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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor ! 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor ! 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor ! 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor ! 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor ! 1.724
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30e Jaargang nr. 8, oktober 2019 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 
 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken 
      (commissaris@fv-degeldersevallei.nl) 

Nieuwtjesdienst: 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 20.00 uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede,  
tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 150) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
de Internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de bijeenkomst van donderdag 7 november 2019 in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
De maand november staat in uw agenda als “veiling maand”, zowel in Ede als in 
Barneveld organiseren we voor u een veiling. Kavels inbrengen voor Ede is niet meer 
mogelijk, de kavellijst is reeds afgerond. Heeft u nog een aantal kavels over dan kunt 
u deze t/m 8 november voor de veiling Barneveld inbrengen bij Lammert Brouwer 
0342-417991 en/of  Rob Bosman 06-83569229. Het is altijd reuze spannend of er 
voor u en voor mij wat bijzit en zo ja hoe er geboden zal worden. Vaak gaan de ka-
vels tegen inzet prijs naar een nieuwe eigenaar maar op de laatste veiling had de vei-
lingmeester ogen tekort bij de biedingen op zeer populaire en goedkope kavels. Mo-
gelijkheden genoeg om te komen kijken, zaal is open vanaf 19.30 uur.  
Onze vereniging heeft een tweetal bijzondere schenkingen ontvangen. Op de  no-
vember veilingen worden geen kavels aangeboden van deze geschonken verzamelin-
gen, zie ook mijn artikel hierover in dit blad en het verslag.  
In december, (niet 5 maar 12 december) staan de kaders voor de Jan Mak-trofee  
opgesteld, u doet toch ook mee?? Laat wat van uw verzameling zien! Traditie ge-
trouw staat ook de verloting van de koffer op het programma, of hebben we nu een 2 
tal koffers??, neem voldoende materiaal mee om de koffers te vullen. Heeft u niets 
voor de koffer neem dan (kleine) “decemberprijzen” mee voor de verloting! We ma-
ken er een mooi feestje van.  
 
U komt toch ook? Hartelijk welkom en veel verzamel plezier toegewenst.  
Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. HH Verslag bijeenkomst 03-10-2019  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. Veiling 
7. Stuiverboeken 
 
 

________________________________________________________________ 
 

H 
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Verslag bijeenkomst van 3 oktober 2019 
 
1. Opening 
 Roy opent de bijeenkomst om 20:08 uur en heet een ieder hartelijk welkom.  
 De opkomst is goed. 
 Afmeldingen: Ron v beest, Wil Doesburg, Rob Bosman, Fred Croezen en  
 Geo van Dartel. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
- De vereniging heeft een grote verzameling ontvangen van mevr.  Bakker. De 
 verzameling komt van oud lid mevr. G.J. Bakker-De Bruyn, die net als haar 
 man lid was van de Globe. 
 De opbrengst van deze verzameling komt geheel ten goede aan onze  
 vereni ging. Hoe we dit gaan aanpakken zal nog bekeken worden. Er zal niet 
 per stuk verkocht gaan worden. 
- Als 2e schenking is er een restverzameling geschonken aan onze vereniging. 
 Dit alles in een goed gevulde koffer is afkomstig van dhr. D. Schmidt.  
 Dhr. Schmidt laat weten dat hij vele jaren plezier heeft gehad van het lidmaat-
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 schap  van onze vereniging. 
- 10 oktober vindt de volgende clubavond plaats in Barneveld. 
- 17 oktober hebben we dan weer de clubmiddag in Ede. 
- Er kunnen nog steeds kavels aangemeld worden tot en met 11 oktober voor de 
 veiling van november bij Ron van Beest. 
- Voor de veiling in Barneveld kan dit bij Lammert of Rob. 
- Dan is er nog de oproep voor het maken van een 1 kader, voor de bijeenkomst 
 op 12 december in Ede. 
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- Anneke zoekt nog kopij dus schrijf eens een verhaal voor Fila 
- Cees en Roy hebben Geo van Dartel gevraagd voor de ondersteuning van de  
 5 centen boeken, met name voor de middag-bijeenkomsten. 
 
