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Rauhut und Kruschel Briefmarken-Auktionshaus GmbH
Werdener Weg 44 · D-45470 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 208 39 07 25 · Telefax: +49 (0) 208 38 35 52 · Mail: harald.rauhut@rauhut-auktion.de

&&RAUHUT KRUSCHEL
B R I E F M A R K E N  -  A U K T I O N S H A U S

161. Rauhut & Kruschel – Veiling
op 6. en 7. februari 2015

Vele duizenden interessante particuliere 
kavels van Europa en overzee met een 
groot gedeelte posthistorie.

Bovendien meer dan 5.000 collecties, 
brieven, ongesorteerde partijen en meer 
dan 300 intact gelaten nalatenschappen.

Catalogus tegen 10,- euro kosten of door middel van goede referenties.

Ruim assortiment in kleuren,  
pagina‘s en interieur.  
Ongetwijfeld vindt ook  
U een boek dat bij U past!

InsteekbOeken  
van LeUchttURm – 
wereldwijd nummer 1!

meer  

dan 80 

verschillende 

soorten!

meer info bij uw LeUchttURm dealer of direct via LeUchttURm:  
Postfach 1340 · D-21495 Geesthacht · Tel. +49 (0) 4152/801-200 · Fax +49 (0) 4152/801-300 · info@leuchtturm.com · www.leuchtturm.com

 
Fil

at
el

ie
 

01
/1

5

AZ_NL_Filatelie_01-15.indd   1 25.11.14   07:37

FI2015-01 bw.indd   1 05-12-14   09:55



4 FILATELIE  JANUARI 2015

Zaterdag 31 januari 10:00 - 17:00 uur
Zondag    1 februari 10:00 - 16:30 uur

DUDOK-ARENA - HILVERSUM
(bij station Hilversum-Sportpark)

Ruim 100 stands van handelaren
en gespecialiseerde verenigingen!

Gratis toegang
Gratis parkeren

2 minuten lopen van station Hilversum-Sportpark
Arena 303 - 1213 NW Hilversum

www.filateliebeurs.nl

27e FILATELIEBEURS 2015
Let op: Nieuwe Lokatie!
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Winkels:
 Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 geopend: di t/m vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, nieuwtjes op voorraad, grote stock zegels, accessoires.
 Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, numismatiek, behandeling mancolijstjes, accessoires.
 Rotterdam, PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255
 geopend: di, do, za 10:30-17:00
 o.a.: partijen, wereldstock bekijken met veel losse zegels, koffie.

Internet:
 Webwinkel met wereldvoorraad: www.postbeeld.nl
 Gratis online wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl
 Filatelistisch nieuws en blog: www.postzegelblog.nl

“ADVANTAGE” Postzegelhandel
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1e klas kwaliteit.

West-Europa t/m ca. 1960 – Israël – Indonesië

Heeft u internet, kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website:

www.advantage-stamps.com
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1e plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzij anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit.

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocerti�icaat van echtheid geleverd.

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken, s.v.p. na tel. afspraak).
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities.

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

Tel: 078 6153386 – Fax 078 6428899
KvK nr: 23083937 – e-mail: sundquest@upcmail.nl

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:

 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst(en) aan.
U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van

FILATELIE DE BOEIER

Klipper 75, 2991 KL  Barendrecht geen winkel
Tel: 0180-690810  
E-mail: info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

België =  e 0,80 per  100  BFR.
Denemarken =  e 0,80 per  10  DKK.
Frankrijk =  e 0,60 per  10 FF.
Nederland =  e 0,75 per  1  EURO.
Kanaaleilanden =  e 0,25 per  1  GBP.
Liechtenstein =  e 0,40 per  1  SFR (vanaf 1996).
Noorwegen =  e 4,00 per  100  NKR.
Engeland =  e 0,55 per  1  GBP.
U.S.A. =  e 0,30 per  1  DOLLAR.
Zweden =  e 4,00 per  100  ZWKR.
Zwitserland =  e 0,45 per  1 SFR.
Duitsland Euro Zegels =  e 0,75 per  1  EURO.

