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Inleiding 

In het meinummer van Britannia News ben ik begonnen met een nieuwe reeks artikelen binnen de KGVI-

verzameling over de in meer of mindere mate ‘onbekende delen’ van de KGVI-verzameling. In dat eerste 

deel ging het over portzegels. Vele filatelisten verzamelen geen portzegels of stoppen deze in een ‘donker 

hoekje’ binnen hun verzameling. Het artikel liet zien dat dit vaak ten onrechte is: er valt namelijk vaak veel 

te vertellen over deze portzegels. Wanneer je dus een bepaald land verzamelt of een periode, vergeet dan 

ook niet de portzegels! Hoewel het ontwerp van een portzegel er lang niet altijd positief uitspringt, vormt 

het bij elkaar toch een bepaalde eenheid. Dat geldt dus ook voor de KGVI-verzameling: of je nu de hele 

regeerperiode van George VI verzamelt met alle landen van de Britse Gemenebest, of slechts één of 

meerdere landen daaruit, de meer dan 350 portzegels vormen een wezenlijk onderdeel van de gehele KGVI-

verzameling. 

In dit 2e deel uit deze nieuw gestarte korte reeks wil ik graag verder gaan met deze onbekende delen. 

Wellicht wat minder onbekend zijn de luchtpostzegels, of in het Engels ‘air (mail) stamps’. Dat zijn er lang 

niet zo veel als de behandelde portzegels, maar hun ontwerpen zijn vaak veel mooier of tonen veel meer 

details. Hieronder alvast een paar prachtige exemplaren uit de KGVI-verzameling. Ik besteed in het artikel 

geen aandacht aan (speciale) luchtpoststukken, die vaak (filatelistisch) werden ‘gemaakt’ bij speciale 

(eerste) vluchten. Dat is een buitengewoon interessant en veelzijdig onderwerp, waarop je een enorme 

verzameling zou kunnen bouwen. Eén willekeurig gekozen envelop uit de KGVI-periode die daarbinnen hoort 

is hieronder weergegeven. Naast normale vluchten per vliegtuig kun je ook nog vluchten per zeppelin 

verzamelen, en soms kom ik in een veilingcatalogus ook nog al eens ‘crash covers’ tegen: poststukken die 

geborgen zijn uit een neergestort vliegtuig. Soms gedeeltelijk verbrand of aangetast door bijvoorbeeld 

zeewater. Zie onderstaand voorbeeld van een air letter met KGVI-zegels van Penang met een stempel 

‘Salvaged mail, Comet Crash, near Calcutta, 2nd May 1953”. 

 

In dit artikel besteed ik ook nog kort aandacht aan een opmerkelijke groep KGVI-zegels, namelijk de 

zogenaamde ‘Life Insurance Department Postage Stamps’ van Nieuw-Zeeland. Dit is een uniek, mar ook 

klein onderdeel van de onbekende delen van de KGVI-verzameling. 



Nut en noodzaak van luchtpostzegels 

Graag wil ik beginnen met een korte toelichting waarom er binnen de filatelie nu eigenlijk speciale zegels 

zijn voor gebruik van verzending van post per lucht. De eerste luchtpostzegel werd uitgegeven door de 

Italiaanse posterijen in mei 1917: een ‘special delivery’ postzegel (‘ESPRESSO’ in het Italiaans) werd 

voorzien van de opdruk ‘Esperimento Posta Area’ en eveneens de vliegroute: Turijn – Rome. Het ging dus 

al om een speciale postzegel die normaal gesproken gebruikt werd voor het verzenden van express post. 

Een jaar later volgt de USA met een zegel van 24 cent waarop een afbeelding staat van een Curtiss JN-4, 

een vliegtuig dus. Op de zegel staat GEEN aparte vermelding van air mail, maar de zegel was wel degelijk 

bedoeld voor gebruik bij luchtpost. De zegel is bij een ieder bekend omdat bij één vel het vliegtuig 

ondersteboven in het kader is gedrukt: de zogenaamde ‘inverted Jenny’, één van de duurste postzegels ter 

wereld! 