 Ingekomen stukken. 
- 1, 2 en 3 november vindt Postex weer plaats te Apeldoorn. 
- Verder is er een opzegging ontvangen van dhr. P.A. Klopstra uit Bennekom. 
 
3. HH Verslag bijeenkomst 05-09-2019  
 Hier zijn geen op en of aanmerkingen over. 
 
4. Rondvraag  
 Michel wil eigenlijk vaker een rondzenddoos ontvangen. Michel woont in 
 Ederveen. Hij zoekt alleen nog postfris NL van voor 1940.  
 Berry en Michel gaan verder kijken om ook naar iets anders te zoeken om te 
 gaan verzamelen. 
 
 Berry Jakobsen, 2e secretaris 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

Van de redactie 
 

Allereerst hartelijk dank aan twee leden, die gereageerd hebben op de oproep om 
eens een artikeltje te schrijven voor de Fila. Het betreft Gert Radstaat, wiens eerste 
artikeltje van twee stuks (!) in deze Fila staat: “de eerste briefkaart” en ons lid  
“op afstand”: Nico van der Lee, die iets schreef over een mooie SMN brief. 
Het “op afstand” bedoel ik letterlijk, hij woont al ettelijke jaren in N.Holland, maar is 
nog erg betrokken bij onze club in Ede, dus figuurlijk staat hij zeker niet  
“op afstand”. Nogmaals hartelijk dank aan beide heren. 
Om te voorkomen dat ik steeds op dezelfde leveranciers van stukjes voor de Fila 
moet terugvallen, hoop ik dat u ook eens de pen/laptop/computer pakt en mij verrast 
met een leuk of interessant artikeltje, een filatelistisch weetje of gewoon een  
“postzegel”-ervaring. (Bent u bv naar de Postex geweest? Hoe was het daar? Iets 
leuks gescoord?) 
Hoeft niet meteen 3 bladzijden te beslaan (mag wel natuurlijk), een halve pagina is 
vast een goed begin! 
 
___________________________________________________________________ 
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Een bijzondere gift 
 
Vorige maand heeft onze  
vereniging een wel heel  
bijzondere gift ontvangen. 
Het gaat om de verzameling 
van mv. G.J. Bakker-De 
Bruyn en dhr. Bakker, beiden 
waren actieve leden van onze 
vereniging, toen nog onder de 
vlag van de Globe. Ik heb de 
leden die aanwezig waren op 
onze clubavond daarover 

reeds  
geïnformeerd, maar vind het belangrijk dat u allen weet heeft van deze bijzondere 
gift. Bij mij is gebracht een flink aantal albums met verzamelingen (zie foto).  
 
De wens van de erfgename, mv. S. Bakker, is dat de verzameling geheel ten goede 
komt aan de leden van de vereniging en bijdraagt aan de activiteiten van de  
vereniging. Een mooie uitdaging voor het bestuur! De vereniging heeft vaak (kleine) 
schenkingen ontvangen die makkelijk te verkavelen viel, door het op te delen in bv. 
de verloting, veiling, schenking en de koffer. Er zijn al wat voorstellen binnen van het 
bestuur maar ik hoop dat u ook daarin meedenkt. Waar praten we over, hieronder een 
overzicht: 
 
- 16x Thema bloemen, in Victoria album, vnl. postfris 
- 2x  Groenland (zegels en FDC) in Victoria en Importa album 
- 5x  Verenigd Europa, in album 
- 5x Nederland en Overzee, in Davo album 
- 4x  Nederland FDC 51 t/m 483+, in album 
- 9x PZM, Postzegel mapjes, in Davo album 
- 2x  FDC Ned. Antillen 19 t/m 321in album 
- 1x postzegelboekjes Nederland en Denemarken, in album 
- 10x Steekalbum met (kleine) thema verzamelingen 
- 1x  Doos met divers materiaal op kaart 
 
Heeft u nog vragen en/of voorstellen over deze verzameling, neem gerust contact met 
mij op.  
Roy Lijbaart, voorzitter 
 
____________________________________________________________________ 
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Een mooie SMN brief. 
 

nlangs kocht ik op een veiling een kavel perfins Nederlands-Indië. Daar zaten 
ook een paar poststukken bij. Ik kocht het kavels vooral voor de zegels. 