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

Tel-Fax: 040 2044684 – E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden tijdens  
de Filateliebeurs in Hilversum op 31 januari en 1 februari 2015

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen
Telefoon/Fax 024 - 3224636
www.muntenenpostzegels.nl

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen

Tel.: 0575 - 54 02 54  
Fax: 0575 - 51 40 48
E-mail: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
Website: www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen

Tel.: 0575 - 54 02 54  Tel.: 0575 - 54 02 54  Tel.:

POSTZEGELS - MUNTEN -

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden

Openingstijden:
woensdag  13.30 u. - 17.30 u. 
donderdag  10.00 u. - 17.30 u.
vrijdag  10.00 u. - 21.00 u.
zaterdag  10.00 u. - 17.00 u.

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

•  Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz.

•  Franco vanaf 75,00 euro

Weeklijsten 
nieuwe zegels 
gehele wereld, 
in abonnement 
of los te  
bestellen,  
tegen zeer 
aantrekkelijke 
prijzen

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

FI2015-01 bw.indd   4 05-12-14   09:55
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Advantage Pzh.  6
Bijl van der Pzh.  66 
Boeier de Fil.  6
Bouscher, Ronald 34, 35
Bredenhof Postzegelimport  67
Dieten Van Pzv. 5
Filateliebeurs 4
Goudwisselkantoor 29
Hoekstra 66
Leopardi, Pzv.  10
Leuchtturm 3
Müller, Gert Aukt. 11

Nederlandsche De, Pzv 2
Nijmeegse Pzh 6
NVPH 25
Postbeeld  6
Poststempel, Het 6
Postzegelhoes, ’t  10

Rauhut & Kruschel  3 
Rietdijk Pzv 68
Smits Philately 8, 9
Vansteenkiste Luc Pzh.  67
Vergossen Ruud Fil. 6
Zutphense De Pzh. 6

I N H O U D

A D V E R T E N T I E - I N D E X

18  Telegrafie en 
puntstempelgebruik

42  Austria incognita

52  De posterijen 
van IJsland

A DV E R T E R E N ?  Bureau de Troye
Tel. 036 - 53 845 28  of info@bureaudetroye.nl

‘Filatelie’ (waarin opgenomen De Philatelist 
en De Posthoorn) wordt uitgegeven door de  
Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Verschijnt niet in de maand juli.

De officiële mededelingen van de Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelistenverenigingen KNBF en de pagina’s van 
De Posthoorn vallen buiten verantwoordelijkheid van de 
redactie. 

HOOFDREDACTIE
René Hillesum Filatelie, René Hillesum
Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht, tel.: 078-610 15 20 
hillesum@filatelist.com, www.defilatelie.nl 

ADVERTENTIEVERKOOP
Bureau de Troye, Jeanine de Troye
Prieelvogelweg 5, 1349 CG Almere
tel.: 036-53 84 528, fax: 036-53 84 880 
info@bureaudetroye.nl, www.bureaudetroye.nl

ABONNEMENTEN EN BEZORGKLACHTEN
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
tel.: 0900-ABOLAND (0900-2265263), fax: 0251-31 04 05 
Mutaties: www.aboland.nl/bladen/hobby_vrijetijd/filatelie 

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen geeft u op aan de secretaris van de vereni-
ging waarvan u lid bent. Individuele abonnees zenden hun 
adreswijziging aan de administratie (zie ‘Abonnementen’). 

