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De Postzegels van Norfolk Island 

door  David Verdonk 

Op 1 juli jl. is de uitgifte van eigen postzegels op Norfolk Island gestopt; sinds die datum is dit 
eiland een onderdeel van de Australische staat New South Wales geworden. Dit betekent dat de 
eigen postdienst, de laatste afzonderlijke 
postdienst in Australisch gebied, is opgegeven. 
Australische zegels worden nu geldig op het 
eiland en de Australische post zal afzonderlijke 
zegels met opdruk “Norfolk Island, Australia” 
uitgeven, dit op dezelfde manier als voor de 
zegels van Australisch Antartica, Christmas 
Island en Cocos (Keeling) Island.  

De eerste twee zegels voor “Norfolk Island, 
Australia” zijn in september uitgegeven met afbeeldingen van de “Red-tailed tropicbird” en de 
“Masked Boody”. 

Norfolk Island wordt nu een ‘land’ waarvoor het mogelijk wordt een complete verzameling aan te 
leggen (er is immers een begin- en einddatum). Deze gebeurtenis is een goede reden om eens 
aandacht te besteden aan de postgeschiedenis van dit eiland en een aantal uitgiftes te bespreken.  

Ligging en geschiedenis 

Norfolk Island is gesitueerd op 29 graden Zuiderbreedte en 168 graden Oosterlengte; 3.300 mijl 
ten westen van Pitcairn, 930 mijl noordoost van Sydney, en 630 mijl noordwest van Auckland. 

Ter illustratie hieronder een kaartje met de verwachte vliegtijden uit Australië en Nieuw Zeeland: 

 

De oppervlakte van het eiland bedraagt 13½ vierkante mijl bij een omtrek van 20 mijl. Het is een 
heuvelachtig, met pijnbomen begroeid eiland, vrij laag, met twee pieken die net over de 300 
meter hoog zijn. Aan de zuidkust is de enige plaats, Kingston, te vinden. 

Norfok is op 10 oktober 1774 door kapitein Cook ontdekt, tijdens zijn tweede reis in de Zuid-
Pacific. Het eiland is van 1788 tot 1856 door de Britten als strafkolonie gebruikt. In 1913 werd 
Norfolk een Australisch gebied. Ongeveer 40% van de ongeveer 2200 inwoners van Norfolk zijn 
afstammelingen van de Bounty muiters.  

Norfolk is belangrijk voor de geschiedenis van Pitcairn; het eiland was de bestemming van de 
tweede migratie van de gehele bevolking in 1865. Dit wordt ieder jaar op 8 juni gevierd als 
“Bounty Day”. 

De postgeschiedenis van Norfolk Island. 

In hoofdlijnen kan de postgeschiedenis verdeeld worden in de volgende periodes: 

 

Verwachte vliegtijd 

 

Sydney - Norfolk Is. 2 uur, 30 minuten 

Brisbane - Norfolk Is. 2 uur, 10 minuten 

Auckland - Norfolk Is. 1 uur, 45 minuten 

 



 

 Britannia News December 2016 Pagina 39 

 

Van Diemen’s Land 

De postzegels van Van Diemens Land werden op 1 november 1853 uitgegeven. Op die datum was 
Norfolk Island een dependance van deze kolonie en het was de bedoeling dat deze zegels ook hier 
te koop zouden komen. Door een specifieke reden, duurde het zeven maanden voordat dit echt 
mogelijk was. 

Er was geregeld dat zegels met een frankeerwaarde van 1d en 4d, met een totale waarde van 
£16, naar Norfolk met de bark Lady Franklin verscheept zouden worden. Het schip vertrok in 
Hobart op 16 december 1853, inclusief bewakers en gevangenen. Het schip voltooide de missie 
niet en kwam terug in Hobart op 28 januari 1854. Norfolk was niet bereikt doordat er muiterij was 
uitgebroken en de gevangenen ontsnapt waren. Als deel van de buit hadden zij de postzegels 
meegenomen. Het is echter vreemd dat een gedeelte van de zegels, met een totale waarde van 
£6, teruggevonden is. 

Een tweede zending zegels werd in juli 1954 verzonden. Na juli 1854 was het mogelijk de zegels 
op Norfolk voor een periode van 10 maanden te gebruiken. Dit door de beslissing de nederzetting 
te verlaten, alle kolonisten, gevangenen en militairen warden teruggetrokken. De laatsten 
verlieten het eiland in mei 1855.  

Brieven uit deze periode, met zegels van Van Diemens Land en een kenmerk dat deze in Norfolk 
zijn gebruikt, zijn uiterst zeldzaam, niet meer dan 2 of 3 exemplaren zijn nu bekend. 

