
THE RED PENNY GREAT BRITAIN MET 4 LETTERS EN PLAATNUMMER
      STANLEY GIBBONS NR.43-MICHEL NR.16

GESCHIEDENIS.
Een postzegel is een klein stukje papier ( tegenwoordig gegomd of zelfklevend ), me een bepaalde waarde. Door een
gefrankeergeldige postzegel op een brief te plakken, wordt aangetoond dat de afzender betaald heeft voor het versturen
van een poststuk.Toen de postzegel nog niet was uitgevonden, moest meestal de ontvanger van de post voor de zending
betalen. Het probleem was dat als de geadresseerde de brief niet wilde hebben, of als hij verhuisd was de postbode met
de post bleef zitten zonder dat er voor bezorging betaald was. In 1837 bedacht de Engelsman Rowland Hill om niet de
ontvanger maar de afzender van een poststuk voor het vervoer te laten betalen. Dit bewijs van betaling kennen we nu als
de postzegel. Als deze was geplakt was de afzender vrij van belasting. De Schot James Chalmers ( 1782-1853 ) was de
uitvinder van de zelfplakkende zegel en introduceerde hiermee een systeem van uniforme posttarieven. Het idee van
Rowland Hill werd door  het Britse parlement voor toepassing aanvaard en door de Engelse koningin Victoria goedgekeurd.

DE EERSTE POSTZEGEL.
Op 6 mei 1840 werd de allereeste postzegel ter wereld op een brief geplakt. Deze was in zwarte inkt gedrukt en toonde
het portret van Koningin Victoria. Voor de beeltenis werd een kopergravure gemaakt van de medaille die geslagen was
ter gelegenheid van het bezoek van Victoria  aan William Wyon's City in 1837 waar de troonsbestijging plaats vond.
Deze beeltenis werd zolang als zij regeerde op de zegels van Engeland toegepast.

Na de one penny die geplakt moest worden op
binnenlands verkeer, kwam er ook een two
pence in het blauw op de markt voor buitenlands
verkeer.Zo ontstonden er nog twee series
in 1841 de one penny in het rood en de two pence
in het blauw.In 1847 3 zegels met de waarde
6 penny in het purper, de 10 penny in het roodbruin
en de 1 shilling in het groen.De bovenstaande
zegels waren niet geperforeerd en moesten
worden geknipt.

In 1854 komen de eerste zegels die geperforeerd zijn en die de voorloper zijn van de one penny red, de two pence blue
catalogus nrs. GB 43 en 45, Michel nrs. 16 en 17, waar dit artikel over gaat.
De voorlopers zijn catalogusnummers SG 17 en 19 , Michel nrs.8 en 9 met kleine kroon als watermerk.In 1855 is er
een tweede serie uitgebracht met de SG nrs.40 en 34, Michel 10 en 11 met een grote kroon als watermerk. Deze series 
noemen wij de one penny red star en de two pence blue star. De zegels waren voorzien van 2 sterren in de bovenhoeken
en 2 letters in de onderhoeken, die de positie op de drukplaat aangaven. Voor de uitgave van 1840, 1841 , 1854 en 1855
geld dat zij gedrukt zijn type 1. De uitgave 1858, SG 43 en 45, Michel nrs.8 en 9  waar dit artikel over gaat in type 2.
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De opbouw van de platen zijn altijd hetzelfde.

Horizontaal van A naar L  = 12 zegels voor een reconstructie van een hele plaat
Verticaal van A naar T  = 20 zegels zijn dus 12 X 20= 240 zegels nodig.
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WAAR BEGIN JE AAN ?
Vanaf 14 maart 1864 werd door de Royal Mail in Engeland de 1 peny red op de Markt gebracht. Het was
de postzegel met het tarief dat noodzakelijk was voor binnenlandse post.
In aansluiting met de in de periode daarvoor uitgebrachte penny red stars werd begonnen met plate ( plaat )
71. Door het veelvuldig gebruik van de zegel met de 4 letters en het gebruik van koperen platen, een relatief
zacht materiaal, was het noodzakelijk om steeds nieuwe platen
te gebruiken. De laatst gebruikte plaat werd zodoende plaat 225,
uitgebracht op 27 oktober 1879. De platen 75, 77, 126 en 128 werden
niet gebruikt omdat de kwaliteit van de geproduceerde plaat
onvoldoende was. Er zijn dus 152 verschillende platen gebruikt,
met per plaat 240 verschillende zegels. In het zegelbeeld wordt
de locatie van de zegels op de plaat aangegeven met 2 letters
in de onderste hoeken. In de randen van de zegel staat het plaatnummer opgenomen.
Op die manier ontstaan er 152 X 240 = 36.480 verschillende zegels. Een uitdaging voor de echte specialist
om deze weer compleet te verzamelen. 