‘HOE WORD IK ABONNEE?’ 
Er zijn twee abonnementsmethoden.
1. een collectief abonnement: U kunt lid worden van een ver-
eniging die bij ‘Filatelie’ is aangesloten; het abonnements-
geld maakt dan deel uit van uw verenigingscontributie.
2. een individueel abonnement: hiervoor kunt u zich – m.u.v. 
België – aanmelden bij Abonnementenland in Uitgeest 
(zie ‘Abonnementen’) voor € 33,10 (Nederland), € 52,40 
(buitenland, standaard) of € 77,85 (buitenland, priority). Een 
individueel abonnement gaat per de eerste van een willekeu-
rige maand in; het loopt minimaal één jaar (11 nummers). 
Abonnements beëindiging: zie ‘Opzegging abonnement’. 

BELGISCHE ABONNEES
Woont u in België? Dan kost een abonnement € 34,25. 
Stort dit bedrag op rekening BE79 000 03508 8233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; vermeld duidelijk het 
adres, waarnaar het blad moet worden verzonden! 

OPZEGGING ABONNEMENT
Opzeggen kan via uw vereniging. Een individueel abonne-
ment kan aan het eind van de lopende abonnementsperiode 
worden beëindigd. U doet dit door uiterlijk vier weken vóór 
het aflopen van uw abonnement een brief te schrijven aan 
Abonnementenland in Uitgeest (adres: zie ‘Abonnementen’). 

LOSSE NUMMERS
Nummers van de lopende jaargang kunnen (mits voorradig) 
voor € 4,75 per nummer (inclusief porto) worden besteld 
via bank NL41 ABNA 0588 245 070 van Abonnementenland 
in Uitgeest; vermeld de gewenste editienummers en uw 
volledige adres. 

BESTUUR
Voorzitter: G.C. van Balen Blanken AIJP
Secretaris: L.F.C. Elzinga, Schalmei 5,  
4876 VC Etten-Leur, tel.: 076-5035295
Penningmeester: P.J. van de Kasteele 

ONTWERP EN VORMGEVING
Fake Booij, www.fakebooij.nl

DRUK
Habo DaCosta, www.habodacosta.nl

Copyright: © 2015 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 22.500 exemplaren 

ISSN-nummer: 0166-3437

Het maandblad Filatelie is 
Official Partner van de AIJP 
(Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques).
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Information from the Board

Präsident/President

Wolfgang Maassen
Vogelsrather Weg 27, D-41366 Schwalmtal, Deutschland

Tel. +49/(0) 21 63/4 97 60 

Fax +49/(0) 21 63/3 00 03 

E-Mail: W.Maassen@aijp.org

Generalsekretär/General secretary

Rainer von Scharpen 
Tucholskyweg 5, 55127 Mainz, Deutschland

Tel. +49/(0) 61 31/7 17 27

E-Mail: Rainervonscharpen@t-online.de

Vizepräsidenten/vice presidents

Aad Knikman
Achtergracht 71, NL-1381 BL Weesp

Tel. +31/(0) 294/43 28 01

E-Mail: A.Knikman@aijp.org

Dr. Giancarlo Morolli
Seconda Strada 12, I-20090 Segrate (Mi), Italien

Tel. +39/(0) 27 53 28 02

Fax: +39/(0) 2 70 30 07 27

E-Mail: g.morolli@aijp.org

Schatzmeister/treasurer0

Hans Schwarz
Postfach 177, CH-5707 Seengen, Switzerland 

Tel. +41/52 301 44 05 

Fax +41/52 301 45 31

E-Mail: H.Schwarz@aijp.org

Direktoren /Directors

Dr. Mark Bottu
Patijntjestraat 168, B-9000 Gent, Belgium

Tel. +32/92 20 04 94

Fax +32/92 20 09 90

E-Mail: M.Bottu@aijp.org

René Hillesum 
Postbus 7, NL-3330 AA Zwijndrecht, Netherlands

Tel. +31/78 610 15 20

Fax +31/78 610 60 33

E-Mail: hillesum@fi latelist.com

Konto der AIJP/bank account of AIJP

Postbank Frankfurt (Deutschland) 

Nr./No. 301 040 605 (BLZ 500 100 60)

AIJP

z.H. Herrn Hans Schwarz

Postfach 177

5707 Seengen

Schweiz

For payment from foreign countries: 

IBAN: DE78 5001 0060 0301 0406 05 

BIC: PBNKDEFF (only in Euros!)