Thuisgekomen ga je toch eens goed naar de poststukken kijken en toen ontdekte ik 
dat één van de poststukken toch echt wel heel bijzonder is. 
 
Dit is een brief die 
vanuit de organisatie 
van de Stoomvaart 
Maatschappij Neder-
land te Amsterdam 
verstuurd is naar de 
heer F. de Boer in 
Batavia.  
De brief is verstuurd 
op 11-12-1939. De 
afbeelding op de  
achterzijde maar ook 
rood-frankeer stempel 
op de voorzijde  
maken duidelijk dat 
het vanuit de SMN 
verzonden is.  
Het eerste dat mij opviel is dat de SMN dus toen al een roodfrankering gebruikte,  
ondanks dat er perfins bekend zijn tot in 1958 (en in fiscaalzegels zelfs tot 1961). Dit 
kan wel verklaren waarom er na 1935 “relatief” minder perfins SMN voorkomen. 
Blijkbaar werd nog maar een deel van de post met postzegels (met perfin) verzonden 
en ook een deel met het frankeerstempel. 
 
De brief werd per luchtpost en Per Expresse verzonden naar Batavia met het juiste 
tarief van 37,5 cent: 12,5 cent voor de brief en 25 cent voor de Expresse (beide geldig 
vanaf 1 november 1928) 
Hij is op 20-12-1939 in Batavia aangekomen. Daar is hij dezelfde dag nog doorge-
stuurd naar Calcutta. Blijkbaar was de heer F. de Boer niet meer in Batavia maar juist 
in Calcutta. Voor dat doorsturen is de brief opnieuw gefrankeerd met 2 zegels van 
Ned-Indië, totaal voor 35 cent. Deze zegels zijn voorzien van de perfin SMN (type 2) 
van Batavia. De Expresse bestelling is in Batavia uitgevoerd; het etiket is voor het 
doorsturen doorgestreept. Helaas weet ik te weinig van de tarieven van  
Nederlandsch-Indië om de 35 cent te kunnen verklaren. Er zit wel een tweede lucht-
post etiket opgeplakt dus mogelijk is er luchtpostrecht gerekend. 
 
 
 

O 
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Nu had de SMN meerdere vestigingen met een eigen perfin:  
Amsterdam, Batavia (met 2 verschillende perforatoren) Weltevreden, Medan,  
Sabang, Samarang, Soerabaja, Tandjong (ook met 2 verschillende perforatoren) en 
verder zeker ook nog in Calcutta, India. 
 
In Calcutta is de brief op 29-12-193 aangekomen. Daar is de brief gecensureerd, ge-
tuige het censuurstrookje met het stempel van Calcutta. Intussen was de heer F. de 
Boer blijkbaar al weer terug naar Batavia want de volgende dag op 30-12-1939 is de 
brief weer terug gestuurd naar Batavia. Ook nu was de brief voorzien van nieuwe 
frankering; 1R en 2As ook verzien van perfins maar nu die van de vestiging Calcutta. 
Van de tarieven van India weet ik nog minder. Blijkbaar was 1 Roepia plus 2 anna’s 
toereikend. 
Daar er geen aankomststempel op de brief staat weten we niet precies wanneer de 
brief weer in Batavia is aangekomen. 
 
Ik vind het wel heel bijzonder om kenmerken van drie vestigingen van één bedrijf in 
drie verschillende landen op één brief te zien, vooral omdat daar tweemaal de plaatse-
lijke perfin bij zit. 
Het zou nog veel mooier geweest zijn als de brief ook in Amsterdam voorzien zou 
zijn met zegels met perfins maar ja,  dat is nu eenmaal niet zo. 
 
Al met al wel een heel bijzondere brief. 
 
Nico van der Lee, mei 2019 
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Zoekertjes 
 

ebt u als lid van de filatelistische vereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of 
zoekt u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan  

Anneke de Wit, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of 
dewit.anneke@hotmail.com 

en het zal éénmaal geplaatst worden. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Maximafilie 
 

Wie heeft interesse in Maximum Kaarten?????! 
 