Gedurende de jaren ’10 van de 20e eeuw kwam het vrachtvervoer per vliegtuig op gang, omdat niet alleen 

het vervoer van passagiers maar ook van diverse goederen in een snel tempo werd gecommercialiseerd. 

Dat gold dus ook voor poststukken. Immers het grote voordeel van vervoer per lucht was een veel kortere 

tijd waarop het poststuk zijn definitieve bestemming had bereikt. Over land, en zeker over zee, kostte het 

gewoon veel tijd om een brief van A naar B te versturen. 

Juist dit voordeel is de grote drijfkracht voor de luchtpostzegel. Het kost namelijk nogal wat geld om een 

poststuk per vliegtuig te vervoeren, zeker in de beginjaren toen er nog niet zoveel luchtverkeer was, en de 

vliegtuigen nog niet het laadvermogen hadden van bijvoorbeeld een Boeing 747. Vervoer van een poststuk 

per vliegtuig was dus duurder dan per koerier over land of per schip over zee. Juist om die reden vond de 

luchtpostzegel zijn oorsprong. De extra kosten voor het verzenden van een poststuk per vliegtuig moesten 

worden betaald door middel van het plakken van een luchtpostzegel. Soms als extra zegel naast de gewone 

frankeerkosten, maar vaak ook als apart, totaal tarief waarin de gehele verzendkosten middels één of 

meerdere luchtpostzegels werden betaald. 

Ook diverse Engelse koloniën gaven al snel luchtpostzegels uit. Opmerkelijk dat Engeland zelf nooit geen 

speciale luchtpostzegels heeft zoals ook Nederland die gekend heeft tot het einde van de vorige eeuw. 

Onderstaand wel een voorbeeld van een postzegelboekje uit 2002 met speciale labels ‘by air mail’ en een 

paar voorbeelden van ‘overseas booklet stamps’, die juist ook bedoeld zijn voor post dat buiten Engeland 

wordt gestuurd, per vliegtuig dus. Ik weet niet precies wat de eerste luchtpostzegel is van het Britse 

gemenebest, maar volgens mij was Newfoundland één van de eerste. In april 1919 werd de 3c brown 

Caribou voorzien van een opdruk ‘First Trans-Atlantic Air Post, April 1919’. Dit is een uiterst schaarse 

postzegel. Enkele maanden daarna volgde een zegel van 1 dollar (zie afbeelding beneden), ook een 

bestaande ‘normale’ postzegel met opdruk. Echter gedurende de regeerperiode van George V (tot 1935) 

volgde er vele ‘echte’ luchtpostzegels. Wij gaan snel door naar ons verzamelgebied van zijn zoon George 

VI, dus de periode van 1937 t/m 1952. 

 



Kort overzicht van de luchtpostzegels binnen de KGVI-verzameling 

Net als in het vorige artikel heb ik voor de duidelijkheid een tabel gemaakt met een overzicht welke koloniën 

hoeveel luchtpostzegels hebben uitgegeven gedurende de regeerperiode van koning George VI: 

 

Er vallen een paar dingen op aan bovenstaande tabel: 

1. Er zijn slechts 7 landen binnen het gehele Britse Gemenebest die gedurende de periode 1937 – 1953 

luchtpostzegels hebben uitgegeven. 

2. Zowel Canada als Sudan kennen ook ‘official air’, eigenlijk dus dienstzegels. In een volgend artikel wil 

ik uitgebreid ingaan op de dienstzegels binnen de KGVI-verzameling. Hier gaat het echter om speciale 

luchtpostzegels, vandaar dat ik deze nu behandel. 

3. Sudan heeft maar liefs 31 luchtpostzegels uitgegeven… 

Een zegel die niet in bovenstaande tabel is opgenomen, maar die ik wel in dit licht wil noemen is SG 304 

van India. Op 29 mei 1948 werd namelijk een postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de eerste vlucht 

van de India – UK Air Service. De zegel van 12 annas toont een prachtige afbeelding van een Lockheed 

Constellation (zie afbeelding hieronder op een speciale envelop met prachtig stempel: Airmail Bombay-

London, 8-6-48 First Flight). De zegel wordt door Stanley Gibbons wel als ‘Air’ aangeduid, door Murray 

Payne in de KGVI Commonwealth catalogus echter niet. De bovenstaande tabel is gebaseerd op 

laatstgenoemde catalogus. Toch vind ik eigenlijk dat deze zegel als luchtpostzegel binnen de KGVI-

verzameling hoort, al moet gezegd worden dat India in 1948 al onafhankelijk was van Engeland. 

