
         SUIKERBOSSIES

Wat betekend het en waar komt het vandaan. Suikerbossie is de Zuid-Afrikaanse benaming voor een aantal
bloemen uit het geslacht "Protea". Ooit componeerde Fred Michel een vrolijk liedje.

" Suikerbossie, 'k wil jou hê,
Suikerbossie, 'k zal jou krijg,
Suikerbossie, 'k wil jou hê,
Wat sal jou mamma daarvan sê? "

En dat was duidelijk een liedje uit Zuid-Afrika vanwege de toevoeging van de werkwoorden
 'hebben' , 'krijgen', 'zeggen'.
Het was een populair liedje , waarin een jong man naar de gunst van zijn geliefde "Suikerbossie" zocht.
Het is niet alleen een koosnaampje maar ook nog eens de nationale bloem van de Republiek Zuid-Afrika.

Protea is een geslacht van ongeveer 130 verschillende heesters en kleine bomen die in de vrije natuur bijna
uitsluitend voorkomen op het zuidelijk halfrond. De bekendste soort is de Protea Aristata.

De bloemen van de plant zijn samengesteld en ze zijn door gekleurde, vaak behaarde, schutbladeren omgeven.
De bloemen scheiden sappen uit, die naar suiker smaken, vandaar de naam Suikerbossie. Lang geleden
gebruikte met zo ook om een siroop van te maken, Bossiesiroop. De protea wordt ook zeer veel ingevoerd
in West Europa als sierbloem. Op water blijft hij minstens 6 weken goed

Het is dus logisch dat de Protea is uitverkoren als de Nationale bloem van Zuid-Afrika.
De Zuid-Afrikaanse Post gaf in de jaren 1977-1982 diverse series met bloemen uit, die vrijwel allemaal een
of andere Protea toonden. Een van de eerste postzegels met de Protea ►►►

Het was de Zweedse natuuronderzoeker en plantkundige Karl Linnaeus, die
in 1753 in zij boek Specia Planetaruim de naam Protea gaf aan dit geslacht
van planten. De naam ontlede Linnaeus aan de Griekse godheid Proteus, die
naar willekeur van gedaante kon veranderen. De Protea soorten verschillen
onderling nogal, vandaar de toepasselijke naamgeving.
Linnaeus verbleef nog jaren in Leiden, waar hij promoveerde in de medicijnen.

De Protea Aristata was bijn uitgeroeid, maar werd gelukkig opnieuw opgekweekt
en verspreid door de Nationale Plantentuin in Kirstenbosch, even ten zuiden
van Kaapstad.

Deze tuin is ontstaan in 1895 door initiatief van de
beroemde Cecil Rhodes, een rijk zakenman en later
staatsman, die dit stuk land aan de zuidelijke
helling van de Tafelberg kocht en schonk aan de Natie.
Dit unieke stukje natuur met zijn ideale ligging en
klimatologische omstandigheden ontwikkelde zich
tot een van de mooiste tuinen in de wereld.
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De postzegels van de serie Protea uitgegeven door Zuid-Afrika.

    Protea Repens     Protea Punctata     Protea Nerifolia   Protea Longifolia  Protea Cynaroides

 Protea Canaliculata       Protea Lorea       Protea Mundii    Protea Roupelliae     Protea Aristana

     Protea Eximia      Protea Magnifica    Protea Grandicepts  Protea Amplexicaulis

De Protea Cynaroides, de reuzen of koningsprotea, wordt ook wel de Afrikaanse Reuse Suikerbos genoemd.
Deze heeft prachtige lichtrose bloemen met een doorsnede van ± 25 centimeter. De bladen van de bloem 
hebben aanvangkelijk dezelfde vorm als de Artisjok vandaar de naam Cynaroides.

De zoete sappen van deze Protea trekken veel mieren aan,
ook de anderen insecten die zoet lekker vinden weten waar
ze deze kunnen bemachtigen.

Foto van een Protea 
uit Kirstenbosch.

Ter gelegenheid van het bezoek van Konig George VI en
Koningin Elizabeth in 1947 gaf de post in Zuid-Afrika deze
zegel uit, met links en rechts van het koningspaar een
Suikerbossie.

