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Bo Dahlner/2015-07-30 

Nederländerna som samlingsområde 

Nederländerna är ett trevligt samlingsområde. Frimärksutgivningen har varit bättre än hos 
många andra länder med avseende på antal märken per år. Om man har problem med att 
klassificera vattenmärken så är Nederländerna ett mycket bra samlingsområde. Det finns 
endast två olika vattenmärken och de utgör inget problem vid klassificeringen. De äldre 
märkena är inte särskilt dyra. I den här artikeln beskrivs utgivningen mellan 1852-1913. 

Vi filatelister känner till Nederländerna som ett land som hade flera kolonier och det var ett av 
de mest framgångsrika handelsländerna i världen under den nederländska stormaktstiden 
under 1600-talet. Landet koloniserade stora delar av Sydostasien och södra Indien. 
Nederländska Indien kan nämnas som en av dem och Nederländska Antillerna i Västindien är 
fortfarande associerad med Nederländerna. När kolonierna grundades hette landet De sju 

förenade nederländernas republik, men under frihetstiden ockuperades Nederländerna av 
Frankrike.  Nederländerna återfick självstyre efter Wienkongressen 1815 som beslutade att 
Belgien och Luxemburg skulle ingå i Nederländerna. Nederländerna, blev ett kungarike med 
Wilhelm I som dess första regent. Landets namn blev Kungariket förenade Nederländerna. 

Wilhelm I var regent under åren 1815-1840. År 1830 avskiljdes Belgien från landet genom en 
belgisk revolution. Det utkämpades många slag mellan flera europeiska makter på Belgiens 
yta. Luxemburg anslöt sig till den nya staten. Belgien erkändes som en fri nation 1830. 
Wilhelm I:s  död efterträddes han av sin son Wilhelm II som regent. Det blev endast 9 år som 
regent och han efterträddes av Wilhelm III.  

De första frimärkena gavs ut 1852 och de var otandade. 

   

 På frimärksbilden ser vi kung Wilhelm III. 
Här ser vi Michel nr 1 - 3. 

 

1864 gav man ut en ny serie om tre frimärken med Wilhelm III. De hade en 
ny teckning och frimärkena var tandade. På bilden ser vi Michel nr 4 

 

En ny serie med en ny teckning gavs ut 1867. Serien bestod av sex 
frimärken. Här ser vi 20-centsmärket, Michel nr 10 

 

 

Under åren 1869-1871 gav man ut en serie med riksvapnet i en krans. Sex 
frimärken i serien gavs ut. Här ser vi 2½ cents-märket, Michel nr 18 

 

Under 1872-1888 gavs det ut en ny serie med Wilhelm III. Den hade en ny 
teckning. Elva frimärken gavs ut i den serien. Här ser vi 7½ cents-märket, 
Michel nr 20. 
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En ny typ av frimärken med sifferteckning gavs ut 1876. Serien omfattar 
fyra frimärken. Här ser vi 1 cents-märket, Michel nr 31a 

Under 1894-1898 gavs serien ut igen med 16 märken med nya valörer och 
nya nyanser.  

 

Wilhelm III var landets regent mellan åren 1849 och 1890. Han avled av en 
njursjukdom och efterträddes av sin 10-åriga dotter Wilhelmina I som med 
tiden blev en mycket populär regent. Hennes regentperiod var 1890-1962. 
Under 1891-1893 gavs det ut tio frimärken i olika valörer med drottning 
Wilhelmina I. 2 Gulden-märket har samma design som 1 gulden-märket 
1896. 

 

Tre märken med nya nyanser gavs ut 1896. Här ser vi 1 gulden-märket med 
Michel nummer 47 

 

En ny sifferserie gavs ut 1899. Den gavs ut i fyra valörer. Detta är 1 cents-
märket, Michel nr 50 

 

År 1899 blev drottningen 19 år och då gavs en serie ut med ny teckning. 10 
frimärken med en och tvåfärgade frimärken gavs ut. Det här 12½ cents-
märket är Michel nr 57. Mellan år 1901-1906 gavs två märken ut i serien 
med nya färger. 

 

Under 1898-1905 gavs det ut en annan serie med ny teckning som omfattade 
fyra frimärken med högvalörer. Det här märket med 12½ gulden med 
Michel nr 64. Märket finns med fyra olika tandningar.  

Nederländerna gav 1906 ut de första välgörenhetsmärkena. Det skedde i flera länder, t ex 
Schweiz.  

 

1906 gavs tre frimärken ut för välgörenhet med extra påslag på 
märket för bekämpandet av tuberkulos. Märkena hade valörerna 
1 (+1) C, 3(+3) C och 2½(+5) C.  

 

1907 firade man 300-årsminnet av amiral Michiel de Ruyter 
(1607-1676). Man gav ut tre frimärken till hans minne.  

 

 

År 1913 firade man 100-årsminnet av sin oavhängighet man gav då ut frimärken med sina 
regenter sedan 1813.  
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Wilhelm I 
1815-1840,  Mi 85 

Wilhelm II 
1840-1849, Mi 82 

Wilhelm III 
1849-1890, Mi 83 

Wilhelmina I 
1890-1962, Mi 84 

För dessa fyra regenter gavs det ut tre frimärken per regent i olika valörer från 
2½ cent till 10 gulden 
 
Det nederländska flygbolaget KLM grundades 1919 och det  blev ett av världens mest 
framgångsrika flygbolag. För samlare som är intresserad av aerofilateli kan nämnas att det är 
lätt att finna objekt med anknytning till KLM och Nederländerna.  

 