Ik heb 2 Davos Albums vol met de kaarten 1 tot en met 362 
 

Frans Bik 0318-842992 
 

 
 
 

 Globeveiling op het internet. 
 

 

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf 
ongeveer € 5,00. Op 31 oktober loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of 
rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het Samenwerkings-
Verband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun         
verzameling uit. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 

H 
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Puzzelrubriek 
 

 
 

 
Beste puzzelaars, 

 
r was een oplettende puzzelfanaat die mij er op attendeerde dat de inzendtermijn 
van de vorige puzzel staat op 10  november 2019. Ik kan dus nog niet zeggen wat 

het antwoord wordt van de afgelopen puzzel, maar dit komt in het volgende nummer. 
De decemberpuzzel wordt een bijzondere, ik zal iets van de sluier oplichten:  
U krijgt een vijftal zinnen, waarin een plaatsnaam zit verstopt. Het gaat om deze 
plaatsnaam, want in het verleden zijn hier een of meerdere postzegels van uitgegeven. 
Het NVPH nummer wordt dus gezocht van deze zegel. Een nummer is voldoende 
ook als er meerdere zegels zijn uitgegeven van die plaats. 
 
Oplossing 
 
Kan dus nog niet gegeven worden, aangezien de inzendtermijn abusievelijk op  
10 november a.s. is gezet. 
 
Nieuwe opgave 
 
1  Onze luchtvaartpionier 
2  Boter, kaas en eieren 
3  Koffie, koffie 
4  Warme chocolade 
5  Een vliegende kraai vindt altijd wat 
De bonusvraag:  Chatten ????? 
 
Uw antwoord graag naar L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51,  
2811 TT Reeuwijk. Graag filatelistisch frankeren, de postzegels gaan nar de stichting 
De Postzegelvriend, voor gehandicapten. 
Ook voor deze puzzel is de sluitingstermijn 10 november a.s. 
 
Stand 
Blijft ongewijzigd,  
omdat de oplossing van de vorige puzzel nog niet bekend is gemaakt. 
____________________________________________________________________ 

E 
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DE EERSTE BRIEFKAART 

 
Over ruim een jaar, op 1 januari 2021 zal de briefkaart 150 jaar oud zijn.                  
De geschiedenis begint al in 1865 als Heinrich von Stephan van de Pruissische   
Postdienst zijn superieuren een plan voorlegt voor de invoering van een briefkaart, 
vergezeld van uitvoerig gedetailleerde voorstellen voor het uiterlijk van zo’n kaart. 
Hij had geen geluk. De heren zagen het nut er niet van, zagen eigenlijk alleen maar 

bezwaren en het plan belandde in de kast. 
Later dat jaar werd in Karsruhe het vijfde congres van 
de Duits-Oostenrijkse Postvereniging gehouden. Voor 
Pruisen nam ook von Stephan hieraan deel maar als 
afgevaardigde mocht hij echter niet over de briefkaart 
spreken. Maar hij deed het anders. Op persoonlijke  
titel schreef hij een nota die hij onder de congresgan-
gers verspreidde met een pleidooi voor de invoering 
van de briefkaart, die hij postblatt noemde. Naar zijn 
idee moest het een formulier zijn van stijf papier zo 
groot als een enveloppe. Op de voorkant moest de 
naam van het land komen met daarnaast bijvoorbeeld 
het landswapen. Links boven ruimte voor het stempel 

en rechts boven een zegelindruk. Verder nog op regels de woorden ‘Aan’, ‘Plaats van 
bestemming’ en ‘Woning van de geadresseerde’ en in kleine letters een soort         
gebruiksaanwijzing. 
Onder de deelnemers aan het congres die inzage kregen van het voorstel bevond zich 
ook baron von Kolbensteiner, afgevaardigde van de Oostenrijkse postdienst.  
 