 

De hoeveelheid KGVI-luchtpostzegels is dus bij lange na niet zo groot als de eerder behandelde portzegels, 

en al helemaal niet als de later nog te behandelen categorie dienstzegels, maar desalniettemin dienen deze 

zegels binnen de KGVI-verzameling een plaatsje te krijgen. Dé reden dat ze hiervoor de nodige aandacht 

binnen deze artikelreeks. 

Land Aantal Land Aantal Land Aantal

Canada 4 Ireland 7 South West Africa 2

Canada (special air express delivery) 4 Newfoundland 1 Sudan 23

Canada (official air) 9 New Guinea 14 Sudan (official air) 8

Canada (official air special express delivery) 4 Papua 11

87TOTAAL:

LUCHTPOSTZEGELS van de KGVI-VERZAMELING



In de volgende hoofdstukken zullen een aantal KGVI-luchtpostzegels de revue passeren, aan de hand van 

de verschillende ontwerpen. 

Vliegtuigen  

Het lijkt logisch dat een luchtpostzegel een ontwerp kent gebaseerd op een vliegtuig. Immers luchtpost 

wordt vervoerd met een vliegtuig, en een vliegtuig is toch veel fascinerender dan bijvoorbeeld een bestelauto 

waarmee post vervoerd wordt (à la Postman Pat, of bij de Nederlandse kinderen bekend als Pieter Post). 

Inderdaad tonen diverse KGVI-postzegels afbeeldingen van vliegtuigen. Zo laat Canada op de luchtpostzegel 

uit 1938 een afbeelding zien van een watervliegtuig (Fairchild 45-80 Sekani, een vliegtuig van Canadese 

makelij) vliegend boven de rivierboot S.S. Distributor III, op zijn beurt varend op de machtige Mackenzie 

rivier in NorthWest Territories. De 6c uit 1942, en ook de 7c uit 1943 met hetzelfde ontwerp tonen een 

Harvard Plane. In de USA is dit toestel bekend onder de naam ‘North American T-6 Texan’. Het was een 

lesvliegtuig maar werd uitvoerig gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Beide luchtpostzegels van Canada 

komen dan ook uit de zogenaamde ‘War Effort’ serie, een serie die ik al vaker heb genoemd en diverse 

ontwerpen toont uit WOII. Het lijkt mij overigens niet dat er post mee werd vervoerd… Een grappig 

nieuwsfeitje met betrekking tot dit vliegtuig las ik op internet. Het vliegtuig werd in diverse films over de 

Tweede Wereldoorlog gebruikt om Japanse zero’s na te bootsen, een vijandelijk vliegtuig dus! 

Ook de 4 ‘special air express delivery stamps’ zoals ze officieel heten uit de 40-er jaren, tonen vliegtuigen. 

De 16 en 17 cent zegels uit 1942/43 laten een Trans-Canada vliegtuig zien. Mijn kennis van vliegtuigen is 

minimaal, maar dit zou een Avro 691 Lancastrian moeten zijn. De 17c uit 1946 een nieuwer type (Douglas 

DC-4) vliegend boven Quebec. Trans Canada kennen we sinds 1965 als Air Canada, de nationale 

luchtvaartmaatschappij dus à la KLM. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden de vliegtuigen gebruikt 

voor vervoer van militaire passagiers en post over de Atlantische Oceaan. De vlucht over de Oceaan duurde 

gemiddeld 13½ uur, het record staat op 12 uur en 26 minuten. Misschien daarom de term ‘special delivery 

express’? Je ziet sowieso al dat het hier om bijzondere post gaat omdat het tarief 16 en later 17 cent was, 

10 cent meer dus dan voor gewone luchtpost. De 17c uit 1946 komt overigens in 2 varianten voor: de 

laatste ‘E’ van ‘express’ bevat op de eerste uitgifte uit september 1946 een accent circumflex (^), terwijl 

de druk uit december van dat jaar een accent grave (`) laat zien. 