Die AIJP wurde am 22. Mai 1981 im Vereinsregister der 

Handelskammer in Den Haag, Niederlande, Nr. 40 410 379, 

eingetragen. Der Verband hat seinen Sitz in Den Haag, Nieder-

lande.

The AIJP was registered on May 22, 1981, at the Chamber 

of Commerce in Den Hag, Netherlands, under the number 40 

410 379. The Associatoin is constituted with headquarters in 

Den Haag.
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BIJ DE VOORPAGINA: Dio Glaudemans neemt ons verder 
mee in de geschiedenis van de 140-jarige UPU. De UPU is belangrijk 
voor het functioneren van het internationale postverkeer, maar 
over het algemeen zien we daar als consument weinig van. 
Een paar ‘vreemde bezigheden’, die wij als consument wel zien, 
worden belicht. Zoals de afgebeelde postidentiteitskaart.
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Smits Philately
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn)
info@fi latelie.net  -  Bank: 38.16.81.378 / Giro: 7227081

WWW.FILATELIE.NET  -  WWW.STAMPSONTHEWEB.COM

23290 Algerije 1962. Prijs: € 850
Insteekboek met een mooie speciaalverzameling EA opdrukken van Algerije 1962, waaronder veldeeltjes, 
brieven, opdrukafwijkingen zoals kopstaande opdruk, dubbele opdruk, etc. Tevens een Franse speciaal 
catalogus EA opdrukken van Claude Bosc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23245 Australia 1953-1988. Prijs: € 250
Postfrisse collectie, redelijk compleet incl. betere zegels en series, ook veel blokken, (periode 1977-79 
mist), vanaf 1980 deels dubbel verzameld, in 2 Collecta albums. Leuke collectie!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23244 Australië 1913-2000. Prijs: € 750
Meest postfrisse collectie, (ouder deel ook wat plakker) met o.a. 1938 t/m 1 pond in beide papiersoorten, 
vanaf 1945 vrijwel compleet incl. 1963 en 1966 navigators, heel veel blokken en velletjes, ook deels in 
gutterpairs extra verzameld(periode 1989/91 alleen in gutterpairs aanwezig), in 3 dure Leuchtturm albums. 
Mooie collectie met zeer hoge cat.w. en nominale waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23310 België 1849-2009! Prijs: € 6000
Schitterende vrijwel complete tot overcomplete collectie in zeer mooie kwaliteit, deels dubbel verzameld, 
zeer sterk klassiek deel met nr. 1/2 meervoudig, ongetand t/m 40c meervoudig, 1861: 1c t/m 40c zon-
der watermerk ongebruikt met gom!!!! (OBP cat. 10.000+), Medaillons getand incl. 3x 40c ongebruikt,  
1865/66 incl. 20c, 40c en 1fr ongebruikt(!!), 1869: 5fr (1 zegel met poststempel, 1 zegel met rolstempel), 
1918 Rode Kruis hoge waarden postfris met keur, staalhelm, 1930 Orval opdrukken, 1934 Madonna, 
blokken, boekjes, back of the book, doorlopend t/m 2009, in 6 albums. Schitterende collectie!!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23302 België 1897-1940. Prijs: € 1800
Meest postfrisse collectie met vele dure uitgaven w.o. 1912: 5fr met ondervelrand, 1915/20: 5 franken 
postfris (paar getinte vlekjes, cat.w. 2000 euro OBP!), 1919/20: 10fr staalhelm met plaatfout: sigaret in 
mond, 1928 Orval **, 1928 tentoonstelling opdrukken **, 1932 infanterie **, 1932 tbc**, 1933 Madonna 
gebruikt, 1934 tbc ** etc. in Davo album. Zeer hoge cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23271 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 950
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte, complete collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 21-34*, 35-41, 35-41(**, nagegomd), 61-63**, 61-63 (2x), 68-
70*,71*, 72-73, 75-79*, 82-86*, 101-105*, blok 1* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23314 Buiten Europa 1840-1950. Prijs: € 9500
