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Met speciale aandacht voor details die 
voor plaatstudies van deze rode kruis 
zegelreeks van essentieel belang zijn 
 
 



Inleiding 
 
Deze uitgifte is speciaal omwille van verschillende redenen: 
   

- De uitgifte “Monument de Mérode” was oorspronkelijk niet gepland. Ze is gebaseerd op 
een ontwerp van John Mac Donald dat omzeggens klaar was. Het was oorspronkelijk de 
bedoeling om een reeks van 13 zegels uit te geven die 9 zegels met de beeltenis van de 
koning en 4 met evocaties, waaronder het monument de Mérode, telde. Om het ontwerp 
te kunnen gebruiken voor de nieuwe zegelreeks, was het noodzakelijk om enkele 
aanpassingen te doen. 

- Aan het begin van oorlog werd men geconfronteerd met de tijdsdruk om tijdig klaar te zijn, 
met het drukken op de niet gewone locatie, met de steeds veranderende situatie door de 
gestaag naderende vijand en dus met de steeds korter wordende tijd om te drukken. Dit 
was niet ideaal om kwaliteitswerk te leveren. De verwachting dat deze reeks van 3 
toeslagzegels, door tal van kleine tekortkomingen tijdens de vervaardiging, zich leent voor 
intensief studiewerk werd volledig ingelost. 

- De eerste uitgifte ten voordele van het Rode Kruis beantwoordde de vraag naar extra 
financiële middelen om de behoeftigen, als gevolg van het uitbreken van de oorlog, te 
kunnen helpen. 

- De rol van drukker Verschueren te Antwerpen die tijdens de oorlog voor eigen rekening 
met  gereconstrueerde drukplaten lustig verder drukte en deze plaatjes op de 
postzegelmarkt bracht, is heden nog steeds voelbaar. Het is een belangrijke reden om de 
officieel gedrukte zegels zo gedetailleerd als mogelijk te documenteren zodat ze door 
elke verzamelaar eenvoudig van valse stukken te onderscheiden zijn. 
 

Het studiewerk dat hier wordt gepresenteerd, richt zich uitsluitend tot de zegelproductie die in 
opdracht van de Belgische staat werd gedrukt. Er wordt geen aandacht besteed aan het 
drukwerk dat gedurende de bezetting van Antwerpen werd verricht en dat zich, hier eenvoudig 
en kort voorgesteld, behalve het papier- en het gomverschil, van de echte serie onderscheid 
door of een gesloten Q in Belgique of het ontbreken van een regelmatig patroon van vierkantjes 
in de kader met België, of beide. 
 

 
 
Nadat de voorbereiding tot het drukken, inclusief het proefdrukken wordt belicht, komen de 
algemene kenmerken van deze zegelreeks aan bod en worden de specifieke kenmerken van de 
verschillende zegelwaarden besproken.  
 
In het gedeelte plaatfouten worden achtereenvolgens de waarde- en zegelspecifieke plaatfouten 
getoond en omschreven voor de 5, 10 en 20 centiem zegelwaarde. 
 
Na het overzicht van de waardespecifieke plaatfouten, worden de gemeenschappelijke 
zegelspecifieke plaatfouten van de kleinste en grootste zegelwaarde belicht. 
 
Een blik op het gebruik van deze zegels, met enkele voorbeelden van afstempelingen op zegels 
en brieven, sluit dit verhaal af. 



Aanmaak en verkoop. 
 
In het weekblad voor de Vlaamsche hoogeschool  “Onze Kop” van 7 maart 1914 lezen wij een 
kort artikeltje met postzegelnieuws. 
 

