
                NUMISMATIEK EN FILATELIE VERENIGD

Op ruilbeurzen en verzamekbeursen kom je ze regelmatig tegen, de postzegelhandelaren en de munt-
handelaren. Strikt gescheiden, ieder zijn eigen handeltje. Maar wij als verzamelaars kunnen de hobby's
Numismatiek en Filatelie bij elkaar brengen. Het kan een spannende aangelegenheid zijn om bij de
afbeeldingen op Euromunten een passende postzegel te vinden. In dit kader een artikel hierover.
Natuurlijk zijn er nog andere mogelijkheden b.v. bij het verzamelen van Nederlandse postzegels, de munten
uit hetzelfde jaar van uitgifte te verzamelen.

Vanaf 2004 mag elk Euroland één keer per jaar een speciale 2-Euro 
herdenkingsmunt uitgeven. Niet alle landen doen hier aan mee. Daarnaast 
werd er in 2007 en in 2009 een mogelijkheid geboden om een extra speciale 
22-euromunt uit te geven, maar dan wel met een gezamenlijk thema.

De eerste speciale 2-euromunt werd in 2004 uitgegeven door Griekenland
dat meteen reclame maakten voor de 28e Olympische Zomerspelen, die
in 2004 in Griekenland werden gehouden.

Het ontwerp van deze Griekse 2-euromunt is gebaseerd op het levensgrote bronzen beeld, de Discuswerper
van Myron van Eleutherae, dat omstreeks 450 voor Christus werd gemaakt. Van het oorspronkelijke beeld
is alleen nog een Romeinse kopie in marmer bewaard gebleven. Deze word vaak op postzegels afgebeeld.

In 2005 komt Spanje met een speciale 2-euromunt met daarop de welbekende Don Quichotte afgebeeld.
Deze speciale 2-euromunt is uitgegeven ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van de eerste uitgave van
het boek "De scherpzinnige Heer Don Quichotte van La Mancha" door de Spaanse schrijver M de Cervantes.

Op de postzegel valt de Don een van de
molens van La Mancha aan, terwijl zijn
trouwe knecht Sanco Panza op de achter-
grond een gebaar van hopeloosheid maakt.

Don Quichotte noemt de molens de reuzen
"Los Gigantes", Zijn lans blijft echter in de
wieken van de molen steken, en het
resultaat laat zich raden…….

In 2006 verschijnt er in België een 2-euromunt met de afbeelding van het Atomium in Brussel.

Het beeldbepalend gebouw van de Heijzel
is een restant van de Wereldtentoonstelling
die in 1958 in Brussel werd gehouden.
Eigenlijk had het gevaarte moeten worden
afgebroken, maar na grondige restauratie
en aanpassingen heeft men besloten de
reuze ijzermonecule, als touristische
attractie te behouden.
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In 2007 krijgen alle eurolanden de gelegenheid een herdenkingsmunt uit te gevenmet het gezamenlijk
motief "Het Verdrag van Rome". Het Verdrag van Rome werd in 1957 gesloten door 6 Europese landen,
België, Nederland, Luxenburg,West-Duitsland, Frankrijk en Italië als oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ( EEG ). Dit verdrag breidde de economische samenwerking uit die
eerder was aangegaan in de EGKS ( Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal ) uit 1951.

De munt hiernaast is de Nederlandse versie en vertoont het document
van het verdrag met de handtekeningen van de vertegenwoordigers
van de zes oprichtingslanden tegen een achtergrond die herinnert
aan de bestrating van de Piazzsa del Campidoglio in Rome. De
ontwerper hiervan was Michelangelo. Het verdrag van Rome werd
op 25 maart 1957 ondertekend in Rome.
De opschriften "Verdrag van Rome" en
"EUROPA" en de naam van het land wat
de munt heeft uitgegeven respectievelijk
in de talen van dat land of in het Latijn.

De opschriften verschillen dus van land tot land, maar de afbeelding is
hetzelfde. De volgende 13 landen deden mee aan deze gecombineerd
uitgifte.
België, Nederland, Luxenburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland
Italië, Slovenië, Duitsland, Finland, Ierland en Oostenrijk. De oplage van deze munt in Nederland was
6.000.000 exemplaren.

Duitsland gebruikt de periode 2006 - 2021 om elk jaar een speciale 2-euromunt uit te geven. Telkens
wordt de aandacht gevestigd op een van de 16 deelstaten.
In alfabetische volgorde: Baden-Wûrttenberg, Beieren, Berlijn, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-voor-Pommern, Nedersaksen, Noord-Rijland-Westfalen, Rijnland-Palts, Rheinland, Saksen,
Saksen-Anhakt, Sleeswijk-Holstein en Thûringen.