90 151

WAAROM BEGIN JE ER AAN?
Als engeland verzamelaar kom je al gauw op het punt dat alleen nog de duurdere zegels ontbreken, je richt
je dan op de Regionals en ook als je daar een eind mee ben ga je iets anders zoeken.
Van een van onze verenigingleden kreeg ik een oud boekje uit 1934 waarin de Engelse zegels beschreven
stonden en door de aankoop van een sigarendoosje met tig van deze zegels was mijn belangstelling gewekt.
Het schoonmaken van de zegels en de ontdekking van de geheimen achter de letters
en de plaatnummers in het zegelbeeld trokken mij over de drempel om de uitdaging aan te gaan.

HOE VERZAMEL JE DEZE ZEGELS?
Als je begint met het verzamelen van deze penny-red is het de kunst om grote aantallen te verwerven. Het
liefst in een ongesorteerde partijen omdat dan de prijs dan nog redelijk is. De plaatsen waar je deze partijen
kan vinden, zijn veilingen in Nederland en vooral Engeland, onze eigen clubveilingen, internet, 
de gespecialiseerdevereniging Studiegroep Britannia en collega-filatelisten.
Vaak kom je zegels tegen waarbij de tanding niet in orde is of zijn ingescheurd, ook kom je vaak zegels
tegen waarbij de perforatie niet gelijk met het zegelbeeld loopt. Ik bewaar ze wel tot er een goede voor komt.
De wijze waarop je wilt verzamelen is zeer belangrijk. Je kunt van alle platen 1 zegel verzamelen, je hebt dan
152 zegels nodig met verschillende plaat nummers ongeacht de lettercombinatie.
Je kunt ook proberen van 1 plaat alle zegels te verzamelen, dus 240 verschillende, in letters opvolgend.
Al gauw kwam ik er achter dat voor mij het verzamelen van alleen alle plaatnummers de juiste methode was.

HOE BEHANDEL JE DE VERWORVEN ZEGELS?
Mijn ervaring is dat partijen van de penny-red vaak ernstig onverzorgd zijn. Veel papierresten en niet te vergeten
gomresten geven de zegels vaak een rommelige indruk. Natuurlijk wil je je eigen verzameling mooi en netjes
hebben, dus schoonmaken die boel!! Daarbij komt de sinds jaren beproefde methode van afweken in water
om de hoek kijken. Nadat de zegels enige tijd in water hebben gelegen laat het papier los en wordt de gom
zacht. Voorzichtig met een pincet de papierresten en gom verwijderen. Daarna op de krant en na het drogen
de zegels in een stockboek om ze weer plat te maken. Daarna komt het meest inspannende deel, het
opsporen van de plaatnummers in de zegels. Ik gebruik daar bij voorkeur een dradenteller voor die 8 X 
vergroot. Een bezigheid die veel van je ogen vraagt en die je niet te lang achter elkaar moet doen, vaak zijn
de zegels voorzien van een zwaar stempel en zijn de plaatnummers amper te zien.
Bij het op deze wijze uitzoeken van de zegels komen ook de bijzondere exemplaren te voorschijn: papiervouwen,
omgekeerde watermerken, afwijkingen in de tanding en allerlei flaws in het zegelbeeld.
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HOE HOU IK BIJ WAT IK AL HEB?
Een van de belangrijkste dingen van het verzamelen is het bijhouden van de aanwezige zegels.
Ik gebruik hiervoor het bekende Excel uit de Office serie. Dit programma bied niet alleen het invoeren
van tekst, maar ook het verwerken van scans, foto's en tekeningen op een eenvoudige manier.
Een ander voordeel is dat de geldige waarde van de zegels gelijk kan worden opgeteld.