Alle ‘normale’ luchtpostzegels komen ook als ‘officials’ (dienstzegel) voor. In de onderstaande afbeelding is 

daarvan een voorbeeld te zien waarbij de 7c Harvard is voorzien van de perfin ‘O H M S’: On His Majesty’s 

Service. 

 

De enige KGVI-luchtpostzegel van Newfoundland toont eveneens een vliegtuig. Dit maal boven de hoofdstad 

St. John’s, dat ook tegenwoordig nog een grote internationale luchthaven bezit (volgens Wikipedia 1,6 



miljoen passagiers in 2014 met ruim 44.000 vliegbewegingen). Het is opvallend hoeveel details het ontwerp 

van deze luchtpostzegel laat zien.  

Deze hoeveelheid details zien we ook in het ontwerp van de serie van maar liefst 14 luchtpostzegels van 

New Guinea, al is het vliegtuig slechts een klein deel van het ontwerp, vliegend boven de Bulolo Goldfields. 

Zoals gezegd een serie van 14 waarden variërend van een halve penny t/m 1 Pond. Het ontwerp was 

gebaseerd op de in 1935 uitgegeven £2 en £5 zegels, waarbij deze zegels alleen de inscriptie ‘Postage’ 

bevatten i.p.v. ‘AIR MAIL POSTAGE’. Deze luchtpostzegels kenden echter een kort bestaan, omdat New 

Guinea in 1942 werd bezet door de Japanners. De SG-catalogus vermeldt dat er diverse zegels bekend zijn 

voorzien van een opdruk van een anker en 3 Japanse karakters. Deze opdrukken zijn echter vals en nooit 

echt uitgegeven.  

Van Papua kennen we 2 KGVI-series die o.a. een vliegtuig afbeelden in het ontwerp. In 1938 wordt een 

serie van 5 waarden uitgegeven ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de ‘Declaration of British 

Posession’, het zuidoostelijke deel van het grote eiland, waarvan het westelijk deel vroeger een Nederlandse 

kolonie was. In 1939 volgt een nieuwe serie van 6 waarden (de waarde van 1s6d wordt extra toegevoegd), 

waarmee de geldigheid van de eerstgenoemde serie komt te vervallen. Prachtige zegels gedrukt door John 

Ash (Australië), die niet in een KGVI-verzameling (of verzameling luchtpostzegels) mogen ontbreken. 

De 2 luchtpostzegels van South West Africa die ‘meetellen’ in eerder genoemde tabel komen eigenlijk al uit 

1931 en waren onderdeel van de permanente serie van 14 waarden, maar kennen een levensduur die zelfs 

tot na de dood van George VI doorliep, namelijk tot 1954 toen een nieuwe permanente serie werd 

uitgegeven. De 3d zegel toont een ‘monoplane’, een ééndekker, terwijl de 10d een ‘biplane’, een 

dubbeldekker, toont. In beide ontwerpen vliegt het vliegtuig boven de hoofdstad Windhoek. Zoals we weten 

bestaan de meeste zegels van S.W.A. net als voor South Africa in 2 varianten: een Engelse versie met dan 

vanzelfsprekend de inscriptie ‘Air Mail’, en een Afrikaanse versie met dan de inscriptie ‘Lugpos’. Lijkt dus 

veel op het Nederlandse woord ‘luchtpost’. S.W.A. kent nog een zegel die in één ontwerp alle vormen van 

post transport laat zien. De zegel van 1½d uit 1937 laat naast een postboot, een postrein, ook een (post-

)vliegtuig zien. Het is echter niet specifiek een luchtpostzegel. 