In 2008 was Hamburg aan de beurt.
Als kenmern van de deelstaat heeft men 
gekozen vvoor de St.Michaelis-kirche te
Hamburg. De St.Michaeliskerk is gewijd
aan de aartsengel Michael.
De kerk werd gebouwd in de periode 1647
tot 1669.
Op 16 maart 1750 brandde deze echter 
volledig af na een blikseminslag. Hij werd
gesloopt en hierna werd de huidige kerk
opnieuw opgebouwd.

In 2009 kregen de europese eurolanden opnieuw een kans voor een gezamelijke 2-euromunt. Het thema
is dan toepasselijk " 10 jaar Euro ". Voor het ontwerp konden de burgers en ingezetenen van de 
EU-lidstaten stemmen op de 5 volgende ontwerpen.
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Het winnende ontwerp is van de hand van George Stamatopoulos, graveur bij de afdeling munten van de
Centrale  Griekse Bank. Op deze munt, hiernaast de Nederlandse versie, staat een Eurosymbool en een
afbeelding van een poppetje in de stijl van een grottekening.

Het ontwerp symboliseert de lange ont-
wikkeling van prehistorische ruilhandel
tot de Europese eenheidsmunt.

In 2009 gaf Griekenland de eurozegel uit
met het poppetje en het euroteken. Het
poppetje is te strak uitgevoerd, zou de
ontwerper van de zegel het niet begrepen
hebben ?.

De munt, die door alle 19 landen van het
eurogebied is uitgegeven, draagt de naam
van het land en het opschrift "EMU 1999-2009".

Deze munt is Nederland uitgegeven in een oplage van 5.300.000 stuks.

In 2010 kwam er in Frankrijk een speciale 2-euromunt uit.
Deze euromunt werd geslagen ter gelegenheid en ter ere van de historische radiotoespraak van generaal
Charles de Gaulle op 18 juni 1940.

Vanuit Engeland riep de Gaulle 70 jaar geleden de Franse op zich te
verzeten tegen de Duitse invasie en het Vichy regime.

De munt toont De Gaulle tijdens zijn speech voor de radiomicrofoon.

In Europa worden er regelmatig andere Euromunten uitgegeven, die alleen in het land van herkomst  mogen
worden gebruikt en daar hun waarde hebben, zij mogen als wettig betaalmiddel worden gebruikt. We komen
ze in diverse waarden tegen van 1,50 tot 100 Euro zowel in zilver als in goud. In alle gevallen zijn het euro-
munten uitgegeven in verband met bijzondere gebeurtenissen.
Van deze bijzondere munten zullen in vele gevallen ook een bijpassende postzegel te vinden zijn. Aan U.

Zo kennen we in Nederland de diverse 5 Euromunten zowel in zilver als verzilvert, de 10 Euromunten in
zilver en in goud en de 50 Euromunten in het goud. Deze munten komen we over het algemeen tegen bij
de verzamelaars.

Bronnen: Google
Samenstelling           J.J.P van der Vat Wikipedia

jjpvdvat@gmail.com www.filavaria.nl
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DE MORAAL VAN HET VERHAAL

OMA BEZOEKT NEW YORK !

Het was in 1920 toen er een advertentie verscheen in een gezaghebbende krant in New York. Deze luidde:
'Engelse postzegel verzamelaar, op doorreis in deze stad, zoek de Engelse postzegel van 6 penningen uit
1902 in de kleur groen. Ik betaal een hoge prijs voor mooie exemplaren!".
Daarbij was nog zijn naam vermeld en het hotel waar hij tijdelijk verbleef. Verschillende handelaren door-
zochten hun voorraden en vonden veel zegels van dit type dat relatief veel voorkwam, maar alle exemplaren
bleken violet van kleur te zijn. Een groene variëteit kwam in de catalogus niet eens voor !.
Desgevraagd kon de Engelse verzamelaar toelichten dat er per vergissing verschillende vellen in de verkeerde
kleur gedrukt waren, maar dat deze tijdig door de posterijen waren vernietigd, op een vel van 25 zegels na.
Dit vel kwam in handen van een bedrijf in Londen die deze zegels nietsvermoedend voor frankering gebruikt
heeft, vooral op brieven naar New York, vandaar deze oproep in New York.

