
        PLAGIAAT IN POSTZEGELS

Plagiaat ! Wat betekend  dit woord eigenlijk. Het komt uit het Latijn, plagium = roof, dus kort gezegd is het
het nabootsen van werk van een ander met het oogmerk dit voor eigen oorspronkelijk werk te laten doorgaan.

Het begint al meteen na het uitkomen van
de eerste postzegel ter wereld, de Black
penny van Engeland.

De wereldberoemde " Blauwe Mauritius "
uit 1847 is in feite een nageaapt onderwerp
van de Engelse postzegel uit 1840.

           Black penny 1840    Blauwe Mauritius 1847

Hetzelfde geldt voor de uitgifte van van de
Corrietentes (tegenwoordig een deel van
Argentinië), waarbij de eerste Franse
postzegel van 1849 met de godin Ceres
werd nagetekend.

Het ontwerp van de Ceres inspireerde
overigens meerdere landen om iets
soortgelijks te maken. Onderanderen

         De Franse Ceres 1849 Spanje, Griekenland en Roemenië.        Corrientes 1856

    Spanje                 Roemenië         Griekenland

Isabella II Prins Karel        de God Hermes

Spanje flikte het kunstje opnieuw in 1872 toen ze het ontwerp van een onschuldig zegeltje van de oud
Duitse staat Braunschweig uit 1857 overnamen. Het is niet precies hetzelfde, maar heeft toch veel gelijkheid
om van een toeval te spreken.

    Braunschweig    Spanje
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Spanje kon er wel wat van, want
in 1870 had men een briefkaart
uitgegeven ( Tarjeta Postal )
met daarop een postzegel die
wel erg lijkt op de in 1869 
uitgegeven Belgische frankeer
zegels " liggende leeuw met
wapenschild ".

De Amerikaanse postzegels uit 1879
werden meerdere malen geplagieerd.

   U.S.A  1879    Mexico 1882        New South Wales

Een ander interessant geval is het volgende

In 1890 verscheen er een mooi zegel in
Newfoundland, een Engelse kolonie in die
tijd, met het portret van Koningin Victoria.
8 Jaar later in 1898m gaf Uruguay een
postzegel uit met een allegorische voor-
stelling van de " Vrijheid ". Bij nadere
beschouwing, lijken ze erg veel op elkaar.

            Newfoundland 1890           Uruguay 1898
Het ontwerp van deze Noorse postzegel 
" Posthoorn " is van Andreas Friederich
Wilhelm von Hanno. Dit was een beroemd
architect die diverse gebouwen in Oslo
heeft ontworpen. De nieuwe serie post-
zegels ging van start op de Kerstdag van
1871. Met wat kleine veranderingen en
druktechnieken wordt deze nog steeds
toegepast. De langstlopende serie in de
wereld. Het plagiaat van Kreta is hierbij
overduidelijk.

Noorwegen 1872 Kreta 1901
5



Het meest onbeschaamde voorbeeld van plagiaat is wel de 10-centavo expressezegel van de
Dominicaanse Republiek uit 1925, deze werd nagetekend van de Amerikaanse 10-cent
" Special Delivery " uit 1922.

U.S.A. 1922 Dominicaanse Republiek 1925

De plaatsing van de teksten, het zegelbeeld met o.a de voet van de postbesteller op de stoep en zijn
motorfiets zijn tot in de kleinste details overgenomen.

Het moge duidelijk zijn dat de hierboven gegeven voorbeelden zich hebben afgespeeld in het begin van het
postzegeltijdperk. Het is niet zo vreemd omdat er nog weinig ervaring was in het ontwerpen van die kleine
drukwerkjes. Ook de druktechniek stond nog in de kinderschoenen en, zoals al eerder gesteld, het is 
makkelijker te kopiëren als zelf te ontwerpen. Maar het mag echter niet.

Het zijn niet alleen de officiële postadministraties die zich aan plagiaat hebben schuldig gemaakt.
Ook de stadsdiensten en lokale post weten er wel weg mee. Hieronder twee voorbeelden.

     Zwitserland 1854           Plakzegel van Krantz         Zemstwo zegel         Plakzegel van Kantz

Aan het einde van de 19e eeuw waren er heel wat lokale postbedrijfjes actief in Duitsland. Een van de
bekendste firma's was die van W.Krantz in Hamburg, die een ware stortvloed van namaakzegels heeft
uitgegeven in de periode van 1886 tot 1900.

Ook in Nederland gaf de Stadspost in Leeuwarden in 1985 een serie postzegels uit ter gelegenheid van de
eerste Elfstedentocht voor wielrenners. Het ontwerp was echter gebaseerd op een zegel van de Franse
gebieden Alfars en Issas in het kader van de Olympische spelen in Montreal in 1976.

Bronnen: Samenstelling:
http://www.filavaria.nl J.J.P van der Vat
Google jjpvdvat@gmail.com
Scott catalogus



