veerman van 
de onderwereld, te betalen.
Dus kwam op den duur brons in gebruik voor 
kleine betalingen. Een onedel metaal dat 
gegoten werd tot zwaardere munten. Veel klei-
nere steden gaven zelfs uitsluitend bronzen 
munten uit. Voor grotere betalingen gebruikte 
men dan zilveren munten van andere steden. 
Op postzegels zie je niet vaak bronzen munten 
afgebeeld, omdat de minder verfijnde afbeel-
ding in brons hiervoor niet in trek is.

Alexander de Grote van Macedonië
En toen raasde Alexander de Grote door de 
wereld. Deze Macedonische koningszoon 
werd in 336 v.Chr. – 20 jaar oud – koning. 
Toen hij 13 jaar later stierf, besloeg zijn rijk 
een enorm gebied, tot in India aan toe. De 
Alexandermunten (afb.11+12, een tetra-
drachme, van Heracles en van Zeus op zijn 
troon) werden in ongekend grote hoeveelhe-
den geslagen. Het zilver daarvoor kreeg hij 
in handen doordat hij het edelmetaal van de 

Perzische koning in beslag nam. In 24 munt-
fabrieken (van Macedonië tot in Babylon, in 
het huidige Irak) werden wellicht een miljard 
munten geslagen, vooral tetradrachmen. 
Na zijn dood gingen zijn opvolgers door met 
deze munten te slaan. Ze zijn nu nog in grote 
aantallen in de handel.
Overigens wordt wel gezegd, dat het hoofd van 
Heracles op de munt wel wat weg heeft van 
dat van Alexander zelf , die volgens de officiële 
stamboom afstamde van de halfgod Heracles.

afb.26 Arethousabron bij de zee

afb.11 1959 2.50 dr Chalcidische Bond tetradrachme

afb.12 Chalcidische Bond tetradrachme
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De geschiedenis van de stad Abdera is 
opmerkelijk. Oorspronkelijk een kleine plaats 
(ten noordoosten van het eiland Thasos) 
werd het in 544 v.Chr. ‘ingenomen’ door 
de inwoners van Teos in het westen van 
Klein-Azië, die collectief vluchtten voor een 
dreigende Perzische invasie. De karakte-
ristieke muntafbeelding van een griffioen 
namen ze mee (afb.5+6). Van een stater met 
een griffioen en een ingeslagen vierdelig 
vierkant. Een griffioen is een fabeldier, met 
een leeuwenlichaam en de kop en vleugels 
van een adelaar.

Minder courante munten
De andere afbeeldingen zijn van minder 
courante munten. Olympia bijvoorbeeld. Dit 
plaatsje op de Peloponnesus, bij de stad Elis, 
kwam eens in de vier jaar tot leven wanneer 
daar de Olympische Spelen werden gehouden 
rond de Zeustempel. De afgebeelde stater 
(afb.17+18) is geslagen bij gelegenheid van de 
108e Olympiade, in 348 v.Chr.
Knossos op Kreta. Dit stadje aan de Noordkust 
is bekend van een Minoïsch paleis, uit circa 

1500 v.Chr., maar duizend jaar later sloeg 
men verschillende tetradrachmen met op de 
keerzijde een wisselende verbeelding van het 
Labyrint (afb.19+20).
Delphi, een stadje in Midden-Griekenland, 
huisvestte een destijds wereldvermaard tem-
peldomein. In de Apollotempel voorspelde de 
priesteres Pythia de toekomst en gaf advies. 
Stad en omstreken gaven munten uit, waarvan 
er weinig over zijn. (afb.21). Zeer bijzondere 
afbeeldingen: twee drinkhoorns in de vorm 
van ramskoppen, en de keerzijde een deel van 
een cassettenplafond (wellicht van de tempel) 
(afb.22).
Tenslotte het eiland Cyprus, 850 km. vanaf 
Athene. Ook daar woonden Grieken. Op de 
zegel van 6 drachmen (afb.23) zien we een 
munt van de stad Paphos die ik niet heb kun-
nen traceren. We zien het hoofd van de godin 
Aphrodite die op dat eiland zeer vereerd werd, 
en een zittende god, en de naam van koning 
Nikokles. Op de afgebeelde gouden munt (een 
halve stater, 5,15 gram – afb.24) staat even-
eens Aphrodite, en haar meest geliefde vogel, 
een duif. Het schrift is Cypriotisch.

De complete postzegelemissie van 1959
We zijn in deze tekst al enkele munten 
tegengekomen: van Syracuse, op de 50 lepta-
zegel (van Athene), op de 20 leptazegel (van 
Macedonië). 
We vinden veel tetradrachmen van de Chalci-
dische Bond, op en bij de drie schiereilanden 
in Oost-Macedonië (afb.13+14) van Apollo en 
zijn lier, maar er zijn ook zeer speciale.
De naam van het eiland Rhodos betekent: 
roos. Alle munten van Rhodos vertonen dus op 
de keerzijde een roos, en op de voorzijde een 
portret van Helios, de zonnegod. De tetra-
drachmen hebben een eigenzinnig gewicht, 
wat lager, namelijk 15,27 gram. (afb.15+16). 
Tegenwoordig vinden wij het al opmerkelijk als 
een eiland een eigen muntstelsel heeft. Maar 
voor 408 v.Chr. had het eiland drie steden met 
ieder eigen muntslag. In dat jaar stichtte men 
een nieuwe stad die net als het eiland Rhodos 
heet, op een plek waar een goede haven aan 
te leggen was. De andere drie muntslagen 
werden toen opgeheven. De nieuwe stad werd 
een van de belangrijkste handelssteden in het 
oostelijk deel van de Middellandse Zee.

DE POSTZEGELVERENIGING ‘GRIEKENLAND’ 
Verzamelaars van Griekse 
postzegels en poststukken 
hebben een eigen vereni-
ging met circa 110 leden uit 
Nederland, België, Duitsland 
en Griekenland. 
De belangstelling gaat uit naar 

postzegel uitgiften, én naar de woelige historie 
van Griekenland.

Ledendag: 4x per jaar organiseren wij een 
ledendag in Zeist, op een zaterdag vanaf circa 
11.00 uur. Op het programma: een lezing (met 
beelden), een grote veiling en natuurlijk onder-
linge contacten.
Verenigingsblad: Viermaal per jaar verschijnt 
het Bulletin ‘Hermes’, in 2014 nog bekroond als 
beste blad binnen de gespecialiseerde postze-
gelverenigingen.

Bibliotheek: Wij zijn in het bezit van een grote 
collectie boeken en artikelen, U kunt deze per 
post lenen.
Contributie: per jaar € 26,- voor leden woon-
achtig in Nederland; daarbuiten € 31,-
Secretaris Jan Blijleven: info@pv-griekenland.nl.
Commissie nalatenschappen: adviseert bij plan-
nen tot verkoop; treedt desgewenst handelend op.
www.pv-griekenland.nl

afb.15 1959 1 dr Rhodos 
tetradrachme

afb.19 1959 4.50 dr Knos sos 
tetradrachme met Hera

afb.23 1959 6 dr 
Cyprus stater

afb.16 Rhodos 
tetradrachme

afb.24 Cyprus Paphos 
Aphrodite hemistater

afb.21 1959 8.50 dr 
Delphi tridrachme

afb.22 Delphi 
tridrachme

afb.18 Olympia stater

afb.17 1959 10 lepta Olympia staterafb.13 1959 70 lepta Macedonie tetradrachme

afb.14 Alexander de Grote Macedonie tetradrachme

afb.20 Knossos labyrinth 
tetradrachme met Zeus

mailto:info@pv-griekenland.nl
http://www.pv-griekenland.nl/
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oor Nederland betekende dit een 
afscheid van de gulden, een munt 
waarmee al vanaf de Middeleeuwen 
werd betaald. 

Maar niet alleen de Europese landen kennen 
wisselingen in de muntstelsels. Dit artikel gaat 
over de munten en bankbiljetten (afb. 1) uit 
de voormalige Engelse gebieden in Zuidelijk 
Afrika, maar dan met een filatelistisch randje. 
Dus geen afbeeldingen van losse munten of 
bankbiljetten, maar de notatie op de postze-
gels zelf. En dan is het altijd een leuk extraatje 
dat er toch zegels zijn uitgebracht met daarop 
het lokale geld.

Valutawisselingen in de 
filatelie van Zuidelijk Afrika [1]

V

Half Europa moest in het jaar 2002 even 
slikken. De nationale munteenheid werd van 
de ene op de andere dag afgeschaft en er 
kwam een Europese munteenheid voor terug. 
door Edwin Knip

Engelse geldstelsel
Tot de onafhankelijkheid van de diverse landen 
werd er overal gerekend conform het Engelse 
geldstelsel. De oorsprong van het pond ster-
ling gaat terug tot Hendrik II van Engeland. 
Vanaf 1844 was de waarde volledig gekoppeld 
aan de goudprijs. Tijdens de Eerste Wereldoor-
log werd de goudstandaard niet gehandhaafd 
en dat had inflatie tot gevolg. De goudstan-
daard werd in 1925 op de vooroorlogse 
wisselkoers hersteld. De goudstandaard werd 
echter opnieuw verlaten in 1931 bij de Grote 
Depressie. Vanaf 1944 werden de vaste wissel-
koersen van het systeem van Bretton Woods 

Afb. 01. Zegels met de afbeelding van officieel geld uit Botswana. Afb. 02. Zegels met de afbeelding van officieel geld uit Malawi, gebaseerd op het pond sterling.

Afb. 03 / 04 / 05 / 06. 
De waarde van de  
2 zegels links is 
gebaseerd op het pond 
 sterling, de andere 
twee op de Zuid-Afri-
kaanse rand. Van links 
naar rechts: 3 pence, 
1 shilling, 50 cent, 
1 rand.

Afb. 07 / 08 / 09 /10. Links een zegel met een waarde gebaseerd op de rand, de 2e zegel kent een overdruk met 
de nieuwe waarde in thebe, de twee zegels rechts hebben een waarde in respectievelijk thebe en pula.

Afb. 14. Deze 
vijf samen-
hangende 
zegels geven 
een mooi 
beeld van de 
officiële valuta 
van Lesotho.

gebruikt. Tot de overgang naar het decimale 
stelsel in 1971 werd het pond onderverdeeld 
in 20 shillings en een shilling in 12 pence. Het 
symbool voor de penny was een ‘d’, van het 
Latijnse denarius (afb. 2). 
Hier volgt een korte geschiedenis van de ont-
wikkeling van de munteenheden in de diverse 
landen van Zuidelijk Afrika. Elke wijziging had 
zijn invloed op het postale verkeer. Waarde-
aanduidingen moesten aangepast worden, 
stelselwijzigingen zorgden voor nieuwe 
zegels en daar waar de inflatie een hoge 
vlucht nam, werden oplossingen gezocht in 
het gebruik van letters in plaats van cijfers. In 
dit laatste geval werd ook wel een toevlucht 
genomen tot het opdrukken van een nieuwe 
waarde op een postzegel, over een oude 
waarde heen. Deze veranderingen zijn als 
beeldmateriaal opgenomen, evenals de 
schaarse afbeeldingen van het nationale geld 
op de eigen postzegels.

Botswana
Tot 1920 werd in Bechuanaland, zoals 
Botswana toen heette, het pond sterling 
gebruikt. Deze valuta werd opgevolgd door 
het Zuid-Afrikaanse pond. In 1961 werden 
twee Zuid-Afrikaanse ponden omgeruild 
tegen één Zuid-Afrikaanse rand. Uiteindelijk 
werd in 1976 de pula geïntroduceerd met een 
omruilverhouding van 1:1.
Botswana kent vier munten, 50 thebe, 1 pula, 
2 pula en 5 pula. Bij de invoering in 1976 wa-
ren er ook munten van 1 thebe, 5, 10 en 
25 thebe. Er zijn vijf bankbiljetten, 10, 20, 50, 
100 en 200 pula. 
De internationale afkorting van de pula is 
BWP. Pula betekent in het Setswana ‘regen’, 
omdat het nauwelijks regent in Botswana en 
daardoor waardevol is. De kleinere munteen-
heid, thebe, betekent ‘schild’ en vertegen-
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woordigt bescherming. De namen van het geld 
zijn door de bevolking gekozen (afb. 3-13). 

Lesotho
Ook in Lesotho circuleerde tot 1920 het 
Britse pond sterling. Net als in Bechuana-
land, werd in Basutoland (zoals Lesotho toen 
heette) in 1920 het Zuid-Afrikaanse pond 
geïntroduceerd. Vervolgens werd deze valuta 
in 1961 vervangen door de Zuid-Afrikaanse 
rand. In 1961 werden twee Zuid-Afrikaanse 
ponden omgeruild tegen één Zuid-Afrikaanse 
rand. Pas in 1980 kreeg Lesotho een eigen 
munteenheid, de loti. Deze loti heeft een 
vaste 1:1 verhouding met de Zuid-Afrikaanse 
rand. Met deze laatste munt kan tegen-
woordig in Lesotho ook nog steeds betaald 
worden. 
De Loti is onderverdeeld in 100 lisente. De 
meervoudsvorm van loti is maloti, vandaar 
de afkorting M op de postzegels. De in 
1980 geïntroduceerde munten droegen 
het jaartal 1979. Bij de invoering waren er 
munten van 1 sente, 2 lisente, 5 lisente, 
10 lisente, 25 lisente, 50 lisente en 1 loti. In 
1996 kwamen er munten bij van 2 maloti 
en 5 maloti. In 1998 ten slotte kwam er nog 
een munt van 20 lisente. Vandaag zijn alle 
munten nog in omloop, behalve de 1 sent en 
2 lisente. Naast de munten werden er ook 
bankbiljetten geïntroduceerd, eveneens met 
het jaartal 1979. De laatste twee cijfers van 
het jaartal, in dit geval 79, zijn ook onderdeel 
van het bankbiljetnummer. In 1979 werden er 
drie biljetten in circulatie gebracht, 2 maloti, 
5 maloti en 10 maloti. In 1981 kwamen daar 
de biljetten voor 20 maloti en 50 maloti bij. In 
1994 kwamen er zelfs biljetten van 100 ma-
loti en 200 maloti (afb. 14). 
In maart 2011 bracht de Central Bank of Les-
otho een nieuwe serie bankbiljetten uit. Ener-
zijds om het dertigjarig bestaan van de eigen 
munt te vieren, anderzijds om de verspreiding 
van vals geld tegen te gaan. Deze bankbiljetten 
voerden de portretten van de drie koninklijke 
familieleden. In het midden staat koning 

Letsie III, zijn vader koning Moshoeshoe II 
staat links en aan de rechterkant staat de 
stichter van Basutoland, koning Moshoeshoe I 
afgebeeld.
De internationale afkorting van de loti is LSL 
(afb. 15-23). 

Malawi
Nyasaland, na 1964 Malawi genoemd, voerde 
diverse munteenheden tot 1971. Zo werden er 
het South Rhodesian pond, het Britse pond 
sterling en de Rhodesian dollar gebruikt. 
Vanaf 1955 werd het Rhodesia and Nyasaland 
pond gebruikt. Dit laatste werd in 1964, bij de 
onafhankelijkheid, ingeruild voor het Malawi 
pond. In 1971 werd de kwacha ingevoerd. 
Deze was onderverdeeld in 100 tambala. De 
omruilverhouding was 2:1, dus twee Malawi 
ponden voor 1 kwacha. De wisselkoers van de 
kwacha ondergaat vaste periodieke aanpas-
singen, maar sinds 1994 is de koers zwevend. 
In 2005 werden er administratieve maatrege-
len ingevoerd om de wisselkoers met andere 
munteenheden te koppelen. In mei 2012 deva-
lueerde de Reserve Bank of Malawi de kwacha 
met 34% en werd deze losgemaakt van de 
Amerikaanse dollar. Door de inflatie wordt de 
tambala niet meer gebruikt.
In 1971 werden er vijf verschillende munten 
geïntroduceerd, de een, twee, vijf, tien en twin-
tig tambala. In 1986 kwamen daar munten 
voor 50 en 100 tambala bij. In januari 2007 
kwamen er munten van vijf en tien kwacha in 
omloop, deze munten dragen het jaartal 2006. 
In 2012 werden deze laatste twee munten 
vervangen door nieuwe versies (afb. 24). 
De bankbiljetten die in 1971 in circulatie 
werden gebracht, droegen het jaartal 1964. 
Er waren nominale waardes van 50 tambala, 
1, 2 en 10 kwacha. Vanaf 1973 werden de 
biljetten van 2 kwacha niet meer in omloop 
gebracht en kwam er een biljet van 5 kwacha. 
In 1983 kwam er een biljet van 20 kwacha en 
in 1986 een biljet van 50 tambala. De laatste 
1 kwacha biljetten werden in 1992 gedrukt. 
Toen de inflatie echt begon door te zetten, 

kwamen de grotere biljetten. In 1993 kwamen 
er biljetten van 50 en 100 kwacha, in 1995 bil-
jetten van 200 kwacha en in 2001 kwam 

Afb. 11 / 12 /13. Doordat posttarieven vaker wijzigen dan jaren geleden, 
worden er nu ook zegels uitgebracht zonder waarde in geld. Er komen 
zones, met elk een eigen tarief en er komen ander tariefgroepen.

Afb. 15 / 16 / 17 /18. De waarde van de 2 zegels is gebaseerd op 
het pond sterling, de andere twee op de Zuid-Afrikaanse rand. 
Vlnr boven: 2 pence, 10 shilling, onder: 10 cent, 1 rand.

Afb. 19 / 20 / 21 / 22 / 23. Linksboven 1 rand, daarna overdruk-
ken met de nieuwe munteenheid, 2 lisente en 2 maloti. Lesotho 
kent niet veel inflatie, dus de waarde van de zegels blijft binnen 
proporties. Onder 35 lisente en 8 maloti.
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Afb. 31 / 32 / 33 / 34 / 35. De eerste 
zegels van Zuidwest-Afrika zijn 
gebaseerd op het pond sterling, hier 
de waarden 4 pence en 1 shilling. Het 
decimale stelsel is gebaseerd op de 
Zuid-Afrikaanse rand, hier afgebeeld zijn zegels van ½ cent, 5 cent en 1 rand.

er een biljet van 500 kwacha. In november 
2016 kwam er een biljet van 2.000 kwacha 
om snel kastekorten aan te vullen. Het biljet 
volgde op de snelle devaluatie van de munt. 
Op het moment van uitbrengen was het 
biljet al bijna niets waard. Ter illustratie: het 
1.000 kwacha biljet was in 2012 omgerekend 
4 Amerikaanse dollars waard.
Bij het uitbrengen van nieuwe biljetten was er 
de laatste jaren vaak wat opmerkelijks aan de 
hand. In 2012 wordt een nieuwe serie bankbil-
jetten aangekondigd, deze zijn kleiner dan de 
biljetten die op dat moment in omloop zijn. Dit 
om de drukkosten te verlagen. Op het nieuwe 
20 kwacha biljet stond een drukfout, de 
afgebeelde gebouwen kregen een verkeerde 
benaming mee. Ten slotte is het nationale geld 
niet vriendelijk voor blinden, de aanwezige 
verdikkingen op het papier zijn te klein om 
herkend te worden. 
De internationale afkorting van de kwacha is 
MWK. De naam kwacha komt uit het Zambi-
aans en betekent ‘morgenstond’. De naam 

tambala betekent haan en is gekozen omdat 
honderd hanen de morgenstond aankondigen 
(afb. 25-30).
 
Namibië
In voormalig Zuidwest-Afrika hebben diverse 
valuta gecirculeerd. Nadat de Duits Zuidwest-
Afrikaanse mark niet meer geldig werd, kwam 
er in 1916 de Zuidwest-Afrikaanse mark die in 
1918 vervangen werd door het Zuid-Afrikaanse 
pond. In 1930 werd het Zuidwest-Afrikaanse 
pond geïntroduceerd als vervanging van het 
Zuid-Afrikaanse pond. Deze twee werden 
door elkaar gebruikt totdat in 1961 de Zuid-
Afrikaanse rand beide geldeenheden verving 
(afb. 31-35).
In 1990 werden voorbereidingen getroffen 
om een eigen nationale munteenheid te 
introduceren, de kalahar, genoemd naar de 
Kalahari woestijn. Het voorstel heeft geleidt 
tot enkele proefdrukken maar is nooit verder 
doorgezet. In 1993 kwam de Namibische 
dollar die gekoppeld is aan de Zuid-Afrikaanse 

rand, in een verhouding 1:1. Naast de kalahar 
is er ook een proefserie gemaakt voor een 
Zuidwest-Afrikaanse mark. Het Ministerie van 
Financiën koos uiteindelijk voor de dollar. De 
internationale afkorting van de dollar is NAD 
(afb. 36-40).
Op alle biljetten stond tot 2012 altijd een 
portret van Hendrik Witbooi, die de opstan-
den leidde tegen de Duitse overheersers. 
Vanaf 2012 staat zijn portret alleen nog 
op de hoogste waarden. De biljetten van 
10 en 20 dollar zijn voorzien van het portret 
van Sam Nujorna, de eerste president van 
Namibië. Deze laatste twee biljetten hebben 
een diamantvormige variabele inktvlek, die 
in eerste instantie kapot ging als het biljet 
vaak gevouwen werd. De nieuwere biljetten 
hebben een betere kwaliteit en de inktvlek is 
verplaatst.
Er zijn munten van 5, 10 en 50 cent en van 
1, 5 en 10 dollar. De biljetten die in omloop 
zijn, hebben waarden van 10, 20, 50, 100 en 
200 dollar (afb. 41-48).

Afb. 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30. De zegels van British Central Africa en Nyasaland zijn gebaseerd op het pond sterling, van links naar rechts 1 penny, 1 shilling en 1 pond. Door de invoering 
van de kwacha worden oude zegels voorzien van een nieuwe waarde, hier 20 tambala. 
Dan een zegel van 4 kwacha en ten slotte, uit 2016, een zegel waaruit de inflatie blijkt,
een overdruk van 815 kwacha op een zegel van 15 tambala.

Afb. 24. Zegels ter gelegenheid van de invoering van het decimale stelsel.

Afb. 36 / 37 / 38 / 39 / 40. 
Zegels van 5 cent, 60 cent 
en 1 dollar. Door fluctue-
rende verzendkosten en 
wisselende koersen wordt 
het noodzakelijk om zegels 
te maken waar geen waarde 
op staat, maar waarop staat 
waar je ze voor kunt ge-
bruiken, hier Standard Mail 
en Standard Postage.
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Swaziland
Tot 1974 was de Zuid-Afrikaanse rand het wet-
tig betaalmiddel in Swaziland, voorafgegaan 
door dezelfde betaalmiddelen als in Botswana. 

In 1974 werd de eigen munteenheid gepresen-
teerd, de lilangeni, in meervoud emalangeni. 
De munt is onderverdeeld in 100 centen. De 
munt is gekoppeld aan de Zuid-Afrikaanse 

rand in een verhouding 1:1.
In 1974 kwamen er munten van 1, 2, 5, 10, 
20 en 50 cent en 1 lilangeni in omloop. De 
munt van 2 cent werd in 1982 voor het laatst 
geslagen. In 1995 kwamen er munten bij met 
de waarden van 2 en 5 emalangeni. Het mate-
riaal waaruit de munten bestaan veranderde 
in de loop van de jaren. De eerste 1 en 2 cent 
munten waren van brons, vanaf 1986 werd de 
1 cent munt met een laagje koper bedekt. De 
munt van 1 lilangeni is van nikkelmessing en 
heeft exact dezelfde afmetingen en maten als 
de Britse 1 pond munt. Aangezien 1 lilangeni in 
2015 slechts 5% van de waarde van het Britse 
pond was, werd deze nog wel eens gevonden 
in omwisselapparaten (afb. 49+49a).
De bankbiljetten die in 1974 in omloop komen, 

Afb. 41 / 42 / 43 / 44. Al 
snel volgen er meer van 
dit soort opdrukken.

Afb. 45 / 46 / 47 /
48. De teksten 
blijven lange tijd 
in omloop. De 
laatste trend is 
zones, A, B en C.

Afb. 49. De eerste zegel 
met een afbeelding 
van papiergeld uit 
Swaziland.

Afb. 49a. Een serie 
postzegels met afbeel-
ding van de munten 
van Swaziland.

Afb. 50 / 51 / 52 / 53. De zegels links zijn gebaseerd op het pond sterling, de twee zegels rechts op de 
Zuid-Afrikaanse rand. Van links naar rechts 1½ penny, 1 shilling, 5 cent en 1 rand.

Afb. 54 / 55 / 56 / 57 / 58. De twee linker zegels zijn nog gebaseerd op de Zuid-Afrikaanse rand, de derde zegel is een waarde in emalangeni. Mede door koersschommelingen en inflatie 
gaan de posterijen over tot waarde-aanduidingen met de letters A, B, C en D. De meest recente zegels hebben een waarde in Romeinse cijfers. 
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ij het verwerken van een grote hoe-
veelheid briefkaarten kan men soms 
wonderlijke exemplaren tegenkomen. 
Het bijzondere van briefkaarten, waar-

van het gebruik lange tijd zeer populair is ge-
weest bij het algemene publiek, omdat het ver-
zenden ervan goedkoper was dan van brieven, is 
dat men kan meelezen met wat de afzender op 
dat moment bezighield. Meestal betreft het be-
stellingen of aankondigingen van vergaderingen, 
maar soms toch heel persoonlijke mededelin-
gen, die de briefkaartenverzamelaar diepgaand 
de geschiedenis instuurt. Heel af en toe komt 
men weleens een grappig tekeningetje tegen, 
maar zeer zelden een kunstwerk. Echter bij deze 
briefkaart van Den Helder naar Hilversum is dat 
anders. De achterzijde van deze briefkaart blijkt 
een prima uitgewerkte pentekening te bevatten, 
die direct de indruk wekt geen grapje, maar een 
echt kunstwerk te zijn. Dit leidde ertoe eens te 
bekijken wie de geadresseerde en wie de afzen-
der was en bovendien wie deze pentekening had 
geproduceerd. 
De geadresseerde is Dirk Koning, kunstschilder 
in Hilversum, de afzender is Gé van de Poll en 
de briefkaart is verzonden vanuit Den Helder 
(zie stempel). De tekst op de voorzijde van de 

briefkaart vermeldt: ‘Terwijl ik zat te schrijven 
teekent onze Heldersche zeeschilder Jaarsma 
deze kaart voor me en nu vond ik het leuk die 
u eens te zenden. Toch herinner ik mij dat 
mijnheer dit soort teekenen of schilderen niet 
bijzonder vind. Als ik dichter bij u woonde zou 
ik u wel eens komen vragen naar alle hoe’s en 
waarom’s van die mooie kunst. …’. 
Nazoeken op internet levert op dat we te ma-

ken hebben met een pentekening van een vrij 
bekende schilder Haaike Abraham Jaarsma, 
die in 1881 in Den Helder is geboren en in 1970 
is overleden in Bussum. Er zijn vele schilde-
rijen van hem bekend, voor een overzicht zie 
onder andere www.schilderijen1850-1950.com 
Bij al die schilderijen komt nu dus deze pente-
kening bij!

Gert Holstege

B
Terug naar 1902

hebben nominale waarden van 1 lilangeni, 2, 
5 en 10 emalangeni. In 1978 komt daar een bil-
jet bij van 20 emalangeni. In 1981 gaat de Cen-
tral Bank of Swaziland zelf de biljetten drukken 
en komt er allereerst een herdenkings-uitgifte 
ter ere van het diamanten jubileum van koning 
Sobhuza II. Tussen 1982 en 1985 volgen dan 
gewone biljetten voor 2, 5, 10 en 20 emalan-

geni. In 1990 komt er een biljet van 50 ema-
langeni en in 1995 worden de biljetten van 5 en 
10 emalangeni vervangen door munten. In 
1996 komt er een 100 emalangeni biljet en in 
1998 een 200 emalangeni biljet. Dit laatste is 
ter herdenking van 30 jaar onafhankelijkheid. 
In 2008 komen er nieuwe biljetten van 100 en 
200 emalangeni ter ere van de 40e verjaardag 

van koning Mswati III en ter ere van 40 jaar on-
afhankelijkheid. In 2010 komt de bank opnieuw 
met een nieuwe reeks biljetten, deze keer in de 
waarden 10, 20, 50, 100 en 200 emalangeni. 
Deze serie heeft extra beveiligingskenmerken.
In het Swati, een van de nationale talen, bete-
kent langeni geld (afb. 50-58).

(Wordt vervolgd)

FILATELISTENVERENIGING ZUIDELIJK AFRIKA 
De FVZA is opgericht in 1988 en zij hoopt dan ook volgend jaar 
haar 30-jarig bestaan te vieren. 
De vereniging stelt zich ten doel om de algemene kennis van haar 
leden van de filatelie van Zuidelijk Afrika,  in de ruimste zin,  
zoveel mogelijk te verrijken. Tot het verzamelgebied behoren  
Zuid-Afrika, inclusief alle vroegere staten in dit land gelegen, 
 Namibië, Lesotho, Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Zambia, 
 Malawi, Angola en  Mozambique.

De FVZA houdt 4 bijeenkomsten per jaar, in Tiel. Tevens heeft de 
FVZA rondzendverkeer. Verder verzorgt de FVZA desgewenst een 
abonnement op de SA Philatelist, dit tegen een gereduceerde prijs. 
De vereniging geeft 4 maal per jaar een nieuwsblad uit van 
gewoonlijk 40 pagina’s, in kleur en op A4-formaat. De contributie 
bedraagt € 20,- per jaar. 
Verdere informatie kunt u verkrijgen van secretaris P. Mulder 
(muld1234@kpnmail.nl).
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Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, enz). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
langer maken; iedere extra regel kost 3,50 euro meer. Om annonces op 
te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon (of een fotokopie 
 daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar: Filatelie, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht. ads.filatelie@gmail.com 

Daarbij dient u duidelijk uw naam en adres dan wel telefoonnummer te 
vermelden. Verder dient u vooraf het verschuldigde bedrag over te  maken 
op bank  rekening NL64 INGB 0000 7069 68 tnv Stg. Ned. Maandblad voor 
 Philatelie. De annonce en de betaling dienen minimaal vijf weken voor de 
eerste dag van de maand, waarin u uw annonce in Filatelie geplaatst wilt 
hebben, te zijn ontvangen. Anders wordt de annonce niet geplaatst. Kleine 
annonces kunnen uitsluitend geplaatst worden door niet handelende 
particuliere abonnees en kleine verenigingen (zonder winstoogmerk).

ATTENTIE! Kruis aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien:

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00
   (max.)

Wilt u iets kopen of verkopen? Plaats een kleine annonce in Filatelie!

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

Naam:  ............................................................................................................................................................................................

Straat en nummer :  .............................................................................................................................................................

PC + Plaats:  ................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ....................................................................  Abonneenr.  .............................................................................

Let op! Hierboven de naam/adresgegevens opnemen die u in de advertentie opgenomen wilt hebben.

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2016

Alle elf edities uit de jaargang 2016 gedigitaliseerd.  
Als u deze CD-rom wilt bestellen, kunt u € 15,– overmaken op  

NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie in  Leusden, onder vermelding van 

‘Jaargang 2016 op CD-rom’. Let op: vermeld bij uw overschrijving 
naar welk adres de CD-rom moet worden gezonden.  

De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-rom voor € 12,50 kopen.

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

•  Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz.

•  Franco vanaf 75,00 euro

Weeklijsten 
nieuwe zegels 
gehele wereld, 
in abonnement 
of los te  
bestellen,  
tegen zeer 
aantrekkelijke 
prijzen

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums
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ric Bloedbijl heeft zijn bijnaam 
verdiend. Eric volgde zijn vader op: 
Harold Mooihaar, de eerste koning 
van Noorwegen. Om dit voor elkaar 

te krijgen, rekende hij genadeloos af met de-
genen die voor concurrentie voor het koning-
schap zouden zorgen. Hij doodde zijn twee 
halfbroers. Dit bloedvergieten voorkwam niet 
dat Eric uiteindelijk de troon moest prijsgeven. 
Hij verliet Noorwegen en zocht zijn toevlucht 
op de eilanden rond Schotland en Engeland.
Met zijn komst in Britse wateren doemt ook de 
mist op die om zijn persoon hangt. Wat bekend 
is van Erics Noorse activiteiten is namelijk 
afkomstig uit legenden uit de twaalfde en der-
tiende eeuw. Ook zijn bijnaam is waarschijnlijk 
legendarisch. Voor sporen van de historische 
Eric moeten we in Engeland zijn (afb. 1).

