
Floe werden de waterrnerken
gernaakt bij de ernissie 18 52?
Hoeveel verzameiaars onder '
ons weten dat er een watermerk
in onze aller eerste postzegels
aanwezig is? En als we dat al

weten wordt er achteloos aan

voorbij gegaan (era. r).
ooon Hans Caarls

afb.1. 1e emissie 1852

o niet de smaakmakers van de Neder-

landse filatelie wat betreft de emissie
1852, te weten de heren van Balen

Blanken en de Amerikanen Reed en

Oe<im b11' cle
È€9€Etr.è@,6cBg

afb. 2. muntbiljet vóór 1852

van Reyen. Zijwaren de enige filatelisten die

zich afvroegen hoe dat watermerk vervaardigd
zouzijn. Reeds in de jaren '70 en '80 van de vo-

rige eeuw waren zij in een onderlinge discussie

verwikkeld hoe dat watermerk zou zijn gemaakt.

Met van Balen Blanken aan de ene zijde en de

beide Amerikanen aan de andere zijde, betwist-

ten zij elkaars visie met diverse artikelen in

Philatelie en de The Collectors Club Philatelist.

I

}T U N T- BÏT.ïE?.
Groot Ytriï' I{OliTJnRD CLÍLD§N. Uitgegcvcn íngevolge ilc rnrl

vr,n dcn 18 Decunbtr ./BJ.n, 5tíítÉhïa! O1". 90, rr'luvoor
rle tt, rt,t ir. D n bij dc Q\cnerÍ'a,n{,5e Z&a"ïr is ovelgeb'iagt,

Zegge f $50- 'e Ca'aoenhage J Íanuarij J846.
Geregistreerd 5e $,\iniíÍrr nalo lfinawicn,

Ile eífe cl:lvc lYaatde door
dt N.Atlcilifcli, Baili. ovet-
gclloÉ]cil, irg.ïèlcc derTAivau
drr 18 rcr. lsió, §r. "Ilt N^. 90"

$r"r r'g i i§r r"r"*ï ): o o t
YIJF trONDENO GULDEN.

Le:isÍ,r Lell, A,

groot TIEN GIILDEN.
Elhen w»xxorc tera,isfetbaat: in Zf Lï8fr /4 /r rebenrs.nascoe

N1a*, als \Gqsa ,ru 1S$íEf srfarkÍrt; inge;olge de rve.r ran 16
,í?ril 1852, Staarsblad Nc. 9o,

's Gtizrenàage, den ts Septemtrer tsss

afb.3. muntbiljet
emrssie 1852 afb. 4.

water-
merk
penny

black

aÍb. 5. wapenschild met jachthoorn

2 6B .,.or..,E ME 2o1e



I

Beveiliging
Door een toeval kwam ik in het bezit van deze
discussie en werd ik aan het denken gezet.
Want ook ik wist niet hoe het watermerk
daadwerkelijk was gemaakt. lk had wel een
vermoeden maar dat vermoeden stond haaks
op de bevindingen van eerder genoemd

driemanschap. Hierover later meer, want ik
wil allereerst toelichten waarom men in 1851

heeft bedacht dat er een watermerk in onze
eerste postzegels zou moeten komen. Een

en ander had te maken met beveiliging. Men

beschouwde in die dagen postzegels, evenals
muntbiljetten uit die periode, als waarde-
papier dus werd het papier beveiligd door
middel van een watermerk en werd met de

nodige zorg omringd.
De muntbilletten hadden tot 1850 een
beveiliging die bestond uit geheime tekens die
hun oorsprong hadden in het muziekschrift
(are. z). Kennelijk gelijktijdig waren er gedach-
ten om ook de muntbiljetten emissie 1852 te
voorzien van een watermerk (ars.s). De zeer
vakbekwame vormenmaker Cornelis Kuijt uit
de Zaanstreek (Koog Zaandijk) die werkzaam
was bij de Ía. Honig Breet, (leverancier van
het muntbiljetten papier) werd daarvoor
aangetrokken.

Munt Collegie
Maar wat zou de vormgeving worden van het
beoogde watermerk? Voorzitter Agnites Vrolik
van het Munt Collegie was erg gecharmeerd
van het Engelse watermerk (are. l). Hij ver-

zocht de Engelse postadministratie om een
aantal onbedrukte vellen postzegelpapier te
zenden.