           ZONDER DIE ENE ZEGEL, KON HIJ NIET LEVEN

Het verzamelen van postzegels is een  rustige, plezierige liefhebberij. Enthousiasme voor een bepaalde
zegel wordt door iedereen ervaren als doodnormaal.
Maar dat entousiasme kan overgaan in fanatisme blijkt uit de volgende uit 1892 daterende geschiedenis,
waarin een verzamelaar zijn toevlucht nam tot moord.
In de wereldstad Parijs woonde een rijke postzegelverzamelaar, Gaston Leroux genaamd. Hij was een
rentenier en besteedde al zijn tijd aan het vervolmaken van zijn schitterende verzameling. In die tijd kon
een verzamelaar er nog naar streven, ooit nog een hele wereldverzameling compleet in zijn album te hebben.
De kans om ideaal te verwezelijke, werd Leroux echter op brute wijze ontnomen.
Op zekere dag trof men hem levenloos in zijn werkkamer aan. De politie stelde vast dat hij geen natuurlijke
dood was gestorven en stelde een diepgaand onderzoek in. Maar alle inspanningen ten spijt, bleef deze 
moord een raadsel. De goedmoedige Leroux had geen vijanden, en uit de woning werden kostbaarheden
vermist. Toevallig was de rechercheur die voor de laatste maal het huis doorzocht een verwoed postzegel-
verzamelaar. Hij bladerde de postzegelalbums door en merkte dat er een kostbare zegel ontbrak. De
ontbrekende zegel was de zegel van 2 cent, uitgegeven door Hawaii in 1851.
De rechercheur wende zich voor informatie tot alle Parijse postzegelhandearen
om te weten te komen, in wiens album deze zegel van harte welkom zou zijn.
Zo kwam hij op het spoor van een alom geachte Heer, de welgestelde  en rijke
Hector Giroux. Deze Giroux was een bijzonder fanatieke verzamelaar, die
kosten nog moeite spaarde om ontbrekende stukken aan te kopen.
Als collega  verzamelaar  zocht de rechercheur contact met Giroux. De twee
heren konden  het uitstekend met elkaar vinden en praatten urenlang  over
filatelistische koetjes en kalfjes. Aan deze vriendschap kwam een einde toen Giroux triomfantelijk
een prachtig album te voorschijn haalde, om zijn fraaie zegel van Hawaii te laten zien. Toen hij
in de boeien werd geslagen, stamelde hij nog: " Deze zegel is nergens meer te krijgen. Zonder deze zegel
kon ik niet langer leven!"

Overgenomen uit het maandblad van de Meppelse Postzegelvereniging.

Ter ondersteuning bijgevoegd door de redactie:

De eerste serie zegels van Hawaii bestond uit 4 uitgifte. Deze zijn ongeperforeerd en hebben allemaal
een blauwe gevarieerde kleur. Buiten de 2 cent bestaat er de 5 cents, de 13 cents en de 13 cents met de
bovendruk H.I.& U S.

      Uit de Scott catalogus
           prijzen in hele $

Op  27 tot en met 30 Juni 1951 werd er in Hawaii ter
gelegenheid van van de 
Hawaiien Centennial Philatelic Exhibitoin in Honolulu
een velletje met een reproductie van de 2 cent uitgegeven.
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                   BRUGGEN IN NEDERLAND

Een brug is een vaste of beweegbare verbinding voor het verkeer
tussen twee punten die gescheiden zijn door een rivier ,kloof
dal, weg of een ander overbrugbaar obstakel. De brug kan ont-
worpen zijn om een spoorweg, rijbaan, kanaal of waterleiding
te dragen. Een lange brug wordt, als deze over een andere weg
of spoorlijn loopt ook wel viaduct genoemd. Sommigen hebben
een beweegbaar brugdek. Bruggen worden in de regel
geconstrueerd uit beton, metselwerk of metaal. Voor kleine

bruggen gebruikt men meestal hout of bamboe. Een brug bestaat uit twee delen, de bovenbouw, waarover
het verkeer gaat en de onderbouw met pijlers en funderingen die de krachten van de brug op de ondergrond
overbrengen. De eerste bruggen waren eenvoudige houten stammen of plamken die een kleine beek over-
spanden, daarna werden er stenen exemplaren gemaakt om het hout te ondersteunen. De boogbrug van
natuursteen met cement werd voor het eerst door de Romijnen gemaakt. De met baksteen gemetselde
bruggen kwamen later. Met de industriële revolutie in 1779 kwam de eerste gietijzeren brug. Met de uitvinding
van staal werd het mogelijk om grote overspanningen te maken, aan het begin van de 20e eeuw kwam het
beton in opmars en konden de bruggen langer gemaakt worden.
Bruggen naar constructie.
Balkbrug, boogbrug, cantiverbrug, hangbrug, intergraalbrug, liggerbrug, plaatbrug, pontonbrug, tuibrug,
vakwerkbrug, vierdelenbrug en vlotbrug.
Bruggen naar functie.
Spoorbrug, verkeersbrug, voetgangersbrug, fietsbrug, wildviaduct en bewoonde brug.
Materiaalkeuze.
Steen, gietijzer, staal, gewapend beton en vezelversterkte kunst stof.
Bij de materiaalkeuze kunnen ook divese combinaties van deze producten worden gebruikt.

BEKENDE BRUGGEN IN NEDERLAND OP POSTZEGELS.

Allereerst de ophaalbrug in Schipluiden ( 19e eeuw ) en de Spoorbrug
Moerdijk ( 1872-1946 ) Catalogus Nederland nr.256.

Herstel Boogbrug Keizersveer over de Bergse Maas ( 1931-1946 )
Catalogus Nederland nr. 554.

8



De bekende Zomerzegels 1958, Catalogus Nederland nr.901-905.

  St.Servaasbrug Maastricht   Magerebrug in Amsterdam           Spoorbrug bij Culenborg

    Van Brienenoordbrug Rotterdam     Zeelandbrug Oosterschelde

Nederland waterland oeververbindingen 1996, Catalogus nederland nr.1688-1689.

Martinus Nijhoffbrug Zaltbommel

 Erasmusbrug Rotterdam

◄ Priorityzegel Catalogus Nederland nr.1967

Velletje Mooi Nederland Catalogus Nederland nr.2340

Bronnen:http://www.filavaria.nl Samenstelling:
             wikipedia J.J.P van der Vat
             google jjpvdvat@gmail.com
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