Koning van Jorvik
In 947 was Eric namelijk opnieuw koning. Nu 
van het koninkrijk York. Vanaf de tweede helft 
van de negende eeuw was de stad het machts-
centrum van de Vikingen in Noord-Engeland. 
Er is dan al sprake van anderhalve eeuw Viking-
activiteiten in Engeland. In 793 deden Vikingen 
voor het eerst van zich spreken op het Britse 
eiland. Althans, de eerste keer die gedocumen-

Munten van Viking
koning Eric Bloedbijl
E

Blood is bloed, axe is bijl. Eric Bloodaxe. Eric Bloedbijl. Geen naam 
is zo kenmerkend voor het beeld dat de Vikingen bij veel vroege 
middeleeuwers oproept. Die van woeste invallers, bulderende barbaren 
die vanuit zee opdoemen om te roven en bloed te laten vloeien. 
door Leon Mijderwijk

teerd is. Vikingen pleegden een aanval op het 
klooster van Lindisfarne, dat direct aan de kust 
is gelegen. In de 9e eeuw gaan de kortstondige 
roofovervallen over in veroveringen en kolo-
nisatie. Met grote moeite wisten de koningen 
van Wessex in het zuiden het land in Angelsak-
sische handen te houden. In het noorden van 
Engeland heersten de Noormannen. 
In 866 veroverden de Vikingen York. Tien jaar 
later was de stad de hoofdstad van een nieuw 
koninkrijk dat zich uitstrekte van kust tot kust. 
Een koninkrijk met een Viking als koning. In de 
stad had de aanwezigheid van de Noorman-
nen invloed op het dagelijks leven en de cul-
tuur. Niet in het minst op de taal: de naam van 
de stad is niet langer meer het Angelsaksische 
Eoferwic, het werd Jorvik (afb. 2+3).

Muntmeesters aan slag
Al was er een constante strijd om de heer-
schappij – tussen Angelsaksen en Vikingen 
én tussen Vikingleiders onderling – in Jorvik 
floreerde het handelsleven. Ook activiteiten 
van ambachtslieden zorgden voor bedrijvig-
heid. Verschillende muntmeesters waren 
aan het werk in de stad. Zij organiseerden en 
hielden toezicht op het slaan van munten. Hun 
expertise met betrekking tot kostbare metalen 
en hoe ze te behandelen maakten hen mannen 
van aanzien. Dit werd verstrekt doordat zij van-
wege hun werk contacten onderhielden met 
heersers. Ze waren echter niet in hun dienst. 
Ook Eric Bloedbijl liet tijdens zijn regeerperio-
de munten slaan. Hij presenteerde zich hierop 
uitdrukkelijk als koning: ERIC REX. Munten 
dienden in de vroege middeleeuwen bij uitstek 
als een statement waarmee de politieke on-
afhankelijkheid werd aangeduid en waarmee 
een heerser zich bekendmaakte. 
Eric Bloedbijl is echter maar kort aan de 
macht. Zijn eerste regeerperiode is van 947-
948; de tweede van 952 tot 954. Wel zijn van 
beide perioden munten bekend, respectieve-
lijk type 1 en type 2.

Type 1, 947-948
Op type 1 staan op de voorzijde een klein kruis 
en een randtekst (afb. 4+5). 
Op de achterzijde staat de naam van de 
muntmeester. Bekend zijn munten van Radulf 
en van Ingelgar. Zij baseerden de munt op 
Angelsaksische voorbeelden (afb. 6). 

Type 2, 952-954
Type 2, die geslagen werd tijdens de tweede 
regeerperiode van Eric, heeft een ander 
onderwerp (afb. 7+8). 

In 953 sloeg muntmeester Ingelgar een munt 
met een zwaard; het symbool van de apostel 
Petrus. Deze volgeling van Jezus trok een 
zwaard om zijn meester te verdedigen bij 
diens arrestatie. Het is geen toeval dat juist 
het symbool van Petrus of Sint Pieter werd 
gekozen voor de munt; hij is de patroon heilige 
van York Minster, de kerk van York. 
Dit christelijke symbool was al eerder gebruikt 
voor vroege 10e-eeuwse Vikingmunten uit 
York. Bij die eerdere Sint Pieter-munten werd 
de overgang van Germaans heidendom naar 
christendom mooi verbeeld. Naast het zwaard 
is duidelijk een hamer te zien, het symbool 
van de Germaanse god Thor (afb. 9+10).
Wat minstens even opvallend is, is dat 
muntmeester Ingelgar blijkbaar zijn werk kon 
continueren. Voor Eric aan de macht was, in 
de periode 944-946, muntte Ingelgar al voor 
de Angelsaksische koning Edmund. In de 
tussenperiode van 949-952 deed hij dat voor 
Vikingkoning Olaf Sihtricson en na Erics dood 
in 954 pakte hij zijn gereedschap op voor de 
Angelsaks Eadred. Ondanks politieke onrust 
zetten muntmeesters hun werk voort. Hun 
positie kwam niet in gevaar als de politieke 
wind uit een andere richting waaide. Zij waren 
zelfstandigen die zich niet politiek bonden en 
dus verschillende koningen konden dienen.

1. Zowel in York als Dublin vestigden de Vikingen een koninkrijk. 
Bron: wikimedia.org.

2. York is in 
71 na Chr. door 
de Romeinen 
gesticht. Zij 
noemden het 
Eboracum. 
Romeinse cen-
turion voor York, 
SG GB 1971 888.

3. Koning Alfred de Grote (†899) van Wessex was door 
het Vikingleger in het nauw gedreven. Hij hield stand. 
Door militaire overwinningen en een effectief defensief 
systeem wisten hij en zijn opvolgers de Vikingen terug 
te dringen. Koning Alfred en de Slag bij Edington in 878, 
Tuvalu  (Nanumaga); Michel TUV 1984 23-24.

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 

DOOR DE EEUWEN HEEN
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In 954 werd Eric voor de tweede keer afgezet. 
Het koninkrijk York kwam daarmee ten einde. 
Het werd ingelijfd door de koningen van 
Wessex die voor het eerst de gebieden die nu 
bekend staan als Engeland, verenigden. Eric 
reed – vluchtte? – naar het noordwesten. Zijn 
vijanden kregen hem in handen. In Stainmore 
lieten zij zijn bloed vloeien. Eric Bloedbijl, de 
laatste Vikingkoning van York, was dood. 

Lundy
De Britse avonturen van Eric Bloedbijl speel-
den zich af in het noorden van het eiland. Op 
de Orkney-eilanden, in Schotland, in Noord-
Engeland. Er zijn geen bronnen die erop wijzen 
dat hij zich heeft begeven ten zuiden van 
Wales, in het Kanaal van Bristol. 
Op zo’n 20 kilometer uit de Engelse kust ligt 
daar het eiland Lundy. De naam is Scandina-
visch en is in het Engels Puffin Island, het eiland 
van de papegaaiduikers. Deze sierlijke soort 
alken met opvallend gekleurde snavels deelden 
al vanaf de prehistorie het eiland met mensen. 
In de filatelie is het een – relatief – bekend 
eiland omdat hier de eerste lokale Britse zegels 
verschenen in 1929 nadat het postkantoor 
was gesloten. Op de private Lundy-zegels is de 
waarde zeer toepasselijk uitgedrukt in puffins, 
waarbij de puffin gelijkstaat aan een penny. 
Zoals gezegd is het onwaarschijnlijk dat Eric 
Bloedbijl ooit op Lundy was, maar in 1955 
werd zijn 1000e sterfjaar daar toch herdacht 
met een zegel. Op 7 maart werden twee 
series gedrukt bij Harrison & Sons Ltd: een 
met paarden, een met vogels.1 De zegels zijn 
driehoekig en hebben verschillende waarden. 
Als opschrift staat er ‘Millenary 954-1954’. Bij 
de reeks Paarden hoort een blauwe zegel met 
Eric Bloedbijl met rechts een schip, bij Vogels 
een blauwe met rechts een papegaaiduiker. 

De waarde van de zegel met Eric is 3 Puffin. In 
1961 verscheen een Europa-serie waarbij de 
rode zegel met schip een opdruk ‘Europa 1961’ 
heeft. Op een vel met de blauwe zegel staat 
dezelfde opdruk (afb. 11-14).
Op de Lundy-zegels lijkt Eric Bloedbijl een 
kruising tussen de Viking als noble savage 
die in de negentiende eeuw in Victoriaans 
Engeland werd vormgegeven en de Ameri-
kaanse superheld Thor (die overigens voor 
het eerst in 1962 zijn krachten vertoonde). 
Beide figuren hebben weinig van doen met het 
uiterlijk van een echte Noorman uit de tiende 
eeuw. Een blik op de zegel doet je wel besef-

fen dat Eric met zulke vleugels op zijn helm 
zeker in Lundy verzeild had kunnen raken. 
Dat Vikinghelmen enorme hoorns of vleugels 
hadden, is een historisch misverstand. Het is 
een gevolg van de negentiende-eeuwse kijk op 
de Vikingtijd die hardnekkig standhoudt. Hoe 
indrukwekkend het er ook uitziet, een vroeg-
middeleeuwse krijger weet wel beter dan dat 
hij met zo’n helm het strijdveld op zou gaan. 
Het bloed zou dan immers snel vloeien.

Noot
1. www.silverdalen.se/stamps/lundy/lundy_cat.htm 
Geraadpleegd op 5 augustus 2017.

4 en 5. Munten 
Eric Bloodaxe, 
type 1 (947-948). 
Bron: 
wikimedia.org.

7 en 8. Munten 
Eric Bloodaxe, 
type 2 (952-954). 
Bron: 
wikimedia.org.

6. Munt van Edmund I, 
koning van Wessex 
(r. 939-946), geslagen 
door Ingelgar. Bron: 
www.baldwin.co.uk

9. Munt Eric Bloodaxe, 
type 2 (952-954) 
geslagen door 
muntmeester Ingelgar. 
Bron: 
www.bmimages.com.

11 – 14. Zegels ter herdenking van het 
1000’ste sterfjaar van Eric Bloedbijl. 

Lundy 1954. Met Europa-opdruk, 1961.

10. Sint-Pietermunt van koning Sitric (†927), York, met de 
hamer van Thor. Bron: yorkshirenumismatic.blogspot.nl.

http://www.silverdalen.se/stamps/lundy/lundy_cat.htm
http://www.baldwin.co.uk/
http://www.bmimages.com/
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n vrijwel al deze Rijksdelen, en al 
eerder in de gebieden van de VOC en 
WIC, is de gulden in de loop der tijd 
verdwenen, evenals overigens in het 

moederland. 
De geschiedenis van de gulden is vanwege de 

I

In dit themanummer over de muntstelsels door de 
eeuwen heen, wil ik u iets vertellen over de gulden 
die in de Overzeese Rijksdelen/gebieds delen van 
de Republiek en het Koninkrijk is gebruikt. 
door Nico de Weijer 

omvang in drie delen gesplitst. In deze afle-
vering wil ik mij concentreren op de redenen 
voor het ontstaan en het verdwijnen van de 
Nederlands Nieuw-Guinea gulden. 

De geschiedenis 
Muntstelsels komen en gaan. We denken dat 
zij permanent zijn, maar de geschiedenis leert 
dat dit dikwijls niet het geval is. Zo verdween 
de gulden in ons land ook vrij plotseling. 
De valutanaam ‘gulden’ heeft met onder-
brekingen maar liefst 623 jaar bestaan. In 
1378 liet Willem de Vijfde, graaf van Holland, 
de eerste ‘gulden’ slaan. In 2002 werd de gul-
den zonder veel ophef ingeruild voor de Euro. 
De gulden is uiteraard in de 19e eeuw gedu-
rende enige tijd in België (tot 1832) en Luxem-
burg (tot 1839) in gebruik geweest, omdat 
deze gebieden toentertijd deel uitmaakten van 
het Koninkrijk.
In alle Nederlandse overzeese gebieden is de 
gulden in gebruik geweest, allereerst in de 
gebieden waar de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) en West-Indische Compag-
nie (WIC) actief waren (17e en 18e eeuw).
In deel twee wordt de geschiedenis van de 
gulden in Nederlands-Indië, de Nederlandse 
Antillen, Suriname en Guyana besproken. De 
reden van het uitstapje naar Guyana is dat de 
geschiedenis van de twee laatstgenoemde 
landen zo nauw met elkaar verbonden is. 
Deel drie zal gaan over de geschiedenis van 
de gulden in al die VOC- en WIC- koloniën en 
-factorijen, waar de gulden indertijd in 17e en 
18e eeuw werd gebruikt. 

Nederlands Nieuw-Guinea
Nederlands Nieuw-Guinea is het westelijke deel 
van Nieuw-Guinea, het op een na grootste eiland 

ter wereld, gelegen ten noorden van Australië. 
Het gebied is 323.000 vierkante kilometer groot 
(afb. 1), een oppervlakte zo groot als Duitsland. 
Van 1607 tot 1949 was het een deel van Neder-
lands-Indië, daarna werd het als Gouvernement 
van Nieuw-Guinea een Overzees Rijksdeel. In 
1954 kreeg het de officiële gebiedsnaam Ne-
derlands Nieuw-Guinea. Deze situatie duurde 
tot 1962, waarna het gebied tijdelijk werd 
overgedragen aan de Verenigde Naties. Sinds 
1963 maakt het deel uit van Indonesië.
De oorspronkelijke bevolking (Papoea’s) had 
al eeuwen lang en wellicht ook nu nog – in 
zeer afgelegen gebieden – haar eigen ‘geld’. 
Geld is een ruilmiddel waaraan mensen een 
bepaalde waarde toekennen, ook al is dit niets 
meer dan een stukje metaal, een stukje be-
drukt papier of een bitcoin. Voor de Papoea’s 
waren dit onder andere schelpen, stenen 
bijlen en varkens. In Nieuw-Guinea bleef de 
kaurischelp voor hen een vast waarde, hoewel 
Nederlandse pasmunt: cent, stuiver, dubbeltje 
en kwartje ook spoedig werden geaccepteerd. 
Dat gold niet voor papiergeld, want na een 
fikse regenbui – en die komen daar veel voor – 
bleef van dit ruilmiddel weinig over. 
Kaurischelpen zijn een groep tropische 
zeeschelpen van de familie der Cypraeidae. Zij 
werden vooral in Nieuw-Guinea en op eilanden 
in de Stille Zuidzee, zoals Fiji en Tonga, als 
ruilmiddel gebruikt (afb. 2). Ook de VOC heeft 
deze schelpen verhandeld en als betaalmiddel 
gebruikt (afb. 3). 
De Nieuw-Guinea gulden heeft van 1950 tot en 
met april 1963 bestaan, dus nog geen 13 jaar. 
De introductie van deze nieuwe munt heeft in 
de eerste maanden van 1950 ook een grote 
invloed gehad op de postale gang van zaken in 
Nederlands Nieuw-Guinea. 
De voorloper van de Nieuw-Guinea gulden was 
de Nederlands-Indische gulden, daar Nieuw-
Guinea deel uitmaakte van Nederlands-Indië 
tot de soevereiniteitsoverdracht eind 1949. 

De voorloper van de Nieuw-Guinea 
gulden
De belangrijkste gulden in de overzeese gebie-
den in de Oost was uiteraard de Nederlands-
Indische gulden (afb. 4). Een munt die in de 
gehele Indische archipel, dus ook in Nieuw-
Guinea, als onderdeel van Nederlands-Indië, 

Nederlands NieuwGuinea
de gulden in de nederlandse overzeese rijksdelen 1

Afb. 1. Het met een pijltje aangegeven gebied is Nederlands 
Nieuw-Guinea in de periode 1950-1962.

Afb. 2. Twee kaurischelpen en een Nederlandse 
stuiver, die in Nederlands Nieuw-Guinea tussen 
1950 en 1963 wettig betaalmiddel was.

Afb. 3. Gezien deze afbeeldingen uit 1742 blijkt dat de kauri-
schelp een constante waarde in Nieuw-Guinea en de regio van 
de Stille Oceaan was.

Afb. 4. Een bankbiljet van Nederlands-Indië dat bij besluit van 2 maart 1943 werd ingevoerd. Op dit biljet zijn vier talen gebruikt: Nederlands, 
Maleis, Javaans en Chinees. De laatstgenoemde twee talen staan alleen op de achterzijde. De Nederlands-Indische Gulden verdween na 1949.

Afb. 5. De Japanners gebruikten op de door hen mee-
gebrachte bankbiljetten alleen het woord ‘ gulden’.

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 

DOOR DE EEUWEN HEEN
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tot 1950 werd gebruikt. 
Kort na de bezetting van Nederlands-Indië 
begin 1942, bleek dat de Japanse bezetter 
zijn eigen centen en guldens had meegeno-
men, in de vorm van bankbiljetten (afb. 5). 
Opmerkelijk is dat hierop alleen het woord 
‘gulden’ is vermeld. Het woord ‘roepiah’ als 
Maleise naam voor gulden ontbreekt. Op 
postzegels werd slechts het woord ‘cent’ 
gebruikt (afb. 6).
Vanzelfsprekend hield de ‘Japanse gulden’ 
op te bestaan na de Japanse capitulatie van 
15 augustus 1945. Nu zijn deze biljetten volop 
te koop op eBay en Marktplaats.
In de jaren 1948 – 1963 zagen de gulden-
zegels, die alle door S.L. Hartz en Jan van 
Krimpen waren ontworpen, er als volgt uit 
(afb. 7+8). 

Nieuw-Guinea krijgt een nieuw 
geldstelsel
Op 27 december 1949 vond de soevereini-
teitsoverdracht van Nederlands-Indië aan 
Indonesië plaats, waar Nieuw-Guinea buiten 
werd gehouden. Op 13 maart 1950 werd het 
Besluit Geldregeling Nieuw-Guinea gepu-
bliceerd met het doel het geldverkeer in dit 
nieuwe deel van het Koninkrijk te regelen.
‘Overwegende dat het wenselijk is een voorlo-
pige voorziening te treffen met betrekking tot 
het geldwezen van Nieuw-Guinea.’
In dit Besluit werd allereerst een aantal wet-
ten en besluiten die voorheen voor het gebied 
als deel van Nederlands-Indië golden, buiten 
werking gesteld. 
In artikel 2 van dit besluit werd het volgende 
besloten: ‘De rekeneenheid van het geldstelsel 
van Nieuw-Guinea is de Nieuw-Guinea gulden 
en de gulden is verdeeld in honderd centen’. 
(afb. 9+10)
Voor muntgeld werd een opvallende regeling 
in het leven geroepen (afb. 11). Zolang er voor 
Nieuw-Guinea geen speciaal muntgeld was, 
was het toen in Nederland in gebruik zijnde 
nikkelen en bronzen muntgeld geldig. Dit 
waren de cent, de stuiver, het dubbeltje en 
het kwartje. Voor de gulden en de rijksdaalder 
(toen nog zilver) gebruikte men in Nieuw-

omdat betaalmiddelen uit Indonesisch gebied 
naar Nieuw-Guinea werden overgebracht om 
de inflatie van de rupiah te ontlopen. Deze 
geldstromen naar Nieuw-Guinea hadden onge-
wenste inflatoire ontwikkelingen tot gevolg. 
Per 30 maart 1950 werd daarom een geld-
zuivering ingevoerd, waarbij alle in omloop 
zijnde betaalmiddelen buiten gebruik werden 
gesteld. Deze betaalmiddelen moesten worden 
ingeleverd. Bank- en muntbiljetten werden ‘af-
gestempeld’, dat wil zeggen voorzien van een 
overheidsstempel, waardoor zij hun geldigheid 
verloren (afb.12). 
Alle ingeleverde gelden en spaarbanktegoeden 
werden geregistreerd en geblokkeerd. Tegelij-
kertijd werd het Nieuw-Guinea bankpapier in 
omloop gebracht (afb. 9+10).
Geleidelijk werden er verschillende moge-

Afb. 6. ‘Cent’ in het 
Japans en Nederlands 
op frankeerzegel uit de 
Japanse bezetting. 

Afb. 10. 
Bankbiljet uit 
de tweede serie 
met de nieuwe 
landsnaam 
Nederlands 
Nieuw-
Guinea, die op 
8 december 
1954 werd 
ingevoerd.

Afb. 7. De guldenzegels van Nederlands-Indië 
met beeltenis van koningin Wilhelmina.

Afb. 11. Passage uit het op 
13 maart 1950 versche-
nen ‘Besluit Geldregeling 
Nieuw-Guinea’, waarmee 
een voorlopige voorzie-
ning werd getroffen voor 
het geldverkeer, hier in 
het bijzonder het gebruik 
van muntgeld.

Afb. 8. De guldenzegels met beeltenis van koningin Juliana ook voor de andere overzeese gebiedsdelen. 

Afb. 9. 
Bankbiljet uit 
de eerste serie 
bankbiljetten 
van Nieuw-
Guinea met 
datum 2 januari 
1950.

Guinea bankbiljetten. Speciale Nieuw-Guinea 
munten zijn nooit aangemaakt. Daarin zou 
nu wellicht de Nederlandse Munt hebben 
voorzien met een mooie serie munten. In die 
tijd zag men de noodzaak van een afzon-
derlijke muntslag echter niet in, omdat het 
gebruik van munten een te klein economisch 
belang had. 

Invoering van het nieuwe geldstelsel 
en de nodige geldsanering 
Na de soevereiniteitsoverdracht was in 
Nieuw-Guinea niet alleen de Nederlands-Indi-
sche gulden in gebruik, maar ook Java-bank-
papier, Nica-papier1, metalen en papieren 
pasmunt uitgegeven door het gouvernement 
van Indonesië en allerlei zilvergeld. Die situ-
atie kon zo niet blijven bestaan, vooral niet 
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lijkheden tot gedeeltelijke deblokkering van 
ingeleverd geld geopend en pas in 1953 werd 
een definitieve regeling getroffen, waarbij aan 
houders van geblokkeerde tegoeden, met 
een aantal niet onbelangrijke uitzonderingen, 
voor 40% in nieuw geld werd uitgekeerd. Ook 
vorderingen en schulden van voor 30 maart 

1950 konden geheel worden voldaan met 40% 
van de oorspronkelijke bedragen in nieuw geld. 

De consequenties van deze geldsane-
ring voor de PTT van Nieuw-Guinea
Voor de soevereiniteitsoverdracht van Neder-
lands-Indië aan Indonesië op 27 december 

1949 waren Nederlands-Indische postwaarden 
uiteraard ook verkrijgbaar en geldig in Nieuw-
Guinea (afb. 13+14). 
Na de overdracht beschikten de inwoners van 
het nieuwe Rijksdeel vanzelfsprekend nog over 
deze postwaarden. Dit is de reden waarom werd 
besloten, dat naast de nieuwe eigen postwaar-
den van Nieuw-Guinea, ook de oude Nederlands-
Indische postwaarden nog mochten worden 
gebruikt, zelfs die met inschrift of opdruk ‘Indo-
nesia’. Deze postwaarden werden pas met ingang 
van 1 april 1950 ongeldig verklaard, precies de 
datum waarop het oude in omloop zijnde geld 
ongeldig werd verklaard en ingeleverd moest zijn 
vanwege de ingevoerde geldsanering.
Door deze maatregelen kwamen interes-
sante poststukken tot stand. In afb. 15 en 16 
twee voorbeelden van gebruik van de oude 
Nederlands-Indische postwaarden. 
De nieuwe eigen postzegels en postwaarde-
stukken van Nieuw-Guinea, gedrukt bij Joh. 
Enschede en Zonen, Haarlem, werden vanaf 
begin januari 1950 in omloop gebracht. 
De eerste permanente frankeerzegels van 
Nieuw-Guinea waren de cijferzegels van 
J. (Jan) van Krimpen en de Juliana en face 
zegels van S.L.(Sem) Hartz en J. (Jan) van 

Afb. 12. Voorbeeld van een oud Nederlands-Indisch bankbiljet ingeleverd bij het departement van gezondheid te Sorong 
en daar door middel van stempeling ongeldig gemaakt.

Afb. 13. Sorong 7 december 1949. Tweemaal NVPH 351 op brief naar Nederland. 

Afb.14. Sorong 28 december 1949. Briefkaart naar Bandoeng.

Afb. 15. Biak 3 februari 1950 verzonden naar Mexico. 
Alle postwaarden zijn Nederlands-Indisch.

Afb. 16. Brief Hollandia, 7 januari 1950 naar Nederland. Frankeerzegels met landsnaam 
Nederlands-Indië en Indonesia (inschrift en opdruk).
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landse guldens waard zijn, zodat de ontvan-
ger wist wat men aan Nederlandse guldens 
zou ontvangen. De verzender moest aan de 
posterijen uiteraard het tegenbedrag in NNG-
courant daarvoor betalen. 
Met de hier getoonde postwissel is een bedrag 
van 1.100, = Nederlandse gulden overgemaakt. 
Rechtsonder is te zien dat hiervoor door de 
verzender een bedrag van 1105,50 Nieuw- 
Guinea guldens moest worden betaald. 
Daarnaast moest nog het postwisselrecht 
van 6,55 NG-gulden worden betaald. Dit was 
het PTT-tarief voor stortingsbedragen ‘vanaf 
ƒ 1.100, = tot en met ƒ 1.200, =’ (afb. 20). 

De Nederlands Nieuw-Guinea gulden 
tijdens de UNTEA-periode 
Tijdens de UNTEA-periode van 1 oktober 
1962 tot en met 30 april 1963 werd Neder-
lands Nieuw-Guinea tijdelijk door de  Verenigde 
Naties bestuurd, waarna het gebied zou wor-
den overgedragen aan Indonesië. In die zeven 
maanden bleef de Nederlands Nieuw-Guinea 
gulden gewoon in gebruik. De koersverschillen 
tijdens deze overgangsperiode ten opzichte 
van de Nederlandse gulden bleven bestaan. 
Ook de posttarieven veranderden niet en 

Krimpen. De diverse waarden van deze zegels 
werden geleidelijk uitgegeven. Een aantal werd 
al op 2 januari 1950 in gebruik genomen. Dit 
had tot gevolg dat gemengde frankeringen 
konden voorkomen (afb. 17). Toch werden 
vanaf het begin vrij vaak alleen de nieuwe 
postwaarden gebruikt (afb. 18).
 
Bijzondere uitgifte van Nederlands 
Nieuw-Guinea postzegel zonder 
valuta-aanduiding
In Nederland is sinds 1 juli 2010 het waarde-
inschrift (waarde-aanduiding) in euro’s 
en centen geheel verdwenen. Er wordt nu 
volstaan met een cijfer. Onlangs ontdekte 
ik dat een serie bijzondere postzegels van 

Nederlands Nieuw-Guinea uit 1958 zijn tijd 
ver vooruit was door eveneens het ontbreken 
van een valuta-aanduiding. Ook hier wordt 
volstaan met alleen cijfers; de ‘c’ van cent 
ontbreekt (afb. 19).
Wellicht vergeten door ontwerper André van 
der Vossen en bovendien niet tijdens de PTT-
controle ontdekt. 

Koersverschillen tussen de Nederlandse- 
en de Nieuw-Guinea gulden
De guldens in de Overzeese Rijksdelen hadden 
alle verschillende koersen ten opzichte van de 
Nederlandse gulden.
Een postwissel van Nederlands Nieuw-Guinea 
naar Nederland moest het bedrag in Neder-

Afb. 17. Sorong 31 maart 1950, brief naar Zwitserland, op de laatste dag dat deze meng-
frankering was toegestaan.

Afb. 18. Sorong 29 maart 1950, naar Nederland met Nieuw-Guinea 
frankeerzegel.

Afb.19. Rode Kruis-zegels uit 1958 (NVPH-NNG 49 - 52). De ‘c’ van cent ontbreekt. 

Afb. 20. Post-
wissel Sorong 
30 augustus 
1962 naar 
Nederland. De 
NNG-gulden 
was een half 
procent min-
der waard dan 
de Nederland-
se gulden. 

Afb.21. Sorong 
1 oktober 1962, 
eerste dag 
 UNTEA-bestuur. 
Postwissel naar 
Nederland. 
Berekening van 
het te storten 
bedrag en het 
verschuldigde 
postwissel recht 
ongewijzigd. 
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bleven gelijk aan die ten tijde van het Neder-
landse gezag (afb. 21). 

Ook van deze periode bestaan mengfrankerin-
gen. Het gebruik van de oude, niet overdrukte 
postwaarden was eigenlijk niet toegestaan, 
maar hier werd niet al te strikt de hand aan 
gehouden (afb. 22+23).

In mei 1963 weer een nieuw geldstelsel 
Na de overdracht van de Nederlandse soeve-
reiniteit via de Verenigde Naties (de UNTEA-
periode) aan de ‘Republik Indonesia’ werd de 
bevolking vanaf 1 mei nu geconfronteerd met de 
invoering van de Irian-Barat rupiah (afb.24). De 
koers van deze Irian-Barat rupiah (IB-rupiah) 
was op dat moment gelijk aan de NNG-gulden 

en derhalve veel meer waard dan de Indonesi-
sche rupiah, die in die tijd flink devalueerde.
Voor de verzending van postwissels van Irian 
Barat naar plaatsen elders in Indonesië moest 
om die reden een valutaomrekening plaats-
vinden, zoals te zien is in afb. 25.
Aan de rechterzijde van de postwissel is een 
violet blokstempel te zien. In dit stempel 
werd vanwege koersverschillen het bedrag 
berekend wat aan IB-Rp en andere kosten per 
april 1969 moest worden betaald. In dit geval 
was dit 1.421,79 IB-rupiah voor het verzenden 
van 31.000 Indonesische rupiah. Voor de 
spoedbehandeling (Kilat in rood) betaalde de 
verzender ook nog twee IB-rupiah extra, door 
middel van de geplakte vier postzegels. 
Irian Barat heeft drie series permanente 
uitgiften gehad, waarvan op de eerste twee de 
gebiedsnaam voluit vermeld staat. Daardoor 
hebben de vermelde rupiahs de waarde van de 
IB-rupiah (afb. 26). Bij de eerste uitgifte van 
1963 lijkt het alsof er een opdruk op bestaande 
Indonesische zegels is geplaatst, wat niet het 
geval is. De letters van het woord ‘Irian Barat’ 
zijn bij de postzegelproductie regulier in een 

Afb. 22. Fakfak 8 november1962. Ingedrukte postwaarde van de briefkaart 
zonder UNTEA-opdruk, de bijgeplakte frankeerzegels wel met opdruk. 

Afb. 23. Sorong 24 november 1962. Ingedrukte postwaarde van de briefkaart met UNTEA-opdruk, 
evenals twee van de bijgeplakte frankeerzegels. Een zegel van 25 cent zonder opdruk, doch getolereerd. 

Afb. 24. Een bankbiljet van 10 Irian Barat rupiah; zie de speciale bedrukking ‘IRIAN BARAT’.

Afb. 25. Postwissel, uit Sukarnapura (het voormalige Hollandia) 
op 23 april 1969 naar Solo op Java, met valutaomrekening rechts.

Afb. 26. Biak 21 oktober 1967. Aangetekende brief naar Nederland. 
De portokosten zijn geheel voldaan met Irian Barat-frankeerzegels.
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vervolgdrukgang aangebracht. Bij latere uitgif-
ten zijn wel zelfstandige postzegelontwerpen 
voor het nieuwe deel van Indonesië gemaakt. 
Ook van de overgang UNTEA naar Irian Barat 
zijn weer mengfrankeringen te vinden (afb. 27). 
De oude postwaarden werden in al die perioden 
van veranderingen zoveel mogelijk opgebruikt. 
Aan de Irian Barat rupiah komt in 1971 formeel 
een eind, maar het geld mag nog tot 1 april 
1973 worden gebruikt. Daarna is alleen de Indo-
nesische rupiah geldig. De Irian Barat rupiah is 
dus 10 jaar in Nieuw-Guinea (nu de provincies 
Papua en West-Papua) in gebruik geweest. 
De Irian-Barat postzegels werden vanaf 

1 janu ari 1972 ongeldig verklaard. Ook bij deze 
valutawijziging vindt men mengfrankeringen 
(afb. 28).

Tot zover het ontstaan van de Nieuw-Guinea gul-
den en het verdwijnen daarvan met interessante 
gevolgen voor het frankeren van poststukken.

Wordt vervolgd
Deel II en III zullen handelen over de guldens 
in Nederlands-Indië, Nederlandse Antillen, 
Suriname, Guyana en andere Nederlandse 
Gebieden. 

Noten
1. NICA is Netherlands Indies Civil Authority. De civiele 
autoriteit die na de bevrijding van Nederlands-Indië van de 
Japanners, het bestuur van het bevrijde gebied overnam. 
2. De kaurischelp is de schelp van een groep tropische 
zeeslakken. Het is een roofdier dat jaagt op weekdieren en 
stekelhuidigen. De soort komt voor in de tropische zeeën 
rond Nieuw-Guinea en de eilanden van de Stille Zuidzee. 
3. UNTEA is het acronym van United Nations Temporary 
Executive Authority. De afkorting UNTEA werd op een 
aantal postwaarden van Nederlands Nieuw-Guinea 
gedrukt. Dit gebeurde bij de Landsdrukkerij te Hollandia 
en bij Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem. Zie voor fran-
keerzegels de NVPH-catalogus, gedeelte West Nieuw-
Guinea; voor de postwaardestukken: Geuzendam’s 
Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen, 8e editie, 2008, uitgegeven 
door de Nederlandse Vereniging van Poststempels en 
Poststukkenverzamelaars.

