DE EURO IS ER AL
De Euro, de nieuwe munt die vanaf
2002 in een groot deel van Europa
het enige wettige betaalmiddel zal zijn,
is twee jaar voor zijn introductie niet
meer weg te denken als rekeneenheid
in het betalingsverkeer. Weliswaar
Afb. 1: Per 1 januari 1999 is de Euro
betalen we nog in guldens, en nemen
ingevoerd als rekeneenheid in hel
we Franse francs en Italiaanse lires betalingsverkeer
mee op vakantie, maar bankafschriften en loonstrookjes tonen naast de guldenswaarde ook al een
bedrag in Euro's en steeds meer winkelprijzen worden in twee valuta's
aangegeven.
In ons bewustzijn is de Euro nog niet zover doorgedrongen. "De Euro
wordt van ons allemaal" luidt één van de slogans die in de
introductiecampagne gebruikt worden, maar aan het verdwijnen van
onze vertrouwde munten zullen we behoorlijk moeten wennen. We
hebben straks euromunten en eurobankbiljetten in de portemonnee,
maar we denken nog in guldens. Het zal vergelijkbaar zijn met wat je n u
op vakantie in het buitenland ervaart: om de waarde van iets te kunnen
bepalen, reken je de prijs onwillekeurig terug naar guldens.

Afb. 2: Op deze envelop uit oktober 1999 is de Belgische omrekenfactor weergegeven.
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Voor ons als Nederlanders worden
in 2002 alle prijzen en bedragen
ruwweg gehalveerd, want een euro
is gelijk aan 2,20 gulden. Daar staat
tegenover dat je maandsalaris ook
nog maar de helft zal blijken te zijn.
E é n troost hebben we: de maand
blijft even lang duren...
Bewoners van andere eurolanden
krijgen te maken met heel andere
omrekenfactoren. Buurland België Afb. 3: Een Ierse postzegel uit april 1999,
wordt bijvoorbeeld geconfronteerd waaruit blijkt dat 30 pence gelijk is. aan
met prijzen die een factor 40
38
eurocent.
kleiner worden (want 1 euro is gelijk aan 40,3399 franken), terwijl
Ierland aan iets hogere bedragen zal moeten wennen, omdat de waarde
van de euro kleiner is dan die van het Ierse pond.

Ook op postzegelgebied worden we langzamerhand voorbereid op de
komst van de Euro. Er zijn al verschillende landen die postzegels (en
soms ook postwaardestukken) uitgegeven hebben met een dubbele
valuta-aanduiding. Naast Ierland zijn dat bijvoorbeeld Frankrijk en
Italië. Deze postzegels zijn te beschouwen als de voorlopers van de
zegels met een waarde uitsluitend in Euro's, zoals die vanaf 1 januari
2002 overal in Europa uitgegeven zullen worden.

Afb. 4: Van de Italiaanse emissie 'De vrouw in de Kunst" uit juli 1998 kwam in januari
1999 een nieuwe oplage uit, waarop een waardeaanduiding in euro's is toegevoegd.
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Duitsland loopt in het frankeren
met Euro's voor op de rest van
Europa. Aan de Duitse postzegels
en briefkaarten is nog niets bijzonders te zien, want die dragen
nog
steeds
aanduidingen
in
pfennig. Maar voor zover wij
weten is Duitsland het enige land
waar al frankeringen voorkomen
Afb. 5: Alle Franse postzegels zijn sinds die uitsluitend in euro's gesteld
midden 1999 voorzien van een dubbele zijn, in de v o r m van frankeermachinestempels.
aanduiding.
We tonen hier twee voorbeelden uit de eerste maanden van 2000, maar
het fenomeen bestaat al langer. Het Duitse bondsblad 'Philatelie' Het in
het nummer van januari een euro-frankeermachinestempel zien uit de
gemeente Leunen, dat al sinds 6 augustus 1999 in gebruik moet zijn. In
hetzelfde
nummer
staan
afbeeldingen
van
twee
frankeermachinestempels die gebruikt zijn door
de 'Arbeitsgemeinschaft
Internationale Olympiaden und Sport'. Beide zonder marken en
pfennigs, maar met de frankeerwaarde 'Eurocent 0056', overeenkomend met het huidige brieftarief van 110 pfennig.

14 Afb 6: Machinestempel van "Kreis Wesel" met waarde alleen in euro

Afb 7: Brief van het Fremdenverkehrsamt in Bad Pyrmont met handgeschreven
"372g 12,-", frankeerwaarde in DM, en twee stroken met 153 en 460 euro cent.

Op postaal gebied kan de slogan "De Euro komt er aan" dus naar de
prullenmand verwezen worden, want de Euro is er al! .
J. Spijkerman
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