Gebruikte/ongebruikte collectie van de hele wereld (behalve Europese landen), opgezet in 4 hele oude, 
dikke Schaubek albums. Deels goedgevuld met o.a. beter Engelse, Portugese, Franse en Spaanse  kolo-
niën, landen in Afrika, veel en goed Azië w.o. China incl. 1885 serie, Japan, Hong Kong, India, Maleisische 
Staten, Siam, goed USA incl. Columbus t/m 2 dollar, beter Zuid Amerika met veel materiaal aanwezig, 
intact aangeboden collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23323 Buiten Europa 1850-1950. Prijs: € 3950
Prachtige meest gebruikte collectie van landen buiten Europa, met veel Azië w.o. goed China incl. 2 
grote draken, Japan, Hong Kong, Labuan en North Borneo, veel Engelse en Franse koloniën aanwezig, 
Afrikaanse landen, Australië en Staten etc. etc. opgezet in 5 banden. Mooi lot met veel beter klassiek 
materiaal aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23246 Canada 1918-2011!!! Prijs: € 1500
Schitterende vrijwel complete meest postfrisse collectie (begin meest *), met de goede series t/m de 
dollarwaarden, later zeer uitgebreid met blokken, velletjes en boekjes, in 4 hele dure Leuchtturm albums 
+ in map. Prachtkoop met enorme cat.w. en nominale waarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23253 Curaçao particuliere scheepspost. Prijs: € 385
Stockblad met 21 ongebruikte en gebruikte particuliere scheepspost zegels van Curaçao 1864. Hoge cat. 
waarde. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23286 Denemarken 1951-1985. Prijs: € 200
Ongebruikte collectie Denemarken 1951-1985 in blanco album, waarin ook wat postfris materiaal, enkele 
scheepsbrieven en wat Faeröer en Groenland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23328 Duitse koloniën 1898-1919. Prijs: € 3350
Oude, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse koloniën en buitenlandse kantoren 1898-1919 in oud 
Borek album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): China 1 I*, 1-6 II*, 26*, 27* (dun-
ne plek), 36*, 37*, Marokko 17*, 18*, 19*, 30*, 31, 32*, 33*, 43*, 44*, 45*, Turkije 1, 2*, 4* (dun), 5 (gekeurd), 
23, 35(*), Nieuw Guinea 1-6*, 7-19*, Oost Afrika 1-5*, 11-21*, 22-29, 38*, 39*, etc. Zeer hoge cat. waarde.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23329 Duitse Rijk 1872-1932. Prijs: € 1675
Goed gevulde, kwalitatief mooie, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk in Schaubek album, met 
veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 1-11, 13*, 14-15, 66* (5 Mark, Reichspost), mooi deel Infl a ze-
gels, 384*, 407-409*, 423-424, 425-429*, 430-434*, 438-439* (Zeppelin, Zuid Amerika vlucht), 456-458 
(Zeppelin, poolvlucht), 457 (Zeppelin, 2 mark poolvlucht op Zeppelin kaart), 459-462*, dienst 65 etc. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23283 Duitse Rijk 1872-1944. Prijs: € 1250
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Duitse Rijk 1872-1944 in 2 
blanco albums. Collectie bevat ook vele poststukken en veel aardige stempels.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23270 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1250
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in Kabe album. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 1-11, 12-13*, 29-30, 66* (5 Mark Reichspost, vouw), 351-354*, 375-377*, 378-384, 
398-401*, 403-406*, 407-409*, 425-429*, 438-439(*), 450-453*, 456-458(*), 474-478*, 499-507*, 529-539*, 
716-729*, blok 1* (Iposta), 3 (Ostropa), 10*, 11, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23275 Duitse Zones. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte collectie Franse, Britse en Amerikaanse Zones in Kabe album. Collectie 
