
     MAURITIUS

Mauritius is een eiland in de Indische Oceaan. Het ligt circa 855 km ten
oosten van Madagaskar en circa 1800 km ten oosten van het vasteland
van Afrika. Mauritius wordt gerekend tot de Afrikaanse landen.
Tot de Republiek Maritius behoren de eilanden Mauritius, Roderigues,
Agalega-eilanden en de Cargados Carajos ( St.Brandon), die binnen het
Britse Gemenebest ook wel de Lesser dependenciex genoemd worden.
Mauritius, Roderigues en het eiland Réunion vormen samen de Mascarenen,
vernoemd naar de Portugees Don Pedro Mascarenhas, die als een van de
eersten op Mauritius voet aan wal zette.
De hoofdstad is Port Louis, dat in 1736 door de Fransen gesticht was en
wellicht de naam kreeg van de Franse Koning Lodewijk XV.

GESCHIEDENIS.

Er zijn aanwijzingen dat de Arabieren rond het jaar 1000 al van het bestaan van het eiland wisten. De
Portugezen komt echter de eer toe van de eerste landing op Mauritius, in het begin van de 16e eeuw, ze
noemde het eiland ` Cirne ` ( Zwaan ). Het bleek onbewoond te zijn. Zij gebruikte het eiland als tussenstop 
op de route van Zuid en Oost Azië, maar vestigden zich er niet. Het eiland bleef dus onbewoond, tot het in
1598 op beperkte schaal gekoloniseerd werd door Hollandse zeelieden onder leiding van Wybrand van
Warwijck. Hij noemde het naar de toenmalige stadhouder Prins Maurits, graaf van Nassau. De Nederlanders
ontdekte op het eiland de unieke inheemse Dodo. Een loopvogel, ook wel walgvogel genoemd. ( zie artikel
in het maandblad januari 2011). Ook de reuzenschildpad en het ebbenhout zijn in deze eeuw van het eiland
verdwenen.

Het eiland werd vanaf 1638 als tussenstation gebruikt, 
toen het Fort Frederik Hendrik was gebouwd, maar
echte kolonisatie van Nederlands Mauritius wilde niet
erg vlotten. Jaarlijks kwam er een schip met de
aflossing van de manschappen en nieuwe voorraad
aan. Simon van der Stel ontwikkelde met succes de
suikerteelt, nog altijd vormt de export van suiker een
belangrijke bron van inkomsten. Verder werden er
geiten,apen,honden en herten binnen gebracht, want
op het eiland kwamen geen zoogdieren voor. In1695
werd het eiland getroffen door een zware orkaan in 
verwoeste het totale eiland. De VOC zag geen heil
om het eiland opnieuw op te bouwen en vertrok in 1710
naar Kaap de Goede Hoop. In 1715 werd het eiland

opnieuw gekoloniseerd door de Fransen, ze noemde het eiland "Ile de France" de eerste missie werd geleid
door Guillaume Du Fresse D'Arsel. De Fransen haalden slaven uit Madagaskar en het Afrikaanse continent
om de suikerplantages te bewerken.

In 1810 werd het door de Britten veroverd, voornamelijk omdat het 
door kapers in Franse dienst werd gebruikt tegen de Britse
schepen. De Britten doopte het eiland om tot de huidige naam
"Mauritius" en gaven er het predikaat "Kroonkolonie" aan. Het
eiland werd in 1814 bij de Vrede van Parijs officieel ingelijfd bij
Groot Britannië. In 1835 schaften de Britten de slavernij af en,
zoals in veel andere koloniën rekruteerde zij vooral uit Brits-Indië
maar ook uit Maleisië en China grote aantallen contractarbeiders
( koelies) ter vervanging van de slaven. 
Pas in 1968 verkreeg het eiland onafhankelijkheid, hoewel het
binnen het Britse Gemenbest is gebleven. In 1992 werd het een
parlementaire republiek.
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Met het overnemen door de Britten komen er in 1847 de eerste 
postzegels uit, met name de wereld beroemde rode en blauwe
Mauritius ( zie artikel september 2010 ).

Tussen 1849 en 1858 worden deze gevolgd door de emissie
Britannia met de 1 pence rood en de 4 pence blauw.

▼ In 1859 gevolgd door de 6 pence en de 1 schilling.
▼ ▼

           Rode en blauwe Mauritius

Eind 1859 komt er een blauwe
2 pence als proef uit, deze zegel 
was gebaseerd op de eerste
blauwe emissie. Hij is wel in 
omloop geweest en gebruikt.