Bronnen 
1. Vademecum voor Nederlands Nieuw-Guinea 1956, 
uitgave van het Nieuw-Guinea Instituut Rotterdam, 
pagina 99 en volgende.
2. Besluit Geldregeling Nieuw-Guinea, Koninklijk Besluit 
van 13 maart 1950, NS 50 K81 (IWG 30 maart 1950).
3. Wikipedia voor aanvullende gegevens over: gulden, 
rupiah, dollar, schelpengeld.
4. Met dank aan J.A. Dijkstra voor de afbeeldingen 15 en 
16 en voor het kritisch doornemen van dit artikel.
5. Collectie N.J. de Weijer.

Afb. 27. Sorong-
Doom 11 mei 
1963. UNTEA-
briefkaart met 
bijfrankering 
door middel 
van Irian-Barat 
postzegels. 

Afb.28. Djajapura 27 december 1971 naar Lasem, met spoed (KILAT) verzonden.

STUDIEGROEP ZWP
Heeft dit artikel uw interesse 
gewekt voor de postgeschiede-
nis van alle huidige en voor-
malige Nederlandse Overzeese 
Gebieden en Australasia, meld u 
dan aan bij Studiegroep ZWP. 

Informatie over ons kunt u 
vinden op de website  
www.studiegroep-zwp.nl. 
Ook kunt u zich wenden tot 
de secretaris: J.A. Dijkstra, 
j.dijkstra50@chello.nl

 

Velletje 95 jaar Filatelie
Het bijzondere velletje van 10 (vijf verschillende zegels) is te  bestellen 
(uitsluitend ongestempeld) door overmaking van € 11 (incl. verzend-
kosten binnen Nederland) op IBAN NL64 INGB 0000 7069 68 tnv 
Stg. Ned. Maandblad voor  Philatelie, Leusden.
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p 1 januari 1960 was het zover. Frankrijk 
paste zijn muntstelsel aan en deelde de 
bestaande munt door 100. Zodoende 
kwamen 100 ‘anciens’ francs gelijk te 

staan aan 1 ‘nouveau’ franc. 
Achtergrond van deze aanpassing was de 
geleidelijke uitholling van de waarde van de franc 
ten gevolge van een lange reeks van devaluaties 
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Toen generaal de Gaulle op 1 juni 1958 opnieuw 
hoofd van de regering werd, wilde hij de econo-
mie hervormen en daarbij paste een ‘franc lourd’, 
een zware franc, die ten opzichte van de munten 
van de buren iets voorstelde.

Devaluatie
Uiteraard ging deze aanpassing gepaard met een 
(gebruikelijke) devaluatie, maar die had slechts 
directe betekenis voor het buitenland en in 
mindere mate voor de Fransen zelf. 
Tot de introductie van de euro bestond er sinds 
1972 in een deel van Europa een muntstelsel 
waarbij munten slechts binnen een nauw om-
schreven bandbreedte ten opzichte van elkaar 
mochten fluctueren.
Niet elk land kon de voor het nieuwe systeem 
noodzakelijke discipline opbrengen. Internationa-
le ontwikkelingen als de oliecrisis van 1973 hiel-
pen daar ook niet bij. Fransen, Britten en Italianen 
konden de discipline niet volhouden en verlieten 
het stelsel van de vaste bandbreedte. Het stelsel 
werd daardoor meer en meer een blok rond de 
Duitse mark, Denemarken en de Benelux-landen. 
In 1979 kwam alsnog het Europees Monetair 

Van ancien naar nouveau franc

O

Bij besluit van 27 december 1958 werd bepaald dat op een datum die middels 
decreet zou worden vastgesteld, maar op zijn laatst op 1 januari 1960, een nieuwe 
munteenheid in het leven zou worden geroepen waarvan de waarde gelijk zou staan 
aan 100 francs. De nieuwe waardeeenheid kreeg de benaming ‘nouveau franc’. 
door Edwin Voerman

Stelsel tot stand dat de opmaat vormde naar de 
monetaire unie en een eenheidsmunt. 

Concurrentieachterstand
Momenteel zien we de grote moeilijkheden van 
Europese landen die het tempo van de noorde-
lijke economieën niet goed kunnen bijhouden. 
Konden zij hun concurrentieachterstand voor-
heen goedmaken door de waarde van hun munt 
aan te passen aan die van de sterkere landen 
(devalueren) om zo hun concurrentiekracht te 
herstellen, sinds de introductie van de euro kan 
dat niet meer. 
De aanpassing om te kunnen concurreren en dus 
de kostprijs van de te exporteren goederen en 
diensten te verlagen, kan nu nog slechts worden 
gerealiseerd door lonen en pensioenen te verla-
gen. In een land als Griekenland zien we al jaren 
hoeveel pijn en moeite dat met zich meebrengt 
voor de lokale bevolking.

Tariefverhogingen
Terug naar Frankrijk. Wanneer u een Franse post-
zegelcatalogus bekijkt en het bedrag dat tussen 
1945 en 1960 nodig was voor het frankeren van 
een brief binnenland eens op een rijtje zet, komt er 
een ontluisterend beeld naar voren. 
Op 1 maart 1945 ging het brieftarief omhoog 
van 1F50 naar 2F, op 1 januari 1946 werd het 3F 
(+50% binnen een jaar!), op 1 januari 1947 naar 
5F direct daarop gevolgd door een daling tot 
4F50 omdat een stijging met 67% wat al te 
gortig werd gevonden. Op 8 juli 1947 kwam de 
stijging er alsnog en nu tot 6F. Op 21 september 

1948 ging het briefport naar 10F en op 6 januari 
1949 kwam er maar liefst 50% bij en steeg het 
briefport tot 15F. Dat was 10 keer meer dan dat 
van begin 1945, pas vier jaar geleden! 
Maar zie, men kreeg de inflatieproblemen nu 
beter onder de knie en het briefport bleef 6½ jaar 
ongewijzigd van kracht tot 1 juli 1957. Op die 
datum ging het naar 20F en 1½ jaar later op 
6 januari 1959 werd het verhoogd tot 25F. We zien 
dus een stijging met een factor 16,7 in 14 jaar. 
Indien we de Franse situatie vergelijken met die 
in Nederland over dezelfde periode, dan steeg het 
briefport bij ons met slechts een factor 1,6 (van 
7½ cent naar 12 cent), een gigantisch verschil.
Zoals bij ons nog altijd termen als ‘joet’ (een 
tientje), ‘geeltje’ (vijfentwintig gulden), een ‘meier’ 
(100 gulden) en een ‘rooie rug’ (1.000 gulden) 
in het collectieve geheugen van veel ouderen 
staan gegrift, heb ik als rondreizend wijnkoper 
in Frankrijk ervaren dat wijnboeren tot ver in de 
jaren negentig van de vorige eeuw over ‘dix mille’ 
(10.000) spraken wanneer zij 100 nouveaux francs 
bedoelden. Het rekenen en denken in anciens 
francs zat er diep in.
Landen met een (hollende) inflatie zijn voor 
filatelisten altijd interessant. De vele tariefaan-
passingen binnen dikwijls korte tijd leiden tot de 
meest exotische frankeringen. In dit verband ves-
tig ik uw aandacht op Duitsland 1923, maar ook 
Hongarije en Griekenland kennen lange perioden 
van hyperinflatie, met alle gevolgen van dien. 

Oude francs
Met de Franse muntaanpassing van 1 januari 
1960 veranderden op dat moment de posttarieven 
zelf niet. Die bleven in beginsel hetzelfde, maar 
werden met een factor 100 verkleind. Postzegels 
van voor 1 januari 1960 bleven gewoon geldig. 
Het publiek moest slechts rekening houden met 
de veranderde muntverhouding wanneer het 
postzegels gebruikte met een nominale waarde in 
ancien francs. 
Frankrijk kende meerdere categorieën postzegels 
zoals de permanente uitgiften ofwel de ‘usage 
courants’, luchtpostzegels voor de hoge waarden 
en herdenkingspostzegels (‘commémoratifs’) 
met een bijzonder onderwerp.
Alle ‘commémoratifs’ uitgegeven vanaf 14 sep-
tember 1959 werden pas uit de verkoop terugge-
trokken na 1 januari 1960. In beginsel kunt u die Afb. 2. Afgebeeld zijn de luchtpostzegels uitgegeven in oude en in nieuwe francs met dezelfde beeltenis.

Afb. 1. Afgebeeld 
zijn de zegels van 
de usage-courant 
die zowel in 
oude francs als 
in nieuwe francs 
zijn uitgegeven.

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 

DOOR DE EEUWEN HEEN
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zegels dus nog terugvinden gebruikt na 1960.
De meeste ‘timbres touristiques d’usage courant’, 
de landschapszegels met de dagelijkse post als 
frankeringsdoel, uitgegeven in 1957 en 1959, 
bleven ook gewoon aan het loket beschikbaar om 
te worden uitverkocht ook al werden in de loop 
van 1960 nieuwe landschapszegels uitgegeven 
in nouveaux francs. Ook de luchtpostzegels van 
300F, 500F en 1.000F bleven na 1 januari 1960 ge-
woon verkrijgbaar.
Van de echte usage-courant-zegels bleven de 20F 
en 25F emissie Müller, de wapentjes (‘Blasons’) 
5F (Wapen van Lille) en 15F (Wapen van Algiers) 
alsmede de 10F Moissonneuse en de 25F Mari-

Afb. 3. Briefkaart buitenland > 5 woorden verzonden van Saintes Marie de la Mer, Bouches-
du-Rhône naar Zwitserland op 18 juli 1960 en gefrankeerd met een zegel in oude francs.

Afb. 4. Brief binnenland verzonden op 4 mei 1960 gefrankeerd met een zegel van 5F 
Wapen van Lille in oude francs en twee zegels Moissonneuse in nieuwe francs. 

Afb. 5. Brief binnenland verzonden op 27 augustus 1960 gefrankeerd met een zegel van 
15F Wapen van Algiers in oude francs en een zegel Moissonneuse in nieuwe francs.

Afb. 6. 
Aangete-
kende brief 
binnenland 
met bericht 
van ont-
vangst (AR) 
verzonden 
op 28 juni 
1960. De 
brief is 
gefrankeerd 
met de zegel 
30F Palais 
de l’Elysée 
in de oude 
denomi-
natie en de 
zegel van 
1F Église 
de Cilaos 
(Réunion) in de nieuwe. Tezamen 130 ancien francs oud 1F30 nieuw. Het tarief laat zich als volgt 
ontleden: 25c voor het briefport, 60c voor het aantekenrecht en 45c voor het AR bericht.

anne à la Nef gewoon aan het loket verkrijgbaar 
na 1 januari 1960. 

Einde ancien franc
Op 18 februari 1961 was het echter in een keer 
afgelopen met de verkrijgbaarheid van alle 
postzegels met een nominale waarde in anciens 
francs. Alles wat er nog aan voorraad resteerde, 
werd uit de verkoop gehaald.
Enkele zegels uit de anciens francs-periode 
werden met exact hetzelfde zegelbeeld op-
nieuw uitgegeven na 1 januari 1960 maar nu in 
nouveaux francs en centimes. Ik beeld de zegels 
die na 1 januari zijn gereproduceerd in de nieuwe 

waardeaanduiding voor u af samen met hun 
voorgangers in anciens francs. De 25F Marianne 
à la Nef werd in de nieuwe uitvoering in centimes 
voorzien van gewijzigde kleuren.
De uitdaging voor de Frankrijkverzamelaar voor 
wat betreft de overgangsperiode van de ancien 
naar de nouveau franc vormt het verzamelen van 
stukken waarop zegels voorkomen in oude francs 
gebruikt na 1960 alsook combinaties van zegels 
in zowel in oude francs als in nieuwe. Van de eer-
ste categorie laat ik u er één zien. Van de tweede 
categorie drie. Eerlijkheidshalve vermeld ik erbij 
dat ik er ook niet meer heb. Zelfs niet na 30 jaar 
verzamelen. U weet dus waar u aan begint!

CONTACTGROEP FRANKRIJK VERZAMELAARS 
De CFV is opgericht in 1967 en viert in 2017 haar 
50-jarig bestaan. De vereniging telt momenteel 
170 leden verspreid over het hele land. Viermaal 
per jaar vindt er een ledenbijeenkomst plaats in De 
Bilt. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat er ruime 
mogelijkheid tot ruilen en (ver)kopen. Daarnaast is 
er altijd een presentatie op een of enkele tentoon-
stellingskaders, een lezing en een veiling met een 
bovengemiddeld gevarieerd aanbod. De vereni-
ging kent een uitgebreid rondzendverkeer.
Frankrijk en zijn (voormalige) koloniën vormen 

een rijk verzamelgebied met aandacht voor 
alle facetten van het land en zijn bevolking. 
Geschiedenis, natuur, kunstuitingen, politiek, 
techniek, sport, toerisme en wat dies meer zij 
komen allemaal aan bod. Tel daarbij op dat het 
land altijd toonaangevende postzegelontwerpers 
en -graveurs heeft gekend en de aantrekkelijk-
heid van Frankrijk en Koloniën als verzamel-
gebied behoeft nauwelijks meer betoog. 
Het bindende element van de vereniging is haar 
‘Marianne’ bulletin dat viermaal per jaar ver-

schijnt. In dit blad komt een brede verscheidenheid 
aan onderwerpen aan bod. Het bestuur stimuleert 
de leden over hun verzamelgebied(en) te schrijven. 
Het lidmaatschap van de Contactgroep Frank-
rijk Verzamelaars bedraagt € 19,00 per jaar, met 
eenmalig € 3,50 entreegeld. Voor deelname aan 
het rondzendverkeer is een eenmalig bedrag van 
€ 8,50 verschuldigd voor het aanmaken van een 
stempel. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari 
tot en met 31  december. Op onze website
(www.cfv-marianne.nl) vindt u meer informatie.
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oen op 28 oktober 
1967 de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars 
(CFV) werd opgericht, 

hadden de leden van het eerste 
uur in al hun enthousiasme niet 
kunnen voorzien dat de CFV met 
gemak Abraham zou zien. Hoewel 
de vereniging op de top in 1984 
maar liefst 280 leden telde en 
nu nog de helft daarvan, is dit 
aantal voor een gespecialiseerde 
vereniging met een landelijke 
spreiding momenteel alleszins 
bevredigend te noemen. Ondanks 
de demografische ontwikkelingen 
waaraan ook de georganiseerde 
filatelie zich niet kan onttrekken, 
doet de CFV het goed. 

De opzet van 4 kwartaalbijeen-

komsten per jaar heeft al lang 
geleden vorm gekregen en 
voldoet blijkbaar, want het aantal 
bezoekers blijft door de jaren 
heen behoorlijk stabiel. Wie deze 
bijeenkomsten niet kan of niet wil 
bezoeken, kan nog altijd deelne-
men aan het rondzendverkeer of 
schriftelijk aan de veiling die altijd 
van hoog niveau is. Het vereni-
gingsorgaan, dat de toepasselijke 
naam ‘Marianne Bulletin’ (MB) 
draagt, is het centrale bindmiddel 
van de CFV en bereikt alle leden. 
Begin 2019 zal het MB zijn 200e 
verschijning beleven.

De aantrekkelijkheid van Frankrijk 
en haar koloniën als verzamel-
gebied ligt niet alleen in de lang-
lopende emissies zoals de iconi-

sche Semeuses en Mariannes en 
hun mogelijkheden tot specialisa-
tie, maar ook in de grote variatie 
aan culturele onderwerpen die dit 
belangrijke Europese land heeft te 
bieden. Veel bijzondere gebouwen, 
kerken, bruggen en monumenten 
afgebeeld op een postzegel zullen 
velen van u op hun reizen door 
Frankrijk zijn tegengekomen. 
Frankrijk is en blijft een van de 
meest geliefde vakantiebestem-
mingen voor veel Nederlanders. 
Hoe vertrouwd is het dan niet om 
de vakantie-indrukken terug te 
vinden op de postzegels? Het land 
besteedt ook altijd veel aandacht 
aan historische figuren en gebeur-
tenissen.

Nadat in 1928 de eerste plaat-
drukzegel het licht zag, werd 
deze wijze van drukken al snel ge-
meengoed voor de groot formaat 
zegels. De Franse filatelie is er 
beroemd mee geworden geholpen 
door enkele generaties van uitzon-
derlijk getalenteerde graveurs.

De beslissing kort na 1945 om de 
zegels bestemd voor de franke-
ring van de gewone dagelijkse 
post uit te voeren in grootformaat 
landschapszegels is achteraf 
een meesterlijke zet gebleken. 
Het was de manier om het land 
zowel in binnen- als in buitenland 
bekendheid te geven.
Ook de rijke schakering koloniën in 
Noord- en Zuid Amerika, Azië, de 

Zuidpool, maar vooral in Afrika is 
een walhalla voor liefhebbers van 
aantrekkelijke postzegels. Ik nodig 
u uit om op de Postex (20 t/m 
22 oktober a.s. in Apeldoorn) te 
komen kijken naar onze jubileum 
verenigingstentoonstelling met 
meer dan 100 kaders die zich 
direct achter onze verenigingstafel 
bevindt en overtuig u zelf. ‘Quest-
ce qu’il faut dire en plus?’, Wat 
moet je er nog meer over zeggen? 
Kom kijken!

Het bestuur heeft ter gelegenheid 
van deze mijlpaal in volle over-
tuiging ingezet op een jubileum-
publicatie die er zijn mag. Het is 
een proeve van de Franse filatelie 
gevat in een kloek boekwerk. In 
het boek is een gevarieerd aantal 
onderwerpen te vinden dat ook 
niet leden zal aanspreken. 

Edwin Voerman
Voorzitter

T
Contactgroep Frankrijk verzamelaars (CFV) 50

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

Havik 4, 5554 MN Valkenswaard
Tel-Fax: 040 2044684 – E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl

Ruud Vergossen Filatelie

België € 0,60 per 100 BFR.
Denemarken € 0,30 per 10 DKK.
Frankrijk € 0,60 per 10 FF.
Japan € 0,35 per 100 YEN.
Eiland Man € 0,30 per 1 GBP.
Liechtenstein € 0,25 per 1 SFR (vanaf 1996).
Canada € 0,23 per 1 DOLLAR.
Engeland € 0,45 per 1 GBP.
U.S.A. € 0,30 per 1 DOLLAR.
Zweden € 3,00 per 100 ZWKR.
Zwitserland € 0,50 per 1 SFR.
Duitsland Euro Zegels € 0,65 per 1 EURO.

U kunt Uw frankeergeldige zegels aanbieden tijdens de beurs in 
Apeldoorn, Postex 2017.

‘Verzamelend nederland’

Een evenement dat u beslist niet mag missen!

GROTE INTERNATIONALE
VERZAMEL- EN CURIOSAMARKT

4 - 5 november 2017
VAN 09.30 – 16.30 UUR

Gratis parkeren (1.500 auto’s)

Per openbaar vervoer: Sneltram 

vanuit Utrecht CS, uitstappen 

halte Zuilenstein (t/o Beursfabriek)

Duizenden bezoekers
BEURSFABRIEK
NIEUWEGEIN

gelegen aan de Symfonielaan, nabij de A.C. Verhoefweg en A12

500 kramen vol verzamelitems!       ENTREE  5,00
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88

www.verzamelendnederland.nl
Al meer dan 25 jaar een begrip in de wereld van verzamelaars!

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’, de jaargangen 2005 tot en met 2015  
Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. Als u oudere CD-rom’s wilt bestellen, kunt u € 15,– (per jaar) overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten 

name van de Stichting Neder landsch Maandblad voor Philatelie in Leusden, onder vermelding van de gewenste jaargang(en). Let op: vermeld bij uw over schrijving naar 
welk adres de CD-rom (’s) moet  worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-roms voor € 12,50 kopen.
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De scans van de poststuk-
ken worden in de SMK 

‘bekeken’ door verschillende 
softwareprogramma’s en al 
die programma’s hebben een 
letter als herkenningsteken. 
Op dit moment (halverwege 
2017) zijn 13 van zulke pro-
gramma’s bekend, dus het 
halve alfabet is al in gebruik 
(A, C, E, F, H, K, L, N, P, Q, S, T, 
V). We kunnen de werking van 
al die programma’s hier niet 
uitgebreid behandelen, maar 
de meest gebruikte zullen 

we kort bekijken. Om het niet 
nóg ingewikkelder te maken 
laten we de adressen met een 
toevoeging aan het huisnum-
mer buiten beschouwing. 
Op veel enveloppen zien we 
een code met de letters KK. 
Dit zijn de codeletters van de 
Klantindex (Kix in Post-taal). 
De afzender heeft al een 
streepjescode op de envelop 
aangebracht (voorwaarde 
voor een kortingstarief) en 
programma K is speciaal 
voor het herkennen van deze 

streepjescode. Eigenlijk is dit 
het minst moeilijke. Voor het 
lezen van ‘gewone’ adres-
sen moet de SMK zwaarder 
geschut inzetten! 10 van de 
13 programma’s zijn voor 
dit werk beschikbaar. In 
tweede voorbeeld zien we de 
letters PP. Dat betekent dat 
de machine al bij het eerste 
programma de postcode 
en het huisnummer heeft 
herkend (P=Primair, eerste, 
maar bij PostNL hebben ze 
een officiële aanduiding in 

het Engels: Primary Coding 
Device). Het volgende pro-
gramma is S (S=Secundair, 
tweede, Secundary Coding 
Device). Ook in dit voorbeeld 
zijn postcode en huisnum-
mer tegelijk herkend. Het kan 
gebeuren dat de postcode is 
herkend door programma P, 
maar het huisnummer pas 
bij S. In dit geval verschijnt 
in de PRIC de combinatie 
Ps. (In de beginjaren van de 
PRIC gebruikte men alleen 
hoofdletters, maar later wer-
den voor de uitslagen van de 
‘tweede ronde’ kleine letters 
gebruikt). Omdat de volgorde 
van de toegepaste software-
programma’s vastligt kan de 
combinatie Ps wel, maar is 
Sp onmogelijk.

Sjoerd Bangma 
Reageren of vragen? 
Mail: sbangma@xs4all.nl

 

Meer dan
1700 jongens en
meisjes gingen

je voor.
De postzegel club  

van Stamps4Friends 
 op internet: 

de Stamp Kids Club. 
Surf naar 

www.stampkids.nl
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Alex Nuijten,  Willeke 
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Adreswijzigingen
Een vriendelijk  verzoek 
aan de abonnees van 
De Posthoorn. Alle adres-
wijzigingen, verande-
ringen in abonnementen, 
etc. graag door  geven aan 
de leden  admi nistratie 
van De Posthoorn
Aria Sprangers,
Provincialeweg  
Noord 128,  
4286 EE Almkerk,
Tel.: 0183 - 40 39 52

Toestemming
Het overnemen van arti-
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen 
met bronvermelding.
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 ?Top 
of 
Flop

Symbool overleeft overgang
Op oude munten van Hongkong zie 

je verwijzingen naar het koloniale 
verleden, zoals de initialen van de 
Engelse koningin of haar initialen. In 
1997 werd de Engelse kroonkolonie 
overgedragen aan China. Dat hadden 
ze ooit eens afgesproken en met enige 
tegenzin kwam Engeland die belofte 

na. Sindsdien staan er natuurlijk geen 
verwijzingen naar het koningshuis op 
de munten, maar een ander symbool uit 
de koloniale tijd heeft de overgang wel 
overleefd: de bloem van de Hongkong 
orchideeboom. In de jaren zestig van de 
vorige eeuw was men op zoek gegaan 
naar een symbool dat nauw verbonden 

was met Hongkong. Men wilde dat 
symbool gebruiken bij een campagne 
om Hongkong in het buitenland aan te 
prijzen. Het werd deze bloem van de 
boom die in de winter prachtige bloemen 
draagt en veel in Hongkong voorkomt. 
De inwoners van Hongkong waren zo 
aan het symbool gehecht geraakt dat de 
nieuwe Chinese machthebbers het ook 
na 1997 lieten bestaan.

E lke maand stellen 
we de vraag is dit 

een top in je verza-
meling of een flop? 
Zoals je ziet is op het 
bovenste deel van deze 
afbeelding de kopzijde 
van een Nederlandse 
euromunt te zien. Mo-

gen we dat bovenste 
deel gebruiken in een 
verzameling over de 
Nederlandse koningin?
A Nee, het is geen 
postzegel.
B Nee, het is een 
uitgifte van Gibraltar 
en het is beter om een 

Nederlandse postzegel 
te gebruiken.
C Ja, het bovenste 
deel is een tab en 
hoort bij de postzegel 
die er onder zit.
D Ja, het is een 
bijzondere zegel want 
naam van het land dat 

de zegel heeft 
uitgegeven staat er 
niet op.

Het antwoord vind 
je op de volgende 
bladzijde.

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Filatelie voor een PRICje [3]
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! Top of 
Flop

Het juiste antwoord is C. Het klopt dat 
het geen postzegel is, maar een tab. 

Het opnemen van een tab laat zien dat 
je filatelistische kennis hebt. Je moet er 
wel voor zorgen dat de tab nog wel aan de 
postzegel zit. In een thematische inzending 
is het belangrijk om spreiding van mate-
riaal te tonen. Het is dus goed om bij een 
Nederlands onderwerp ook filatelistische 
elementen uit andere landen te gebruiken. 

Koningin Beatrix was een groot voorstan-
der van een gemeenschappelijke munt 
voor de landen van de EU. Zij had tegen 
Europese leiders gezegd dat ze het niet erg 
vond als op die munt haar afbeelding niet 
meer zou staan. Zo ver is het niet gekomen. 
Om weerstand tegen de euro te verkleinen, 
kregen de eurolanden munten met hun 
eigen afbeeldingen. Nederland koos er voor 
om de koningin op de munten te houden.

 

 

iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Toen wij vroeger van vakantie 
terugkwamen, hadden we 
altijd nog wel wat munten 
over. Ze verdwenen in een 
potje en na een aantal jaar 
raakte dat potje aardig vol. 
Met de invoering van de euro 
is dat veranderd. In veel 
vakantielanden hebben ze ook 
de euro en we hoeven minder 
snel geld te wisselen. Zou er 
ooit een tijd komen dat we 
ook onze postzegels in het 
buitenland kunnen gebruiken 
of bestaan er binnenkort 
helemaal geen postzegels 
meer? Wat denk jij? Laat het 
ons eens weten.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Als jij postzegels verzamelt, 
verzamel je vast nog meer: 
 fossielen? Voetbalplaatjes? 
 Munten? Over die laatste 
 verzameling ga ik het met je 
hebben: munten op postzegels.

Zout
Als een boer vroeger een knappe 
dochter had, mocht ze trouwen 

met de 
hoog-
ste 
bieder. 
En die 
jonge-
man 
ruilde 
haar 
met 
een 
kudde 

schapen, of een paar kamelen. Maar 
het liefste had de boer: zout. Want 
dat was vroeger een gewild ruilmid-
del. Ons woord ‘salaris’ komt van 
sal, dat betekent zout.

Ruilmiddel
Dat ruilen van eieren tegen brood, 
of je huis vertimmeren tegen beta-

ling van een koe was toch niet zo 
handig. De mensen gingen kleine 
stukjes zilver en goud gebruiken om 
te ruilen. Ook dat gaf problemen, 
want die stukjes moesten steeds 
goed gewogen worden en dat kon 
niet iedereen. Het was ook een 
kwestie van vertrouwen.

Munten
Alexander de Grote was een Griekse 
oorlogsheer. Hij moest zijn soldaten 
betalen. Dat deed hij in goud. Het 
ging zo: eerst werd bepaald welk 

gewicht in goud iemand verdiende. 
Dat goud werd afgewogen op een 
goudschaaltje. Dat goud werd in 
een vorm gegoten. Als het hard was 
kwam er een stempel op, vaak de 
afbeelding van een hoofd. Aan de 
achterkant kwam de afbeelding van 
een stad of iets anders.
 
Schelpengeld
In China was het lange tijd gebrui-
kelijk om 
schelpen te 
gebruiken 
als ruilmid-
del. De 
gebruikte 
schelpen 
waren 
kauri’s, af-
komstig uit 
de Indische 

Wist je dat…
...in 1974, ik weet dat nog goed, 
Liesbeth List het liedje “Kinderen 
een kwartje” zong, een liedje over 
de kermis met draaimolens waar de 
mooiste paarden staan met lange 
zwierige staarten? “Kinderen een 
kwartje, stap maar in, kies maar 
uit, neem die met de langste staart, 
lekker in de rondte, opgepast, hou 
je vast, anders val je van je paard!”

In 1975 verscheen in Nederland 
een postzegel om aandacht te 
vragen voor het sparen van geld. 
Voor kinderen waren dat toen de 
afgebeelde kwartjes. Die gingen in 

een spaarpot. En als de kermis 
er weer was, werd de spaarpot 
geopend en kon je voor een kwartje 
in al die spannende attracties waar 
je zolang naar had uitgekeken. 
Liesbeth List zong: “Kinderen heb-
ben kwartjes opgespaard, eens per 
jaar kan je scheuren op het plein in 
razend snelle monsters......” 
Hebben jullie ook nog een spaar-
pot? En wil jij ook zo graag naar een 
kermis? 

Toon Oomens
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Oceaan. Deze schelpen werden in 
Azië, Afrika en Oceanië gebruikt als 
betaalmiddel. Op een gegeven mo-
ment waren de schelpen op. Toen 
maakten ze deze na, uit beenderen, 
hout, parelmoer en steen. Maar ook 
uit kostbare materialen zoals jade, 
zilver en goud.

Minigereedschap
Hier zie je een bijzonder type 
betaalmid-
del; men 
maakte 
miniatuur-
gereed-
schap 
en daar 
werd mee 
betaald. 
De boeren 
gebruikten 

op het land scheppen (spaden) en 
messen. Dat gereedschap maakten 
ze in het klein en dat werd hun 
betaalmiddel: het spaden- en mes-
sengeld.

Munten verzamelen
Wat is er zo leuk aan munten? Het 
is een geweldig idee dat iemand 
héél lang geleden deze munt 
gebruikt heeft om iets te kopen. Of 
de munt werd gestolen, verstopt in 
de grond, veel gebruikt of heel lang 

bewaard. Je kan aan een oude munt 
zien of hij veel gebruikt is, want 
dan is de rand of de afbeelding wat 
afgesleten.

Stukjes afgeknipt
Weet 
je wat 
mensen 
vroeger 
weleens 
deden bij 
kostbare 
munten? 
Ze knipten 
er een 
randje af. 
Dat zag je bijna niet. En al die rand-
jes smolten ze om, daar maakten ze 
weer nieuwe munten van. Het kan 
zijn dat dat met deze munt ook zo 
gegaan is, je weet maar nooit. 

Kwartjes
Tegenwoordig betalen we in Neder-
land met de euro. Vroeger hadden 
we de gulden dat was een soort 
euro. De munten hadden allemaal 
namen. Zo hadden we in Nederland 
munten van 25 cent (afgebeeld 
in Wist je dat?). Die noemden we 
kwartje omdat het een kwart van 
een gulden was. En dan had je nog 
een dubbeltje, dat was een tiende 
deel van de gulden. En niet te ver-
geten de stuiver, dat was 5 cent. Die 
hebben we nu ook nog. Wil je meer 
weten over munten? Ga dan naar de 
Postex in de herfstvakantie. Ik ben 
er ook!

Succes er mee!

D eze vereniging van 
speciaalverzamelaars 

van de postzegels van 
Nederlands-Indië onder 
Japanse bezetting en onder 
het bewind van de Repu-
bliek Indonesië vóór de 
soevereiniteitsoverdracht 
heeft een heel interessant 
verzamelgebied.
Ik moest even goed zoeken 
in mijn collectie, want er 
staat ineens een Japans 
schrift op de zegels. En 
natuurlijk wilde de bezet-
ter geen koningin op de 

zegels, dus wat je ziet zijn 
landschappen en boeren 
aan het werk.
Dit interessante thema 
vraagt veel voorbereiding 
en daarom doet Dai Nippon 
(al sinds 1948!) goed werk; 
ze geven catalogi en boek-
werken uit, organiseren 

bijeenkomsten, veilingen 
en rondzendingen en ze 
brengen belangstellenden 
met elkaar in contact. 
Meer weten?
www.dai-nippon.nl

Willeke ten Noever Bakker

Vuurtorenverzamelaars 
naar IJmuiden
Ben je een verzamelaar 

van postzegels met 
vuurtorens? Dan is de 
beurs van de Nederlandse 
Vuurtoren Vereniging 
misschien wel iets voor 
jou. Op zaterdag 11 no-
vember 2017 organiseert 
die voor vijfde keer een 
regiobijeenkomst in het 
Zee- en Havenmuseum 
van IJmuiden. De beurs die 
geopend is 10.30 tot 15.00 
uur is gratis toegankelijk 

voor iedereen die interesse 
heeft in vuurtorens. En 
niet alleen op postzegels, 
maar ook op ansichtkaar-
ten, foto’s en in boeken. 
Kortom alles wat met vuur-
torens te maken heeft. Het 
museum is te vinden aan 
de Havenkade 55, 1973 AK 
IJmuiden. 
Voor meer informatie: 
jaaptermes@kpnplanet.nl
of telefonisch:
0251-232054

Een studiegroep: Dai Nippon 
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Rietdijk B.V. 

Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

T.: +31-(0)70-364 79 57 

F.: +31-(0)70-363 28 93 

E.: info@rietdijkveilingen.nl 

W.: www.rietdijkveilingen.nl 

 

           

    London 

 

 

 

Postzegelveiling  409 
Dinsdag   21 november 2017 

Woensdag 22 november 2017 

Donderdag  23 november 2017 

Kijkdagen van 6  tot 20 november 2017 
 

 

Uw verzameling (gedeeltelijk) verkopen? 

Uw voordelen bij Rietdijk veilingen: 

 

 Een uitgebreide internationale klantenkring ; 

 Lage veilingprovisie voor zowel aan als verkoop; 

 Wij streven voor u naar de hoogst mogelijke 

veilingopbrengst; 

 Persoonlijke benadering; 

 Een heldere veilingprocedure; 

 De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 

 Betrouwbare indicatie voordat u een beslissing 

neemt; 

 Presentatie in een luxe veilingcatalogus; 

 Veilingcatalogus op internet wereldwijd aanbieden  

en verkopen; 

 Ruim 98 jaar ervaring in het veilingwezen; 

 Deskundige verkaveling met aandacht voor detail; 

 Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

 Gratis verzekering; 

 Prachtige veilingzaal in het centrum van Den Haag. 

 Live verbinding  in beeld en geluid met de 

veilingzaal voor zowel kopers als inzenders; 

 Live meebieden via uw pc, tablet of telefoon, 

waar dan ook ter wereld. 

Heeft u een leuke inzending voor onze volgende veiling?   

Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.  

Voor grotere verzamelingen komen wij graag naar u toe! 

Bel Rietdijk Veilingen B.V. → 070 – 364 79 57 

  

 

                                         

 

                                     

 

 

               

                                                           

 

Registeer u om online mee 

 te kunnen bieden met onze veiling! 

www.rietdijkveilingen.nl  
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poren van de geschiedenis rond de 
naamgeving zijn op postzegels terug 
te vinden, kleine sporen, dat wel. En 
dat leidde ook meteen weer tot op-

lettendheid: er was me namelijk de afgelopen 
decennia iets ontgaan!

Oude roebels
Toen Letland in november 1918 de zelfstandig-
heid uitriep, was er allerlei geld in omloop, 
oude roebels uit de tsarentijd; roebels van 
de Voorlopige Regering in Petrograd, die tot 
de Oktoberrevolutie officieel de Russische 
regering was; geld uitgegeven voor het bezette 
gebied dat door ‘Ober Ost’ bestuurd werd en 
nog Duitse marken van de Duitse bezetter. 
Sommige steden gaven even eigen noodgeld 
uit. Die chaos kwam doordat eerst een deel 
van het land door de Duitsers bezet was. Na de 
mislukte onderhandelingen over vrede in Brest 
Litovsk, ontstond in de rest van het land ook 
chaos. Die ‘rest’ was ook enkele maanden deel 
van bolsjewistisch Rusland geweest, terwijl er 
tevens geld van de regering van Kerenski in 
omloop was, de man van de Voorlopige Rege-
ring in Petrograd, die enkele maanden rege-
ringsleider was geweest. Het duurde even voor 

Geld met een kort leven
S

Zelden zult u in uw portemonnee een lats hebben aangetroffen. Toch is die munt twee
maal de standaard geweest in Letland. Nieuwe staten die in de loop van de geschiede
nis ontstaan, hebben een munteenheid nodig. Soms grijpen ze bij de naamgeving terug 
op iets ouds, een munt die in het verleden bekendheid had. Letland deed dat niet. 
door Olav Petri

de Letse regering vanuit Riga echt kon regeren 
en orde op zaken kon stellen. De eerste Letse 
zegels van december 1918 gebruiken de letters 
‘KAP’ van het vertrouwde ‘kopeke’ (afb. 1).

Eigen munteenheid
In maart 1919 werd een eigen munteenheid 
in het leven geroepen waarvoor de Russische 
benaming roebel en kopeke werd gebruikt, in 
het Lets rublis en kapeika. In 1919 zien we de 
afkorting van rublis verschijnen op een post-
zegel (afb. 2). Deze woorden kunnen allerlei 
uitgangen hebben, afhankelijk van het getal 
dat erbij hoort. Grammaticaal behoorlijk las-
tige materie in het Lets en Litouws (afb. 3+4). 
Het is op Letse postzegels niet zo vaak te zien, 
op Litouwse iets meer. Munten werden niet 
geslagen, alleen papiergeld werd in omloop 
gebracht. De bolsjewistische regering gaf 
bankbiljetten uit die later als ze aan één kant 
bedrukt waren aan de achterkant bedrukt zijn 
met postzegels (afb. 5). Om het nog ingewik-
kelder te maken bestond er in 1919 enkele 
maanden een tegenregering. Gelijke bank-
biljetten in rublis kwamen in omloop alleen 
te onderscheiden door handtekeningen van 
regeringsfunctionarissen van beide partijen. 

En dan ruilen maar wat je bezit: een rublis was 
1 ‘Ostrubel’ (de munt van het door Duitsland 
bezette gebied in WO1), was 2 Duitse marken 
(Weimarrepubliek), was 1,5 tsarenroebel.

Lats
In 1922 volgde de introductie van de lats, 
onderverdeeld in 100 santīms waarbij 
200 roebels 1 lats opleverde. Postzegels tonen 
enkele verschillende uitgangen van het woord 
(afb. 6-9). Je kreeg voor 50 rublis een lats. 
De Letse taal heeft een flink aantal situaties 
waarin het woord een andere uitgang krijgt. 
Voor de geïnteresseerde verwijs ik naar wiki-
pedia. Het woord lats was nieuw, er had nog 
geen munt bestaan met die naam. De naam is 
duidelijk verwant met de landsnaam, verder 
herkennen we onze ‘cent’. De waarde van de 
munt was gekoppeld aan de Zwitserse frank 
en de gebruikelijke goudstandaard. Voor ver-
zamelaars: er is een qua afbeelding aantrek-
kelijke zilveren munt van 5 lats uitgegeven. 
In juni 1940 was het afgelopen met de onaf-
hankelijkheid. Stalin liet de Baltische staten 
bezetten waarna een ‘spontane’ aansluiting bij 
de USSR volgde. Maar eerst mochten –  cynisch 
– nog zegels in lats naar sovjet ontwerp in 
gebruik genomen worden (afb 9). De lats werd 
vervangen door de sovjet roebel, 1 tegen 1, 
hetgeen gezien de koers erg gunstig was voor 
Rusland want tot de bezetting was de lats 

1

3

4 6 7 8

5

2
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10 roebel waard geweest! Ex-President Ulmanis 
hoopte in 1940 naar Zwitserland te mogen, hij 
zou dan 3000 lats reisgeld meekrijgen, zo was 
overeengekomen. Tsja, geld van een eigenlijk 
alleen nog in naam bestaande staat. Ulmanis 
had het geld niet nodig, hij werd verbannen 
naar Zuid-Rusland. Post kwam er uit te zien als 
Russische post in roebelwaarde (afb. 10).
De Tweede Wereldoorlog bracht de komst van 
Duits geld voor Ostland, waar Letland deel van 
uitmaakte (afb. 11). Maar in 1944 keerde de 
sovjet roebel weer terug (afb. 12). Ga er maar 
van uit dat voor Hitlers Reichsmark geen leuke 
wisselkoers tegen roebel werd vastgesteld.

Hernieuwde onafhankelijkheid
En dan krijgen we in 1991 de hernieuwde 
onafhankelijkheid, met in de portemonnee 
van de mensen sovjet roebels van een nu 
buitenlandse staat. De geschiedenis herhaalt 
zich. De nieuwe Letse munteenheid werd 
niet meteen de aloude lats, maar de ‘Letse 
roebel’ die tegen een koers van 1 op 1 roebel 
ingeruild kon worden. In oktober 1993 volgde 
de grote opruiming, voor 200 Letse roebels 
kon men 1 lats terug krijgen. Het aardige is 
dat op Letse zegels, overdrukte sovjet zegels 
daargelaten, de munteenheid niet genoemd 
wordt, alleen cijfers zien we terug en via de 
cijfers tariefsverhogingen die niet helemaal 

losstaan van geldhervormingen (afb. 13+14). 
De overgang van Letse roebel naar lats is niet 
via tekst te zien. Er is wat aan de hand met de 
geldigheidsduur van modern materiaal. Uit 
speculatie-overwegingen is van de eerste ja-
ren veel materiaal bewaard. Die oudere zegels 
kwamen later opeens opnieuw in gebruik. Hoe 
was het gesteld met de geldigheidsduur? Ik 
heb hier eigenlijk nooit aandacht aan gegeven. 
De nominale waarde in oude Letse rublis zou 
ook omgerekend kunnen worden naar de lats 
en op die manier terug te zien zijn in frankerin-
gen. Hier is werk aan de winkel. Een filatelist is 

dus nooit klaar met zijn collectie.
Uiteindelijk trad Letland in 2014 toe tot de 
euro, waardoor de lats als munteenheid voor 
de tweede keer slechts een kort bestaan heeft 
gekend (afb. 15).
Het is goed voor te stellen dat bewoners van 
een land waarin enkele generaties keer op 
keer hun spaargeld ontwaard zagen, minder 
geneigd zijn te sparen voor een appeltje voor 
de dorst. Zo werkt ook het inflatiespook van 
begin jaren ’20 nog heden door in het econo-
mische bewustzijn van Duitsland.
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Eens gegeven…
Bij uitzondering in twee achtereen-
volgende afleveringen van Wij Lazen 
Voor U een bericht over hetzelfde 
tijdschrift. Het septembernum-
mer van Filitalia geeft daar alle 
aanleiding toe. Net als in Nederland 
zijn de Italiaanse posterijen druk 
zoekende in een nieuwe wereld 
waar postverkeer een uitstervend 
verschijnsel is en we praktisch ge-
zien postzegels ook niet meer nodig 
hebben. Folklore ligt om de hoek 
en daar is op zich ook helemaal 
niets mis mee. Het uitbrengen van 
zegels zonder dat daarvoor een 
strikte noodzaak toe bestaat, is van 
alle tijden. De filatelistische dienst 
van het geliefde vakantieland doet 
zijn best en levert zoals we kunnen 
lezen zelfs uitverkochte jaarsets. 
Anderzijds sluiten er verschillende 
verkooppunten voor filatelisten wat 
in Italië tot de nodige controverse 
leidt. Tot zover een verschijnsel 
dat we hier ook kennen. Alhoewel, 
zoals de schrijver opmerkt, kennen 
we hier geen enkel filatelistenloket 
meer. Nu gaat de overheid een 
stapje verder. Alle poststukken 
die iets van doen hebben met de 
staat, zoals bijvoorbeeld gericht 
aan een overheidsdienaar, worden 
vanaf nu als bezit van die overheid 
beschouwd. Om ook maar direct 
daad bij het woord te voegen zijn de 
autoriteiten tot actie overgegaan. 
Gerenommeerde postzegelhande-
laren in Turijn en Cosenza kregen 
bezoek van de politie waarbij de 
hele voorraad in beslag is genomen. 
De Italiaanse staat vist blijkbaar 
graag met grote netten om dan 

later eens te kijken wat men heeft 
gevangen. Stelt u zich eens voor dat 
in Nederland alle correspondentie 
van en naar de lokale overheden 
aan de verzamelaars onttrokken 
zou worden. De rijke geschiedenis 
van vaak kleine post- en hulpkan-
toren zou daarmee wegvallen bij de 
verzamelaars van poststukken. Te 
absurd voor woorden als je er een 
beetje verder over nadenkt. Temeer 
daar die brieven aan burgemees-
ters, ambtenaren, dijkwachten en 
wat dan al niet meer toch op de 
een of andere manier terecht zijn 
gekomen bij verzamelaars. Zoals 
de auteur in het artikel aangeeft 
zelfs door actief toedoen van de 
overheid. De Balbovlucht uit 1930 
met exemplaren van postzegel A25 
zijn nota bene door de overheid 
zelf publiekelijk verkocht. De storm 
is in Italië inmiddels opgelaaid zo 
kunnen we lezen. Er zijn gesprekken 
tussen de verschillende partijen en 
zijn er aan de desbetreffende minis-
ter vragen gesteld. Wordt ongetwij-
feld vervolgd. www.filitalia.nl.

De Stijl
In de meest recente Grunopost 
(Verenigingsblad van de Philate-
listen Vereniging Groningen) een 
uitgebreid en meer dan terecht 
artikel over De Stijl. Aangevoerd 
door Theo van Doesburg, Piet 
Mondriaan, Bart van der Leck en 
de architecten J.J.P. Oud en Gerrit 
Rietveld ontstaat een beweging in 
1917 uit het gelijknamige tijdschrift. 
De naderende Eerste Wereldoorlog 
zorgt in de jaren ervoor voor een 
beweging waarin soberheid en ab-
stractie een steeds belangrijkere rol 
gaan vervullen. Kubisme. Futurisme. 
Gezegd wordt dat het ontstaan 
van De Stijl een indirect gevolg is 
van de neutraliteit van Nederland, 
waardoor het land een aantal jaren 

min of meer afgesneden was van de 
rest van Europa. Hierdoor konden 
de Nederlandse kunstenaars zich in 
die periode wat onafhankelijker ont-
wikkelen. Juist de interdisciplinaire 
aanpak van toegepaste vormgeving 
(meubels, interieurs) en kunsten 
(van poëzie tot beeldhouwwerken) 
geeft De Stijl een gezicht: ‘een-
heid in de veelheid’. Het besef dat 
gebouwen, meubels, beeldhouw-
werken en schilderijen niet alleen 
als eenheden kunnen worden 
gezien, maar ook als assemblages 
van afzonderlijke elementen. 
Wordt een kunstenaar als Jan 
Toorop in de jaren twintig uitgeno-
digd om de zogenoemde Toorop-
zegels te ontwerpen, daar missen 
we in die jaren een exponent van 
De Stijl in de uitgegeven postzegels. 
Bladerend door de catalogus zien 
we in die jaren veel symboliek en 
weinig uitgiften die zich laten inspi-
reren door De Stijl. In latere jaren is 
dat vanzelfsprekend ruimschoots 
ingehaald. Niets gemakkelijker dan 
het uitgeven van een postzegels 
gebaseerd op een schilderij van 
Piet Mondriaan: eenvoud siert 
de mens, wat ook het uitgangs-
punt is van de twee postzegels 
met afbeeldingen van Mondriaan 
(50 cent) en Cornelis van Eesteren 
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samenstelling nederland: Charles Beterams, charlesbeterams@xs4all.nl  buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

en Theo Van Doesburg (65 cent) 
uit 1983. Mondriaan is met Victorie 
Boogie-Woogie een van de meest 
aansprekende boegbeelden. Het 
schilderij wordt na veel ophef door 
de Nederlandse Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit voor € 37 miljoen 
gekocht in 1997. Drie jaar daarvoor 
wordt de vijftigste sterfdag van de 
schilder herdacht met een serie van 
drie wanstaltig vormgegeven zegels. 
Het duurt tot dit jaar vooraleer De 
Stijl een passende filatelistisch 
eerbetoon krijgt met een velletje 
van tien zegels. In Grunopost 
worden al deze facetten belicht, en 
is er ook aandacht voor de dit jaar 
verschenen serie. Na de dood van 
Van Doesburg in 1931 stellen de 
leden van De Stijl nog een nummer 
van het tijdschrift samen ter nage-
dachtenis aan hem. Daaruit blijkt 
dat veel van de uitgangspunten van 
Van Doesburg (het terugbrengen 
van kunstwerken en ontwerpen tot 
hun meest elementaire vormen; 
weloverwogen asymmetrische 
composities en ontwerpen; toepas-
sing van onvermengde primaire 
kleuren en de neutrale kleuren wit, 
grijs en zwart; kunstwerken en 
ontwerpen uitsluitend in vlakken 
en lijnen in horizontale en verticale 
richting) nog steeds leidend zijn. 

http://www.filitalia.nl/
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de Luther-roos en zijn initialen.
Luther wordt dit jaar ook door 
diverse buitenlandse postbedrijven 
in het zonnetje gezet, rondom zijn 
persoon is inmiddels al een aardige 
thematische collectie denkbaar. 
Bij de Nederlandse postbedrijven 
lijkt dit jubileum en de betekenis 
ervan voor ons land volledig aan de 
aandacht te zijn ontsnapt.
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de

[N]ostalgie
De Deutsche Briefmarken-Revue 
besteedt regelmatig aandacht 
aan het na-oorlogse Duitsland en 
de aantrekkelijke verzamelmoge-
lijkheden die moderne emissies 
opleveren. In het augustusnummer 
belicht Reinhard Krüger uitvoerig de 
emissie die in 1959 in de DDR ver-
scheen bij het 10-jarig bestaan van 
de staat Oost-Duitsland. 10 waarden 
tussen 5 Pfennig en 1 Mark werden 
er uitgegeven en als semiperma-
nente zegels een behoorlijke periode 
verkocht. Frankeringen met zegels 
uit de serie zijn geen grote rariteiten, 
maar de auteur weet toch een aantal 
minder eenvoudig te vinden stukken 
te tonen, zoals een Postanweisung 
(postbewijs) gefrankeerd met 
2 zegels van 15 pfennig. Het stuk is 
gebruikt in Schwarze Pumpe, een 
wijk van de stad Spremberg.
www.Deutsche-Briefmarken-Revue.de

Nederland in den vreemde
In The Netherlands Philatelist van 
juli besteedt Hans Kremer aandacht 
aan de speciale luchtpostdienst die 
in 1923 tijdens de 4e jaarlijkse Jaar-
beurs in Bandung werd verzorgd. Er 
werd een luchtlijn opgezet tussen 
Bandoeng en Weltevreden/Bata-

met deze twee voorbeelden mag de 
verzamelaar al blij zijn.
Dezelfde auteur behandelt in het 
julinummer van Netherlands 
Philately, het orgaan van de ASNP, 
het postverdrag dat Nederland 
met de Verenigde Staten afsloot 
met ingang van 1 september 1868. 
Vanuit Nederland naar Amerika 
verzonden post kreeg een tarief 
van 40 cent voor een brief, mits 
vooraf gefrankeerd. Ongefrankeerd 
moest de ontvanger op 5 dollarcent 
extra rekenen. Kennis van de exacte 
afvaardata van schepen en hun 
routes was in deze tijden van groot 
belang. Berger laat een aantal kran-
tenknipsels zien die de afvaarten 
illustreren.
De Netherlands Philatelists of 
California zijn aan hun 48e levens-
jaar bezig. Door de vergrijzing kent 
de club nog maar weinig leden, 
maar waar mogelijk komen die 
regelmatig bij een van de leden bij 
elkaar om de filatelie te bedrijven. 
Driemaal per jaar verschijnt hun 
(gratis) digitale tijdschrift. In het 
juli-agustusnummer komen aan 
de orde nachtpostvluchten naar 
Zweden in de jaren 1920 en de ma-
nier waarop tegenwoordig PostNL 
probeert te weinig voldaan port van 
de ontvanger te innen. Die krijgt een 
kaartje (en eventueel nog een herin-
nering) met het verzoek het tekort 
te voldoen. Dat kan met postzegels 
op de toegezonden kaart, maar ook 
via diverse online betaalkanalen.
Nederland onder de loep van 
augustus beschrijft H. van der Lelie 
de aanwezigheid van Nederlanders 
in Decima (Japan) tussen 1660 en 
1854, uiteraard geïllustreerd met 
postale voorbeelden. Peter Storm 
van Leeuwen bespreekt een interes-
sante Duitse briefkaart verzonden 
in 1898 van Hamburg naar een 
militair aldaar. De officier bleek ech-
ter inmiddels deelnemer te zijn van 
de eerste Duitse diepzee-expeditie. 
De kaart werd doorgezonden naar 
Padang in Sumatra en heeft via het 
Duitse consulaat de geadresseerde 
uiteindelijk bereikt, inmiddels wel 
voorzien van een Indische portzegel 
van 5 cent. Over de expeditie en 
de officier in kwestie bleek nog het 
nodige te achterhalen aan interes-
sante details. Social philately zo 
wordt deze speurzin tegenwoordig 
genoemd.
www.asnp1975.com
www.netherlandsphilatelic.org.uk
npofc.org
www.arge-niederlande.de

via. Voor dit snellere vervoer (er 
bestond ook een spoorverbinding 
tussen de twee steden) behoefde 
de verzenders niets extra te beta-
len! Alleen drukwerk en monsters 
werden er niet voor aangenomen. 
Het was dus vooral een propagan-
dastunt, enerzijds voor de beurs, 
anderzijds vooral voor het nieuwe 
fenomeen luchtpost. Door de 
korte vliegafstand was het mogelijk 
een ontvangen brief of kaart nog 
dezelfde dag per luchtpost te 
beantwoorden, welke optie door 
middel van een speciaal stempel op 
poststukken werd aangegeven.
In hetzelfde nummer schrijft Erling 
Berger over Nederlandse post via 
Hamburg naar Denemarken in de 
jaren 1858 tot februari 1864. Een 
nieuw postverdrag tussen Neder-
land en Hamburg schreef voor dat 
vanaf 1858 post voor bestemmin-
gen voorbij Hamburg ofwel geheel 
ongefrankeerd, dan wel geheel ge-
frankeerd moest worden verzonden; 
de mogelijkheid ‘franco Hamburg’ 
te verzenden verviel derhalve. Die 
nieuwe regeling moest ingewik-
kelde berekeningen van het restant 
overbodig maken. Het publiek had 
dat echter nog niet direct door, 
het artikel toont twee (met zegels) 
slechts tot Hamburg gefrankeerde 
brieven uit maart en augustus 1858. 
Met postzegels gefrankeerde post 
naar Denemarken met de 1e of 
2e emissie van Nederland ligt overi-
gens niet voor het opscheppen, dus 

De  ontwerpers van het postzegel-
velletje – René Put en Brigitte 
Gootink – hebben zich in grote 
lijnen wel aan deze uitgangspunten 
gehouden en in de teksten op het 
velletje een aantal principes van De 
Stijl toegelicht. Overigens kunt u in 
dezelfde uitgave van Grunopost ook 
nog een uitgebreid artikel lezen over 
de Russische Oktoberrevolutie met, 
zoals te verwachten, veel afbeeldin-
gen van Russische postzegels. 
www.philatelist.nl.

BUITENLANDSE BLADEN

Maarten Luther
Eind deze maand is het 500 jaar 
geleden dat Maarten Luther zijn 
fameuze, of zo men wil beruchte, 
95 stellingen met bezwaren tegen 
allerlei uitwassen in de katholieke 
kerk van zijn tijd bekend maakte. 
Zijn actie zou leiden tot een breuk 
in die kerk en het ontstaan van het 
protestantisme. Vooral in Duitsland 
wordt dat feit dit jaar zeer uitvoerig 
herdacht, met sinds januari 
bijna elke maand een filatelistisch 
evenement, soms een postzegel, 
dan weer een bijzonder stempel. In 
augustus verscheen een omslag dat 
twee al eerder dit jaar verschenen 
zegels combineert in een velletje, 
een met portret van Luther, de an-
dere met het kasteel de Wartburg. 
In dat kasteel werkte Luther een 
jaar lang aan een vertaling van het 
Nieuwe Testament in het Duits. La-
ter zou hij ook het Oude Testament 
in het Duits vertalen. Zijn daarmee 
complete bijbel in het Duits zou 
eeuwenlang van grote invloed zijn. 
Uiteraard is er voor dit product ook 
een eerstedag-stempel, zo bericht 
ons de Deutsche Briefmarken-
Zeitung van 21 juli. In het stempel 

http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
http://npofc.org/
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n de Americahal te Apeldoorn wordt de 
Postzegelshow Postex 2017 gehouden. 
Een filatelistisch evenement dat u niet 
mag missen. Er zijn prachtige postze-

gelcollecties te zien en ongeveer 50 postzegel-
handelaren zijn aanwezig met een verkoopstand 
en diverse postadministraties. Diverse gespeci-
aliseerde verenigingen en organisaties zijn aan-
wezig met een promotiestand, zoals de KNBF en 
het maandblad Filatelie. Ook is er ruim aandacht 
voor de jeugdige verzamelaars.
Iedere betalende bezoeker krijgt een unieke 
gratis postzegel. Er is gratis wifi beschikbaar.

‘Frankrijk’ 50
De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars viert haar 
50-jarig jubileum met een tentoonstelling van 
collecties met Franse postzegels. De vereniging 
De Vliegende Hollander viert de 56e Dag van de 
Aerophilatelie, waarbij enkele mooie collecties 
worden tentoongesteld. De Filatelistenvereniging 
Gabriël houdt een bijzondere tentoonstelling over 
500 jaar Reformatie. De Rotterdamse Philatelis-
tenvereniging laat in samenwerking met de Bonds-
keuringsdienst bijzondere vervalsingen zien. 

Dag van de Postzegel
Met vragen over stempels en afstempelingen, 
alsmede postzegelboekjes kunt u op zaterdag-

middag bij enkele specialisten terecht.
De Dag van de Postzegel wordt gevierd met een 
bijzondere envelop met speciaal stempel (zie 
Bondspagina’s in dit nummer), tevens komt er 
een speciale postzegel en een prestigeboekje.
De dubbeltjeshoek van de NVPV is aanwezig met 
een groot aantal stockboeken met postzegels van 
de gehele wereld, gesorteerd op land en thema. 
U kunt zien hoe op creatieve wijze beschadigde 
postzegels worden verwerkt in collages, op 
kaarten etc.

Thema ‘Muntstelsels door de eeuwen heen’
In het kader van het thema ‘Muntstelsel door de 
eeuwen’ heen is een aantal collecties te zien.

Postex 2017 wordt op vrijdagmorgen 20 oktober 
om 11.00 uur geopend door de heer G.C. van 
 Teylingen, erevoorzitter Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelverzamelaars.
Om 15.00 uur vindt in de Brasserie de uitrei-
king plaats van de verenigingsbladprijzen van 

 maandblad Filatelie.
Laatste nieuwtjes, uitgebreide informatie en 
platte grond: www.postex.nl

Americahal
Laan van Erica 50, 7321 BX Apeldoorn

Openingstijden:
Vrijdag 20 oktober 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag 21 oktober 10.00 – 17.00 uur
Zondag 22 oktober 11.00 – 16.00 uur

Entree € 5,00, jeugd t/m 17 jaar gratis

Openbaar vervoer: Station Apeldoorn De Maten 
ligt naast de Americahal
Auto: Neem op de A50 afrit 24 Apeldoorn Teuge, 
vervolgens rijdt u richting Apeldoorn Centrum, 
na ongeveer 1 kilometer bij de stoplichten linksaf, 
dit is de Laan van Erica. Na ongeveer 100 meter 
aan uw rechterhand vindt u de Americahal. Er is 
voldoende parkeergelegenheid.

Postex 2017
I

  

  

Ook op de Postex!!!

Poststukken en stempels
van Nederland en Ned. Indië

Klassiek Nederland en Overzee

Bredase Postzegelhandel Bredase Postzegelhandel 

Voorschotense PostzegelhandelVoorschotense Postzegelhandel

Postzegelhandel Nisja v.o.f.Postzegelhandel Nisja v.o.f.

Zegels Nederland en Overzee
op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Europese landen en Israël

Specialist in rol- en  automaatzegels
van Nederland, plaatfouten, 
puntstempelsenperfinsetc.

Tevens uitgebreid Scandinavië 
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Maten)
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• Ruime parkeergele- 
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vrijdag    10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
zondag   11.00 - 16.00 uur
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Gratis Taxaties
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Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  

 Magazine: www.postzegelblog.nl
 Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl 

Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore Kloosterstraat 17-21
specialiteiten: Dit is de grootste postzegelwinkel van Nederland. Drie aaneengesloten win-
kelpanden met een zeer grote wereldvoorraad. In deze winkel is de enorme voorraad van 
PostBeeld samengebracht met de wereldvoorraad van Medo uit Rotterdam en de voorraad 
posthistorie en postwaardestukken van Bulterman uit Amsterdam. Tevens in deze winkel: 
munten, bankpapier, handboeken, benodigdheden (nieuw en 2e hands) honderden laagge-
prijsde collecties en partijen, een klein museum geschiedenis v.d. filatelie, een uitzoekhoek 
met brieven en heel veel boeken met zegels uit te zoeken à 10c.  
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Verrassende stock postzegels, Munten, Partijen
Kantoor, PostBeeld Emrikweg 26B, 2034BT Haarlem, tel: 023-5272136

Onze winkels te Rotterdam en Amsterdam zijn opgeheven en samengevoegd in onze megastore in Haarlem.

 Openingstijden winkels: wo t/m za 10-17u, kantoor: ma t/m vr 10-17u.

OKTOBER BEURZEN
09/10 WASSENAAR  Van der Valk Bijhorst 10-16u

15/10 ASSEN Hotel Van der Valk  9.30-15u 

22/10 HOUTEN  Expo Houten Poststukken 10-16u

30/10 ROTTERDAM  Regardz Airport Hotel  10-16u 

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

http://www.postex.nl/
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Tabel 3 (bijgewerkt tot en met 3 september 2017)
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

 Nr. Adres
 Enschede 11 Wesselernering 21, Jumbo
 Gorinchem 3 Dr H B Wiardi Beckmanplein 37, Plus
 IJmuiden 1 Planetenweg 62, Primera Prince
 IJmuiden 2 Kennemerlaan 49, Tabakswinkel
  Cigo Havana House
 IJmuiden 3 Zeewijkplein 23, Primera IJmuiden
 IJmuiden 4 Marktplein 33, The Readshop Express 
 Julianadorp 1 Drooghe Bol 1034-1036, Bruna
 Julianadorp 2 Schoolweg 59, Primera
 Kerkrade 1 Graverstraat 68, Business Point,
  Drukkerij Schreurs
 Kerkrade 2 Marktstraat 23, Boekhandel
  Deurenberg
 Kerkrade 3 Locht 44K, Gamma
 Kerkrade 4 Zonstraat 75, Tabakspeciaalzaak
  Meertens
 Kerkrade 5 Orlandopassage 10, Tabakswinkel
  Cigo Jevelles
 Kerkrade 6 Onze Lieve Vrouwestraat 5, jumbo
 Kerkrade 7 Maria Gorettiplein 1, Plus supermarkt
 Leeuwarden 3 Stationsplein 2D, Ako
 Leiden 3 Breestraat 107, Magazines4you
 Leiden 15 Stationsweg 44, Jumbo
 Leiderdorp 1 Winkelhof 44, Havannahuis
 Leidschendam 4 Liguster 45, Primera
 Papendrecht 8 Jan van Goijenstraat 5, Jumbo
 Velserbroek 1 Galle Promenade 5, Bruna
 Velserbroek 2 Kleermakerstraat 50, Gamma
 Vlieland 1 Dorpsstraat 120, Servicepunt Vlieland
 Vlieland 2 Dorpsstraat 74, Primera

Bijzonderheden

Barneveld, nummer nog niet bekend: Nieuwe locatie per 
13 september. Jumbo Eilanden-Oost.

Vierlingsbeek: Nieuwe locatie per 8 augustus: Vrijthof 15, 
Plus

Utrecht 11: Oude Gracht 427, The Read Shop. Gesloten 
locatie per 1 september

S-Hertogenbosch 15: Nieuwe versie van stempel in gebruik 
met kleiner logo PostNL en andere lettertype.

Dronten 5: Op twee locaties stempels met hetzelfde 
nummer

’s-Gravenhage, Geen stempel: Pakketpunt Oude Kustlijn, 
Primera

Multilaterale Hertogpost (vervolg)
In het vorige nummer van Filatelie 
liet ik u het tweede bijzondere 
stempel zien dat de organisatie in 
gebruik had in de eigen stand. De 
datum in het ontwerp was echter 
foutief. In plaats van 24 augustus 
zou er 25 augustus als eerste dag 
van de Multilaterale Hertogpost 
in het stempel moeten staan. Het 
stempel met de foutieve datum is 
niet in gebruik geweest. Hierbij de 
afbeelding van het juiste stempel.