bevat veel beter materiaal, waaronder de beide ‘Hochwasserhilfe’ blokken van Saar. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23324 Duitsland 1872-1960. Prijs: € 950
Prachtige partij betere zegels en series van Duitse Reich met o.a. veel combinaties, beter beginjaren 
Bund en Berlijn, Duitse Zones, Memel etc. op stockkaartjes in doosje. Veel goed verkoopbaar materiaal 
aanwezig, cat.w. circa 16.000 EURO!!! Slechts 6% cat.w.!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23258 Duitsland 2e wereldoorlog. Prijs: € 850
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland, waaronder diverse bezettingsge-
bieden (o.a. leuk Kanaaleilanden), veldpostzegels (o.a. Tunis zegel ongetand, Rhodos inselpost opdruk 
ongebruikt, gekeurd), lokaalpost van na 1945 etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23257 Duitsland sovjetzone. Prijs: € 525
Kabe album met een ongebruikte collectie Sovjetzone van Duitsland, waarin goed materiaal zoals Pocta 
zegel van Saksen postfris en goede blokken van Thë_ringen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23320 Engeland 1840-1951. Prijs: € 4350
Prachtige geheel gebruikte collectie met vele betere zegels en series w.o. 1840 1d en 2d, embossed 5d 
en 1sh, surface printed t/m 2sh, 1867: 5sh en 10sh, 1880: 2sh bruin (zeldzaam zegel!!), 1882: 5sh plaat 4, 
1884 hoge waarden t/m pond paars, 1891: pond groen, Edward t/m pond groen etc. in Behrens album. 
Mooie collectie met enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23321 Engeland 1902-1969. Prijs: € 7500
Schitterende geheel ongebruikte/postfrisse collectie, in de hoofdnummers compleet, in zeer mooie, fris-
se kwaliteit, met alle topnummers aanwezig w.o. 1902/11 serie t/m de pond, George V series t/m 1sh, 
Seahorses incl. 2/6(2), 5/-(2), 10sh(2), 1 pond luxe ongebruikt, 1929 PUC pond, 1934: 1 1/2d George met 
interessante misperforatie,  1938/51 hoge waarden, 1951 Festivals, Elisabeth II kastelenseries, de fosfor-
series etc. in duur Lindner album. Fantastische collectie!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23298 Engeland en koloniën 1840-1936. Prijs: € 3600
Goedgevulde gebruikte/ongebruikte collectie uit verzamelaar nalatenschap, beginnend met Engeland 
w.o. veel beter klassiek, meest nette kwaliteit, dan de Engelse koloniën van A-Z incl. veel bruikbaar mate-
riaal, hogere waarden vanaf het klassieke deel, opgezet in 2 New Imperial albums.  
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23319 Engeland penny plates t/m 225. Prijs: € 700
Zeer mooie geheel gebruikte complete collectie plaat 71 t/m de schaarse plaat 225 (zonder 77), ook 
diverse mooie brieven, opgezet in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23240 Engelse koloniën van oud tot nieuw.  Prijs: € 1200
Leuke ongebruikte/gebruikte verzamelingen Australië, New Zealand en Canada, van oud tot nieuw incl. 
vele betere zegels en series, ook toppers aanwezig, in 3 albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23313 Europa 1840-1950. Prijs: € 37500
Zeer indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie in 3 oeroude Schaubek albums, heel veel landen 
bijna compleet aanwezig inclusief alle topnummers, met o.a. prachtig België, Duitsland met de Duitse 
Staten zo uitgebreid met ook Bayern nr. 1, Braunschweig, Bremen compleet, Bulgarije 1879-1930 com-
pleet, zeer goed Denemarken, Duitse Reich met de goede uitgaven beginjaren, zeppelins, blok 1 en 3, 
Duitse koloniën met de toppers, Saar met toppers, Finland, Frankrijk incl. 1917 Orphelins, Engeland incl. 
de 1 pond violet, de 5 pond oranje, Victoria pond paars en pond groen, Edward pond groen, Seahorse 