▼

Deze werd later in hetzelfde
jaar vervangen door een paar
van 1 penny rood en 2 pence
blauw.
◄

18 59

Tussen 1860 en 1863 komt er een serie uit van
zegels met verschillende kaders, de waarden lopen van 1 pence
in het licht violet tot 5 shilling in het rood violet. ►

In 1879 tot 1883 gevolg door een nieuwe emissie 
wederom met verschillende kaders, deze emissie
loopt van de one cent tot aan de 2 rupees 50. 
◄

Omstreeks 1895 komt er een serie uit, de wapenserie deze loop van 1 cent, lilablauw
tot aan de 50 cent in het groen, van deze emissie is er ook een tweede druk gemaakt 
in 1910 met andere kleuren . ►

In 1910 verscheen er een emissie met de beeltenis van Koning
Edward VIII die maar 1 jaar heeft geregeerd en de troon overdeed
aan zijn broer koning King George VI. ( zie artikel november 2010 ). De waarden lopen 
van 5 cent in het grijs roze tot 10 rupees in het groen rood.
◄

In 1912 volgt de emissie van King George V, de zegels hebben hetzelfde
kader als de emissie van 1910 met het verschil dat het waarde vlak open
is. De waarden lopen van 1 cent in het zwart tot 10 rupees in het groen rood.
◄

In 1938 komt de emissie van Kong George VI, het kader blijft hetzelfde
als de vorige twee emissies met het verschil dat deze weer een ►
gestreept waarde beeld heeft. De waardes lopen van 2 cent in het grijs
tot 10 rupees in het roze violet.
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In 1948 volgt er de emissie an 4 zegels 100 jaar bestaan van de postZegel in Mauritius. 

In 1949 tot 1953 de gecombineerde emissie , een serie van met diverse voorstellingen, de waarde liggen van
1 cent tot aan de 10 rupees.

Er volgen nog enige emissies tot er in 1965 de vogelserie komt
met de waarden 25 cents tot de 10 rupees. Deze zegels worden
gebruikt om in 1967 overdrukt te worden met de tekst
"Self covernment 1967"

De vlag van Mauritius met de tekst Onhafhangkelijk 1968

Totaan het instellen van de Republiek Mauritius komen er vele postzegels uit waarvan de meeste niet als lid
van het Britse Gemenbest te herkennen zijn ( kopje van Koninging Elizabeth ). Sommige wel, meestal
ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen.

In 1992 wordt de Republiek Mauritius uitgeroepen.

Vanaf dat moment worden er op alle postzegels die uitkomen het Wapenschild van Mauritius weergegeven.

Bronnen:
Wikipedia
Google Samenstelling:
Scott calalogus J.J.P van der Vat
Veel zegels in eigen bezit. jjpvdvat@gmail.com
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     NEDERLANDS NIEUW GUINEA

NEDERLANDS-INDIë

Gedurende vele jaren al vanaf de V.O.C behoorde Nieuw Guinea tot de Kolonie Nederlands Indië en werd door
het koloniale bewind bestuurd, dit eindigde na de onafhankelijksoorlog met Indonesië op 14 augustus 1947.

NIEUW-GUINEA

Heden is Nieuw Guinea ( Indonesisch: Pulau Irian ) een eiland dat bestaat uit een westelijk Indonesisch deel
( Papoea, voorheen Irian Jaya, en West Papoea ), en een oosterlijk deel gevormd door de constitionele
monarchie Papoea-Nieuw-Guinea, die ook nog allerlei eilanden verder naar het oosten omvat. Het eiland is
met een oppervlakte van 786000 vierkanten kilometer, na Groenland het grootste eiland ter wereld.

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA

Na de onafhankelijksoorlog van Indonesië tussen 1945 en 1949 maakte het westelijke deel van Nieuw-Guinea
tot 1962 als Nederlands-Nieuw-Guinea deel uit van het Koningrijk der Nederlanden en was het het laatste
restje Nederlandse kolonie in deze regio. In 1956 liet het Nederlandse koloniale gezag de Obano-opstand
in het Wisselmerengebies neerslaan door het Korps Mariniers.

   Herdenkings kruis
 van de militairen die
   in Nieuw-Guinea
   hebben gediend.

DE OBANO-OPSTAND

De Obano-opstand was een gevolg van de cultuurverschillen en opvattingen over recht tussen de bevolking van
het wisselmerengebied ( tegenwoordig Paniai ), de Ekagi, en het Nederlands bestuur. De bevolking was pas
                                 kort na de tweede wereloorlog met het Nederlands Bestuur in

aanraking gekomen toen de bestuurspost Enarotali als eerste
post in het binnenland werd opgericht. Gouverneur Jan van Baal
kreeg als opdracht het Adat-recht van de bevolking af te schaffen.
Het Adat recht van de bevolking hield in dat beschuldiging van
hekserij en overspel bestraft werd met de dood door pijlen, dit was
volgens het Nederlandse recht doodslag en kon niet worden
getoloreerd. Het uitbreken van mazelen en de varkenspest werd 
gezien als het werk van de door de Nederlanders meegenomen
kwade geesten. Uiteindelijk wist Nederland het gezag rond het
wisselmerengebied te herstellen door een stammenstrijd te
ontketenen tussen de verschillende bevolkingsgroepen, niet door
eigen militair overwicht.