Bronnen. Samenstelling.
Filavaria.nl/suikerbossies J.J.P van der Vat
Wikipedia jjpvdvat@gmail.com
Google
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PIETER FRANS CHRISTIAN KOCH  (PYKE)

Geboren in Beek (Gelderland) op 15-07-1901 en gestorven in Wassenaar op 27-10-1991, zoon van
Pieter Frans Christian Koch, huisarts en Wihelmina Petronella van Leeuwen Boomkamp.
Hij groeide op met drie oudere zusters in een oude villa in het Gelderse dorpje
Beek, van moeders zijde telde de familie diverse dominees en musici, Pyke
speelde zelf viool. Hij bezocht in Nijmegen het gymnasium waar zij mede
leerlingen hem Pyke noemde, een naam die hij als voornaam handhaafde.
Als een lastige puber studeerde hij aan diverse jongensinternaten, in 1920 schreef
hij zich in aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, waar hij vrijwel zijn hele verder leven
zou blijven wonen.Hij werd lid van het Utrechts studenten corps en in die jaren
ontstonden belangrijke en duurzame vriendschappen met kunsthistoricus en
musicus Hans Philips, met de jurist en latere schrijver Cola Debrot en met de
tandarts Taecke Botke. Deze laatste zou een belangrijk verzamelaar worden van
Kochs werken, hij bezat bijna 25 % van al zijn werken. In zijn studententijd
maakte hij soms enige tekeningen, er is er echter geen een bewaard gebleven. In de zomer van 1927 wierp
hij zich zonder enige reden met veel passie op het schilderen en in 1928 op de voorjaarstentoonstelling
van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging "De Onafhankelijke" debuteerde hij met twee schilderijen waar
hij maanden lang aan gewerkt had. Dolores Ontbijt en Vrouw met Grammofoon.  Het totale oeuvre van Koch
over een periode van 55 jaar telt slechts 120 schilderijen en 65 tekeningen. Daarnaast ontwiep hij de 
lantarens voor de Utrechtse binnenstad, enkele interieurs, theaterdecors, ex libris, sluitzegels en voor
de postwereld ontwierp hij in opdracht postzegels, die in de wereld van de filatelie zeer geprezen worden.
Een bekende uitspraak van hem is " Het magisch realisme bedient zich van voorstellingen die wel mogelijk,
maar niet waarschijnlijk zijn, het surrealisme daartegen van onmogelijke, onbestaande of onbestaanbare
situaties ".

Hieronder een overzicht van de postzegels die door Pyke Koch zijn ontworpen.

1936 Gelegenheidszegels " Universiteit Utrecht " NVPH 287-288.

De eerste opdracht de Pyke Koch kreeg van de toenmalige PTT voor het ontwerpen van postzegels was voor 
een serie van 2 zegels uit te geven ter herdenking van het 300 jaar bestaan van de Universiteit van Utrecht.
De keuze van Pyke Koch was haast vanzelfsprekend, omdat hij daar zelf aan had gestudeerd.
De zegel van 6 cent ( tarief binnenland ) toont het portret van Pallas Athene, godin van de wijsheid, naar
een beeld van de godin in de tempel van Aphaie in Aegina uit de 5e eeuw voor Christus. Een kopie van dit
beeld bevind zich overigens in de Glyptotheek in München.
De zegel van 12,5 cent ( tarief buitenland ) laat een portret zien van Gijsbert Voet, de eerste hoogleraar
theologie in Utrecht. Naar een schilderij uit 1686 in de senaatskamer van de Universiteit als voorbeeld.

1937 Gelegenheidszegels " Jamboree zegels " NVPH 293-295.
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Deze serie postzegels was te koop in de postkantoren van 1 april tot en met 31 augustus 1937 als
propaganda voor de in Nederland gehouden Wereld Jamboree ( 31 juli-9 augustus ). Het ontwerp van
deze zegels is van Pyke Koch. De afbeeldingen tonen vervolgens een schild met lelie-embleem van de
padvinders, een vlaggenbeeld met trommels en de Griekse god Hermus. Net als de vorige uitgifte
" Universiteit Utrecht " is ook de belettering van Pyke Koch. Deze werd niet erg gewaardeerd en bij de 
volgende uitgiften zou een andere kunstenaar de cijfers en letters gaan maken.

1937 Kinderzegels NVPH 300-304

Het ontwerp van deze serie werd door Pyke Koch gemaakt naar een schilderij van Frans Hals (1583-1666),
" De Lachende jongen  " ( 17e eeuw ).
De belettering werd uitgevoerd door Jan van Krimpen.Het schilderij bevindt zich in het Mauritshuis,Den Haag.

1938 Gelegenheidszegels 40 jaar Regeringsjubileum Koningin Wilhelmina NVPH 310-312

De beeltenis van de Koningin werd door Pyke Koch getekend naar een officiële staatsiefoto van hoffotograaf
Frans Ziegler. De belettering werd uitgevoerd door Jan van Krimpen. De schrijver Christiaan de Moor schrijft
over deze serie: Van deze zegel gaat door zijn eenvoud, geconcentreertheid en krachtig licht en donker
een sterke werking uit. Hetzelfde onderwerp werd ook gebruikt in Nedelands-Indië, Curaçao en Suriname.