pond, PUC pond, Hamburg compleet, Italië met toppers, goed Liechtenstein, Baltische Staten, Malta, 
Nederland incl. beide 10 gulden zegels, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland en gebieden etc. etc. (het onge-
bruikte materiaal zit af en toe een beetje vast, in de prijs rekening mee gehouden). De cataloguswaarde 
van deze collectie is gigantisch. Ideale collectie om verder te verzamelen!!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23263 Faeröer 1941-1997. Prijs: € 280
Gebruikte collectie Faeröer 1941-1997 in Davo album met daarbij diverse stempels op Deense zegels 
(pakketkaarten). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23301 Falklands Islands 1878-1997. Prijs: € 2000
Prachtige gebruikte/ongebruikte/postfrisse collectie in mooie, frisse kwaliteit, veel betere uitgaven aan-
wezig, opgevrolijkt met brieven, met o.a. 1868: 1sh, 1882/95: 1d(6), 4d(4), 191 halvering 2x, 1898: 2/6*, 
Edward t/m 1sh, George V t/m 3sh, 5sh, George VI t/m 1 pond 1948 ongebruikt en gebruikt op brief1952 
t/m pond (2x), Elisabeth met de betere uitgaven t/m de pondwaarden etc. in album. Zeer mooie collectie!!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23280 Frankrijk 1849-1976. Prijs: € 3100
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1976 in groot Yvert album. Alhoewel de 
collectie in wisselende kwaliteit is, bevat hij nog wel veel klassiek materiaal en veel betere zegels zoals 
(Yvert no’s): 169*, 182* (Bordeaux), 207*, 208*, 229-232*, 252*, 256*, 257A* (le Havre), 262*, 269*, 308*, 
321*, 354-355, 398*, port 13*, 23, blok 1* (blok heeft 2 vouwen, maar zegels zijn postfris), 2* (zegels post-
fris), 3* (zegels postfris), etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23296 Franse koloniën. Prijs: € 2300
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën in 6 kleine blanco albums. Collectie bevat materiaal 
vanaf klassiek tot ca. 1960 van zeer veel verschillende koloniën, waarin ook betere zegels. Aardige partij! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23237 Griekenland 1861-1963. Prijs: € 500
Leuke ongebruikte/gebruikte uitgebreide verzameling, met veel en goed klassiek materiaal, beter jaren 
20/30, ook leuk gebieden en bezetting, in goedgevuld Leuchtturm album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23239 Hong Kong 1862-1979. Prijs: € 1000
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, zeer goedgevuld incl. beter klassiek, George VI 
ongebruikt en gebruikt t/m 10 dollar, 1948 Silver Wedding $ 10 ongebruikt, Elisabeth II incl. goede langlo-
pende uitgaven, betere blokken etc. opgezet in blanco album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23261 Hongarije 1871-1944. Prijs: € 525
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Hongarije 1871-1944 in Schaubek album. Collectie be-
vat o.a. (Michel no’s): 403-410*, 423-426*, 427-429*, 467-470*, 478-479* (Zeppelin), 484-487* (Madonna), 
502-510*, 517-521*, blok 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23284 Hongarije 1871-1958. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1958 in Schaubek album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 403-410*, 427-429*, 467-470*, 467-470, 478-479*, 484-487, 
502-510*, 517-521*, 528-537*, 985-992*, 1066-1068B* (ongetand), blok 1*, 2*, 2, 3*, 3, 4, 10*, 11*, 20*, 
21*, 22*, etc. Verder aardig deel Hongaarse gebieden aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23260 Hongarije 1951-1983 ongetande blokken. Prijs: € 900