De ontruiming van het eiland, maakte de weg vrij voor de Britse regering om door te gaan met 
een lang bestaand plan de bewoners van het verre Pitcairn Island naar Norfolk Island te 
verhuizen. Een aantal jaar eerder hadden deze inwoners een petitie aangeboden met het verzoek 
hen naar een meer geschikte plaats te verhuizen. In 1856 werd de gehele bevolking van Pitcairn 
met het schip de Moreyshire vervoerd. Op 8 juni van dat jaar kwamen zij op Norfolk Island aan.  

Het is twijfelachtig of er enig filatelistisch materiaal bestaat met betrekking tot de eerste jaren van 
de Pitcairners op Norfolk. Postale regelingen waren er bijna niet, zegels waren niet in gebruik en 
voor de weinige brieven die verstuurd warden, werd er contant betaald. Deze brieven werden aan 
bezoekende schepen meegegeven, waarna ze in een willekeurige havens rond de Stille Oceaan 
gepost werden. Een echt bewijs van de afkomst van Norfolk is dan moeilijk te vinden. 

New South Wales 

Vanaf 1856 had Norfolk Island de status van een Britse kolonie en de gouverneur van New South 
Wales werd ook benoemd tot gouverneur van Norfolk Island. Het eiland heeft echter nooit deel 
uitgemaakt van New South Wales. 

Rond 1877 werd met de regering van New South Wales, op verzoek van de Britse autoriteiten 
overeengekomen om Norfolk te voorzien van postzegels. Dit is een paar jaar gedaan, maar schijnt 
in de jaren 80 gestopt te zijn. De bestaande praktijk van het vooraf contant betalen voor het 
verzenden van brieven werd tot ongeveer 1898 gevolgd. 

Norfolk kreeg een eigen stempel met een New South Wales patroon in 1892, maar deze kon op 
dat moment niet gebruikt worden omdat er geen zegels op het eiland te koop waren. De situatie 
verbeterde in 1898 of 1899, toen zegels uit New South Wales te koop kwamen. Deze zegels uit de 
periode 1898-1912 met deze afstempeling zijn felbegeerd door de Norfolk. 

De status van Norfolk Island als een Britse kolonie werd niet beïnvloed door de vorming van de 
federatie van Australische kolonies op 1 januari 1901 en de zegels van New South Wales bleven in 
gebruik tot de uitgifte van de eerste Australische zegels in 1913. 

Van Tot Waarde aanduiding Kenmerk 

1854 1855 Pond, shilling en penny Zegels van “Van Diemen’s Land 

1877 1913   Zegels van New South Wales 

1913 1947 Australische Ponden Zegels van Australië 

1947 1966   Norfolk Island 

1966-   Australische Dollar Norfolk Island 
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Australië 

Op 1 juli 1914 werd de status van Norfolk Island gewijzigd van Brits kolonie naar Australisch 
gebied. Rond 1923 begonnen pogingen om aparte zegels voor dit gebied uit te geven, maar deze 
pogingen waren niet succesvol. Uiteindelijk kwam in 1937 de goedkeuring voor het maken van 
een ontwerp van een postzegel en laat in 1939 werd de definitieve goedkeuring gegeven. In begin 
1940 werd er opdracht gegeven om de zegels met vijf waarden te drukken, met de bedoeling 
deze in april 1940 beschikbaar te laten komen. 

De zegels kwamen echter niet beschikbaar. Door het uitbreken van de oorlog werd besloten de 
zegels niet uit te geven. In 1947 werd de opdracht gegeven de voorraad te vernietigen. 
Gedurende dit proces zijn een aantal zegels gestolen en op de markt gebracht. Deze zegels 
hebben een tanding van 11 en kunnen hierdoor goed onderscheiden worden van de echte eerste 
uitgifte in 1947, welke hetzelfde ontwerp hebben, maar een tanding van 14.  

Gedurende het grootste deel van Tweede Wereld Oorlog werd er Nieuw Zeelands garnizoenen 
(leger en luchtmacht) in Norfolk Island gestationeerd. Zij gebruikten hun eigen postkantoor. De 
grote vraag naar de afstempelingen van deze kantoren heeft geleid tot een situatie waar deze 
zegels, specifiek op een brief, moeilijk te krijgen zijn.  

Norfolk Island (eerste uitgiftes) 

De afbeeldingen op de eerste zegels tonen de Ball Bay en de tekst “Founded 1788”, het jaar 
waarin het eerste strafkamp in gebruik werd genomen. Uiteindelijk zijn er zegels met 12 
verschillende waarden (van een half penny tot twee shilling) uitgegeven op 10 juni 1947 

 
Om de gaten in de frankeerwaarden te dichten 
werd op op 10 juni 1953 een tweede serie van 
zes zegels uitgegeven. De afbeeldingen in deze 
serie laten bouwwerken op het eiland zien. De 
volgende waarden en afbeeldingen zijn aanwezig: 

 3 ½ d Warder’s tower. 

 6 ½ d Airfield 

 7 ½ d First Governor’s Residence 

 8 ½ d Barracks Entrance 

 10 d Salt House 

 5s Bloody Bridge 

 