1943-1944 Germaanse symbolen  NVPH 405-411
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Deze serie postzegels is wellicht de bekendste maar ook de meest omstreden serie 
serie van deze kunstenaar. De afgebeelde symbolen worden  in verband gebracht 
met de nationaal-socialistische gevoelens van Pyke Koch.Hij was vrij om deze 
onderwerpen te maken. De Duitse bezetter keek tenslotte over zijn schouder mee 
mee bij de postzegelproductie.

Hieronder een aparte toelichting op de zegels van deze roemruchte serie.

Het zeepaard of waterpaard
Op de 1cent zegel staat een waterpaard, ook
wel zeepaard genoemd. Dit fabeldier heeft
het onderlijf van een vis en leeft in de zee.
In de Griekse mythologie trekken zee-
paarden wagen van de onderwereldgod
Poseidon.

Rechts een oud tegeltableau met diverse
vormen van waterpaarden en zeepaarden.

Driekronenboom

Op 1½ cent zegel staat een driekronenboom.
Deze boom is te vergelijken met de Meiboom.
De Meiboom staat centraal bij de viering
van het lentefeest, waarbij de boom wordt
versiert en er omheen wordt gedanst.
De Meiboom zelf is weer een variant van de
levensboom. De driekronenboom heeft drie
lagen gebladerte. Deze gelaagdheid staat
mogelijkerwijs symbool voor de Onderwereld
de Bovenwereld en de Hemel.

Twee zwanen

Op de 2 cent zegel staan twee witte zwanen
met in het midden een palmachtige plant.
Het ontwerp van deze zegel is afgeleid van
de gevelafbeeldingen met zwanen die voor-
komen op Friese boerderijen.
De achterliggende symboliek gaat waarschijnlijk
terug naar de Zonnevogels, die nieuw
leven brengen.

Levensboom met twee zonnevogels

Op de 2½ cent staat ook weer een levensboom
De symbolische achtergrond van een boom als
verbeelding van  het leven van de mens en
van de wereld vindt zijn oorsprong in de oudheid.
De levensboom wordt dan veelal afgebeeld
staand op een heuvel met zijn wortels in de
onderwereld en omringd door water. De onder-
wereld wordt verdeeld door een slang of draak
die aan de onderkant van de levensboom knaagt. In de boom zijn twee
zonnevogels die nieuwe leven brengen. Op de zegel van Pyke Koch is de
onderkant vervangen door een waterkruik, zoals dat in de loop der tijd
gangbaar is geworden.

8



Slangenboom

Ook op de 3 cent zegel staat atweer een
levensboom waarbij de gedraaide stam
aan de onderkant overgaat in twee
onderwereld slangen.
Hier recht een afbeelding uit de Egyptische
mythologie, de slang komt uit de
onderwereld.

Ruiter te paard

Op de 4 cent zegel staat een ruiter te paard
afgebeeld. De ruiter als strijder zoals hij
voorkomt vele mythologische prenten en
verhalen. 
Ook op Duitse postzegels komen veel
paarden voor. Een voorbeeld van een paard
met ruiter is hier afgebeeld. (M-824).

Steigerende schimmels

Op de laatste zegel uit de serie Germaanse
symbolen, de 5 cent, staan twee steigerend
paarden. Deze schimmels van het 
Saksische ras staan symbool voor levens-
kracht. Net als de zwanen sieren deze
paarden menige gevel van oud-saksische
boerderijen, het is ook het wapen van 
Twente.

Nederlandse Antillen

Na de tweede wereldoolog wordt het in Nederland stil rond Pyke Koch, tenminste in de filatelie. En dan plots
in 1957 verschijnt er een serie postzegels in de Nederlandse Antillen naar ontwerpen van Pyke Koch NVPH
258-260. De serie werd uitgegeven ter herdenking van het 50 jarig bestaan van de Padvinderij en ter herdenking
van het feit dat de oprichter daarvan Lord Baden Powell of Gilwell 100 jaar geleden werd geboren.
Dat Pyke Koch hier weer voor even aan de bak kon komen heeft wellicht te maken met het feit dat hij in
1937 de Nederlandse postzegels had ontworpen voor de Wereld Jamboree in Vogelenzang. Ook nu valt
trouwens de zwakke belettering op. De versiering rondom het portret van Baden Powell doet denken aan de
weergave van elementen in de serie Germaanse Symbolen.

Bronnen: Wikipedia Samenstelling. J.J.P van der Vat
www.filavaria jjpvdvat@gmail.com
Speciale catalogus NVPH
www.inghist.nl
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