MUNTEN EN BANKBILJETTEN OP POSTZEGELS
In een vorig artikel, juni 2011, blad 6, heb ik reeds een artikel over Euro's geschreven, afgebeeld op postzegels.
Deze keer wil ik het hebben over munten en bankbiljetten in het algemeen die op postzegels zijn afgebeeld.
Er zijn diverse landen in de wereld die dankbaar gebruik van dit onderwerp hebben gemaakt, in ons land
kennen we er maar een van. De meeste landen gebruiken deze postzegels om aan gebruikers van eigen
land en andere landen, deze te laten gewennen aan de nieuwe munten
c.q bankbiljetten.
Zo kennen we de bankbiljetten van het nieuwe Curaçao ( nu zelfstandig ),
ze gebruikte de oudere bankbiljetten van de Nederlandse Antillen met de
naam Curaçao, met andere muntwaarde. De hele uitgifte ook wel de
Papermoney serie werd uitgegeven in 2011. Enige voorbeelden hieronder.

Ook het zelfstandige St.Maarten gaf een serie uit waarvan de getoonde bankbiljetten uit diverse landen kwamen.
De munteenheid in beide landen is de
Caribische gulden ( CM g ) , van de munten
zijn nog geen postzegels uitgegeven.
In de loop van 2012 zijn deze bankbiljetten
en munten in omloop gekomen.
Buiten bestaande munten zijn er ook
munten c.q penningen uitgekomen in
Marokko, de complete serie vindt u
hieronder. Of het allemaal munten zijn
is de vraag, maar het ziet er mooi uit.
Veel landen geven maar één of twee postzegels uit
met daarop de afbeelding van munten of bankbiljetten.
In dit artikel zal ik diverse postzegels tonen waar dit
heeft plaatsgevonden, er zullen ongetwijfeld meer
landen zijn die hieraan voldoen, maar een kleine
weergave geeft een indruk van de mogelijkheden die
dit verzamelobject bied. Met dank aan Mevrouw
Marion van der Weijden die binnen onze vereniging
een verwoed verzamelaarster is van dit boeiend
onderwerp en mij voorzien heeft van de diverse scans.
Eerst zal ik beginnen met enige series die zijn uitgekomen,
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