Tijdens de Multilaterale was er 
voor het eerst een dagtekenstem-
pel S-Hertogenbosch in gebruik 
naar het model van de nieuwe 
tuimelstempels die sinds 1 juni in 
gebruik zijn op de PostNL locaties. 
Dit was nummer 21. Het nummer 
21 is ‘in het echt’ niet in gebruik. Dit 
is een nieuw nummer. Het rubberen 
stempelplaatje was gemonteerd op 
een houten blokje zoals dat met de 

meeste bijzondere poststempels 
het geval is. Tijdens Postex in Apel-
doorn zal Apeldoorn 23 in gebruik 
zijn. Ook dit stempelnummer be-
staat (nog) niet als Tuimelstempel.
Een nette afdruk van het stempel 
S-Hertogenbosch 21 laat zien dat 
er bijna geen onder scheid is te 
maken met de tuimelstempels 
die in gebruik zijn in het land. De 
datum is niet verdraaibaar en 
er zijn voor de filatelisten mooie 
afdrukken van te maken.

De derde tabel
Na de eerste twee tabellen die werden 
gepubliceerd in de vorige nummers van 
Filatelie, toon ik nu in tabel 3 de volgende 
reeks stempels die zijn gekoppeld aan een 
locatie. Onderaan staan eventuele bijzon-
derheden vermeld. Deze tabel is wat korter 
dan die van de vorige keer. Ik hoop op uw 
medewerking en denk aan de prijsvraag die 
in het vorige nummer is uitgeschreven.

Nieuwe dagtekeningstempels 
We raken maar niet uitgesproken 
over de nieuwe dagtekeningstem-
pels. We blijven nog wel even in 
Den Bosch. Bij de Karwei was het 
stempel S-Gravenhage 15 afge-
leverd in plaats van S-Hertogen-
bosch 15 (zie tabel 2 in het vorige 
nummer). Dit is inmiddels hersteld 
en er werd een nieuw stempel 15 
afgeleverd. Dit nieuwe stempel is 
een soort van versie 2.0 want er 
zijn duidelijke verschillen waar te 
nemen in het lettertype. Het grote 
cijfer 1 van 15 heeft geen streepje 
meer onder de stok van de 1 en 
de letters O en G zijn breder van 
vorm. Ook het logo PostNL is 
kleiner dan in de andere stempels. 
Kijk en vergelijk. Stempel 15 is 

naast stempel 4 weergegeven. 
Ook kunnen we concluderen dat 
niet het originele stempel 15 is 
afgeleverd bij de Karwei, maar 
er werd een nieuwe versie in 
gebruik genomen. Het kan zijn dat 
het eerste stempel niet eens is 
geproduceerd, maar dat er twee 
stempels S-Gravenhage 15 zijn 
aangemaakt. Waar gewerkt wordt, 
worden fouten gemaakt.
Dat er meerdere stempels met 
hetzelfde nummer zijn aange-
maakt blijkt wel uit de waarne-
ming van Maxim van Ooijen die 
tot zijn verbazing twee stempels 
Dronten 5 tegenkwam. Zowel bij 
de Bruna als bij de Primera was 
stempel Dronten 5 in gebruik.

Ook voor de velletjes, die 
zijn uitgegeven tijdens de 
Multilaterale, zijn stem-
pelontwerpen gemaakt. 
Alleen in de stand van de 
Luxemburgse Post was het 
stempel fysiek aanwezig. In 
de stand van PostNL waren 
de gestempelde velletjes uit-
sluitend te koop in een kant 
en klare set tezamen met 
postfrisse velletjes. Of er van 
de Nederlandse uitvoering 
ook echt een los stempel is 
aangemaakt, is niet bekend.
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Postex 2017
Traditiegetrouw zijn er 
tijdens Postex verschillende 
bijzondere poststempels 
in gebruik. Dit jaar is dat 
ook weer het geval. In de 
stand van PostNL wordt het 
bijzondere stempel gebruikt 
dat past bij de beurspostze-
gelvelletjes die tijdens Postex 
worden uitgegeven. Deze 
keer is in het stempelont-
werp een afbeelding te zien 
is van een grenspaaltje. In de 
gemeente Apeldoorn staan 
veel van deze paaltjes langs 
de gemeentegrenzen. Postex 
wordt gehouden op 20, 21 en 
22 oktober in de Americahal. 
Het ontwerp van het stempel 
werd verzorgd door Birza 
Design uit Deventer.

Op 21 oktober wordt de Dag 
van de Postzegel gevierd 
tijdens Postex. John Dehé 
zorgt traditiegetrouw voor 
een stempel Dag van De 
Postzegel, passend bij de 
gelijknamige postzegel die 
tijdens Postex wordt uitge-
geven. Deze keer zien we een 
kroon in het stempel. Een 

gelegenheidsenvelop met 
postzegel en stempel zal in 
Apeldoorn te koop zijn.

De Aerofilatelistenvereniging 
De Vliegende Hollander heeft 
bij PostNL een bijzonder 
poststempel aangevraagd 
voor de viering van de Dag 
van de Aerofilatelie. Dit 
evenement zal ook tijdens 
Postex worden gevierd en wel 
op 21 oktober. De 56e dag 
staat deze keer in het teken 
van de afschaffing van het 
luchtrecht in 1937, zo kan uit 
het ontwerp van het stempel 
worden opgemaakt.

Zoals bekend verzorgt deze 
vereniging ook de postver-
zending op eerste vluchten. 
Op 30 oktober vindt er een 
eerste KLM- vlucht plaats 
tussen Amsterdam en Mau-
ritius met een Boeing 787-9. 
Voor de post die met deze 
vlucht wordt meegegeven 
is door Birza een bijzonder 
poststempel ontworpen.

Visit: www.sandafayre.com
call: +44 (0)1565 653214 

email: stamp@sandafayre.com
to request a catalogue.

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK.
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1. Brief van Utrecht naar IJsselstein

5. Telegramomslag met 8-hoekig telegraafstempel van Lausanne, Zwitserland
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samenstelling Frans van de Rivière fvdriviere@gmail.com 

it deel van de beoogde 
artikelreeks is min of meer 
de inleiding, die voor de 
februari- en aprilnummers 

door de luid toeterende actualiteit 
is ingehaald. De bedoeling is dat er 

nog meer delen volgen, soms ge-
heel verschillend van aard, en van-
uit administratief-organisatorische 
en internationale invalshoeken, met 
aandacht voor de techniek van de 
stempels en het stempelen.
Ook toen er een paar eeuwen geleden 
nog maar heel weinig post werd 
verzonden (en kon worden verzon-

den), was het nodig om op de brieven 
(behalve het adres) aantekeningen te 
maken voor verzendplaats en/of ver -
zenddatum, om het (door de ge-
adresseerde) verschuldigde port te 
kunnen berekenen en verantwoorden, 
of om het (door de afzender) voor-
uitbetaalde port aan te geven, en om 
tijdige overbrenging te kunnen zien.

Eerste gebruik poststempel
Het eerste gebruik van post-
stempels bestaat uit de datum-
stempeltjes die in 1661 door 
Postmaster-General Henry Bishop 
in Londen werden ingevoerd. (Zie 
https://goo.gl/UcQv1o )
Die stempels werden min of meer 
onveranderd gebruikt tot in 1787, 

Post stempelen: waarom, wat en hoe?

D

3. Aankomststempel van 
Edinburgh, Groot-Brittannië

6. Postcontainerkaart met ovaal treinstempel Sturrgart-Frankfurt, trein 14090

2. Aankomststempel van 
Bern, Zwitserland

7. Vierkantstempel van 
Lissabon, Portugal

9. Trein blokstempel 
Vlissingen/’sHertogenbosch VI

10. Numeroteurstempel van de expressedienst in Amsterdam

12. PD: Port payé jusqu’à 
Destination (port betaald tot 
eindbestemming. Op brief van 
Zwitserland naar Duitsland)

13. LG: Lettre 
Genevoise (brief 
uit Genève)

14. Franco tout (geheel franco. Op 
brief van Duitsland naar Nederland)

15.Frankering gecontroleerd (Brief van Algerije 
naar Nederland)

16. Niet betaald 
voor luchtpost. 
(Brief van Zuid-
Afrika naar 
Duitsland)

8

11

4
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toen de datumstempels met plaats 
en datum verschenen. Gaandeweg 
kwamen er ook elders (in en buiten 
Groot-Brittannië) stempels in ge-
bruik, met plaatsnaam en/of datum.
Vanaf 1667 werden in Holland de 
‘stuiverstempels’ gebruikt om het 
te verrekenen port aan te geven. 
Er stond ook een codeletter voor 
de afzendrichting op, maar geen 
datum.

Vijf soorten
Poststempels zijn er eigenlijk in vijf 
‘smaken’, waarbij ik even de onder 
verzamelaars ingeburgerde, per 
land (en soms per verzamelgebied) 
verschillende benamingen weglaat.
1. Stempels met alleen een plaats-
naam of kantoornaam. Meestal 
eenregelig. Voorbeeld: UTRECHT. 
(hierna in deze artikelen te noemen: 
plaatsnaamstempels) afb. 1
2. Stempels met alleen een datum. 
Kan twee- of eenregelig zijn. 
(hierna: datumstempels) afb. 2
3. Stempels met de combinatie van 
plaats en datum, al dan niet met 
ook een tijd(-vak), kan een-, twee- 
of drieregelig zijn, maar meestal 
rond, of iets dat daarop lijkt, zoals 
ovaal, zes- of achthoekig, rechthoe-
kig enz. (hierna te noemen: plaats-
datumstempels) afb. 3-9
4. Stempels die niet alleen plaats/
kantoornaam en datum, maar ook 
een volgnummer afdrukken, veelal 
in gebruik voor gelddiensten. Zulke 
numeroteurs waren in Nederland 
al rond 1895 in gebruik. (hierna te 
noemen: plaats-datum-nummer-
stempels) afb. 10
5. Alle andere stempels, van 
uiteenlopende vorm, die verdere 
informatie geven over
a. bijzonderheden van de wijze van 
verzenden (bijvoorbeeld aangete-
kend, expresse, drukwerk) afb. 11
b. bijzonderheden over tarief en 
betaling (bijvoorbeeld PP, PD, RL, 
aanvullende betaling nodig, te laag 
gefrankeerd voor luchtpost-verzen-
ding, … voor brief) afb. 12-16
c. bijzonderheden over geadres-
seerde, (bijvoorbeeld onbekend, 
vertrokken, overleden) afb. 17
d. bijzonderheden over postverwer-
king (bijvoorbeeld gebruik wijkaan-
duiding of postcode, beschadigd bij 
de post, beschadigd door vuurwerk 
in brievenbus) afb. 18-20
e. afstempeling achteraf, met 
 speciale stempels afb. 21
(hierna te noemen: bijstempels 
(want 5a t/m 5d komen niet alleen 
voor))

(Deze antwoordkaart lijkt ook op de 
heenweg al 2 x gestempeld te zijn.)
Door de enorme toename van het 
aantal poststukken, meer men-
sen, en meer post per persoon, 
werd het een en ander gaandeweg 
vereenvoudigd, één (plaats-datum)
stempel op de zegel, afschaffen 
aankomststempel, afschaffen 
bestellerstempel. Dit ligt per land 
en ook per postsoort (brieven, 
briefkaarten, drukwerk) verschil-

lend, maar die trend was er overal. 
Alleen bij postdiensten met een 
USSR-(‘CCCP’)-verleden worden er 
nog aankomststempels achterop 
geplaatst (in ieder geval tot in de 
21e eeuw).

Ook het aandeel van de te stempe-
len poststukken in de totale stroom 
poststukken is enorm afgenomen. 
In de 19e eeuw werd alle post met 
postzegels gefrankeerd (toen die er 

19e Eeuw
Per poststuk gezien, gebeurde het 
meeste stempelen in het midden 
van de 19e eeuw. Een gewone brief, 
zonder bijzondere diensten of 
bijzondere omstandigheden, werd 
toen gestempeld op de postzegel, 
naast de postzegel, bij aankomst op 
het postkantoor en door de bestel-
ler. En lange-afstandspost, zeker 
indien internationaal, kreeg nog 
doorgangsstempels erbij (afb. 22). 

17. Brief 
van Neder-
land naar 
Engeland 
met diverse 
retour 
afzender 
stempels en 
stempel dat 
aangeeft 
dat het 
adres niet 
compleet is

18

19 20
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waren, en als de post gefrankeerd 
werd), wat tot listige tijdbesparende 
oplossingen als ‘Bossche tanding’, 
een vorm van voorafstempeling bij 
massaverzending leidde (zie onder 
andere blz. 416 in Filatelie 8-2017), 
en bijvoorbeeld in België, Frankrijk 
en de U.S.A. tot gedrukte ‘afstempe-
ling’ (pré-oblitérés, pre-cancels).

Frankeeraanduidingen
Later kwamen er oplossingen als 
‘Frankeering bij Abonnement’ en 
‘port betaald’ als gedrukte of ge-
stempelde aanduidingen, rond de ja-
ren 1920 kwamen frankeermachines 
(afb. 23), en partijen werden ook 
op de grote postkantoren van een 
waarde-afdruk voorzien met een 
rood-afdrukkende stempelmachine 
(afb. 24). De frankeermachines re-
gistreerden de verwerkte bedragen 
via telwerken, met verschillende 
vormen van verrekening met de 
postdiensten, en de vormen van par-
tijenpost werden verder afgerekend 
na het vaststellen van de aantallen. 
Al deze post hoeft dan verder niet 
(opnieuw) van een datumstempe-
ling voorzien te worden.
Toch was het nodig om sneller en 
sneller de enorm aanzwellende 

poststroom (tot in de jaren 1990, 
nu is het een krimpende stroom) 
te stempelen. Naast handstempels 
kwamen in Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten van Amerika, en 
gebieden met hun posttradities, 
ook duplexstempels (in een klap 
de postzegel ‘vernietigen’ en een 
plaats-datumstempel ernaast 
(afb. 25, 26)), en er kwamen 
stempelapparaten (of -’toestel-
len’) met hand- of voetbediening 
(afb. 27), en er kwam een ontwikke-
ling van stempelmachines op gang, 
en er kwamen hamerstempels en 
rolstempels. De ontwikkelingen 
liepen per land zeer uiteen, in tijd en 
in volgorde.

Rolstempels
Rolstempels waren er bijvoor-
beeld al in 1912 in Nederland, voor 
drukwerk, maar rolstempels met 
verstelbare datum (dag-maand-
jaar-tijd) kwamen er pas vanaf 1925 
(afb. 28). Zij zouden in Duitsland 
in de inflatietijd (tot 1-12-1923) erg 
van pas gekomen zijn voor de soms 
grote aantallen af te stempelen 
zegels op een poststuk (afb. 29), 
maar helaas waren zij er toen 
nog niet.

Is er verschil tussen stempelap-
paraten en stempelmachines? Ja, ik 
pleeg onderscheid te maken tussen 
apparaten waarbij de bediener 
(de stempelaar) kan mikken waar 
de afdruk komt, bij vertrek op de 
zegel(s) dus (afb. 22), en machi-
nes waarbij een hele stapel post 
machinaal door de machine gaat, 
en een nauwkeurige werking ervoor 
moet zorgen dat rechtsboven 
(afb. 30+31) (of bij sommige model-
len, bijvoorbeeld Krag, langs de hele 
bovenkant (afb. 32-34)) de zegel(s) 
afgestempeld worden. Maar nu ben 
ik tegen een Frans elektrisch geval 
opgelopen, de SECAP, die het mid-
den tussen apparaat en machine 
lijkt te houden. Daarover een ander 
keer meer.

Niet meer lokaal
Verschillende ontwikkelingen uit de 
laatste decennia hebben een grote 
invloed op de procedures en op het 
uiterlijk van gelopen poststukken.
Internationaal is er een trend, ook 
in Nederland, om post niet meer 

lokaal te verwerken maar naar 
sorteercentra te brengen en daar te 
stempelen en sorteren. In Neder-
land hadden we, naast de invoering 
van de postcode, eerst 12 EPK’s, 
expeditie-knoopppunten (afb. 35), 
gelegen aan de spoorbaan bij grote 
stations, en vervolgens is men 
overgestapt op zes sorteercentra, 
waarbij de post met vrachtauto’s 
wordt aan- en afgevoerd. Vandaar 
dat briefpost in principe alleen nog 
gestempeld wordt in Amsterdam, 
‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch, 
Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle. 
Voor de pakketten zijn er verschil-
lende sorteercentra, en de aangete-
kenden gaan via Arnhem, maar voor 
zover er op pakketten en aangete-
kende stukken postzegels afge-
stempeld moeten worden, moet dat 
op de ‘postkantoren’ gebeuren, die 
daarvoor immers (behalve januari 
t/m mei 2017) stempels hebben.

Sorteercentra
Bij de automatische sortering 
in de sorteercentra worden de 

23. Verbruikskaart van een frankeermachines

22. Briefkaart van São Leopoldo, Brazilië naar Duitsland. Doorgangsstempels van Rio de Janeiro
21. Posterijen stempel bij aankomst geplaatst op brief van Zuid-Afrika naar Nederland

24
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adresgegevens door automatische 
adresherkenning, en als dat niet 
lukt, door gegevensinvoer door 
video-medewerkers omgezet in een 
oranje streepjescode rechtsonder 
het adres. Die medewerkers doen 
dat ‘overdag’ online in de Philippij-
nen en omstreken (terwijl het hier 
nacht is). Tegenwoordig staat er net 
boven die oranje streepjes ook een 
PRIC, een proces-informatie-code, 
die tot in 2017 herleidbare informa-
tie zoals postcode en huisnummer 
opleverde, maar sinds kort is dat 
zo veranderd dat gespecialiseerde 
verzamelaars (van de Studiegroep 
Postmechanisatie) nog niet weten 
hoe de huidige codes geïnterpre-
teerd moeten worden!

Een andere verandering is, dat post-
zegels niet meer per stuk maar per 
velletje (van meestal 10) verkocht 
worden, en dat aan de loketten 
universele machines staan die 
frankeer- en/of streepjescode-eti-
ketten afdrukken. Tussendoor is er 
een periode geweest dat sommige 

25 26 27
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kantoren een elektromechanische 
frankeermachine hadden.
Een grote verandering voor 
verzamelaars is geweest, dat vanaf 
1990 bij expresbrieven (afb. 36-39), 
en vanaf 1-1-1995 bij aangetekende 
brieven niet meer onderweg en bij 
aankomst gestempeld werd, maar 
streepjescodes op het poststuk 
uitgelezen werden. Daarmee is een 
einde gekomen aan het reconstru-
eren van de loop van een poststuk 
door de stempels erop te interpre-
teren, want die staan er niet meer 
op. Hoe lang de gegevens van die 

streepjescodes (‘track and trace’) 
bewaard worden, dat is vast wel 
ergens bekend, maar in ieder geval 
niet oneindig, want bij codes uit 
het begin van deze eeuw zegt de 
website postnl.nl dat zij (nog) niet 
in het systeem staan.

Een andere tendens, ook interna-
tionaal, is om op postzegels niet 
meer de prijs te vermelden, maar 
de waarde in de vorm van dienst-
verlening uit te drukken. Groot-Brit-
tannië begon met zijn ‘1st’ en ‘2nd’, 
Zwitserland heeft zijn ‘A’ en ‘B’ (ook 

 

voor ‘snel’ en ‘langzaam’), Neder-
land heeft zijn ‘1’, ‘2’, ‘Internationaal’ 
en ‘December’, waarbij 2 tweemaal 1
betekent, terwijl de decemberzegels 
voor een verkapte tijdelijke 2e klas 
of B-klas zorgen. Er hoeven zo in 
perioden van inflatie of buitenge-
wone posttarievenstijgingen niet 
steeds nieuwe waarden gedrukt en 
in voorraad genomen te worden. 
Wie als gebruiker steeds vlak voor 
een tariefsverhoging nog even wat 
zegels ‘hamstert’, doet een redelijke 
belegging, want de eerste zegels 
van ‘1’ kostten destijds 46 cent, en 

zijn, als u ze nog op voorraad hebt, 
binnenkort 84 cent per stuk waard.

Geen persoon maar adres
Voorts is een grote verandering, 
dat de Post sinds de invoering van 
postcodes en automatische sorte-
ring niet meer op geadresseerde 
(persoon) werkt, maar op adres. 
Een eeuw geleden was een adres als 
‘De heer A. de Jong, Villa Bellavista, 
Zeist’ heel gewoon, maar nu komt 
een poststuk voor een bepaald huis-
nummer in een bepaalde straat, of 
voor een bepaalde postbus, daar in 

36. Expressebrief van Ubach over Worms naar Deventer.

37. Expressebrief van Finland naar Leidschendam

38. 
Expres-
sebrief 
van 
Zwitser-
land naar 
Berlijn

39. Brief van Utrecht naar Den Haag met Transorma-stempels NU en AI

34
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de bus, ook al staat er een heel an-
dere naam bij. En een adres als ABN 
Amro, Amsterdam, zonder postbus 
en postcode, verstopt het systeem, 
terwijl er uit de jaren ‘40 en ‘50 sta-
pels enveloppen in poststukkenver-
zamelaarskringen in omloop zijn 
(met dank aan de heer Tocila), waar 
alleen maar Amsterdamsche Bank, 
Amsterdam (afb. 40) op staat.

Het ‘stempelen’ van briefpost 
op sorteercentra in binnen- en 
buitenland moet je tegenwoordig 
ook niet al te letterlijk nemen, 
want op veel plaatsen wordt de 
postzegel en omgeving met een 
inkjet-printer bespoten, waardoor 
als het goed is ook een duidelijke 
datum (en plaats- of streekaan-
duiding) ontstaat. Bij PostNL heeft 
men gekozen voor ronde imitatie-
stempelafdrukken met onnodig 
kleine cijfertjes.

Transorma
Tussen de afschaffing van de bestel-
lerstempels (rond 1930) en de invoe-
ring van de sorteermachinekenmer-
ken in de jaren 1970 (afb. 41) is van 
veel filatelistische post niet vast te 
stellen of die via de post verzonden 
is of aan de filatelist teruggegeven 
is. Uitzondering: de tweeletter-
codes (na de proefperiode) van de 
Transorma sorteermachines, uit 
bijvoorbeeld Den Haag (afb.42) en 
Utrecht. Brieven met twee codes 
zijn ongewoon; voor vertrek- en 
aankomst-sortering (afb. 43).
Tot slot: Je kunt tegenwoordig 
ook poststukken zonder geplakte, 
gestempelde of gedrukte frankering 
tegenkomen, die toch ‘door de 
post’ gegaan zijn, getuige de PRIC: 
brieven met een ‘postzegelcode’, 
waarvoor de beginbladzij van de 
website van PostNL reclame maakt.
Zo zijn we in een kleine twee 

 

42

41

43

eeuwen gegaan van brieven met 
een post zegel en de naam van de 
geadresseerde, en meerdere vertrek- 
doorgangs- en aankomststempels, 
naar een envelop met ‘port betaald’ 
en een ‘PRIC-code’, zonder datum 

of plaats van verzending, die op 
adresaanduiding bezorgd wordt. 
En van steeds maar toenemend 
post-volume tot in de jaren 1990, tot 
een dramatisch afnemend volume 
sindsdien, dankzij e-mail en internet.

aiwan heeft in augustus 
2017 een serie van vier 
postzegels uitgegeven 
over de eilandengroep 

Matsu. Deze eilanden liggen in 

de zeestraat tussen Taiwan en de 
Volksrepubliek China, maar veel 
dichter bij China dan bij Taiwan. 
Ze horen wel degelijk bij Taiwan 
die er ook de feitelijk macht 

uitoefent. 
Niettemin claimt China deze 
eilandengroep en beeldt ze ook 
af op landkaarten als deel van 
hun  provincie Fujian. Matsu is 
de naam van de haven van het 
hoofdeiland Nangan en wordt ook 
vaak gebruikt als aanduiding voor 
dit eiland. 
De postzegels laten achtereen-
volgens zien: Diongyin (5,00) 
en Beiagn (9,00) twee  kleinere 
eilanden van deze archipel, zee-
meeuwen (10,00) en de zee bij 
nacht (20,00).
Nu wordt het afwachten of de 
Volksrepubliek China op deze 
 politiek  gevoelige uitgiften 
reageert. 

Jan Heijs

T
Taiwan tart Volksrepubliek China met Matsu zegels

Bron kaartje: Google Maps
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Opgaven voor deze rubriek in 
het decembernummer 2017 
(verschijnt 7 december) moeten 
uiterlijk op 4 november in het 
bezit zijn van de redactie van
 ‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur!

Attentie: graag alle 
evenementen in 1x per 
seizoen doorgeven.

Voor opname onder het kopje 
‘Ruildagen’ moet u de vol
gende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en 
telefoonnummer en/of email 
adres van de organisator. 
Onvolledige opgaven van eve
nementen kunnen helaas niet 
verwerkt worden.

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan 
de redactie niet garanderen 
dat de genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang  vinden. 
De redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor even
tuele fouten in de evenement 
gegevens. Niet alle evenemen
ten zijn gratis toegankelijk. 
Verder is het mogelijk dat 
postzegels een onderdeel 
vormen van het materiaal 
dat op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u met klem 
om – en dat geldt dan vooral 
bij het bezoeken van ver van 
uw woonplaats gelegen eve
nementen – eerst even met de 
organisatoren te bellen.

Zoals u in Filatelie al heeft 
kunnen lezen, worden de 
prentbriefkaarten bij de 
KNBF een volwaardige 
tentoonstellingsklasse en 
zullen daarmee nadruk
kelijk de filatelistische 
wereld binnen treden. In 
deze rubriek zal er dan ook 
plaats gemaakt worden 
voor het vermelden van 
evenementen en beurzen 
op het gebied van prent
briefkaarten. Deze zullen 
dan wel aangemeld moeten 
worden. 

Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Wierden. Het Anker, Wilhelmina-
straat 28, T: 0546-571164.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl
Zutphen. MFC Waterkracht, 
Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 
10.00-16.00 uur. T: 0575-522040. 
a.langenhof@upcmail.nl 

8 oktober:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485
Echt. Clubgebouw St. Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-13.00 uur. T: 06-
27066971. robvossen@gmail.com
Hout-Blerick. Aktiviteiten Centrum 
“ Zalzershaof “, Zalzerskampweg 64, 
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.
Obdam: Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047.
Wassenaar. Hotel Van der Valk, 
Zijdeweg 54, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926.
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

10 oktober:
Diemen. De Schakel, Burg, Bicker-
straat 46a, 19.00-22.00 uur. T: 020-
6942002

11 oktober:
Mijdrecht. ‘t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 20.00-22.30 uur. 
T:0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl

12 oktober:
Kloetinge. Amicitia, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.00-22.00uur 
T:0113-228562. ecm@zeelandnet.nl 

14 oktober:
Amsterdam-Noord, Huize 
Antonius, Kamperfoelieweg 207, 
10.00–17.00 uur. T:06-53835096.
www.avdephilatelist.nl 
Capelle a/d IJssel. Sporthal De 
Lijster, Lijstersingel 20, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926. 
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. T: 070-3867303.
www.zhpv.nl

Elshout. Gebouw ‘t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-
374450. joop@jheeren.com
Gouda. Prinsenhof, Anna v. 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230/06-12131128.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. 
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. penningmeester@
deloupeleusden.nl
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220.
Welberg. Gemeenschapshuis De 
Vaert, Kap. Kockstr. 54, 19.00-22.00 
uur. T: 0167-563568, 06-11301128.
Zevenbergen. Moerdijkse Waard, 
Dr. Arienslaan 60 a, 13.00-17.00 uur. 
T: 0168-880031 of 0168-329134.

15 oktober:
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00. 
T: 0224-298416.
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com

16 oktober:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES

30 november-2 december:
Monaco. Monacophil 2017. 
www.monacophil.eu 

28-29 december:
Barneveld. Eindejaarsbeurs/Stamp-
tales. Veluwehal, Markt 6, 10.00-
17.00/16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl

2018
27+28 januari: 
Hilversum. Filateliebeurs, Dudok 
Arena. www.filateliebeurs.nl

maart:
Milaan, Italië. FEPA-Literatuur 
tentoonstelling. 
http://expo.fsfi.it/italia2018

30+31 maart:
Gouda. De Brievenbeurs, 
 Mammoet, Calslaan 101, 10.30-
17.00 uur / 10.00-16.00 uur. 
www. Brievenbeurs.com

3-5 mei:
Essen, Duitsland. Briefmarken-
messe. http://goo.gl/0s0P6v

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

7 oktober:
De Bilt, LACA, Cultureelcentrum 
H. F. Witte, Henri Dunantplein 4, 
12.00-17.00 uur. T: 010-4802961. 
pweda@live.nl 
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746. 
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. Oranjehof Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
Benmonshouwer@hetnet.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com

http://www.zhpv.nl/
mailto:robvossen@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
mailto:joop@jheeren.com
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://expo.fsfi.it/italia2018
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:Benmonshouwer@hetnet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
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17 oktober:
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13.00-16.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

18 oktober:
Amersfoort. De Bron, Vogelplein 
1, 13.30-16.00 uur. T: 06-21413789. 
jjpvdvat@gmail.com 

19 oktober:
Welberg. Gemeenschapshuis De 
Vaert, Kap. Kockstr. 54, 19.00-22.00 
uur. T: 0167-563568, 06-11301128.

21 oktober:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
 Gerberastraat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum Het Bol-
werk, Ravellijn 55, 10.00-16.00 uur. 
T: 055-3558600. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Boskoop. De Loods, Achter de 
Kerk, 13.00-17.00. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Katwijk aan de Rijn. Wijkgebouw 
de Wiek Fresiastraat 19, 10.00-15.00 
uur. T: 071- 5173995. www.post-
zegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl
Leidschendam. Wijkcentrum de Plint, 
Prins Frederiklaan 7, 13.00-16.00 
uur. T: 070-3867303. www.zhpv.nl
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur. T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Roden, ’t Dörpshuus Ny Rhoon, 
Roderweg 86, 10.00-15.00 uur. 
T: 0594-511169 / 0683389926. 
beurs@fvrl.nl

Winschoten. Gebouw SV Bovenbu-
ren Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-421497. rendering@ziggo.nl 

22 oktober:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 10-
13.00 uur. hermgeerlings@home.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. 
postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl

23 oktober:
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 19.00-
22.00 uur. T:024-6450041.

28 oktober:
Assen. Hotel Vd Valk, Balkenweg 1, 
09.30-16.00 uur. T: 050-5033926. 
Brielle. Zalencentrum, Langestraat 
76, 13.00-16.00 uur. T: 06-83676700. 
familiebouman2012@gmail.com
Bruchterveld (Ov.). Dorpshuis de 
Heujmansbelt, Wijkstraat 2a, 10.00 
-16.00 uur. T. 06-46615305.
janb@cbsdewiekslag.nl 
Dordrecht. Wijkcentrum “de Gra-
vin”, Gravensingel 19, 10.00-14.00 
uur. T: 06-19224614.
Lijnden. De Vluchthaven, Schiphol-
weg 649, 10.00-16.00 uur. T: 06-
54741761.
Mijdercht. Veenweidebad, Ont-
spanningsweg 1. 10.00-15.00 uur. 
T:0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl

Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T 0475 582658. 
Rotterdam. Oranjehof, 
Immanuel,Kantstraat 2, 10.00-
16.00 uur. T:06-29161783. 
www.pv-philatelica-rotterdam.nl
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

29 oktober:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Heerhugowaard. Zalencentrum 
“De Swan”, Middenweg 178, 10.00-
15.00 uur. T: 072-5715665.
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, Brink 7, 10.00-14.30 uur. 
jan.s.roelofsen@kpnmail.nl 
Rotterdam. Regardz Airport Hotel, 
Vliegveldweg 59-61, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926. 

4 november:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Drachten. Wijkcentrum De Utwyk, 
Oud Ambacht 116, 9.30-15.00 uur. 
T: 0513-620814.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746. 
Nieuwegein. Beursfabriek, 
Symfonielaan 5, 9.30-16.30 uur. 
www.verzamelendnederland.nl
Nunspeet. Verenigingsgebouw 
de Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. Oranjehof Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
Benmonshouwer@hetnet.nl
Spijkenisse. Het Praktijkcollege, E. 
van Dintelstraat 11, 10.00-15.00 uur. 
T: 0181-616995, maliev@planet.nl
Stadskanaal. Gebouw ‘De Rank’, 
Oosterkade 5, 9.30-15.00 uur. 
T: 0599-616693 
pzv-dekanaalstreek@outlook.com
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com

Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl

5 november:
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, 
Valkenierslaan 285a, 9.30-12.30 
uur. T: 0765144671. cees.mertens@
ziggo.nl www.pvbreda.nl
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 
1, 9:30–12:30u. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl
Nieuwegein. Beursfabriek, 
Symfonielaan 5, 9.30-16.30 uur. 
www.verzamelendnederland.nl
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 040-2019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl
Winterswijk. Theater ‘De Storm’, 
Haitsma Mulierweg 11, 10.00-16.00 
uur. T: 0543-515817.