 

Het al veel vaker genoemde boekje van David Horry, “The unisued stamps of King George VI” toont nog 

een paar humoristische luchtpostzegels uit de KGVI-verzameling. Zo heeft hij een Engelse 10s ‘Victory’ zegel 

ontworpen waarbij je een bommenwerper ziet die bommen dropt (boven Duitsland mag ik aannemen). Voor 

de Bahamas ontwierp hij een langwerpige zegel met daarop een zeppelin en de tekst “A Century of Progress 

Flight”. Een laatste voorbeeldje uit dit boekje is een zegel van de zogenaamde Lesser Antilles waarbij een 

luchtpostzegel van Curaçao heeft omgebouwd door o.a. het toevoegen van het portret van koning George 

VI i.p.v. het portret van koningin Wilhelmina. Wellicht had Horry graag gezien dat de KGVI-verzameling 

meer luchtpostzegels bevatte… 

Andere ontwerpen 

Ja, er zijn ook luchtpostzegels zonder een afbeelding van een vliegtuig! Op 16 september 1946 geeft Canada 

een luchtpostzegel uit met een prachtig ontwerp van een Canadese gans in vlucht boven het Canadese 

landschap (zie afbeelding helemaal in het begin van dit artikel). In mijn ogen één van de mooiste KGVI-

luchtpostzegels. De Canadese gans, een prachtige vogel die ook in Nederland te zien is, heeft na 1946 



gelukkig diverse keren het ontwerp van een Canadese postzegel mogen krijgen, en komt zelfs voor op SG 

3876 van Engeland, de £1.33 zegel van Croome Park uit 2016. Je moet dan wel heel goed kijken! Je zou 

meer vogels verwachten op luchtpostzegels, maar binnen de KGVI-verzameling is dat (helaas) niet het 

geval. Gedurende de regeerperiode van QEII wordt dit gelukkig goed gemaakt, en zijn er veel meer. 

Overigens heeft David Horry ook deze zegel bewerkt. De originele zegel (zie onderstaande afbeelding) toont 

namelijk de gans met zijn vleugels neerwaarts, hetgeen een enigszins trieste indruk kan maken. Horry 

bewerkte de zegel zodat de vleugels opwaarts afgebeeld worden, en noemt het dan de ‘upbeat goose’. In 

1952 geeft Canada opnieuw een zegel uit met een afbeelding van een Canadese gans. Dit keer heeft de 

gans zijn vleugels omhoog gericht! 

Geen vliegtuig, en geen vogel, maar een engel is prominent aanwezig in het ontwerp van de in totaal 7 

waarden van de luchtpostzegels van Ierland uit de jaren 1948 en later. De hoogste waarde van de serie 

1s5d komt overigens uit 1965 en moeten we eigenlijk dus niet meenemen als luchtpostzegel binnen de 

KGVI-verzameling. De serie bevat een 4-tal ontwerpen waarin ‘Angel Victor’ wordt afgebeeld boven het 

Ierse landschap: Rock of Cashel (Munster), Lough Derg (Ulster), Croagh Patrick (Connaught), en 

Glendalough (Leinster). Prachtige ontwerpen van R.J. King. Angel Victor was de beschermengel van St. 

Patrick, die aan hem verschenen zou zijn in zijn jonge jaren toen Patrick in de 5e eeuw als Engelse slaaf was 

meegevoerd naar Ierland. Victor zou Patrick bijstaan tot zijn dood. Zoals we weten is Ierland nauw 

verbonden met de heilige St. Patrick, en is er zelfs een nationale feestdag, St. Patrick’s day, op 17 maart. 

De beschermengel Victor wordt dus afgebeeld op de luchtpostzegels van Ierland. De 1s3d is bekend met 

een kleine plaatfout, waarbij het lijkt of er een extra veer is afgebeeld op de linkervleugel van de engel. 

Sudan tenslotte heeft luchtpostzegels die weer een totaal ander ontwerp kennen. Allereerst de bekende 

‘camel postman’, maar de serie uit 1950 met 8 verschillende waarden tonen 8 verschillende onderwerpen 

uit Sudan, variërend van de brug over de blauwe Nijl in Khartoum, de haven Port Sudan, tot het postkantoor 

van de hoofdstad Khartoum. De afbeelding hieronder laat deze prachtige KGVI-zegels zien op een 

filatelistische envelop, die behalve de inscriptie ‘Sudan Air Mail’, niets met luchtpostzegels te maken lijken 

te hebben. Ten behoeve van gebruik als dienstzegels zijn deze 8 waarden ook uitgegeven voorzien van de 

opdruk ‘SG’. ‘SG’ betekent in dit geval niet Stanley Gibbons, maar Sudan Government of ‘On Sudan 

Government Service… 

 

De ‘Life Insurance Department’ postzegels 

Een vreemde eend in de bijt binnen de KGVI-zegels vormen de zegels uit Nieuw-Zeeland, uitgegeven voor 

de zogenaamde Life Insurance Department.  