Zomaar een greep uit de verzameling van alleen plaatnummers zoals uw redacteur deze verzameld.
Scan genomen van enige doubletten, met de uitwerking van deze zegels.

zegel plaatnr. letters serie.nr geregistreerd gedrukt 1e bekende dag gedrukte aantal cat.waarde

75% 71 N-N geen  14-03-1861  01-03-1864  06-04-1864 557.000 3,50
90% 72 K-J geen  14-03-1861  01-03-1864  10-05-1864 522.800 4,50
90% 78 D-A geen  07-02-1863  01-03-1864  12-05-1864 555.500 2,50

100% 80 E-H geen  07-02-1863  01-03-1864  03-05-1864 495.200 2,75
90% 81 H-J geen  07-02-1863  01-03-1864  20-05-1864 520.300 2,50

100% 90 K-J geen  30-03-1864  30-03-1864  27-04-1864 471.700 2,50
100% 93 K-I geen  19-04-1864  19-04-1864  04-06-1964 455.100 2,50
95% 106 K-K 116  04-04-1866  27-02-1868  29-02-1868 391.300 2,50

100% 118 N-C 133  09-06-1868  09-06-1868  04-08-1968 440.800 2,50
100% 136 E-R 151  01-03-1869  06-01-1870  12-03-1870 299.500 22,00
100% 156 B-B 183  12-01-1872  22-04-1872  05-06-1872 496.800 2,50
100% 168 D-E 201  09-04-1872  08-05-1873  27-06-1873 374.300 9,00
95% 172 A-L 205  09-04-1873  27-10-1873  31-12-1873 458.600 2,50

100% 198 J-B 235  09-03-1876  27-01-1877  19-03-1877 255.000 6,50
68,25

Op de kompleet uitgewerkte albumbladen zijn de plaatnummers in de juiste volgorde geplaatst.
Op de rechterzijde zijn de bijzonderheden vermeld.

   Nr.219 is zeldzaam
Nr.225 is zeer zeldzaam
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BIJZONDER ZEGELS

Van het plaatnummer 77 zijn enkele zegels bekend, maar slechts na 1 druk werd deze plaat uit de omloop
genomen in verband met onregelmatigheden. 4 ongebruikte en diverse gestempelde zijn bekend. Cat. £ 160000,00.
Er komen diverse zegels voor met een aparte opdruk, zowel aan de voorkant als de gomzijde.
Deze opdrukken komen meestal op de achterzijde voor en werden door de post onder de gom gedrukt.
De officiele engelse benaming hiervoor is " PROTECTIVE OVERPRINTS " , de overdrukken zijn net
zoals bij de Nederlandse Rolzegels het beste zichtbaar bij de postfrisse of met plakker exemplaren.
Deze opdrukken kunnen op de meeste zegels van de platen voorkomen tot en met plaat 224.

De bekende overprints zijn:

Deze komen in diverse layouts voor.

Fig.1.Oxfort Union Society in rood op de voorzijde.

Fig.2.J & C Boyd & Co onder de gom in de zegelkleur.

Fig.3 en 4. Copestake Moore Champton & Co
onder de gom in de zegelkleur.

Fig.5.W.H.Smith & Son onder de gom in het rood

Fig.6.Great Easteren Railway onder de gom in het rood.

Voorts bestaan er diverse partikulieren opdrukken
zij komen voor op de voorkant en op de achterkant
van de zegel, op de achterkant werden deze altijd
op de gomlaag gedrukt.
De meest bekende firma's zijn:

Voorbeeld.

Bronnen.
Mentor.

The Stamps Of Great Britain J.C van Ommeren
      The royal Philatelic Society Londen 1934
Maandblad Britannia News Mei 2009
Google Samenstelling.
Wikipedia J.J.P van der Vat
Eigen Verzameling jjpvdvat@gmail.com
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