Men besloot echter tot het maken van de
posthoorn als watermerk, zeer waarschijnlijk
refererend aan de jachthoorn die afgebeeld
staat in het wapen van de Oranles (lre. s).
Er werden 2 typen aangemaakt te weten
een met een gesloten lichaam van de hoorn
(type l) en een met een gesloten mondstuk
(type ll) (rre. o).
Voorzitter A. Vrolik (AFB.7) had, zo blijkt uit de

briefwisseling met J. Pols (AFB.8) (directeur
der posterijen) een duidelijke voorkeur voor
type ll om rede dat hij bang was dat de beelte-
nis van de koning hierdoor wel eens doorschij-
nend zou kunnen worden. 0m onduidelijke
redenen is uiteindelijk voor type I gekozen.

Ellendige keuze
Als men toen zou hebben geweten wat voor
ellende deze keuze met zich mee zou brengen
zou men zich wel 2 keer bedacht hebben...
ln ieder geval werden de watermerken aan-
gebracht op de schepramen en kon door de
papiermaker, de Erven Dirk Blaauw in Wormer-
veer, het papier geproduceerd worden.
Keren wij terug naar de conclusie die in de-
cember 1975 door van Balen Blanken (AFB.9)
werd geplaatst in Philatelie. ln zijn onderzoek
naar de posities van de zo zeldzame plaat lA
constateerde hij dat er verschillen waren in de
stand van de watermerken, het koord van de
hoorn en hechtdraden waarmee dit koord aan

aÍb. 6. ontwerpenwatermerken

het schepraam was bevestigd. Zijn studie gaf

hem het inzicht dat het watermerk volledig uit
zilverdraad was samengesteld en op de plaats

waar het lichaam van de hoorn zich bevond
het gaas uitgeklopt zou zijn.
Zijn Amerikaanse (nre. ro) tegenstrevers waren

een andere mening toegedaan. Zij beweerden

aan de hand van hun studie, geplaatst in The

Collectors Club Philatelist, January, volume 61

number L in 1982, dat het lichaam van de hoorn
uit een koperen plaatje was vervaardigd, het
mondstuk, de rand van de beker en het koord
van de hoorn uit zilverdraad wat vervolgens aan

het koperen plaatje zou zijn gesoldeerd. Het
geheel werd volgens hen vast genaaid met fijn
koperdraad aan het schepraam.

The Posthorn
lll - Dc-watsmcÍketr

Watemerk: Poathoorn.

Deze tèkenu€8 zijn gemaakt van ztlverdEad dat op de zeefdoek van het schepmam
ls vastgenaaid met zllvergaren. ZU bestaan utt twee etukken en wel:

A. Het hoorntje. De zllverdraad wordt hiervoor g€bog6n op d€ volgende manl€il
Van A naar B enz. tot E. Naaisteekjes zljn zlchtbaar op verschlllende plaatóen,
maar veEchillèn peÍ wat€rmerk.

B. Het dÍaagkoord. Bestaat uit zilyerdraad in eon lus gebogen en metg à 4 eto€kies
vastgeiaald. Ook deze,verechillen per watemerk

Na de complete montage vgn alle posthoorntjes rerd de zeefdoek omgekeerd,
waama de hoorn opgevuld werd. DaaÉoe wsrd met een ponsje h€t z@fmaterlaal
verklopt tot dat hst niveau even hoog waa als van de ztlverdraad. Zt€ l, ll en lll.
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Wotermork of the First
Issue of the

NeÍherlonds 1,852

FEd L, R6ed with Paul E. vm Reyen

My odginal study on the position of the wateÍmarks of the 1852
issue of tho Netherlandsl was concerned with the possibility
that more than four different sheets of papei (two mould§) were
used.
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l0 c Pl. X-30.

\ Vergrottng 3.8x
M6t onze Bpeciale dank aan de heren E. G. Lcber en P. F. A. v. d. Loo.

afb. 9. publicatie van Baken Blanken

Followíng the app€arance ií the Nederlondsch Moondblod
voor PÀilolelie (Dec, 19751 of an article by c. C. van Balen
Blanken and Bert Buurman, of which tho (tranglated) title was
"Atr lDquiry into the connoctioí betweetr the shape oí the
watormaiks aDd tho plate positions of plate 1A-issue of 1852,
10 ceni value,"z in which several photomdiographs were ahom,