Er gebeurde enige dagen niets en geen
enkele handelaar vond in zijn voorraad
een groen exemplaar. Toen kwam bij een
van de handelaren een stokoude dame
binnen met een dik stoffig oud postzegel
album in haar boodschappentas. Zij
vertelde dat haar echtgenoot onlangs
was overleden en dat zij bij het opruimen
onderin de kast dit album had gevonden.
Was de handelaar wellicht bereid het te
kopen? De handelaar bladerde wat door 

GROEN VIOLET het album, zonder dat hij iets van belang
tegen kwam en had al bijna zijn prijs

kenbaar gemaakt toen zijn oog viel op een exemplaar van de bewuste Engelse zegel van 6 penningen uit 
1902 in de kleur groen. Hij kreeg bijna ter plaatse een hartstilstand.
Toen de handelaar was uitgekeken vertelde de oude dame nog dat haar overleden echtgenoot haar altijd
verteld had dat zegels een aardig bedragje vertegenwoordigde en dat zij van de opbrengst, die hij op
tienduizend dollar schatte,  haar pensioentje nog aardig kon aanvullen. Maar zij gaf aan dat ze bereid was
genoegen te nemen met een iets lager bedrag, als de handelaar bereid was haar contant te betalen.
Na de ondehandelingen die volgde veranderde het album uiteindelijk van eigenaar voor een bedrag van
twee-en-een-half-duizend dollar.

De volgende middag ging de gelukkige handelaar naar het hotel waar de Engelse verzamelaar zijn
intrek had genomen om hem de groene 6 penningen zegel uit 1902 te koop aan te bieden. Maar de
receptionist vertelde hem dat mijnheer juist gisteren was vertrokken. Alhoewel hij teleurgesteld was,
bedacht de handelaar ogenblikkelijk dat hij deze zeldzame zegel wel aan een andere verzamelaar zou
kunnen verkopen. Hij draaide zich om, om naar buiten te gaan, toen hij oog in oog kwam te staan met 
een bevriende mede handelaar die net als hij op zoek was naar de Engelse verzamelaar. Toen ze aan elkaar
duidelijk maakten met welk doel zij in het hotel waren kwamen er nog meer bekende handelaren binnen.
Al snel bleek dat zij ook bezoek hadden gehad van de oude dame met de boodschappentas en een
album met een zeldzame dure groene 6 penningen uit 1902 oude zegel. Al snel kwamen ze op de
gedachten en tot de conclusie dat ze allemaal blijkbaar massaal waren opgelicht.

Op datzelfde moment, maar vele duizenden kilometers verderop reisde de Engelse verzamelaar samen
met de oude dame ( die niemand minder dan de oude weduwe uit New York was ) en hij zei:
" zie je wel moedertje, hoe je met een beetje kennis van chemicaliën gemakkelijk de kleur violet van
een waardeloze postzegel kan veranderen in een lucratieve groene".

Moraal van het verhaal.
U kunt bij de Bondskeuringsdienst ook zegels met een afwijkende kleur op echtheid laten keuren, maak
daar gebruik van ter bescherming van uw portomonnaie. U kunt de BKD bereiken via de secretaris
dhr. H.IJ.Veen, 2e stationsstraat 285, 2718 AC Zoetermeer, telnr.079-3611910, of via de website van
BKD : www.knbf.nl/bkd.htm. Daar vind u ook andere informatie over de procedure van inzending en kunt
u een aanvraagformulier downloaden. Tot ziens bij de BKD.

Verhaal overgenomen uit de nieuwsbrief van de digitale uitgave van de KNBF.

7



  ULTIMA THULE - het verre noorden

Thule of Ultima Thule was een benaming in de oudheid voor het "uiterste Noorden".
De naam was afkomstig van de Griekse zeevaarder en geograaf Pytheas van Massilia. Hij zou vanaf
Groot Brittannië naat Thule gevaren zijn, dat volgens hem het verste van alle landen was. Waar zijn Thule lag, 
is nog steeds niet duidelijk. Ijsland, de Shetlandeilanden of de Orkney-eilanden zijn mogelijke kandidaten,
aangezien men in noorden van Schotland trekvogels kan observeren, wier vlucht bewijst dat er voorbij de
horizon een groot eiland moet zijn. ( In het verleden is Noorwegen ook genoemd). Ook de Romeinse
historicus Tactitus vermeldt, in zijn biografie van Agricola, het eiland Thule. Hij verwijst niet naar Ijsland, maar 
vrijwel zeker naar Mainland, een van de Orkney-eilanden. Het stadje Qaanaaq in het noorwesten van
Groenland heette voorheen Thule, en was vernoemd naar deze mythische meest noordelijke plaats op aarde.
De Amerikaanse luchtmachtbasis bij die plaats heet nog steeds naar Thule.