Eerlang zullen nieuwe postzegels uitkomen. De zegels met de beeltenis van het Staatshoofd zullen 
deze zijn van 1 tot 40 cs. Twee nieuwe namelijk deze van 15 en van 40 centiemen. 
De zegels boven dat bedrag zullen zoogenaamde kunstzegels zijn. 
Een van 5 fr. zal voorstellen het koninklijk geslacht van België, zijnde het konterfeitsel van koning 
Albrecht in een krans, omringd van de portretten der eerste koningen Leopold I en Leopold II. 
Het zegel van 50 centiemen id gewijd aan de Omwenteling van 1830 en zal voorstellen een strijder 
gewond liggend en de driekleur aan een makkeroverhandigend (zinspeling op den dood van graaf 
Frederik de Merode). 
Het zegel van 1 frank herinnert aan de groote staathuishoudkundige gebeurtenis der XIX eeuw: de 
vrijmaking der Schelde. Op den achtergrond rijst de Antwerpsche haven, waarheen een schip 
stevent met het opschrift: Schelde vrij ! 
Eindelijk zal het zegel van 2 frs. De naasting van Kongo door België huldigen en voorstellen: een 
officier die een slavendrijvenden Arabier doet woijken voor de Belgische vlag, terwijl een slaaf zijne 
boeien verbreekt en eene negerin haar vrijgemaakt kind deze officier aanbiedt. 
Aan de vervaardiging van postzegels zal voortaan meer zorg worden besteed. Enkel de zegels op 
de drukpers worden getrokken; de andere worden op kopersnee gedrukt. 

 

Omzeggend dezelfde tekst vinden we in de Gazette van Lokeren de dag nadien. Door de  
aanpassing van de 1ste alinea wordt er gesteld dat twee nieuwe zegels, 15 en 40 centiemen, in 
omloop zijn gebracht. Bovendien heeft men het in het artikel van zondag 8 maart over “Het 
koppeken van 5 frank”. 
 
Postzegels met een hogere beeldkwaliteit?  
In de “Algemene Werkplaats van het Zegel” , een voormalig kaarsenfabriek op de Vaartdijk nabij 
het station te Mechelen, waar sinds 1868 de Belgische postzegeldrukkerij was gevestigd, 
bestudeerde men sinds geruime tijd het koperdiepdrukprocedé.                      
John Mac Donald, industrieel, ontwerper en graveur, sloot een schriftelijke overeenkomst met 
de minister van de Belgische Spoorwegen, Post, Telegrafie en Telefonie en Marine, Paul 
Segers. Mac Donald verbond zich om een drukpers voor koperdiepdruk, voorzien van de nodige 
randapparatuur, in de Zegeldrukkerij te plaatsen voor een proefperiode van zes maanden (1). 
Bovendien diende hij, rekening houdend met de inbreng van de postadministratie, 
ontwerptekeningen en een moedergravure te maken. 
 
Door vertragingen met de leveringen, problemen met de installatie van de pers en tegenslagen 
tijdens de voorbereiding van de drukplaat, diende de geplande aanvangdatum van het drukken 
te worden uitgesteld tot de tweede helft van de maand oktober 1914 (dienstnota van 21 juli 
1914). 
Voor diepdruk was, naast de afbeelding van koning Albert I dat het meest uitgewerkte ontwerp 
was, ook dit van het standbeeld de Mérode in een vergevorderd stadium geraakt.    
Van de drie lage waarden – 1c, 2c en 5c – werden op 31 juli 1914 negen proefdrukken in 
verschillende kleuren gemaakt zodat de directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie, Neven,  
de kleur kon kiezen. 
 
Door Dr. Jacques Stes werden aan de hand van proefdrukken de verschillende stappen in dit 
proces beschreven. Op de volgende pagina zijn afbeeldingen van enkele proefdrukken, in 
diepdruk gemaakt te Mechelen, weergegeven. Ze zijn allen van het type 2: met het monument 
gericht naar rechts. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(1)
 In een nota van 25 maart 1919 werd gesteld dat de nieuwe machines die door Mac Donald in de gebouwen te 

Mechelen werden geïnstalleerd door een bombardement waren vernietigd.  
 