11 november:
Alkmaar. Afas Stadion, Stadionweg 
1, 10.00-16.00 uur. T: 050-5033926. 
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. T: 070-3867303. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ‘t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-
374450. joop@jheeren.com
Gouda. Prinsenhof, Anna v. 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230/06-12131128.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
centrum De Helftheuvel, Helft-
heuvelpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. 
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. penningmeester@
deloupeleusden.nl

Comm (v/h Museum voor 
Communicatie)
Zeestraat 82, 
2518 AD ’s-Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Het museum heropent op 
3 november 2017.
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n het eerste deel van dit artikel – in 
het augustusnummer – hebben we 
aandacht besteed aan de postwaar-
destukken met het gegraveerde por-

tret (letterpress) van George VI; in het tweede 
deel komt het portret in reliëfdruk (embossed) 
aan de orde. Ook hier zullen we zien dat er 
zowel sprake is van officiële uitgiften (Post 
Office issues) als van particuliere uitgiften 
(Stamped to order issues of STO). De laatste 
zijn wel veruit in de meerderheid. 

Het portret in reliëfdruk
Alle reliëf-zegelbeelden tonen het portret van 
de koning dat gemaakt werd door Edmund 
Dulac. Variatie is er uiteraard in waarde en in 

kleur, maar ook het randschrift. Daarbij komen 
drie typen voor, met als vaste tekst respec-
tievelijk ‘Postage’, ‘Postage … Registration’ 
en ‘Registration’ (afb. 1a-c). De laatste twee 
varianten hebben betrekking op aantekenen-
veloppen.

Eerste reeks lage waarden 
Net als bij de gegraveerde zegelbeelden zijn 
de vijf lage waarden van het reliëf-zegelbeeld 
uitgegeven in twee kleurenreeksen. De eerste 
reeks, uit 1939/1940 was: ½ d groen - 1 d 
rood - 1½ d bruin - 2d oranje - 2½ d blauw. 
De waarde in het zegelbeeld werd niet alleen 
aangegeven met cijfers, maar ook nog eens in 
letters in het randschrift. De Britten spellen 

POST
W

A
ARDESTUK

K
E

N dat als volgt: halfpenny, one penny, three 
halfpence, two pence, en two pence halfpenny, 
telkens voorafgegaan door het woord ‘Postage’. 
Het zegelbeeld ½ d groen werd vooral ge-
bruikt op drukwerkenveloppen, bijvoorbeeld 
voor het versturen van rekeningen (afb. 2). 
Dit zijn voornamelijk particuliere uitgiften 
(Stamped to order). Britse vensterenveloppen 
zijn per definitie STO: officiële uitgiften zijn 
nooit voorzien van een venster.
Ook het zegelbeeld 1 d rood is typisch voor 
drukwerk, bijvoorbeeld de enveloppen waarin 
het Londense waterleidingbedrijf nota’s 
verstuurde (afb. 3). 
Natuurlijk zijn er ook officiële uitgiften met 
het reliëf-zegelbeeld, bijvoorbeeld de envelop-
pen 1½ d (three halfpence) bruin en 2½d (two 
pence halfpenny) blauw in het typisch Britse 
formaat H, 93 x 120 mm (afb. 4 en 5).
Het zegelbeeld van 2 d oranje uit de eerste 
kleurenreeks is zeer zeldzaam. Het komt al-
leen voor op enkele STO-postwaardestukken. 
Gebruikte exemplaren hebben een catalo-
guswaarde van 75 Britse ponden.1 We laten 
een ongebruikt stuk zien: een gegomd etiket 
zonder afzendergegevens, met alleen een 
zegelbeeld (afb. 6).

Tweede reeks lage waarden 
De tweede kleurenreeks van de lage waarden 
van het reliëf-zegelbeeld, uitgegeven in 1950, 
was als volgt samengesteld: ½ d oranje - 1 d 

samenstelling: Jacques Spijkerman. jacspijkerman@msn.com 

€

I

George VI: The
King’s Portrait [2]

Afb. 1a-c: 
variatie in het 
randschrift.

Afb. 2: vensterenvelopje voorgefrankeerd als drukwerk (Printed Paper Rate). Afb. 3: vensterenvelopje van het Waterleidingbedrijf.

Afb. 4: 
Post 
Office-
envelop 
1½ d in 
formaat H.

Afb. 5: 
Post 
Office-
envelop 
2½ d in 
formaat H.
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blauw - 1½ d groen - 2d bruin - 2½ d rood.
Zegelbeeld ½ d oranje komt uitsluitend voor 
op Stamped to Order-postwaardestukken, en 
dan vooral als bijdruk na een tariefwijziging. 
Als voorbeeld een envelopje van het energie-
bedrijf North Thames Gas Board uit 1951. Een 
dergelijk stuk kan trouwens voor thematische 
verzamelaars prima bruikbaar zijn (afb. 7). 
Postwaardestukken met de waarde 1 d blauw 
zijn eveneens moeilijk te vinden. Ook hier 
geldt dat het zegelbeeld alleen voorkomt op 
STO-materiaal. Op een internetveiling heb ik 
jaren geleden een prachtig stuk voorbij zien 
komen: een voorgeadresseerd etiket voor 
braillezendingen (afb. 8). 
Three halfpence was in de jaren ’50 een nor-

maal drukwerktarief, vandaar dat zegelbeeld 
1½ d groen vrij veel voorkomt op zakelijke 
STO-enveloppen. Meestal zijn die in de linker-
bovenhoek voorzien van afzendergegevens, 
zoals naam, adres en/of logo. Brouwerij 
Worthington was blijkbaar bekend genoeg om 
het bij een plaatje te houden (afb. 9). 
Toen het drukwerktarief verhoogd werd, kwam 
het zegelbeeld 2d bruin in gebruik. Ook dit 
zegelbeeld zult u gemakkelijk kunnen vinden 
op enveloppen van allerlei afmetingen en 
kleuren (afb. 10). 
De meeste vensterenveloppen die we tot nu 
toe toonden, zullen waarschijnlijk gebruikt zijn 
voor het versturen van rekeningen of recla-
medrukwerk. Sommige afzenders vonden het 

belangrijk om te benadrukken dat hun zending 
geen reclame bevatte, zoals blijkt uit een enve-
lop met zegelbeeld 2½ d rood (afb. 11).

Hogere waarden 
Naast de vijf lage waarden kennen we zes 
hogere waarden van het zegelbeeld George VI 
in reliëfdruk. Hierbij gaat het nog steeds om 
zegelbeelden met de tekst ‘Postage’ en een 
waarde in cijfers en in letters. Opvallend is, dat 
deze hogere waarden andere vormen hebben 
dan het ovaal van de lage waarden.
Het violette zegelbeeld van 3 d (three pence) 
en het blauwe van 4 d (four pence) zijn in 
1950 ingevoerd voor gebruik op zwaardere 
brieven en/of verder bestemmingen, maar 

Afb. 6: Gegomd etiket. Afb. 7: Vensterenvelopje met twee zegelbeelden.

Afb. 8: 
Etiket voor 
braille-
zendingen.

Afb. 9: 
Drukwerk-
envelopje 
van 
brouwerij 
Worthing-
ton.

Afb. 10: Bruin zegelbeeld op blauw papier. Afb. 11: Vensterenvelop met waarschuwing.
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komen later ook voor op vensterenveloppen 
met rekeningen (afb. 12+13). 
Het paarse zegelbeeld van 6 d (six pence) is 
een iets ander verhaal. Het werd voor het eerst 
gebruikt in 1940 op een telegramformulier, 
maar dekte later het tarief voor zendingen naar 
het buitenland. Zo kan men het aantreffen op 
een enveloppe verstuurd door de Tea Planters 
and Importers Co. (een grootverbruiker van 
Stamped to Order -enveloppen) en op een STO-
luchtpostblad, begin jaren ‘60 (afb. 14a+b).
Als verzamelaar van gebruikte postwaarde-
stukken heb ik met telegramformulieren een 
probleem: deze formulieren kun je alleen 

ongebruikt in handen krijgen. Nadat ze 
gebruikt zijn, worden ze door de posterijen 
behouden en later vernietigd. De hoogste 
waarden van het zegelbeeld George VI in reliëf, 
die alleen op telegramformulieren voorkomen, 
tonen we u dus ongebruikt. Het gaat om de 
9d (nine pence) olijfgroen, de 1 s (one shilling) 
lichtbruin en de 1’6 (one shilling and sixpence) 
violetblauw (afb. 15a-c) . 

Aantekenenveloppen 
In alle voorgaande zegelbeelden zagen we de 
tekst ‘Postage’, ook bij de telegramformulie-
ren. Maar er zijn postwaardestukken waarbij 

de afzender naast het port ook een recht moet 
betalen: enveloppen voor aangetekende zen-
dingen. Op Britse aantekenenveloppen staat 
in het zegelbeeld daarom ook ‘Registration’. Bij 
militaire enveloppen is dat anders – daarover 
later meer.
De eerste aantekenenvelop met zegelbeeld 
George VI in reliëf verscheen in 1939. Het 
paarsrode zegelbeeld vermeldt in cijfers de 
waarde 4½ (pence). In het randschrift is dat 
uitgesplitst in ‘Postage three halfpence’ en 
‘Registration three pence’ (afb. 16).
Toen in de loop van de jaren het port en/of het 
recht voor de aantekenenveloppen verhoogd 

Afb. 12: Vensterenvelop van Esso.

Afb. 14a: 
Envelop 
met bui-
tenlandse 
bestem-
ming.

Afb. 13: Envelop met buitenlandse bestemming.

Afb. 14b: 
Particulier 
luchtpost-
blad.

Afb. 16: Aantekenenvelop met bijfrankering.

Afb. 15 a-c: Tele-
gramformulieren 
met hoge waarden.
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werden, werden enveloppen uitgegeven in de 
penny-waarden 5½ (lichtbruin), 6½ (paars-
rood) en 8½ (donkergrijs). Voor wie compleet 
zou willen zijn met zijn collectie van dit mate-
riaal: Britse (aanteken-)enveloppen worden 
meestal in een aantal verschillende formaten 
uitgegeven. De meeste verzamelaars kiezen 
voor de kleinere formaten F (83 x 134 mm) en 
G (93 x 154 mm). Zie afb. 17-19. 

Aantekenenveloppen voor militairen
De laatste soort postwaardestukken die we 
noemen uit de tijd van koning George VI, zijn 
de aantekenenveloppen voor militairen. De 
zegelbeelden van deze enveloppen – in de 

loop van de tijd 3 d groen, 4 d groen en 6 d 
paarsrood –verantwoorden alleen het aante-
kenrecht, vandaar het randschrift ‘Registra-
tion’. In principe moet het port op dergelijke 
enveloppen verantwoord worden door het 
bijplakken van postzegels, maar militairen in 
actieve dienst genoten portvrijdom, dus die 
hoefden alleen het aantekenrecht te betalen 
(afb. 20). 
Omdat deze enveloppen per veldpost 
verstuurd zijn, zien we in de stempels en 
strookjes geen plaatsnaam, maar het nummer 
van een veldpostkantoor. Uiteraard kun je 
uitzoeken waar ter wereld het betreffende 
kantoor op het moment van verzending ge-

vestigd was, maar vaak valt uit het bijgeplakte 
port af te leiden of het ging om een zending uit 
het buitenland (afb. 21) of uit het binnenland 
(afb. 22).
Er valt nog veel meer moois te tonen aan post-
waardestukken van koning George VI, vooral 
op het gebied van meervoudige (compound) 
zegelbeelden, maar voorlopig nemen we 
afscheid van ‘The King’s Portrait’.

Noot 
1. Dé catalogus voor Britse postwaardestukken: Alan 
Huggins Andy Colin Baker, Collect British Postal Stati-
onery. A simplified Listing of British Postal Stationery 
1840 to 2007. GB Philatelic Publications Ltd, 2007.

Afb. 22: Aantekenenvelop 6 d, port binnenland 2½ d.

Afb. 20: Aantekenenvelop 3 d, verzonden door militair met portvrijdom.Afb. 19: Aantekenenvelop 8½ d in formaat G.

Afb. 21: Aantekenenvelop 4 d, port buitenland 18 d.

Afb. 18: Aantekenenvelop 6½ d in formaat F.Afb. 17: Aantekenenvelop 5½ d in formaat F.



622 FILATELIE  OKTOBER 2017

 
samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
Prinses Wilhelmina op nieuw presti-
geboekje
Het was geen slecht idee van de 
post om vanaf 2009 de Dag van de 
Postzegel te vieren met reprises van 
permanente postzegelseries uit het 
verleden. Tellen we de speciaal voor 
luchtpost bedoelde 36-centzegel 
uit 1931 (in boekje PR 40, 2013) ook 
mee, dan komen we dit jaar aan de 
negende uitgifte.
Gekozen is voor Prinses Wilhelmina 
‘hangend haar’, een permanente 
serie uit 1891 naar een foto van 
Kameke: boekje PR 73 (afb. 1). De 
inhoud van dit prestigeboekje be-
staat uit tien zegels tarief 1. Prijs is 
€ 12.45. De zegels zijn natuurlijk het 
belangrijkst, maar het boekje bevat 
verder een overvloed aan wetens-
waardigheden over deze tot en met 
31 december van het jaar 1899 geldi-
ge serie. Hier ook een afbeelding van 
het opengeslagen boekje (afb 2). 

AUSTRALIË
Satelliet
Australië wilde ook mee in de 
vaart der volkeren en lanceerde op 
29 november 1967 zijn eerste satel-
liet, de WRESAT (Weapons Research 
Establishment Satellite). Het was 
het derde land dat vanaf het eigen 
grondgebied – met een raket van 
Amerikaanse makelij weliswaar – 
een satelliet de ruimte in schoot. 
Vijftig jaar geleden nu, dus geschikt 
voor een postzegeluitgifte. Een 
zegel van $1 was op 12 september 
het resultaat. Ook verkrijgbaar in 
boekjes van twintig stuks.

BOSNIË HERZEGOVINA (FED)
Europa 
De Europazegels van 9 mei blijken 
ook in een boekje uitgegeven te zijn. 
De inhoud bestaat uit een velletje 
(afb. 3) van driemaal de twee 
zegels met afbeeldingen van het 
historische slot van de Bosnische 
stad Jajce. De zegels hebben een 
waarde van 2.50 km, zodat de prijs 
van het boekje op 15.00 km komt. 

DUITSLAND
Reformatie 500 jaar en Slot 
Wartburg
Duitsland slaagde er op inventieve 
wijze in de herdenking van 500 jaar 

Reformatie en het thema van de 
europazegels van dit jaar te combi-
neren. Er verschenen eerder dit jaar 
al twee zegels: een afbeelding van 
Luther en de europazegel met een 
afbeelding van Slot Wartburg bij 
Eisenach, waar Luther in 1521 enige 
tijd incognito verbleef. Beide zegels 
hebben een waarde van € 0.70.
Op 10 augustus zag een boekje 
(afb. 4) met vier van beide zegels 
het licht. Prijs van het boekje is 
derhalve € 5.60.

FRANKRIJK
Bruggen en viaducten
Op 2 september kwam de Franse 
post met een boekje (afb. 5) waarop 
beroemde en mooie bruggen, 
viaducten en aquaducten te zien 
zijn. Niet alleen uit Frankrijk, maar er 
wordt ook buiten de eigen landgren-
zen gekeken. De meeste zijn over-
bekend: de Romaanse Pont-du-Gard 
bij Nîmes, het viaduct bij Morlaix, de 
kanaalbrug over de Loire bij Digoin 
en de Pont Alexandere III – Pont de 
la Concorde (samen op een zegel) in 

• P
O
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ZE

GELBOEK
JE

S • Parijs. De vier buitenlandse bruggen 
zijn de Tower Bridge in Londen, de 
Ponte Vecchio in Florence, de U-Bein 
voetgangersbrug bij Amararapura in 
Myanmar en de Brooklyn en Manhat-
tan bruggen, ook weer op een zegel.
De twaalf zegels hebben het groene 
tarief (73c), zodat het boekje op 
€ 8.76 komt.

Hello Maestro
De Maestro met zijn lange witte 
baard is al dertig jaar de hoofdper-
soon in de animatieserie Once Upon 
A Time… De dertigste verjaardag 
werd aangegrepen om een aantal 
vernieuwingen door te voeren. En 
op 23 september zag een speci-
ale postzegel het licht met Hello 
Maestro en twee andere karakters. 
Er verscheen tevens een soort 
boekje met tien zegels (tarief lettre 
verte) en een aantal stickers. Dit 
post noemt het geen boekje, maar 
omschrijft het als een collector. Het 
formaat is weliswaar groter dan 
we van Frankrijk gewend zijn, maar 
doordat het gevouwen is, is het wel 

degelijk een boekje. De prijs ervan 
bedraagt € 9.80. Tegelijk verscheen 
er een boekje met twaalf Marianne 
zegels (ook het groene tarief) met 
op de kaft reclame voor Maestro.

Circuskunst
Wat in een circus gebeurt, is natuur-
lijk ook een dramatische kunstvorm, 
net zoals dans of theater. De naam 
circus verwijst rechtstreeks naar de 
cirkel waarin het allemaal gebeurt. 
Hoewel dieren zo ongeveer verleden 
tijd zijn, blijft er nog genoeg te 
genieten over van acrobaten, clowns, 
jongleurs en illusionisten.
Twaalf op 30 september verschenen 
postzegels in een boekje geven 
er voorbeelden van. Ook nog van 
dieren trouwens! De zegels hebben 
weer het groene tarief (=73c) voor 
langzame post;.

GUERNSEY
Kusten
Als eiland heb je behoorlijk wat kust. 
Dat geldt ook voor Guernsey, gele-
gen in de Baai van St Malo, tussen 

1 2

53

6 7 8

4
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Frankrijk en Engeland. Ook een grote 
verscheidenheid aan kusten, hetgeen 
te zien valt op de tien op 1 september 
verschenen postzegels: vijf voor post 
binnen Guernsey (44p) en vijf voor post 
naar het Verenigd Koninkrijk (59p). Het 
zijn mooie panoramische scènes, een 
soort artist impressions.
De zelfklevende zegels zijn vervaardigd 
door Enschedé. Er zijn tevens twee 
boekjes met elk tien zegels.

HONGKONG 
Professor JAO Tsung-i
Geen postzegelboekje, maar een 
ansichtkaartenboekje. Zeven ‘pre-paid’ 
kaarten met producten van de Chinese 
schilder en kalligraaf JAO Tsung-i vor-
men de inhoud van een op 5 september 
verschenen boekje. De frankering geldt 
voor luchtpost. Prijs van het prestige-
boekje is $ 55.

INDIA
Kalenderboekje
De fantasie van sommige postadminis-
traties kent geen grenzen. Zo verscheen 
op 1 januari van dit jaar in India een 
twaalf zegels tellende serie handvaar-
digheidskunst. Mooie plaatjes van onder 
meer pashmina, een masker, aardewerk 
en borduursels. Je kon de zegels kopen 
in velletjes van alle twaalf zegels, maar 
ook per stuk op twaalf blaadjes in een 
bureaukalender met een spiraalbinding.
Hoewel de zegels 25R per stuk zijn, 
kostte de kalender wel wat meer: 1000R. 
Er gingen maar liefst 50.000 kalenders 
over de toonbank.

POLYNESIË
Honden en katten
Het Franse Polynesië kwam op 25 au-
gustus met een boekje met zes zegels 
waarop honden en katten staan afge-
beeld. De zegels kosten 100f. 

RUSLAND
25 Jaar Republiek Ingushetia
Op 28 juli verscheen een prestigeboekje 
(afb. 6) ter gelegenheid van de 25e ver-
jaardag van de Republiek Ingushetia, 
in Nederland ook wel Ingoesjetië ge-
noemd. Het is een autonome republiek 
gelegen in de noordelijke Kaukasus. 
Mede door buurrepubliek Tsjetsjenië is 
het er niet al te rustig.
Het boekje bevat eerder verschenen 
zegels met voorstellingen die verband 
houden met dit gebied. Op de voorzijde 
van het boekje en op de jubileumzegel 
(uitgekomen op 4 juni) staat het wapen 
van de republiek afgebeeld.

Museum Bakhchysarai
Een postale provocatie dit keer. Het 

betreft een op 4 augustus verschenen 
prestigeboekje (afb. 7), nu gewijd aan 
de 100e verjaardag van het museum in 
het op de Krim gelegen Bakhchysarai. 
Het is een museum dat veel toont op 
archeologisch gebied en de geschiede-
nis en cultuur van de streek belicht. 
De Krim staat onder Russisch gezag, 
maar wordt door zowat de hele wereld 
nog steeds als Oekraïens grondgebied 
beschouwd.
Het boekje bevat een velletje met een 
zegel van 100r met een afbeelding van 
het Hansaray paleis in Bakhchysarai. 

VERENIGDE NATIES
De zijderoute
Al heel wat mooie stukjes van de aarde 
zijn door UNESCO tot werelderfgoed 
benoemd: gebieden, steden, gebou-
wen, tradities. Al geruime tijd geeft de 
postdienst van de Verenigde Naties (in 
New York, Genève en Wenen) jaarlijks 
een serie postzegels uit, waarmee zo’n 
erfgoed extra aandacht krijgt. Dit jaar 
is dat de Zijderoute, de karavaanroutes 
tussen Azië, het Midden-Oosten en 
Zuid-Europa. De verbinding die niet al-
leen goederen vervoerde (zijde, voedsel, 
kleding), maar ook op het gebied van 
het geloof, de wetenschap en de cultuur 
van grote betekenis was. Er werden 
overigens ook ziekten door verspreid.
De zes zegels, met afbeeldingen uit 
China, Kirgizië, Oezbekistan, Turkme-
nistan, Iran en Turkije, zijn ook in drie 
prestigeboekjes (afb. 8) te koop: de 
Engelstalige uitgave van New York, de 
Franse van Genève en de Duitse van 
Wenen.

ZWEDEN
Lars Lerin
Hoewel ik er nooit van gehoord had, 
blijkt Lars Lerin een van ’s werelds beste 
waterverfschilders te zijn. Hij heeft 
intussen al meer dan 50 boeken met 
teksten en afbeeldingen gepubliceerd.
In overleg met de artiest is er een vijftal 
motieven gekozen voor een op 24 au-
gustus verschenen serie postzegels. 
Deze zijn alleen verkrijgbaar in boekjes. 
De inhoud ervan bestaat uit twee maal 
de serie. De vermelding ‘brev’ duidt op 
een frankeerwaarde van 7 kronen.

Appelfeest
De herfst treedt in Zweden wat eerder 
in dan hier. De oogsttijd van appels 
is daardoor kennelijk ook wat eerder. 
Tenminste, al op 24 augustus verscheen 
een boekje met een vijftal appelfeestze-
gels. Ze zijn bestemd voor post naar het 
buitenland en hebben een waarde van 
21 kronen. Nog geen appelgroet gehad 
uit Zweden?

 

Gevraagd

Prefix catalogus 2011 
of van latere datum van 
Luxemburg. E. Huizinga, 
Gerard van Velde-Passage 
3, 8181HD Heerde. (Geen 
Prefix Michel) 0622056395.

Diversen

Filitalia, gezellige club voor 
verzamelaars van Italië, San 
Marino en Vaticaan. Bekijk 
de veiling op www.filitalia.nl.
Lid worden: bel 06-
53313000 of 0181-774870. 

Emmeloord. 11 november 
postzegelbeurs 10-16 uur. 
MFC Corn. Dirkzplein 10. 
Inl. J. Elshof.
Tel: 0527615628.

PV Onder de Loupe Noord-
wijk. 47e grote veiling 
vrydag 27 oktober 2017.
Info www.onderdeloupe.nl

Studiegroep Britannia,
de verzamelaars van 
 engeland en gebieden.
bel 0575-848859, zie
www.sgbritannia.nl
blad, meetings, grote veilin-
gen, boekjes en verzamel-
plezier. join the club!

Huizen. Zaterdag 25-NOV-17 
grote ruilbeurs met tevens 
veiling. Semi-handelaren 
worden uitgenodigd waarbij 
eerste 3 tafels gratis zijn. Info:
J. Visscher. Tel. 035-5387550 
of gjvis123@xs4all.nl

Studiegroep China Filatelie
5 bijeenkomsten en veilingen
website:www.chinafilatelie.nl
Inl. W.Terlouw/Tel.0182-
379470

Verzamelt u Liechten-
stein? Voor 20 euro per jaar 
bent u lid van de NVPVL. 
4x per jaar blad met veiling, 
nieuwtjes en artikelen 2x 
bijeenkomst in Utrecht of 
ontmoet ons bij een van de 
bekende beurzen. 
www.nvpvl.nl

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeen-
komsten en 7 veilingen. 
Een uitgebreide bibliotheek 
en rondzendingen. Onze 
website: www.usca.nl 
Erik Mulder, info@usca.nl 
Tel. 06-25240316.

JVC Joure houdt haar 
ruilbeurs voor postze-
gels munten en kaarten 
zaterdag 14 oktober van 
10-15 uur.Partycentrum ‘t 
Haske, Vegelinsweg 20. Info: 
S.Wolters. Tel. 0513-415916. 
Volgende beurs 9-12-2017 en 
10-2-2018.

Rondzendvereniging 
Contact schept Kracht 
biedt sinds 1926 gerichte 
kwaliteitsrondzendingen 
per verzamelgebied. Contri-
butie €9 per jaar. Tegemoet-
koming in portokosten. Zie 
www.csk.nu Tel 0514 850744

Contactgroep Frankrijk Ver-
zamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk en 
voorm. Franse Kol., eigen 
blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19,- euro. Info: 
Jan Walschots, Tel. 0180-
316452 E-mail: secretaris@
cfv-marianne.nl 
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et klein zegel is een fiscaal instru-
ment, een zegel, dat tijdens de 
tachtigjarige oorlog in 1623 is 
uitgevonden door Johannes 

Le Maire.1 Men was na de afloop van het 
twaalfjarig bestand in 1621 hard op zoek naar 
nieuwe belastingen om de weer opgelaaide 
oorlog te kunnen financieren. Het klein zegel 
werd voor het eerst ingevoerd in de provincie 
Holland op 13 augustus 1624, waarna het in de 
tweehonderd jaar die volgde door elk land ter 
wereld werd gekopieerd. In Nederland is het 
klein zegel, althans de opvolger daarvan, pas 
in 1971 afgeschaft. Het heeft in Nederland dus 
348 jaar bestaan. In sommige landen bestaat 
het nog steeds.

Wat is een klein zegel?
De essentie van het klein zegel is betrekkelijk 
eenvoudig: bepaalde documenten, vooral 
notariële akten zoals bijvoorbeeld koopakten 
voor vastgoed, lijfrenteovereenkomsten, 
huurovereenkomsten, huwelijkse voorwaar-
den, geldleenovereenkomsten en testamenten 

H

Op het Nederlands grondgebied 
tussen 17951815, en de geboorte 
van het eerste echte plakzegel. 
door Fons Overwater

moesten worden voorzien van een klein zegel. 
Bij ontbreken van een dergelijk zegel op de 
betreffende akten kon men geen rechts-
bescherming krijgen of nakoming van de 
inhoud eisen bij rechters, griffiers, notarissen, 
schouten en burgemeesters. Het was deze 
functionarissen zelfs verboden om kennis 
te nemen van akten die niet gezegeld waren. 
Zonder klein zegel op je akte stond je er dus 
alleen voor. In latere jaren kon men bovendien 
een boete krijgen als een dergelijk zegel niet 
op een akte zat. Kortom, bij de geringste 
twijfel inzake de nakoming van partijen bij een 
overeenkomst bood het hebben van een klein 
zegel op bedoelde akte niet alleen maximale 
rechtszekerheid, maar scheelde in later jaren 
ook een boete.

Uit het klein zegel zijn talloze andere fiscaal 
zegels voortgekomen, tot en met de nog im-
mer bestaande tabaksbanderollen. Wat nader 
onderzoek zou vergen is of de Nederlandse 
uitvinder van het poststempel, Jacob Quack, 
voor zijn uitvinding was geïnspireerd door het 
Zeeuwse klein zegel. Het Zeeuwse klein zegel 
was namelijk niet, zoals in de rest van de Re-
publiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een 
droogstempel maar een natzegel en bestond 
reeds voor de uitvinding van het poststempel 
(afb. 1-3a).
En ook de uitvinder van de postzegel zal door 
het klein zegel zijn geïnspireerd, zeker na 
het innovatieve karakter van een nieuw type 
fiscaal zegel genaamd ‘zegel op de objecten 
van handel en weelde’ in 1806. Maar daarover 
later meer.

De ontwikkeling van het klein 
zegel onder vier muntstelsels

1. Oudst bekende 3 st. 
poststempel uit 1667
(Gemeente archief Amster-
dam, geplukt van internet)

2. Klein zegel 4 st. Zeeland 
uit 1664 (Het Utrechts 
 Archief dossier 26-750, 
foto van Jantine Bloemhof)

3+3a. Voorbeeld van een akte uit 
1637 met (opgeplakt) klein zegel 
van 8 stuivers provincie Overijssel

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 

DOOR DE EEUWEN HEEN
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De roerige periode 1795-1815
Het klein zegel heeft, zoals hierboven beschre-
ven, 348 jaar bestaan. Het heeft in die 348 jaar 
vele oorlogen, bezettingen, crises en fiscale 
en monetaire hervormingen overleefd. De 
meest roerige was die tussen het begin van de 
Bataafse Revolutie in 1794 en de oprichting van 
het Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Roerig 
was het toen niet alleen op het Nederlandse 
grondgebied. In veel gebieden van Europa 
vonden er in die periode revoluties plaats en 
werden verschrikkelijke oorlogen uitgevochten. 
Daarnaast werden in die periode in veel landen 
zeer ingrijpende staatkundige hervormingen en 
moderniseringen doorgevoerd. Het was ook een 
periode van opkomende industrialisering en na-
tievorming. De Bataafse revolutionairen grepen 
de macht in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden op 19 januari 1795, een dag nadat 
erfstadhouder Willem V naar Engeland was 
gevlucht. Een nieuwe en roerige tijd brak aan.

De vier muntstelsels en het klein zegel 
1795-1815
In de periode 1795-1815 is er sprake geweest 
van vier muntstelsels met dito afspiegeling in 
de klein zegels. Die viermuntstelsels zijn:
1. De aflopende muntstelsels van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden onder de 
Bataafse Republiek en het Bataafs Gemene-
best 1795-1806
2. Het muntstelsel van de Koninkrijk Holland 
1806-1810
3. Het muntstelsel van het Keizerrijk Frankrijk 
1810-1813
4. Het muntstelsel van het Koninkrijk der 
Nederlanden 1813-1815

De aflopende muntstelsels van de 
 Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen onder de Bataafse Republiek en 
het Bataafs Gemenebest,1795-1806
Gedurende de periode van de Bataafse repu-
bliek tot 1801 en de periode van het Bataafs 
Gemenebest tot 1806 zijn er verschillende 
pogingen ondernomen om de provinciale 
munten af te schaffen en te vervangen door 
een nationale munt. Dat is niet gelukt. Verder 
dan een wetsvoorstel en enkele ontwerpen 
van nieuwe munten is het niet gekomen. De 
provinciale munten bleven geldig en werden 
nog steeds aangemaakt. De gulden bleef 
overal het uitgangspunt, verdeeld in 20 stui-
vers en waarbij de stuivers weer onderver-
deeld werden in 16 penningen.
Ten aanzien van de introductie van een nieuw 
stelsel van het klein zegel was men iets succes-
voller. Het klein zegel van de Staten Generaal 
werd al vervangen in 1798. Dat klein zegel werd 
gebruikt voor boven-provinciale aangelegen-
heden én voor de Generaliteitslanden. De klein 
zegels van de provincies werden pas vervangen 
in 1806. Ter vervanging van het klein zegel van 
de Staten Generaal kwamen er twee nieuw 
type zegels. Het nieuwe ‘Nationaal Klein Zegel’ 
verving het klein zegel voor boven-provinciale 
aangelegenheden en het ‘Brabants Klein Zegel’ 
die voor het Generaliteitsland Brabant.

Voorbeelden van verschillende provinciale 
klein zegels ten tijde van de Republiek, die 
geldig bleven tot 1806 (afb. 4-7).
Het klein zegel van de Staten Generaal, dat 
geldig was voor bepaalde akten in de Re-
publiek en vervangen werd door het eerste 
Nationaal Klein Zegel en het Brabants Klein 
Zegel (afb. 8-10).