In 1910 vestigde de Deense ontdekkingsreiziger Knud Rasmussen ( 1879-1933 ) een kleine basis in het
noordwesten van het inmense grote eilaand Groenland. De vestiging, die
hoofdzakelijk werd bevolkt door eskimo's diende als uitvalbasis voor
diverse poolexpedities tusse 1912 en 1924. Rasmussen noemde de basis
"Thule", naar de Griekse mythologische uitdrukking "ultima thule", wat
zoveel betekend als het meest noordelijke gelegen bewoond gebied.
Knud Rasmussen maakte samen met Peter Freuchen zeven weten-
schappelijke poolexpedities, niet alleen om het terrein te verkennen, maar
ook om kennis te verweven over de culturen, de verhalen, de sprookjes
en de legendes van de eskimo's. Hij is in 1933 tijdens zijn 7e expeditie
aan een combinatie van een longontsteking en voedselvergiftiging overleden.

      Kaart van Groenland     Huidige plaatsje vanuit een vliegtuig        Knut Rasmussen

Op filatelistisch gebied is Thule alleen interessant door de uitgifte van 5 postzegels, die in gebruik waren 
van 10 augustus 1935 tot 31 juni 1937. De zegels, uitgegeven precies 25 jaar na de oprichting van Thule
door Knut Rasmussen, tonen de volgende afbeeldingen:

10 Øre: portret van Knut Rasmussen

15 Øre: de Deense vlag

25 Øre: eerste vestiging bij Cape York

30 Øre: walrussen

45 Øre: Cape York

U vindt deze zegels in de Michel catalogus
achter groenland. De oplage zou slechts
250.000 series bestaan. In de Yvert
catalogus zijn zij echter niet te vinden.
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Dat ze niet in de Yvert staan is niet zo verwonderlijk, want eigenlijk zijn het privé uitgave van het Koninklijk
Groenlands Handelskantoor, dat een keer per jaar met een schip voor portvrij briefvervoer tussen Groenland
en Denemarken, en omgekeerd, moest zorgen. De zegels weden meestal in combinatie met gewone Deense
postzegels gebruikt.

In 1946 echter werden de Thule zegels aan het filatelie-loket in Kopenhagen verkocht aan flatelisten en dit
betekende in feite een pseudo-erkenning als "Postzegel".

De getoonde zegels van Thule werden allemaal afgestempeld op 7-7-1937, 3
weken voordat ze ongeldig werden verklaard. Op 1 augustus 1937 werd het 
portvrijdom Groenland-Denemarken opgeheven. Na 1 augustus 1937 mochten 
dus nog uitsluitend Deense postzegels worden gebruikt. Vanaf 1 december 
1938 komen er postzegels met het opschrift GRØNLAND. Op 23 juni 1985
krijgt Groenland een autonome postadministratie, waarbij de landsnaam
"Kalaattit Nunaat Gronland" wordt ingevoerd.

Tot slot nog een aardige bijzonderheid over Thule. In de huidige atlassen komt de ligging van de plaats Thule
niet meer overeen met de oorspronkelijke vestiging. Op de plaats van deze werd in de tweede wereldoorlog
het Amerikaanse legersteunpunt Dundas opgericht. De bevolking werd geëvacueerd en moest verhuizen naar
de nieuwe plaats Thule, ongeveer 120 kilometer noordelijker, nu genaamd Qaanaaq in de Eskimotaal.

De Amerikaanse Thule Aur Base, of Pituffik in Eskimotaal onderhoud een helikopter verbinding met Qaanaaq.
Het verhaal doet de ronde dat de poolberen en de walrussen op eigen houtje gevlucht zijn naar het noorden
vanwege de geluidshinder van de Amerikaanse vliegtuigen. Ook heden ten dagen wordt de basis nog volop
door de Amerikanen gebruikt.

Op sommige avonturiers heeft Groenland
een bepaalde aantrekkingkracht, zoals
hier de Nederlandse schrijver Jan Cremer
Deze bezocht Thule in 1972 en maakte
verschillende tochten naar het noorden
met zijn vaste begeleiders.

Bronnen: Wikipedia
Samenstelling:    J.J.P van der Vat google

jjpvdvat@gmail.com www.filavaria.nl
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