Op 26 januari 1869 schreef de Oostenrijkse hoogleraar 
economie Emanuel Herrmann een artikel waarin hij op 
grond van uitvoerige berekeningen een pleidooi hield 
voor de invoering van een ‘open kaart’, de briefkaart. 
Hij dacht aan een kaart ter grootte van een enveloppe, 
met landsnaam en -wapen op de voorzijde. Hij ging  
echter uit van een opgeplakte postzegel van 2 kreuzer, 
dus dacht niet direct een postwaardestuk. De kaart zou 
gebruikt kunnen worden voor eenvoudige mededelingen 
van persoonlijke of zakelijke aard, maar nooit meer dan 
twintig woorden mogen tellen. 
 
Hoe toevallig kan het zijn. De hierboven eerder genoemde Baron von Kolbensteiner 
ging met het artikel naar de Oostenrijkse    Postmeester-generaal die hij voor het idee 
warm wist te krijgen. Hierna ging het snel en op 1 oktober 1869 gaf Oostenrijk-
Hongarije de eerste briefkaart uit. In plaats van een open ruimte om een postzegel op 
te plakken bevatte de kaart rechtsboven een ingedrukte zegel van 2 kreuzer. 
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Van 1816 tot 1892 was de muntsoort de Oostenrijkse-Hongaarse gulden en 1 gulden 
was 60 Kreuzer 

 
Je gaat je dan wel afvragen wat er  van de ideeën van Emanuel Herrmann en Heinrich 
von Stephan in de kaart is verwerkt. Beiden hadden nauwelijks verschillende      
voorstellen over de vormgeving. Allebei wilden ze ook een grote kaart, maar dit is 

het niet geworden. Hermann’s beperking tot 
twintig woorden is niet overgenomen en de 
postzegel werd niet opgeplakt maar inge-
drukt. Van Emanuel Herrmann is dus   ei-
genlijk niets overgenomen. 
 
Van von Stephan is de ingedrukte zegel 
overgenomen, het wapen, de adreslijnen met 
tekst en in kleine letters een gebruiksaanwij-
zing, hoewel deze laatste op de    achterzijde 
was afgedrukt. Niet overgenomen waren de 
ruimte voor het stempel en de landsnaam. 
Toegevoegd was de sier        omranding. 
Wat de vormgeving betreft werden dus de 
meeste voorstellen van von Stephan      
overgenomen en van Herrmann eigenlijk 
niets. Wie is dus eigenlijk de uitvinder van 
de briefkaart. U mag het zeggen. Toch heeft 
Herrmann de eer gekregen en toen hij   over-
leed in 1902 werd zelfs op zijn grafsteen 

“der erfinder der postkarte’    vermeld. Toch is ook Heinrich van Stephan veel voor 
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de post en voor de postgeschiedenis gaan betekenen. Meer daarover in een volgend 
artikeltje. 
 
De Oostenrijkse posterijen zagen alleen maar voordelen bij het gebruik van de kaart. 
Voor particulieren was vooral het gereduceerde tarief, 2 Kreuzer in plaats van het 
brieftarief van 5 Kreuzer aantrekkelijk en bij zakelijk gebruik zou het heel nuttig zijn 
dat adres en poststempel onlosmakelijk met de mededeling op de kaart verbonden 
zou blijven. 
 
Groot Brittannië was het eerste land dat Oostenrijk volgde en gaf amper een jaar later 
een briefkaart uit. Hierna ging het snel. Niet veel later volgden Zwitserland,    
Luxemburg, België en op 1 januari 1871 werd de eerste Nederlandse briefkaart     
uitgegeven, grotendeels volgens het Oostenrijkse ontwerp. Omdat de briefkaart nieuw 
was voor het publiek werd op de voorzijde een gebruiksaanwijzing (nota) geplaatst. 
 

 
 
De nota liet, taalkundig gezien, heel veel stof opwaaien. Vooral de zinsnede dat ‘voor 
het schrijven van het berigt van inkt, potlood of anderszins gebruik gemaakt kon 
worden’ lokte uit dat veel mensen bij de Posterijen een bestelling deden van de 
schrijfstof ‘anderszins’. Maar ook de term ‘tegenzijde’ zorgde voor veel ophef. 
Alle commentaar zorgde ervoor dat bij de tweede briefkaart die in ons land uitgege-
ven werd deze tekst verdwenen was. Toen de kaart eenmaal bij het grote publiek   
bekend was, bleef deze ook ruim een eeuw lang een groot succes. 
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