Pas in 1806 lukte het om de provinciale 
klein zegels én de nationaal klein zegels te 
vervangen door één uniform systeem van 
het Bataafs Zegel. Dat zegel bleef geldig tot 
de Bataafs Gemenebest omgevormd werd 
tot het Koninkrijk Holland. Er zijn dus twee 
emissies van het Bataafs Zegel geweest: 
1806 en 1807 (afb. 11).

Plakzegel
Voor filatelisten is de centralisatie van het 
belastingstelsel in 1806 voorts interessant 
vanwege de introductie van het eerste plak-
zegel. Het zogenaamde ‘zegel op de objecten 
van handel en weelde’ werd geïntroduceerd, 
een vinding van de toenmalige minister van 
Financiën Alexander Gogel. Deze zegels 
moesten in vellen gekocht worden en had-
den denominaties van een halve stuiver 
tot 16 guldens. Vervolgens moesten de 
handelaren en winkeliers de zegels uitknip-
pen en opplakken op alle aan dit zegelrecht 
onderworpen – honderden – objecten, zoals 
daar zijn hoeden, zakhorloges, waaiers en 
almanakken. Van deze zegels zijn er vrijwel 
geen overgeleverd behalve in almanakken 
uit de jaren 1807-1810 (afb. 12-14).
De innovaties van dit zegel bestonden 
hieruit dat je ze per vel moest kopen, en zelf 
diende uit te knippen en plakken op luxe 
goederen. Daarmee was het een voorloper 
van de omzetbelasting. Wat ook nieuw was 
is dat hiermee de consument werd getrof-
fen, niet een partij bij een overeenkomst of 
akte zoals dat tot dusver het geval was bij 
het zegelrecht.

4. Holland 5. Utrecht 6. West Friesland 7. Gelderland

10. Brabants Klein Zegel 24 gl9. Nationaal Klein Zegel 24 gl8. Staten Generaal tot 1798 2 gl 8 st
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11. Bataafs zegel met 
cumulatief stempels 
(300+100+2=) 
402 guldens
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Het muntstelsel van het Koninkrijk 
Holland 1806-1810
Ten tijde van het Koninkrijk Holland werd 
de centralisatie van allerlei overheidstaken 
voortgezet. De rechten van de provincies 
werden bijna volledig beknot om plaats te 
maken voor nationale macht en regelingen. 
Zo ook het munt- en fiscaalstelsel waarvan 
de centralisatie al begonnen was ten tijde van 
de Bataafse Republiek. Voor het muntstelsel 
werd aangesloten bij het Franse systeem van 
de dubbele standaard. De dubbele standaard 
is een muntsysteem waarbij de waarde van de 
munt bepaald wordt door twee factoren, goud-
prijs en de zilverprijs. Zo werden er guldens en 
rijksdaalders geslagen van zilver en gouden 
munten van 10 en 20 gulden. Daarmee hadden 
ze, in tegenstelling tot daarvoor, een vaste on-
derlinge binnenlandse koers. De denominaties 
van de klein zegel bleven hetzelfde (afb. 15).

Het muntstelsel van het Keizerrijk 
Frankrijk
Het Koninkrijk Holland werd in 1810 door 
Napoleon Bonaparte geannexeerd en het 
Nederlandse grondgebied kwam daarbij te 
behoren tot het Keizerrijk Frankrijk. Als gevolg 
daarvan werden de wetten van Frankrijk geldig 
in Nederland, waaronder het muntstelsel en 
de belastingregelingen.

Een van de zaken waar we als gevolg van de 
Franse revolutie heden ten dage nog veel 
profijt van hebben is de invoering van het de-
cimale en metrieke stelsel. Wat bijna niemand 
weet is dat het de Franse revolutionairen 
waren die de oplossing brachten voor een im-
mens en kostbaar probleem: de honderden in 
gebruik zijnde verschillende maten, gewich-
ten, munt- en rekeneenheden in Frankrijk en 
daarbuiten.

Waarom een revolutie in meten,  
rekenen en muntstelsel?
Tot aan het einde van de 18e eeuw had elke 
stad en elke streek zijn eigen maten, gewich-
ten, munt- en rekeneenheden. Als je toen een 
vaatje bier van Amsterdam over land naar 
Parijs zou willen exporteren, of een vaatje wijn 
vice versa, moest zo’n vaatje vanwege tollen 
en accijnzen onderweg vele tientallen malen 
gewogen en gemeten worden, en telkens weer 
met andere maten en gewichten. Om vervol-
gens tollen en accijnzen te betalen in talloze 
verschillende munt- en rekeneenheden. Dat 
was alles bij elkaar een enorme handelsbe-
lemmering. Vandaar dat het bijvoorbeeld veel 
sneller en goedkoper was om via de haven 
van Amsterdam zo’n tonnetje rechtstreeks 
over zee naar de dichtstbijzijnde haven van 
Parijs te brengen. Scheelde enorm veel tijd en 

12. Vel zegels (In bezit van belasting- 
en douane museum te Rotterdam)

13. Almanak met opgeplakt zegel
14. Zegel van 
een ½ stuiver

15. Suppletoir Zegel van ½ stuiver van het Koninkrijk Holland uit 1809

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilver
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belastingen! Aan die lappendeken van maten, 
gewichten, munten en rekeneenheden moest 
in verband met het stimuleren van handel en 
economie een einde komen en die kwam er 
met de Franse revolutie. Alle barrières wer-
den geslecht en maten, gewichten, munt- en 
rekeneenheden werden landelijk geünifor-
meerd en op het metrieke stelsel gebaseerd.

Naar een hypermodern en 
universeel stelsel
Voor de uniformering van de maten en 
gewichten kozen de Franse revolutionairen 
bewust voor een universeel stelsel om 
acceptatie daarvan door andere landen te 
vergemakkelijken. Als ze namelijk een be-
staand Frans stelsel als mondiaal vertrekpunt 
zouden kiezen dan zouden andere landen 
er moeite mee kunnen hebben om het te 
omarmen. Frankrijk was door de uitwassen 
van de revolutie toen immers niet overal even 
geliefd.
De Franse revolutionairen namen vanuit 
universeel perspectief de maat van de aarde 
als vertrekpunt aller meeteenheden. Men 
bepaalde in 1791 dat een meter het tien 
miljoenste deel van de afstand tussen de 
evenaar tot de pool zou moeten zijn. Ergo 
de afstand van de evenaar naar de pool zou 
exact 10.000 kilometer zijn. De aarde zijn de 
Fransen tussen 1791 en 1798 gaan opmeten 
en toen rolde er in 1799 de standaardmaat 
van de meter uit. Pas 100 jaar later bleek 
dat de Franse landmeters van de aarde er, 
hoofdzakelijk veroorzaakt door een reken-
fout, slechts ongeveer 75 kilometer naast 
hebben gezeten.

Uitrol van de maat van de aarde 
naar het meten van luchtdruk
Vanuit de meter kwamen er kilometers, 
decimeters, centimeters enzovoorts, allemaal 
gebaseerd op het decimale stelsel. Vervolgens 
bepaalde men dat een inhoud van een kubieke 
decimeter gevuld met zuiver water een liter 
was en tevens een kilo woog. Water was 
overal beschikbaar en is dus net als de aarde 
eveneens universeel. Vanuit de meter werden 
dus de liter als inhoudsmaten en de kilo als 
gewicht universele standaarden. Een ijzersterk 
concept. Deze meeteenheden sloten uitste-
kend aan bij de reeds vastgestelde decimale 
standaarden voor temperatuur (Celsius: nul 
graden en water bevriest, honderd graden en 
water kookt) en luchtdruk (Bar: een bar is de 
druk van een kilo op een vierkante centime-
ter). Kortom de maat aller dingen heeft de 
omtrek van de aarde als vertrekpunt.

De vertaalslag van het decimale 
stelsel naar een muntstelsel en de 
doorvertaling naar het klein zegel
Vanuit de nieuwe decimale benadering werden 
ook nieuwe muntstelsels ontworpen en geëx-
porteerd naar de bezette en geannexeerde lan-
den, waaronder het Nederlandse grondgebied. 
We kregen het decimale muntstelsel gelijk met 
de invoering van de Franse franc. Ook het klein 
zegel onderging dat lot: het werd vervangen 
door een Frans zegel met als enige verschil 
dat die hier te lande in rood werd gestempeld 
en in de rest van het keizerrijk in zwart. Een 
verder verschil was dat de prijs voor het zegel 
niet meer afhing van de waarde van de inhoud 
overeenkomst zoals die in de akte beschreven 

stond, zoals dat tot dat moment bijna 200 jaar 
gegolden had, maar afhankelijk was van het 
formaat van het papier. Hoe groter het vel, hoe 
duurder het stempel. Het formaatzegel (timbre 
de dimension) was ingevoerd ter vervanging 
van het klein zegel afb. 16).

Het muntstelsel van het Koninkrijk 
der Nederlanden 1813-1815
Na afloop van de Franse annexatie en de stich-
ting van het Koninkrijk der Nederlanden zagen 
vele reactionairen hun kans schoon om zoveel 
als mogelijk van de oude Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden opnieuw in te voeren. 
Deels met succes, maar gelukkig grotendeels 
niet. De klok kon op de meeste terreinen niet 
meer terug gedraaid worden. Met betrek-
king tot het muntstelsel zien we vanaf begin 
1814 tot de muntwet van 1816 een hoop im-
provisatie. Viel men aanvankelijk nog terug op 
de oude onder verdeling van 1 gulden-20 stui-
vers-16 penningen, met ingang van de muntwet 
werd de onderverdeling weer decimaal te 
weten 1 gulden = 100 centen (afb. 17-20).

17+18. Tussen 1814 en 1816 viel men nog heel even terug 
op het muntstelsel uit de tijd van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, compleet met stuivers en penningen. 
De afgebeelde stempels werden gebruikt in de (in ere her-
stelde) provincie Utrecht. En ondanks dat de klein zegels als 
heffingsgrondslag het papierformaat hielden werden ze toch 
weer klein zegels genoemd, in plaats van formaatzegels

16. 3 denominaties van 
het klein zegel, 75, 50 en 
25 centimes, nu for-
maatzegel geheten zoals 
die in Nederland, na een 
overgangsperiode van een 
jaar, geldig waren vanaf 
1 januari 1812 
tot 1 februari 1814, herken-
baar aan de rode inkt
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19+20. Ook na de invoering van de muntwet werden 
er nog lang klein zegels – toen opnieuw formaatzegels 
geheten – geslagen met een denominatie in stuivers 
en penningen, maar wel volgens het decimale stelsel. 
Met ingang van 1824 werden ze alleen nog in guldens 
en centen aangemaakt

Tot slot nog een innovatie in relatie zoals die zich in 
voordeed in 1829 en van belang is voor de ontwikkeling 
van de postzegel. Een afgeleide van het klein zegel was het 
zegel voor handelspapier zoals bijvoorbeeld kwitanties en 
cheques. Tot 1829 konden die zegels alleen op voorgedrukt 
papier worden gekocht of afgestempeld worden ten kantore 
van de belastingdienst. Vanwege de omslachtigheid daar-
van bij een groeiende handel werden er zegels in omloop 
gebracht die men van tevoren los kon kopen. Los waren ze 
rond uitgeslagen met een dubbele doorgeprikte rand die 
veel weg heeft van een perforatie. Ook dit was weer een 
nieuwe Nederlandse innovatie (afb.21+22).

Noot
1. In oude literatuur wordt ten onrechte de uitvinding toegeschreven 
aan Johannes van den Broeck. Dit misverstand heeft kunnen ontstaan 
omdat laatstgenoemde de uitvinding in 1623 aan de Staten Generaal 
wilde verkopen, mede namens Le Maire. De Staten Generaal namen het 
idee niet over, maar vervolgens wel de Staten van Holland.

DE NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR FISCALE FILATELIE (NVFF)
Belastingzegels bestaan 
sinds 1624 en zijn een 
Nederlandse vinding. Het 
verzamelgebied omvat dus 
bijna 400 jaar, en elk land 
heeft ze wel gehad of heeft 
ze nog steeds. In Nederland 
bestaan ze sinds de afschaf-
fing van de meeste zegel-
rechten in 1971 alleen nog 
rudimentair in de vorm van 
accijnsbanderollen en een 
enkel ministerieel leges-
zegel. Wie belastingzegels 
(en –stempels, droog en nat) 
verzamelt komt ook in aan-
raking met de onderliggende 
belastingobjecten. Veelal zijn 
dat notariële akten, maar 
ook kranten, vergunningen, 
haarpoeder, jachtakten, pak-
jes vloei, paspoorten, aande-
len, speelkaarten, obligaties, 
cheques. In het buitenland 
is de variatie aan onderlig-
gende belastingobjecten nog 
veel onuitputtelijker: van 
auto’s tot vliegtickets en 
van pakken zout tot zakken 
aardappelen. Hartstikke 

leuk, ook voor een themati-
sche verzamelaar. Kom eens 
vrijblijvend langs bij een van 
onze bijeenkomsten!
De NVFF heeft als doelstel-
ling het bevorderen van 
de belangstelling voor en 
het verzamelen van fiscale 
zegels en/of documenten 
met fiscale achtergrond. De 
vereniging tracht dit doel 
te bereiken door middel 
van ledenbijeenkomsten, 
publicaties en presentaties 
op beurzen of tentoonstel-
lingen. Er zijn ongeveer 
50 leden. De contributie is 
€ 25,- per jaar. Voor dit geld 
ontvangt u 4x per jaar het 
blad ’t Cleyn Segel. Het blad 
bevat onder meer rubrieken 
als vondsten uit binnen- en 
buitenland, artikelen; boek-
besprekingen en recensies 
van andere bladen. Verder 
houdt de vereniging 4x per 
jaar een bijeenkomst met 
veiling. Voor meer info kunt 
u mailen met fons@erina.nl

21+22. Handels-
zegel met  dubbele 
perforatie. Achter zijde 
cheque met particulier 
opgeplakt handelszegel 
emissie 1829
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October 10, 2017 BANKNOTES Worldwide 
e.g. including great off er Austria

October 11, 2017 BANKNOTES Germany
INTERNATIONAL NUMISMATICS | COINS

October 16, 2017 ASIA single lots 
several thousand  lots postal history of almost all
Asian areas – great off er Middle East stamps & specialti es

October 17, 2017 THEMATICS single lots  
e.g. wide range of all topics, especially Olympics & Red Cross
OVERSEAS single lots  e.g. Egypt, French and Briti sh Colonies 
AIR MAIL & ZEPPELIN MAIL single lots
e.g. hundreds of Zeppelin lots with many rariti es
EUROPE single lots e.g. great off er Austria from classic to
modern, Russia with the focus on classic rariti es & stamps

October 18, 2017 GERMAN STATES single lots e.g. many selected rariti es
GERMANY 1871 - 1945 single lots
e.g. German Empire stamps and varieti es
OCCUPATION WORLD WAR I AND II
e.g. fantasti c off er German Occupati on WW II
GERMANY aft er 1945 single lots
e.g. special collecti on French Zone including proofs etc.
PICTURE POSTCARDS e.g. numerous cards topics/arts

October 19, 2017 OVERSEAS collecti ons e.g. Asia, Middle East & Briti sh Colonies
THEMATICS collecti ons – huge off er
EUROPE collecti ons all countries

October 20, 2017 ESTATES and MULTIPLE BOX LOTS
GERMANY collecti ons before 1945 
GERMANY collecti ons aft er 1945

We are pleased to give you a preview of our Aucti on
in October with a great part postal history. 

Fi
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38th AUCTION
October 16 - 20, 2017

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bieti gheim-Bissingen, Germany | Tel. +49-(0)7142-789400  
Fax. +49-(0)7142-789410 | info@aukti onen-gaertner.de | www.aukti onen-gaertner.de

ALL CATALOGUES ONLINE | www.aucti ons-gaertner.de

GB USED IN MAURITIUSGB USED IN MAURITIUS

Consign or sell now!                                              
39th AUCTION 
February 8 - 9, 2018 / banknotes & coins
February 20 - 23, 2018 / philately & picture postcards
Closing date for consignments: December 24, 2017!

Just give us a call:
+49-(0)7142-789400
Or contact us by mail: 
info@aukti onen-gaertner.de
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EUROPA

ÅLAND
9-10-’17. Kerst.
Julpost, Världen. 
Verschillende huisjes van 
peperkoek.
10-11-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Velletje met € 1.-, 1.-. Por-
seleinen scheepshonden.

ANDORRA FRANS
15-9-’17. 100e geboorte-
dag fotograaf Felix Peig 
Ballat (1917-2007).
€ 0.85. Ballat met 
president Charles de Gaulle 
(1890-1970). 

ARMENIË
27-7-’17. Armenië als 
regionaal astronomisch 
centrum.
280 d. Helixnevel, beeld-
merk. 

ATHOS (Heilige Berg)
27-7-‘17. Gravures van 
kloosters.
€ 0.20, 0.50, 0.72, 0.80, 
0.80, 1.-, 1.62. Resp. 
Xiropotamou, Zographou, 
Philotheu, Konstamonitou, 
Xenophontos, Esphigme-
nou, Gregoriou. 

AZERBEIDZJAN
22-6-’17. Unie van Archi-
tecten.
Drie velletjes met elk vier-
maal 0.50 m. Resp. E.E. Is-
mailov, H.E. Elesgerov, T.E. 
Abdulayev; O.M. Eli-zade, 
Qasim bey Hacibababeyov, 
A. Eyxler, L.V. Rudnev, A.A. 
Vesnin en V.A.. Vesnin; T.A. 
Xanlarov, Y.I. Qedimov, K.I. 
Sencixin, S.M. Zeinalova.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
22-8-’17. Tennisfederatie.
1.- KM. Rackets en ballen. 

BULGARIJE
8-8-’17. 100e geboortedag 
Rayko Raychev. 
0.65 L. Portret bioloog, 
microscoop. 
28-8-’18. Internationaal 
Jaar van Duurzaam Toe-
risme voor Ontwikkeling.
Blok 2.10 L. Beeldmerk, 
 Thracisch graf van Kazanlak. 

CYPRUS
10-7-’17. Euromed, bomen 
rond de Middellandse Zee.
€ 0.64. Collage van bladen 
van olijf- en dennenboom 
met vruchten van sinaas-
appel- en johannesbrood-
boom. 

CYPRUS TURKS
31-7-’17. Inheemse planten.
1.-, 1.50, 1.65, 1.80 TL. 
Resp. Teucrium divatica-
tum canescens, Dianthus 
strictus troodi, Teucrium 
salaminium, Sideritus 
cypria. 

DUITSLAND
7-9-’17. 250e geboortedag 
August Wilhelm Schlegel 
(1767-1845).
€ 0.85. Portret litera-
tuurcriticus en vertaler.
7-9-’17. Dag van de 
Postzegel. 
€ 0.70+0.30. Komische 
stripfiguren Fix & Foxi.

7-9-’17. 150e geboortedag 
Walther Rathenau (1867-
1922). 
€ 2.50 Portret industrieel, 
politicus en schrijver.
7-9-’17. Wijnbouw in 
Duitsland.
€ 2.50. Druiventros. 

ESTLAND
25-8-’17. Schilder Konrad 
Mägi (1878-1925).
€ 1.50. Schilderij ‘Land-
schap met rode wolken’. 

FINLAND
6-9-’17. Carl Gustaf Emil 
Mannerheim (1867-1951).
(Nationaal 20 gr.). Chef-
staf en president met 
paard en militair. 

GIBRALTAR
25-7-’17. Militair erfgoed.
18, 22, 40, 50, 64, 70, 
80 p., £ 1.-, 3.-. Resp. 
gouverneursresidentie, 
oorlogsmonument, 100-ton 
kanon van Magdalena 
Battery, oorlogsmonument 
voor gevallen uit Eerste 
Wereldoorlog, Nelsons 
ankerplaats, Parsons 
Lodge Battery, garnizoens-
bibliotheek, Trafalgar 
begraafplaats, Amerikaans 
oorlogsmonument. 

31-8-’17. Overlijden prinses 
Diana (1961-1997) 20 jaar 
geleden.
64, 70 p. £ 1.-, 2.-. Verschil-
lende portretten van 
prinses.

1-9-’17. Koninklijk regiment 
‘The Princess of Wales’ 
25 jaar. Aanvulling melding 
sept. jl.
44, 59, 60, 73, 80, 90 p.; 
blok £ 3.-. Resp. vlaggen, 
militairen en prinses van 
Wales met vlag, parachutis-
ten met vlag, militair en 
kinderen, marcherende 
militairen, militair met 
geweer; portret Diana, 
prinses van Wales. 

JERSEY
22-9-’17. Lilly Langtree 
(1853-1929).
49, 49, 63, 63, 73, 79, 90 p., 
£ 1.07; blok £ 2.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
actrice en minnares van 
koning Edward VII. 

KROATIË 
28-8-’17. Première eerste 
bewegende Kroatische film 
100 jaar geleden.
7.60 kn. Scène uit film 
‘Brcko in Zagreb’. 

4-9-’17. 20 jaar diplomatie-
ke betrekkingen met Israël. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Israël.
7.60 kn. Kroatische iris 
(Iris croatica Prodán), 
ranonkelachtige anemoon 
(Anemone coronaria).
18-9-’17. Autisme.
3.10 Kn. Kind met dier.

LETLAND
18-8-’17. Keramiek.
€ 1.49. Kunstwerk van 
 Dainis Plunders (1965). 

LIECHTENSTEIN
4-9-’17. Berg Rappastein.
3.80 F. Schilderij van 
Helmut Ditsch (1962). 
4-9-’17. Steenvruchten.
Velletje met achtmaal 1.- F. 
(zeskantig). Mombacher 
vroege abrikoos, groene 
Reine Claude, Kirkes pruim, 
kwets, Schauenburger kers, 
abrikoos Hongaars beste, 
mirabel van Nancy, gele 
Denise kers. 

4-9-’17. Ingebruikname 
postverzamelplaats Balzer 
200 jaar geleden.
Velletje met 1.30, 2.20, 
2.80 F. Resp. postbode, 
posthoorn, postkoets. 
4-9-’17. Woongebieden.
1.50 F. Grafiek.

 

In deze rubriek worden zegels vermeld van landen die – voor zover dat valt na te gaan – zijn aangesloten bij de Wereld postunie (UPU). 
In enkele gevallen worden ook niet-UPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt gegeven dan is de zegel  
(of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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LUXEMBURG
25-8-’17. Postzegelbeurs 
Hertogpost. Gezamenlijke 
uitgifte met Nederland.
Velletje € 0.70, 0.95 (met 
tussenveld en doorlopend 
beeld). Resp. windmolen op 
Noordzee en Sint-Janska-
thedraal met beeld van 
Zoete Lieve Gerritje (Den 
Bosch), Groothertogelijk 
Paleis en Philharmonie en 
herdenkingsmonument 
Gëlle Fra (Luxemburg) met 
Verkondigingskerk (Lub-
ljana) en Zentrum Paul Klee 
Bern) en Matterhorn. Op 
tussenveld: Brandenburger 
Tor en Fernsehturm (Ber-
lijn) met Wiener Secession 
(Wenen) en Landtags - 
gebäude (Vaduz). 

MALTA
10-8-’17. Operatie ‘Pede-
stal’ 75 jaar geleden.
Blok € 3.-. Oorlogsmonu-
ment Siege Bell. Haven met 
fort op rand.
10-8-’17. Festivals.
Velletje met tienmaal 
€ 0.26. Mariabeelden in 
Attard, Dingh, Ghataq, 
Gudja, Mgar. 

MAN
6-9-’17. Overlijden prinses 
Diana (1961-1997) 20 jaar 
geleden.
Viermaal 25 p. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prinses.

13-9-’17. Uitvinder, 
filantroop en tijdmeting-
deskundige Dr. John C. 
Taylor (1936).
47, 80 p., £ 1.30, 1.47, 1.86, 
1.68. Resp. Corpus-klok van 
Corpus Christie College in 
Cambridge, klokkenverza-
meling, bimetalen ketel-
schakelaar, Otter G-stekker 
en auto’s, gebouw Arragon 
Mooar, Taylor-bibliotheek 
en borstbeeld. 

MOLDAVIË
23-8-’17. Sport.
1.75, 9.- L. Resp volleybal, 
tennis. 

MONTENEGRO.
5-7-’17. Europese kampi-
oenschappen judo onder 
23 in Podgorica.
€ 1.-. Judoka’s. 

NOORWEGEN
2-3-’17. Frankeerzegel.
3.- kr. Posthoorn. 

OEKRAÏNE
11-8-’17. Militaire uitrus-
ting.
3.-, 4.- Hr. Resp. bewapend 
voertuig, vliegtuig type 
AN-178.
18-8-’17. Medicinale 
planten.
4.-, 4.-, 5.-, 5.8- Hr. Resp. 
Chelidonium majus, Tilia 
cordata, Symphytum offici-
nale, Cichorium intybus. 

OOSTENRIJK 
10-9-’17. Kerk in Maria 
Kirchental.
€ 0.80. Pelgrimskerk.
6-10-’17. Dag van de 
Postzegel.
€ 2.88+1.44. Keizer 
Maximiliaan I (1459-1519) 
op paard. 

7-10-’17. Oude meester.
€ 2.10. Schilderij ‘Meisje 
met waaier’ van Peter Paul 
Rubens (1577-1640).
11-10-’17. Heropening 
Wereldmuseum in Wenen.
€ 1.75. Hoofd van Hawaii-
aanse godheid. 

11-10-’17. Klederdracht.
€ 0.80. Jurk en jasje uit 
Grinzing.
14-10-’17. Wilde dieren en 
de jacht.
€ 2.50. Vechtende herten 
(Cervus elaphus). 

POLEN
5-8-’17. Race van grote 
zeilschepen in Szczecin.
Blok 6.- ZŁ. Schip ’Kapitan 
Borchardt’. 

12-8-’17. Kroning beeld 
van Onze Lieve Vrouw van 
Lichén 50 jaar geleden.
2.60 ZŁ. Kroon, Maria met 
kroon en engelen.
26-8-’17. Kroning beeld 
van Onze Lieve Vrouw van 
Czestochowa 300 jaar 
geleden.
2.60 ZŁ. Maria met Kind.
31-8-’17. Herbarium, 
droogbloemen.
Velletje met viermaal 
2.60 ZŁ. Centaurea cyanus, 
Matricaria chamomilla, 
Achillea millefolium, 
Thymus serpyllum.

PORTUGAL
25-8-’17. Amerikaanse 
filmserie Star Wars 40 jaar.
€ 0.50, 0.50, 0.80, 0.80, 
0.85, 0.85; velletje met 
driemaal € 0.50; velletje 
met tweemaal N20g, twee-
maal E20g, tweemaal I20g. 
Resp. Princesa Leia, Lucas 
Skywalker, Chewbacca, 
Darth Vader, Mestre Yoda; 
driemaal films: A new Hope, 
The Empire strikes back, 
Return of the Jedi; Lucas 
Skywalker, Princesa Leia, 
Han Solo, Chewbacca, 
Darth Vader, Mestre Yoda. 

ROEMENIË
11-8-’17. Stad Mediaș 750 
jaar.
2.50, 4.-, 4.50, 16.- L. Resp. 
Stadswapen met resp. 
middelbare school Stephan 
Ludwig, bastion met 
standbeeld en orthodoxe 
kathedraal van aartsen-
gelen Michael en Gabriël, 
stadsmuseum, kerk van St. 
Margaret en leeuwenbeeld. 
Ook velletje met de zegels.
30-8-’17. Klassieke auto’s 
uit Tiriac-verzameling. 
2.20, 3.50, 8.-, 15.- L. Resp. 
Beeldmerk met resp. Hurtu 
3½ Quadricycle (1899), 
Delage type DO (1920), Du-
esenberg Model J Torpedo 
Berline Convertible (1930), 
Cord 812 Custom Beverly 
(1937). Ook velletje met de 
zegels. 

31-8-’17. Overlijden prinses 
Diana (1961-1997) 20 jaar 
geleden, opdruk op zegel 
uit 1999.
8.- L. op 6.000 L. Portret 
prinses.

RUSLAND
11-8-’17. Weg naar de 
overwinning, campagne op 
de Krim en verdediging van 
Sebastopol in 1942. 
41.- r. Militairen met 
geweren, tank.
23-8-’17. WK voetbal 2018 
in Rusland, stadions.
Viermaal 22.- r. Kalinin-
grad, Nizhny Novgorod, 
Sint-Petersburg, Saransk. 

23-8-’17. 200e geboor-
tedag Antonin Kapustine 
(1817-1894).
27.- r. Portret geestelijke, 
schrijver en archeoloog 
met kerk in Baturino en 
klooster in Jeruzalem.
24-8-’17. Weg naar de over-
winning, guerrillabeweging.
41.- r. Guerrillastrijders 
met geweren.

29-8-’17. Fazu Aliyeva 
(1932-2016).
27.- r. Portret dichteres, 
onderscheidingsteken van 
Orde van Sint-Andreas de 
Eerstgeroepene, schrijf-
machine.
30-8-’17. Forten.
22.-, 41.- r. Resp. 
Aleksandrovsky, Volo-
godsky. 

SERVIË
21-8-’17. Nationale lucht-
vaartmaatschappij 90 jaar.
23 din. Beeldmerk, wereld-
bol, vliegtuigstaart.
1-9-’17. Paardenspelen in 
Ljubičevo. 
70 din. Paard met ruiter, 
hindernis. 

SLOWAKIJE
4-9-’17. Biënnale van 
Bratislava 2017. 
€ 0.50. Beeldmerk: inktvis. 

7-9-’17. Sport.
€ 1.- (met label). Voetballer 
Andrej Kvašňák (1936-
2007), ijshockeyer Václav 
Nedomanský (1944), 
bokser Július Torma (1922-
1991). Portretten op label.
8-9-’17. Beurs van Rad-
vansky 350 jaar.
€ 1.65 (hartvormig zegel). 
Tekst. 

TSJECHIË
6-9-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Praga 2018.
A. Zegel-op-zegel  Mauritius 
Yvert nr. 2 (1847) 1 p. 
 koningin Victoria. 
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6-9-’17. Frankeerzegel, 
postbezorging.
A. Postbode met hart.

TURKIJE
10-8-’17. Cultureel erfgoed 
in provincie Bitlis.
0.75+0.10, 1.80+0.10, 
1.80+0.10 TL. Resp. brug 
in Nardilere en museum in 
Ihlas, graftombe in Ahlat, 
grafmonumenten in Ahlat. 

WIT-RUSLAND
12-9-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
India.
H. Staatssymbolen.
9-10-’17. Radio- en 
tv-organisatie Mir 25 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kazachstan.
A. Beeldmerk.
12-10-’17. Kerst en 
Nieuwjaar.
A, N. Kerstboom met resp. 
kerk, sneeuwpoppen.

ZWEDEN
24-8-’17. Appels.
5.- kr.; vijfmaal 21.- kr. (in 
boekje). Resp. appel, ap-
pels met sap en jam, appel 
met gedroogde stukjes en 
appelspiraal, appels, ap-
pels, appeltaart en appels. 

24-8-’17. Schilder Lars 
Lerin (1954).
Vijfmaal Brev. Verschillende 
schilderijen. 

24-8-’17. Medicinale 
kruiden.
Velletje met driemaal 
21.- kr. Plantago major, 
Hypericum perforatum, 
Digitalis purpurea. 

BUITEN EUROPA
ALGERIJE
6-8-’17. Verkeersveiligheid.
25.- Dh. Kindertekening: 
jongen op zebrapad, 
verkeerslicht, auto, zon. 

6-8-’17. Gevaren van 
internet.
25.- Dh. Wereldbol, kinde-
ren met koptelefoons en 
computers.

ARUBA
1-8-’17. 125 jaar post in 
Aruba.
90, 130, 325, 390 c. 
Resp. postkantoor en 
bezorger met kruiwagen, 
postkantoor in San Nicolas, 
postbezorger met fiets, 
hoofdpostkantoor. 

AUSTRALIË
5-9-’17. Heard Island.
Viermaal $ 1.-.Zeehonden, 
landschap, pinguïns, 
rotskust. Ook velletje met 
de zegels. 

12-9-’17. Satelliet Wresat 
50 jaar. 
$ 1.-. Satelliet, landkaart, 
raket.

BANGLADESH
26-3-’17. Onafhankelijk-
heidsdag.
10.- t. Monument, brug. 
17-3-’17. Dag van het Kind.
10.- t. Man en kinderen.
1-4-’17. 136e bijeenkomst 
Interparlementaire Unie in 
Dhaka.
Velletje met viermaal 10.- t. 
President Mujibur Rahman 
(1920-1975) op boot, 
martelarenmonument 
Shaheed Minar, gebouw 
Nationale Vergadering, 
Bengaalse tijger (Panthera 
tigris tigris). 