CoIÉdoB Cluà Philolelbr Vol. 61, No. 1. ranury 1s82. Tho Co[ècloft Club, tnc.
@10/0E38/82/1/37{2 S3.00 + 30.2n

afb. L0. publicatie van Reyen en Reed

afb.7. A. Vrolik afb. 8. l. Pols
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Gecombineerd watermerk
Hoewel van Balen Blanken het dichtst bij de

werkelijkheid bleeÍ hadden de heren het, ach-

teraf bezien, niet bij het juiste eind. Mijn veron-

derstelling dat het hier om een gecombineerd

watermerk zou kunnen gaan kon ik echter niet

aantonen. Naar mijn idee was het zo dat het

mondstuk, rand van de beker en het koord uit

zilverdraad was gevormd en dat het lichaam

van de hoorn met een soort mal en contramal

was uitgeklopt. Het was mij namelijk opgeval-

len dat van de 400 gemaakte watermerken het

lichaam van de hoorn vrijwel gelijk bleef, de

kleine verschillen die er zijn worden veroor-

zaakt door het moment dat de papierschepper

stopt met zijn draaiende beweging en dat er zo-

doende wat papierpulp achterblijft. Het koord,

mondstuk en bekerrand vertoonden verschil-
len. Als je het mondstuk, koord en beker van

de hoorn weg laat kan je de vaste vormen van

alle 400 watermerken zeer goed vaststellen.
Voor de positiebepaling met exemplaren van

de plaat lA hebben we die lichamen van de

hoorn niet nodig en moeten wij ons richten op

de verandering in het draadwatermerk. Het

schaduwwatermerk doet er verder niet toe.

Speurtocht
Wegens gebrek aan gereedschap, kunde en

materiaal ben lk daarna op speurtocht gegaan

en uiteindelijk terechtgekomen bij de Stich-

ting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum,
gevestigd op het fabrieksterrein van Parenco

voorheen van Gelder.

0p een goede dag ben ik afgereisd richting
Heelsum en werd allerhartelijkst ontvangen.

Tijdens een gezellig en informatief gesprek

legde ik hen mijn probleem en zienswijze

voor en vroeg hen of zij mijn veronderstel-

ling konden onderbouwen en produceren,

evenals de veronderstelde uitvoeringen van

de drie eerder genoemde heren. De uitdaging

werd door de papiergroep vol enthousiasme

aangenomen!

Door de onderzoekers werden 2 mini-schep-
ramen (lrs. 11+12) gemaakt met daarop

aangebracht alle mogelijkheden die bekend

waren en werden veronderstelt. 0p de eerste
plaats werd de zienswijze van van Balen Blan-

ken onderzocht, dus het uitkloppen van het
gaas ter hoogte van het lichaam van de hoorn.

Men kwam tot de conclusie dat dit nooit het
geval kon zijn geweest. Er moest zich immers

een rand, gelijk aan het koord aftekenen in

combinatie met de hechtsteekjes, hetgeen

nadrukkelijk niet het geval was.

Ook de suggestie van de Amerikanen werd

onderzocht. Ter hoogte van het gemonteerde

plaatje ontstonden gaten in het papier, daarna

heeft men het plaatje doorboord met piep-

kleine gaatjes om het schepwater aÍ te laten

vloeien. Echter die gaatjes moeten als het

ware een finger print achter laten hetgeen ook

niet het geval was.

Proefnemingen
lk laat u de proefnemingen zien van het model

op het schepraam en het resultaat hiervan in

het geschepte papier.

De visie van van Balen Blanken. Draad duide-

lijk zichtbaar (rre. ra+r+).
De visie van Reed en van Reyen met gesloten

lichaam, Gaten in het lichaam (lra. rs+re).

De visie van Reed en van Reyen met gaatjes in

het lichaam, let op de kleine zwarte puntjes.

Het koord is weggelaten (nre. rz+ra).

De visie van Caarls. Duidelijk geen belijning

rond het lichaam (nre. rs+zo).
Gestanste lichamen van de hoorn in het

aÍb. 11. minischepraam I
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schepraam (AFB.2t). ln deze impressie is dit
handmatig uitgeklopt, dus niet met een mal
en contramal.
Het uiteindelijke Watermerk van Kuijt (AFB.22).

Let op de verschillen in de stand van het koord
en het formaat van de beker en het mondstuk
(AFB. 23).

Uit de getoonde afbeeldingen is duidelijk af
te leiden waar de verschillen te zien zijn. Het
watermerk van de le emissie Nederland 1852

is dus samengesteld uit een lijnwatermerk en

een schaduwwatermerk.