De New Zealand Government Life Insurance Department, zoals het voluit heet, werd geopend in 1869 en 

begon eigen postzegels uit te geven in 1891. Voor 1891 werd jaarlijks een bedrag betaald aan de Post & 

Telegraph Department (ook van de overheid), om zo de gemaakte kosten voor het verzenden van post te 

vergoeden. Beide departementen kregen onenigheid over de berekening van de frankeerkosten, en de Life 

Insurance Department wilde pertinent gebruik blijven maken van postzegels. Dit leidde er toe dat speciale 

postzegels werden gemaakt en uitgegeven door de New Zealand Post Office, maar alleen gebruikt mochten 

worden door de Life Insurance Department. De eerste zegels uit 1891 laten een afbeelding zien van een 

vuurtoren geflankeerd door de letters ‘V’ en ‘R’, natuurlijk refererend naar koningin Victoria. Na haar dood 



bleef het ontwerp identiek, met uitzondering van de letters ‘V’ en ‘R’ die uit het ontwerp geschrapt werden. 

Dit ontwerp bleef in stand t/m de regeerperiode van koning George VI. De vuurtoren was een afwijkend 

ontwerp van de normale postzegels van Nieuw-Zeeland, om zo ook duidelijk het onderscheid te maken. 

Murray Payne noemt 9 zegels in hun catalogus met dit ontwerp t/m 1947, die vallen binnen de KGVI-

verzameling. In 1947 volgt er echter een nieuwe serie van 8 zegels, die alle een apart ontwerp hebben van 

8 vuurtorens in Nieuw-Zeeland. Het voert te ver om nu iets te vertellen over deze vuurtorens, maar het is 

met recht een prachtige serie (zie de afbeelding hieronder). Deze serie is denk ik bij de meeste leden van 

Britannia wel bekend, maar omdat het eigenlijk geen ‘echte’ postzegels zijn, komen deze wellicht ook aan 

de rand van een verzameling terecht. Een DAVO-album of een voorbedrukt album van een ander merk zal 

ze zeker ook opnemen. 

 

De vuurtoren bleef het kenmerk van deze zegels, ook na de dood van KGVI. In de jaren ’60/’70 volgt 

opnieuw een prachtige serie met vuurtorens. De life insurance department postzegels mochten tot 1969 

alleen binnen Nieuw-Zeeland gebruikt worden. Vanaf dat jaar werd ook toegestaan om ze te gebruiken voor 

postverzending buiten Nieuw-Zeeland. Deze bijzondere postzegels, waar ook ver na de dood van KGVI 

prachtige exemplaren van zijn gemaakt, bleven geldig tot 1989 toen ze uiteindelijk ongeldig werden 

verklaard. 

Tenslotte 

Hiermee besluit ik het 2e deel van deze korte reeks ‘onbekende delen uit de KGVI-verzameling’. Juist omdat 

ik vrijwel geen verstand heb van luchtpostzegels, zal ik zeker niet volledig geweest zijn, en heb ik wellicht 

al te gemakkelijk informatie vanaf het internet verwerkt. Mochten er leden zijn die hier veel meer verstand 

van hebben, en in mijn bovenstaande verhaal een fout gelezen hebben, dan hoor ik dat graag. Toch mocht 

ik weer het een en ander leren van de KGVI-verzameling, en ik hoop ook u al lezend door dit artikel! 

De volgende keer wil ik graag verder gaan met deze reeks over de onbekende delen van de KGVI-

verzameling, en zullen we de dienstzegels (officials) tegenkomen. Ik kan alvast verklappen dat dit er veel 

meer zijn dan de port- en luchtpostzegels die we tot op heden hebben gezien. Eventuele op-/aanmerkingen 

op mijn artikelen zijn en blijven natuurlijk altijd van harte welkom! 

 

Aart ’t Jong – augustus 2017 



 

 