13-4-’17. Bengaals 
Nieuwjaar.
10.-, 10.- t.; blok 50.- t. 
Optochten. 
8-5-’17. 80 jaar Rotary in 
Bangladesh.
15.- t. Beeldmerk.
15-7-’17. Landbouw en 
drijvende markten.
5.-, 5.-, 7.-, 7.- t. (samen-
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van groen-
teteelt en markten. Ook 
velletje met de zegels.
3-8-’17. Inheemse flora.
Viermaal 7.- t. Hiptage 
benghalensis, Lippia alba, 
Thunbergia grandiflora, 
Eichhornia crassipes. 

10-8-’17. Dag van de 
Postzegel.
7.- t. Handen met vergroot-
glas en postzegel.

BOTSWANA
7-8-’17. Bedreigde vogels, 
trappen.
Velletje met 50 t., 5.-, 7.-, 
9.-, 10.- P. Resp. Ardeotis 
kori, Lissotis melanogaster, 
Lophotis ruficrista en 
Lophotis afroides, Neotis 
denhami, Neotis ludwigii. 

BRAZILIË
22-8-’17. Stad Araraquaro 
200 jaar.
1o Porte Carta Comercial. 
Beeldmerk, Boulevard dos 
Oitis met bomen. 

31-8-’17. Revolutie in 
Pernambuco 200 jaar 
geleden.
RS$ 1.80. Staatswapen 
met vuurtoren en zon en 
katoenplant en leeuw, vlag 
met regenboog en rood 
kruis.

CAMBODJA
8-8-’17. ASEAN* 50 jaar, 
nationale bloem. Gezamen-
lijke uitgifte ASEAN-landen.
3.000 R.; blok 6.000 R. 
Mitrella mesnyi. 

CHILI
15-6-’17. Bevoorradings-
eenheid Chileense marine 
200 jaar.
Viermaal $ 600. Wapen-
schild en: eerste com-
mandant José Santiago 
Campino en aanstellings-
document, hoofdgebouw 
met vlag, opslagplaatsen, 
nationale held Juan 
Oscar Goñi (1854-1919) en 
stoomfregat ‘Esmeralda’. 

CHINA 
VOLKREPUBLIEK
1-8-’17. Volksbevrijdings-
leger 90 jaar.
Zesmaal 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. helikopters en sol-
daat met wapen, oorlogs-
schip met vliegtuigen en 
matroos met wapen, piloot, 
raket en militair, militair 
en digitale cijferreeksen, 
helikopter en militair met 
wapen; militairen met vlag. 

19-8-’17. Topoverleg 
BRICS*-landen in Xiamen.
1.20 y. Beeldmerk, land-
schap, universiteitsgebouw.
27-8-’17. 13e Nationale 
Spelen.
1.20, 1.20 y. Mascottes met 
volleybal en tennisracket, 
mascottes met tafeltennis-
batje en draak. Ook velletje 
met de zegels. 

28-8-’17. Vogel.
1.20 y. Pica pica.

CHRISTMASEILAND
15-8-’17. Ontdekkings-
reizen.
$ 1.-, 2.-. Landkaart en 
tekst met resp. schip ‘Royal 
Mary’, portret William Dam-
pier en krab. Ook velletje 
met de zegels. 

COLOMBIA
14-8-’17. Ondersteunings-
organisatie voor gewonde 
militairen en politie Mata-
moros 30 jaar.
$ 20.000. Beeldmerk: 
profiel met helm. 

25-8-’17. Wetenschappelijk 
onderzoeksinstituut Caro y 
Cuervo 75 jaar.
Driemaal $ 500. Letters 
I, C, C.

COSTA RICA
24-8-’16. Nationaal Park 
Juan Castro Blanco 25 jaar.
1.100 Cs. Kikker (Crau-
gastor escoces). 

CUBA
26-5-’17. Gran Teatro de 
La Habana 180 jaar.
10, 15, 40, 65, 75, 85 c.; 
blok 1.- P. Resp. gebouw 
in 1837, theaterzaal in 
1837, huidige gebouw, hal, 
huidige theaterzaal, pla-
fondschildering en lamp; 
gebouw en paardenkoets.
29-5-’17. Cubaanse Ver-
eniging van de Verenigde 
Naties ACNU* 70 jaar. 
85 c. Kind, VN-pictogram-
men, vlag. 
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8-6-’17. Vrijwillige bloed-
donatie.
75 c. Arm, beeldmerk met 
hart.
19-7-’17. Studiecentrum 
Martianos 40 jaar.
65 c. Portret dichter Cintio 
Vitier (1921-2009).
31-7-’17. Burgerdefensie 
55 jaar.
75 c. Beeldmerk, diverse 
activiteiten.

EGYPTE
2017. Frankeerzegels, 
archeologie.
50, 50, 125 p., E£ 3.-, 4.-. 
Resp. farao Thoetmosis III 
(1482-1425 v.Chr), koning 
Psusennes I (1047-1001 v.
Chr,), farao Amenhotep 
I (?-1504 v.Chr.), bouw-
meester Amenhotep zoon 
van Hapu, farao Akhenaten 
(?-335 v.Chr.).
5-7-’17. Nationaal erfgoed 
150 jaar.
E£ 2.-. Khedive-gebouw 
in Cairo.
Aug. ’17. Unie van sportver-
enigingen.
E£ 2.-. Beeldmerk met 
pictogrammen van hardlo-
pen, badminton, basketbal, 
volleybal, golf, tennis, 
voetbal. 

FILIPPIJNEN
8-8-’17. ASEAN* 50 jaar, 
nationale bloem. Gezamen-
lijke uitgifte ASEAN-landen.
12.- P. Jasminum sambac.

16-8-’17. Inheemse 
slangen
Viermaal 12.- P.; velletje 
met viermaal 25.- P. Resp. 
Trimeresurus flavomacu-
latus, Malayotyphlops ru-
ficaudus, Boiga philippina, 
Boiga dendrophila diver-
gens; Chrysopela paradisi 
variabilis, Lycodon ferroni, 
Rhabdophis lineatus, Dry-
ophiops philippina. 

HONGKONG
17-8-’17. Bijzondere 
planten in Hongkong.
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.-. Resp. 
Ilex graciliflora, Bulbophyl-
lum bicolor, Begonia 
hongkongensis, Illicium 
angustisepalum. Ook vel-
letje met de zegels. 

INDIA
9-8-’17. Vrijheidsbeweging 
‘Quit India’ 75 jaar.
Achtmaal 5.- R. De-
monstranten en politie, 
demonstrantenstoet, 
Mahatma Gandhi (1869-
1948) en Agakhanpaleis, 
protesterende vrouwen, 
toespraak Gandhi voor 
congres in 1942, menigte in 
Maidan, Gandhi met tekst, 
persberichten.
15-8-’17. Mooi India.
5.-, 15.-R. Resp. bergland-
schap, boom en fietsers. 
Ook velletje met de zegels. 

15-8-’17. Grotten van 
Meghalaya.
Viermaal 5.- R. Grotten 
van: Blang, Lymput, Sydai, 
Khung.

INDONESIË
14-7-’17. Postcrossing.
3.000, 3.000 3.000 Rp.; 
blok 10.000 Rp. Meisje 
met brieven en vulkaan, 
verschillende bekende ge-
bouwen en monumenten, 
danseres en wajangpop 
en heiligdom Borobudur; 
verschillende bekende ge-
bouwen en monumenten. 

3-8-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bandung 2017.
Vijfmaal blok 10.000 Rp. 
Gorilla, brug. Zegel en blok-
ken hebben verschillende 
achtergrondkleuren
8-8-’17. ASEAN* 50 jaar, 
nationale bloem. Gezamen-
lijke uitgifte ASEAN-landen.
5.000 Rp. Jasminum 
sambac. 

JAPAN
4-10-’17. Spoorwegen, V.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Historische 
stoomlocomotief, treinstel 
Nationale Spoorwegen type 
700, Nagoya spoorweg type 
8800, Izukyu lijn type 2100, 
Hokkaido spoorweg Kiha 
type 84, Odakyu spoorweg 
elektrisch treinstel type 
10000, Tobu spoorweg type 
100, Kyushu spoorweg type 
787, Tokai spoorweg type 
5700. 

6-10-’17. Nationale Cor-
respondentie Week.
70, 70 (doorlopend beeld), 
90, 110, 130 yen, Resp. 
kersenbloesem, vogel, 
meer en bergen bij Fuchu, 
straat in Goyu, landschap 
bij Shimada.

11-10-’17. Honden.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
Labrador Retriever, Berner 
Sennen, Akita, Engelse 
Schaapshond, Chow-Chow, 
Duitse Herder, Border 
Collie, Siberische Husky, 
Bulldog, Dalmatische 
Hond; Labrador Retriever, 
zelfde rassen met ander 
afbeeldingen.
20-10-’17. Groetzegels.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Verschillede 
bloemmotieven.

KAZACHSTAN
Aug. ’17. Eerste postzegel 
25 jaar geleden.
C. Beeld ‘Gouden Soldaat’.
7-8-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Blok 300 t. Kuikens.
14-8-’17. Dag van de 
Ruimte.
C. Satelliet KazEOSat1. 

28-8-’17. Sneeuwluipaard.
Velletje met driemaal 
300 t. Verschillende 
afbeeldingen van Panthera 
uncia.

KIRGIZIË
11-8-’17. Jaar van Morali-
teit, Opvoeding en Cultuur.
76.- S. (ook ongetand). 
Kirgizische familie. 
15-8-’17. Internationaal 
Forum Sneeuwluipaard en 
Ecosysteem in Bishkek.
Velletje met 39.-, 117.- S. 
Verschillende afbeeldingen 
van Panthera uncia. 

KIRIBATI
22-7-’17. Marine oplei-
dingscentrum 50 jaar.
25, 75 c. $ 1.-, 1.80; velletje 
met $ 2.-, 3.-. Beeldmerk 
met resp. netten repareren, 
keukenopleiding, machine-
onderhoud, brugsimulator; 
opleidingscentrum met 
vlag training met reddings-
boot. 

KOREA ZUID
1-8-’18. Opening Onafhan-
kelijkheidshal in Cheonan 
30 jaar geleden.
330, 330w. (samenhan-
gend). Hal, monument. 

17-8-’17. Inhuldiging 
19e president 
330 w.; blok 420 w. Portret-
ten Moon Jae-in (1953).
1-9-’17. Stempels uit 
Josean-dynastie, III.
Viermaal 330 w. Tweemaal 
schildpad, tweemaal leeuw. 
Ook velletje met de zegels. 
27-9-’17. Mooie wegen.
Viermaal 330 w. (samen-
hangend). Verschillende 
wegen.

LIBANON
31-7-’17. Dag van het Leger.
L£ 2.000. Beeldmerk, 
handen met sabel. 

LIBIË
23-6-’17. Ramadan.
1.000 Dh. Moskee.
6-8-’17. Olijven.
5.000, 10.000 Dh. Olijven 
en boom. 

MAAGDENEILANDEN
6-9-’17. Schildpadden.
4, 15, 20, 75 c.; blok $ 5.-. 
Resp. 
Eretmochelys imbricata, 
Chelonia mydas, Eretmo-
chelys imbricata, Chelonia 
mydas; Eretmochelys 
imbricata. 

MACAU
1-8-’17. Bevrijdingsleger 
90 jaar.
2.-, 2.-, 2.-, 3.-, 3.-, 
3.- ptcs.; blok 12.- ptcs. 
Resp. tank type ZTZ-96, 
vliegkampschip ‘Liaoning’ 
en militairen, piloot en 
Stealth-vliegtuigen met 
vliegkampschip ‘Chengdu’, 
raketlanceerinstallatie 
type Dong Feng-21D en 
vlag, raket en satelliet, 
militairen in terreinwagens; 
paraderende militairen 
met vlag.
8-8-’17. Organisatie Tung 
Sin Tong, 125 jaar sociale 
solidariteit.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs. 
(samenhangend); blok 
12.- ptcs. Verschillende af-
beeldingen met betrekking 
tot onderwijs, medische 
zorg en sport. 
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20-9-’17. Fruit, IV.
NT$ 3.-, 6.-, 8.-, 28.-. Resp. 
peer, rose apple, banaan, 
pomelo.
20-9-’17. 30 jaar Cross-
Strait Exchanges over 
Straat van Taiwan.
NT$ 9.-, 28.-. Landkaarten 
en mensen met resp. lucht-
vaart en scheepvaartver-
bindingen en academische 
en financiële uitwisselin-
gen, symbolische brug met 
vliegtuig en schip. 

11-10-’17. Vogelbescher-
ming.
Velletje met NT$ 5.-, 5.-, 
10.-, 10.-; blok NT$ 32.-. 
Verschillende afbeeldin-
gen van Hydrophasianus 
chirurgus. 

TOKELAU
2-8-’17. WWF*. koralen.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. 
Pandabeeldmerk en resp. 
tweemaal Fungia funcites, 
tweemaal Diploastrea 
heliopora. 

TRISTAN DA CUNHA
5-8-’17. Bezoek prins 
Alfred 150 jaar geleden.
40, 80 p., £ 1.10, 1.50. 
Resp. hertog van Edinburgh 
prins Alfred (1844-1900), 
zeilschip HMS ‘Galathea’, 
hoofdplaats Edinburgh of 
the seven seas, zegel-op-
zegel 6 d. 1967 Yvert nr. 110 
met portret prins Alfred. 

MALDIVEN
27-1-‘16. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
Elf velletjes met elk 
tweemaal 10 Rf. Resp. pre-
sidentstribune in Nationaal 
Stadion, parachutist landt 
in stadion; aanlegstei-
ger ‘Izzudheen Faalan’, 
overhandiging model aan-
legsteiger; folkloristische 
voorstelling, feestwagen; 
tweemaal brug tussen 
Male en Hulhule; tweemaal 
opening stadspark Male; 
jubileum bankbiljet 5.000 
Rf., presentatie bankbiljet; 
president Abdulla Yameen 
(1959) begroet rolstoel-
rijder, fontein; zeilschip 
‘Kalhouhfummi’, helmstok; 
goedkeuring postzegeluit-
gifte, zegels in verpakking; 
opening 3R-Forum, over-
handiging scheepsmodel; 
luchtopname Hulhulmale, 
boomplantceremonie.
17-10-’16. Frankeerzegels.
15, 15, 15 Rf. Palmen en 
vogel, heremietkreeft, 
walvishaai (Rhincodon 
typus). 

17-10-’16. Toeristische 
bezienswaardigheden.
Drie velletjes met elk 
tienmaal 5.- Rf. Resp. 
Tienmaal eilanden; 
Islamitisch Centrum, 
congrescentrum, Jum-
hooree Maidan plein met 
fontein, Nationaal Museum, 
moskee Hukuru Miskiiy, 
park met verlichte bomen 
Hulhudhaan Bageecha, 
monument Tsunami Bina, 
houten paleis Utheemu 
Ganduvaru, Rasfannu 
strand, aanlegsteiger 
Izzudheen Faalan; duiker 
met walvishaai, koraalrif 
met vissen, zeeanemonen 
met anemoonvis,roggen, 
zeeschildpad met vissen, 
murene, koraalrif, dolfijn, 
roggen, inktvis.

MALEISIË
19-8-’17. Zuidoost-Azia-
tische Spelen en ASEAN* 
ParaSpelen in Kuala 
Lumpur.
Viermaal 60 sen (samen-
hangend). Mascotte als 
bokser, mascotte als bad-
mintonspeler, mascotte als 
fakkeldrager, beeldmerk. 

1-9-’17. Eerste zegels 
Straits Settlements 150 
jaar geleden uitgegeven.
60, 80, 90 sen. Zegel-op-
zegel opdrukken uit 1867 
op zegels van India resp. 
Yvert nrs. 1 t/m 3: 1½ c. op 
½ a. en 2 c. op 1 a. en 3 c. 
op 1 a., Yvert nrs. 4 t/m 6: 
4 c. op 1 a. en 6 c. op 2 a. en 
8 c. op 2 a., Yvert nrs. 7 t/m 
8: 12 c. op 4 a. en 24 c. op 
8 a. en 32 c. op 2 a. 

MEXICO
22-8-’17. Nationale Spoor-
wegen 180 jaar.
$ 7.50. Verschillende 
treinen. 

MONGOLIË
27-8-’17. Paardenzadels.
Viermaal 1.300 T. (samen-
hangend). Verschillende 
zadels. 

NIEUW-ZEELAND
6-9-’17. Maori-taal.
Achtmaal $ 1.-. Patuhi 
(tekstafbeelding), pumaha-
ra (geheugen opslag stick), 
whare tikoke (wolkenkrab-
ber), uruwhenua (paspoort), 
taunga rererangi (luchtha-
ven), punaha kimi ahunga 
(GPS-systeem), waea 
pukoro (mobiele telefoon), 
rorohiko (computer). 

NORFOLKEILAND
19-9-’17. Erfgoed, straf-
kolonies.
$ 1.-, 2.-. Resp. The New 
Gaol, Prisoners Barracks. 
Ook velletje met de zegels. 

PALESTIJNSE 
AUTORITEIT
17-7-’17. Dode Zee.
Blok 150, 280, 420, 950 m. 
(doorlopend beeld). Zee 
en kust.
25-8-’17. Dadels.
150, 200, 500 m.; blok 
1.500 m. Resp. variëteiten: 
Mejhool, Berhi, Dyani; 
palmbomen. 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
24-7-’17. Vogels.
75 t., 1.50, 3.40, 6.80 K.; 
velletje met 75 t., 1.50, 3.40, 
6.80 K.; blok 13.- K. Resp. 
Accipiter luteoschistaceus, 
Accipiter princeps, Talegalla 
jobiensis, Henicopernis in-
fuscatus; Aquila morphnoi-
des, Talegalla fuscirostris, 
Otidiphaps nobilis, Accipiter 
cirrocephalus; Paradisaea 
raggiana. 

17-8-’17. Schelpen.
75 t., 1.50, 3.40, 6.80 k.; 
velletje met 75 t., 1.50, 
3.40, 6.80 k.; blok 13.- K. 
Resp. Fasciolaria tulipa, 
Strombus gigas, Cypraea 
brasilensis, Nassarius 
graniferus; verschillende 
gebruiksmogelijkheden; 
Papustyla pulcherrima.

PITCAIRNEILANDEN
26-7-’17. Zeereservaat, 
vissen.
Velletje met viermaal 
$ 1.-, viermaal $ 2.-. Resp. 
Balistoides viridescens, 
Genicanthus spinus, Triae-
nodon obesus, Parupeneus 
multifasciatus, Gymnotho-
rax meleagris, Bodianus 
anthioides, Variola louti, 
Cephalopholis argus. 

POLYNESIË
25-8-’17. Lions Club 
International 100 jaar.
190 F. Beeldmerk, 
danseres. 

SRI LANKA
3-8-’17. Boosse Dham-
marakkhita Thero. 
10.- R. Portret geestelijke. 

SURINAME
16-8-’17. Paddenstoelen.
SR$ 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 8.-. 
Resp. Boletus erythropus, 
Boletus luridus, Boletus 
pinophilus, Boletus que-
letti, Boletus reticulatus, 
Tylopilus felleus. 

TADZJIKISTAN
1-7-’17. Traditioneel 
handwerk.
1.85, 4.20 (S) (samenhan-
gend, ook ongetand). Resp. 
sokken, jurk. 

1-7-’17. Wereldkampioen-
schap voetbal 2018 in 
Rusland.
3.50, 4.20, 5.80 (S) (ook 
ongetand). Beeldmerk met 
verschillende spelmo-
menten.

TAIWAN
6-9-’17. Gewassen inkt 
schilderijen uit Nationaal 
Paleis Museum.
NT$ 5.-, 12.-, 15.-, 25.- 
Werken van resp. Xu 
Beihong: ekster (Pica pica), 
Gao Qifeng: makaak, Huang 
Chun-pi: bergen, Qi Bashu: 
pompoenen. 
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TSJAAD
10-7-’17. WWF*, Arabische 
trap.
Viermaal 850 F. Panda-
beeldmerk en verschillende 
afbeeldingen van Ardeotis 
arabs. 

TUNESIË
25-7-’17. Republiek 60 jaar.
500 m. Staatswapen met 
weegschaal en leeuw 
met zeilschip, gestileerde 
landkaart. 

5-8-’17. Habib Achour 
(1913-1999).
1.200 m. Portret vakbonds-
leider. 

UGANDA
2017. Frankeerzegels, apen.
100, 500, 700, 800, 900, 
1.000, 1.100, 1.800, 1.900, 
2.000, 2.700, 3.000, 
3.400 sh. Resp. Galigadae, 
Pan troglodytes, Colobus 
guereza, Papio anubis, 

Cercopithecus neglectus, 
Cercopithecus lhoesti, 
Gorilla beringei beringei, 
Chlorocebus pygerythrus, 
Gorilla beringei beringei, 
Cercopithecus mitis, Papio 
anubis, Cercopithecus 
kandti, Pan troglodytes. 

URUGUAY
8-8-’17. Aankomst 
Francisca Rubatto (1844-
1904) uit Amerika 125 jaar 
geleden.
$ 20. Portret rooms-katho-
lieke non, stoomschip. 

VANUATU
15-3-’17. 35 jaar diplomatie-
ke betrekkingen met China.
60, 100 vt. Resp. Chi-
nese acrobaat met fiets op 
koord, bungeejumper en 
palmbomen.
19-7-’17. Bijzondere 
zwemplekken.
10, 100, 180, 250 vt. 
Matevulu, Riri, Nanda, Blue 
Lagoon. 

VERENIGDE NATIES
24-8-’17. UNPA* 35 jaar bij 
Traunsee.
Velletje met tienmaal 
€ 0.68. Stoomschip ‘Gisela’, 
kasteel, congrescentrum 
Toscana, kerkstraat in 
Gmunden, gemeentehuis 
van Gmunden, brug naar 
kasteel, zeilschip op meer, 
Villa Toscana, meer, schip 
‘Gisela’.

21-9-’17. Internationale 
Dag van de Vrede.
US$ 0.49, 1.15, Zw.Fr. 1.-, 
2.-, € 0.68, 1.70. Resp. 
duiven, vlinders, duif met 
vos en konijn, hoofden 
en bloemen, handen met 
bloem, handen en bloemen. 

VIETNAM
8-8-’17. ASEAN* 50 jaar, 
nationale bloem. Gezamen-
lijke uitgifte ASEAN-landen.
3.000 d. Nelumbo nucifera. 

ZIMBABWE 
22-8-’17. Koeienrassen.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Resp. 
Ayrshire, Holstein, Jersey, 
Reddane. 

Afkortingen:
ACNU: Asociación Cubana 
de las Naciones Unidas
ASEAN: Association of 
South-East Asian Nations
BRICS: Brazilië, Rusland, 
India, China, Zuid-Afrika
UNPA: United Nations 
Postal Administration
WWF: World Wildlife Fund

** Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van de Haan 28-1-’17 
t/m 15-2-’18. 
Jaar van de Hond: 16-2-’18 
t/m 4-2-’19.

Ohmweg 31

2952 BD Alblasserdam

078 691 28 99

info@verloop.nl

www.verloop.nl

Ook een gelikt 
magazine?
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ederland heeft vele jaren een stabiele 
munt gehad. De Nederlandse gulden 
(afb 1) was een keiharde munt die in 
de loop der tijd wel enige inflatie heeft 

ondergaan maar niet zo erg dat er een nieuwe 
munt ingevoerd moest worden. Dat was in veel 
landen wel anders. 

Inflatie
Inflatie is geldontwaarding. Je kunt steeds min-
der kopen voor hetzelfde bedrag. Als een land 
veel schulden heeft dan kiest men er vaak voor 
om de geldpers aan te zetten. Dat wakkert de 
inflatie aan, de staatsschuld wordt minder waard 
maar ook het bezit van de inwoners van dat land 
wordt minder waard. Iedereen wordt armer, een 
soort diefstal van staatswege. Het voorbeeld van 

inflatie is Duitsland in de jaren 1922-1923, waar-
bij de inflatie volledig uit de hand liep en men de 
geldontwaarding niet meer bij kon houden met 
geld bijdrukken. Locaal werden ook bankbiljetten 
in omloop gebracht zoals in Geilenkirchen-Heins-
berg (afb 2). Maar de Duitse inflatie was nog 
niets vergeleken bij Zimbabwe in 2008 waar een 
biljet in omloop kwam met een bedrag van 15 cij-
fers (afb 3). Op de postzegels van Zimbabwe zijn 
zulke bedragen niet terug te vinden omdat men 
zegels uitgaf voor bepaalde tarieven. Kort hierna 
kwam er nieuw geld in Zimbabwe in omloop. De 
recordhouder van gierende inflatie is Hongarije 
in 1946. De bedragen op de postzegels liepen in 
enkele maanden op van duizenden, naar miljoe-
nen, naar miljarden, naar biljoenen en triljarden. 
Dit was het hoogste bedrag dat ooit op een 

postzegel werd afgedrukt (afb 4) hoewel de vele 
nullen wat verborgen gaan in de woorden. Adó-
pengö was triljard pengö. 5 millió adópengö was 
een bedrag met 27 nullen. Zulke postzegels zijn 
meestal weinig meer waard, maar zie ze maar 
eens op een echt gelopen poststuk te vinden. 
Dit is een pakketkaart op 15-5-1946 verzonden 
van Budapest naar Nyíregyháza met aangegeven 
waarde van 6 miljard pengö (afb 5a+b). De kaart 
is gefrankeerd met 10x 4 miljoen en 25x tarief-
zegel Helyi Levél (= locale brief, 1,2 miljoen), 
totaal 70 miljoen pengö. De tarieven volgden 
elkaar in hoog tempo op en de postzegeldruk-
kerij kon dat niet bijhouden. In tijden van inflatie 
zie je vaak poststukken die gefrankeerd zijn met 
hele straten zegels.
Het gebruik van frankeermachines ten tijde van 
inflatie vereist speciale behandeling. In deze 
Turkse machine (afb 6) werden drie vaste nullen 
geplaatst en vier cijfers zijn nog wel instelbaar, 
anders komt men niet aan een bedrag van 
2,6 miljoen Turkse lira.

N

Munthervorming

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
T

H
EMATISCH

P A N O R A M
A

1

5a 5b

3

6 7

2

4



OKTOBER 2017 FILATELIE 637

 

 

Een nieuwe munt
Na een periode van inflatie volgt het invoeren 
van een nieuwe munt. Roemenië gaf daarvoor in 
2006 een postzegel uit (afb 7) waaruit bleek dat 
2 miljoen oude lei gelijk was aan 200 nieuwe lei, 
het schrappen van 4 nullen. In Italië heeft men 
nooit nullen geschrapt hoewel daar alle aanleiding 
voor was. Er werd zelfs een postzegel uitgegeven 
van 10.000 lire (afb 8). Het voordeel is dat je ge-
makkelijk miljonair wordt in lires, maar het nadeel 
is veel groter doordat er voortdurend gerekend 
moet worden met grote bedragen. Pas door de 
invoering van de euro in 2002 werd de waarde-
loos geworden lire afgeschaft. De koers was toen 
1 euro = 1936,27 lire. In Deens West-Indië werden 
in 1913 nog munten gemaakt met oude (1 cent) en 
nieuwe waarde (5 bit) erop, hoewel de cent al in 
1905 was vervangen door de bit (afb 9). 

Oostenrijk
In Oostenrijk is meerdere malen ander geld 
ingevoerd, en steeds had dat gevolgen voor de 

postzegels. Tot 1-12-1899 was 100 kreuzer = 
1 gulden, daarna 100 heller = 1 krone waarbij 
1 gulden = 2 krone. De krone leed aan inflatie en 
op 1-6-1925 werd de schilling ingevoerd. 1 schil-
ling = 100 groschen = 10.000 oude krone. In 
1938 werd Oostenrijk ingelijfd bij nazi-Duitsland 
en kwam de reichsmark in gebruik. Postzegels 
van Oostenrijk konden nog een half jaar gebruikt 
worden tegen een koers van 1½ schilling = 
1 reichsmark. In 1945 werd Oostenrijk weer een 
zelfstandig land en kwam er opnieuw een schil-
ling in gebruik die aanvankelijk dezelfde waarde 
had als de reichsmark. Deze schilling ging 
aan inflatie ten onder en op 10-12-1947 werd 
een nieuwe schilling ingevoerd. De zegels met 
de oude schilling (afb 10) werden meteen 
ongeldig zodat er geen mengfrankeringen 
voorkomen met oud en nieuw geld. De nieuwe 
zegels moesten snel herkenbaar zijn, dus die 
hebben allemaal dezelfde kleur: oranje voor de 
groschen waarden (afb 11) en donkerpaars voor 
de schillingen. Er waren direct tekorten van de 

nieuwe oranje postzegels zodat er noodmaat-
regelen genomen werden op de postkantoren 
(afb 12). Ten slotte heeft Oostenrijk ook de euro 
ingevoerd in 2002. In iets meer dan 100 jaar had 
Oostenrijk zeven verschillende munten in gebruik. 
Het ontwerp van de portzegels is enkele malen 
hetzelfde gebleven, maar telkens met vermelding 
van een andere munt: kreuzer in 1894 (afb 13), 
heller in 1899 (afb 14), groschen in 1947 (afb 15). 
In tegenstelling tot de frankeerzegels bleven de 
portzegels met het oude geld gewoon in gebruik 
na 10-12-1947, maar nu tegen de nieuwe koers, zie 
afstempeling uit 1948 (afb 16).

Tsjecho-Slowakije
Soms werd er nieuw geld ingevoerd en aan 
de postzegels is nauwelijks iets te zien. Op 
30-5-1953 werd een nieuwe munt ingevoerd in 
Tsjecho-Slowakije. Postzegels van de nieuwe 
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munt waren er niet meteen, en de oude zegels 
konden gebruikt worden tegen 1/50e van de 
waarde. Deze brief van 16-6-1953 (afb 17) is ge-
frankeerd met 20x 1½ kroon = 30 kroon, gedeeld 
door 50 wordt dat 60 heller, het juiste tarief voor 
een brief. Toen er op 19-6-1953 nieuwe zegels 
verschenen bleken die hetzelfde ontwerp te 
hebben als de zegels met het oude geld, maar in 
andere kleuren. Dat zal destijds vast wel verwar-
ring gegeven hebben.

Postzegels en geld
In tijden van tekorten worden postzegels soms als 
muntgeld gebruikt. In Rusland heeft men daarvoor 
een speciale oplage gedrukt op karton en zonder 
gom. Op de achterkant staat dat dit kopergeld is. 
Het zijn nog steeds postzegels maar een gebruikte 
zegel is niet makkelijk te vinden (afb 18). In Let-
land gebeurde in 1920 het omgekeerde. Er werden 
postzegels gedrukt op papier dat al eenzijdig 
bedrukt was voor bankbiljetten. Aan de achterkant 
van de zegels is dat nog te zien (afb 19).

Provisoria
Het invoeren van nieuw geld is een politiek 
besluit, waar de postdienst regelmatig door 
overvallen wordt, want vrij plotseling moeten 
er nieuwe zegels komen. Je zou verwachten dat 
het vaak zou leiden tot provisorische opdruk-
zegels, maar dat is toch maar in een enkel geval 
gebeurd. 
In Polen werd op 28-10-1950 een wet aange-
nomen die bepaalde dat 1 nieuwe złoty gelijk 
was aan 100 oude złoty. Tevens werden de 
posttarieven verdrievoudigd. Een binnenlandse 
brief kostte eerst 15 złoty en na de munther-
vorming 45 groszy. De postkantoren moesten 
de złoty zegels overstempelen met Groszy en 
deze zegels kwamen vanaf 6-11-1950 in gebruik. 
In dit geval werden niet alleen frankeerze-
gels (afb 20) maar ook portzegels (afb 21) 
overstempeld. Zegels zonder opdruk werden 
ongeldig op 6-11-1950 maar in de praktijk werd 
het gebruik nog toegelaten, zoals te zien is aan 
deze brief van 16-12-1950 uit Przemyśl naar 

Engeland (afb 22). De rode zegel heeft geen 
opdruk. Op 4-1-1951 werd het officieel weer toe-
gestaan om zegels zonder opdruk te gebruiken, 
maar uiteraard tegen een koers van een hon-
derdste. Het aanmaken van de Groszy opdruk-
stempels gebeurde op de districtskantoren, die 
de kantoren in hun district moesten voorzien 
van stempels, zodat elk kantoor opdrukzegels 
kon maken. Er zijn 26 typen opdrukken van 
de districten, en daarnaast nog een twintigtal 
van individuele postkantoren. Die laatste zijn 
zeldzaam. Het publiek kon zegels die op de 
dag van de munthervorming geldig waren, op 
de postkantoren laten overstempelen. Dat had 
tot gevolg dat alle złoty zegels bekend zijn met 
opdrukken, zelfs de blokken.
Per abuis werden de nieuwe Groszy zegels 
soms overstempeld met Groszy opdruk 
(afb 23), wat uiteraard overbodig was. De ver-
gissing is goed voor te stellen omdat de nieuwe 
zegels hetzelfde ontwerp hadden als de oude.
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