Indonesië probeerde in die tijd de kwestie Nieuw-Guinea bij de Verenigde Naties op de agenda te krijgen.
President Soekarno erkende het Nederlandse gezag over Nederlands-Nieuw-Guinea niet en wilde het gebied
bij Indonesië voegen. Goeveneur Van Baal was dan ook bevreesd dat de Obano kwestie Indonesië in de kaart
zou spelen.
Tijdens de regeerperiode van de Amerikaanse president John F. kennedy intensiveerde Indonesië zijn campagne
om Nieuw-Guinea in te lijven. De Verenigde Staten en de Verenide Naties oefenden toenemende druk uit op
Nederland om hieraan toe te geven.
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Als antwoord op de activiteit van gewapende Indonesische infiltranten en de dreiging van een Indonesische
invasie stuurde Nederland in 1962 bijna 10.000 militairen naar Nederlands-Nieuw-Guinea. Uiteindelijk werd
de kwestie door diplomatiek overleg opgelost. De Amerikaanse diplomaat Bunker ontwierp een vredesakkoord
dat op 15 augustus 1962 in New-York werd ondertekend door Nederland, Indonesië en de VerenigdeNaties.
Dit verdrag ook wel het Verdrag van New-York genoemd.

In de periode dat Nieuw-Guinea onder het Nederlands bewind stond, als Nederlands-Nieuw-Guinea werden
er diverse postzegels uitgegeven. Ook werd er een muntstelsel ingevoerd, waarbij de Nederlandse munten
als betaalmiddel werden gehandhaaft maar het papiergeld werd aangepast.

In de beginperiode waren de postzegels copiën van
de zegels die in Nederland uitgebracht werden met
de naam van Nieuw Guinea in plaats van Nederland,
later werd er Nederlands-Nieuw-Guinea van gemaakt.

De eerste zegels die uit kwamen waren de Cijverserie
van Jan van Krimpen uit 1950, gevolgd door de 
Koningin Juliana serie van S.L.Hartz en Jan van 
Krimpen, de Koningin Julianaserie "en Face ". In 1952.

In 1953 na de watersnoodramp werden er in Nieuw Guinea ook een serie postzegels uitgegeven, hierbij werden
er 3 waardes van de vorige uitgave overdrukt met Hulp Nederland 1953 met een toeslag.

In 1954 ging men over tot de naam Nederlands Nieuw Guinea op de serie Paradijsvogels, de naam werd tot
aan het einde van het Nerderlands bewind gevoerd.

Ook werden er portzegels uitgegeven. In eerste instantie gebruikte men de portzegels uit Nederland, in totaal
werden er 17 Nederlandse waarden in Nederlands Nieuw Guinea gebruikt. Deze zijn alleen te herkennen
aan een duidelijk poststempel en vrij zeldzaam.  In 1957 kwamen er eigen portzegels in 6 waarden.
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De gebruikte waarden en aantallen waren: 
1 ct.-1097 8 ct-705 25 ct.-17710
3 ct.-500 10 ct.-281 30 ct.-1498
4 ct.-730 12 ct.-640 40 ct.-4210
5 ct.-2146 15 ct.-1186 50 ct.-1139
6 ct.-752 16 ct.-629 1 gld.-1089
7 ct.-659 20 ct.-2980

De waarden van de eigen portzegels waren,

Toen in 1962 het Nederlandse bewind moest worden overgedragen aan de Verenigde Naties werden er
diverse waarden van de postzegels van Nederlands Nieuw Guinea overdrukt met UNTEA.

Er bestaan twee uitgifte van deze zegels, namelijk met een plaatselijke overdruk, deze druk kenmerkt zich
door een onregelmatige opdruk. De letters UNTEA staan voor United Nations Temporary Executive Authority.

De postzegels die overdruk zijn bestaan uit 17 waarden.

In totaal werden er in Nederlands Nieuw Guinea van 1950 tot en met 1962, 81 postzegels uitgegeven.
En in totaal 11 eerstedag enveloppen. Er bestaat ook een eerstedag envelop van de UNTEA serie.

Bronnen: Samenstelling:
Speciale catalogus NVPH J.J.P van der Vat
Google
Wikipedia jjpvdvat@gmail.com
Zegels uit eigen verzameling
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