Dun papier
lnmiddels konden we ook vaststellen hoe

het het dunne papier waarmee deeloplagen
van de 5 cent pl. Vl en van de 10 cent pl X tot
stand zijn gekomen. Aanvankelijk lag het in de
bedoeling dat de Erven Dirk Blaauw ook het
postzegelpapier voor de eerste postzegels van
Nederlands-lndië zou gaan produceren. Het
lag in de bedoeling dat deze postzegels op de
zelÍde lay-out zou worden geproduceerd. Ech-

ter, nadat de gehele partij al gereed lag werd
besloten dat het papier voor deze postzegel

eenvoudiger van aard mocht zijn. Men hechtte
geen waarde meer aan het watermerk en zo-

doende werd het postzegelpapier opgemaakt
ten behoeve va de le emissie en ontstond de
variant pl. Vl en pl. X dun papier.

Er is een factuur gevonden voor het wijzigen
van de schepramen, gedateerd 10 Íebruari
1864, onder verwijzing naar resolutie nr. 172

(1862) van de Minister van Financiën.
De Munt weigerde echter deze Íactuur omdat
de minister van Financiën zelf de lastgever
was en de Munt deelde Blaauw mee dat deze
factuur rechtstreeks naar Den Haag zou

moeten worden gezonden. De wijzigingen aan
het schepraam bestonden uit het voorzichtig
terug kloppen van de gestanste lichamen van
de hoorn. Hierdoor kon men dunner papier
scheppen.

Nu, na ruim 165 laar weten wij eindelijk hoe

deze watermerken zijn gemaakt en hoe zij
van nut kunnen zijn bij het onderzoek van

afb. 13+14. watermerk volgens van Balen Blanken afb. 15+16. watermerk volgens van Reyen en Reed I

afb. 17+18. watermerk volgens van Reyen en Reed IJ afb. 19+20. watermerk volgens de auteur

afb. 22. verschillen in de watermerken. Rechts: afb. 23. uiteindelijk toegepaste watermerk in de emissie 1852.
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de moeilijk te positioneren plaat lA (AFB.24).
0verigens is daarin een enorme vertraging
opgetreden aangezien een van de belang-
rijkste medewerkers verstek heeft laten
gaan en er zodoende geen voortgang te
boeken valt.

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan de meer dan

voortreffelilke medewerking van de Stichting Papier-

geschiedenis Renkum-Heelsum.

Bronnen
lVaandblad Filatelie 1975 december

The Collectors Philatelist 1982 januari

Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum.

Drs. G.C.l.l" Ottenheym,0nstaan en invoering van de

eerste Nederlandse postzegels 1850{852

Wim Warburg, Nederlandse postzegels 1850{852

|\/untarchieÍ l\,4in.van Financiën.

Noord-Hollands ArchieÍ te Haarlem.

Eigen bevindingen en onderzoek.

Belsië
Italíe
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Frankeergeldige Postzegels. (nominaat )

€ 0,80 per 100 BFR.
€ 0.40 per I EURO.
€ 0,50 per 10 FF.
€ 0,35 per
€ 0.60 per
€0,25 per
€0,23 per
€ 0,45 per
€ 0,30 per
€ 0,50 per
€ 0,50 per
€ 0,70 per

U kunt uw frankeergeldige postzegels inleveren tijdens
de beurs in Barneveld.

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.veroossen@hetnet.nl

Frankrijk
Japan
Nederland
Liechtenstein
Canada
Engeland
U.S.A.
Oostenrijk
Zwitserland
Duitsland Euro Zegels

EIJ'RO.
SFR (vanaf 1996).
DOLLAR.
GBP,
DOLLAR.
EURO.
SFR-
EURO.
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Posttseeld
Winkef Haarlem, PostBeeld-Megastore Kloosterstraat 77 -21
specialiteiten: Dit is de grootste postzegelwinkel van Nederland. Drie aaneengesloten w,n
kelpanden met een zeer grote wereldvoorraad. In deze winkel is de enorme voorraad van
PostBeeld samengebracht met de wereldvoorraad van Medo uit Rotterdam en de voorraad
posthistorie en postwaardestukken van Bulterman uit Amsterdam. Tevens in deze winkel:
munten, bankpapieI handboeken, benodigdheden (nieuw en 2e hands) honderden laagge-
prijsde collecties en partijen, een klein museum geschiedenis v.d. filatelie, een uitzoekhoek
met brieven en heel veel boeken met zegels uit te zoeken à 10c.

Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Verrassende stock postzegels, [4unten, Partijen

Kantoor, PostBeeld Emrikweg 268,20348T Haarlem, tel: 023-5272736

Openingstijden winkels: wo t/m za 10-17u, kantoor: ma t/m vr 10-17u

Internet:
webwinket : Wwvv, pOstbeeld. n I

Masazine: www. postzegelblOg.nl
Gratis wereldcat www.freesta m pcata loo ue. n I

afb. 21. uitvergroting lichamen van de hoorn
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