Mooie collectie postfrisse ONGETANDE blokken en kleinbogen van Hongarije 1951-1984. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): blok 20**, 21**, 22**, 23** (ongetand niet in catalogus), 24** (ongetand niet in catalogus), 
25** (ongetand niet in catalogus), 26B*, 27B**, 28B**, 30B**, 31B**, 37B**, 45B**, 59B**, 60B**, 72B**, 82B, 
89B**, 96B**, 99B**, 106B**, 115B**, 137B**, 170B**, kleinbogen 1765-1768B**, 1783-1786B**, 2175-
2178B** in vel, 2271-2274B** in compleet vel, 2317-2320B** in compleet vel, 3042B, 3043B, etc. Zeer 
hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23297 Hyderabad postwaardestukken 1877-1948. Prijs: € 2500
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie postwaardestukken van Hyderabad 1877-1948 in 2 albums. 
Collectie bestaat uit briefkaarten, offi ciële kaarten, enveloppen en aangetekende enveloppen. In totaal 
182 items. Zeer mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23292 India brieven 1880-1950. Prijs: € 325
Album met ca. 50 brieven, kaarten en postwaardestukken van India ca. 1880-1950 naar diverse, voor-
namelijk buitenlandse bestemmingen, waaronder Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23325 Indiase Staten 1884-1949. Prijs: € 15500
Ongelofelijke meest ongebruikte collectie, in de hoofdnummers redelijk tot zeer compleet in mooie, frisse 
kwaliteit, zeer veel dure zegels en series t/m de hoge waarden van de diverse staten, ook diverse varië-
teiten, kleurnuances, typen etc. etc. in album. Schitterende collectie met een enorme cataloguswaarde. 
Zelden tot nooit zo mooi aangeboden!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23279 Indonesië 1948-2003 Prijs: € 775
Rommelige, maar zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde collectie Indonesië 1948-2003 in 4 blanco 
albums. Collectie bevat o.a. opdrukserie 1948 (ongebruikt/postfris en gebruikt), tempelserie postfris, Ris 
opdrukken ongebruikt, Riau opdrukken postfris, Tennis, Voetbal en Apenblokken postfris etc. Ook wat 
Japanse bezetting en interim-periode aanwezig. Mooie collectie, aanrader! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23274 Indonesië 1950-1960. Prijs: € 375
Oud album met een ongebruikte collectie Indonesië 1950-1960, waarin o.a. Ris opdrukken, Riau opdruk-
ken en wat materiaal van de interim periode. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23269 Israël 1949-2006. Prijs: € 625
Uitgebreide, postfrisse collectie Israël 1949-2006 in 5 Davo  albums. Collectie is vanaf 1954 vrijwel com-
pleet en bevat zeer veel materiaal, waaronder ook veel blokken, velletjes, postzegelboekjes etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23287 Italië 1862-1984. Prijs: € 425
Aardig gevulde, eerst ongebruikte en gebruikte, later postfrisse collectie Italië 1862-1984 in Davo album. 
Collectie bevat ook wat Italiaanse koloniën en aardig Fiume. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23331 Italië. Prijs: € 3200
Safe album met stockkaarten met divers beter postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Italië, 
Italiaanse Staten, Italiaanse koloniën etc. Ook aardig materiaal van San Marino, Monaco, Zwitserland, 
Oostenrijk, Europa CEPT, Liechtenstein etc. Leuke uitzoekpartij, hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23311 Italië 1861-2009!! Prijs: € 7500
Schitterende vrijwel complete postfrisse/gebruikte/ongebruikte kwaliteitsverzameling, zeer veel dubbel 
aanwezig, in mooie kwaliteit, klassieke deel met o.a. (alle ongebruikt): 1863/5: 5c, 10c, 1865: 20c op 15c, 
1867/77: 20c blauw (in 2 kleuren) en 20c oranje (zeldzame zegels!), 1879 incl. 20c blauw, 1889: 5c groen, 
1901: 50c paars, 1922 Congresso serie gebruikt op briefstukje met keur Diena, 1923 Manzoni gebruikt, 
1924 opdrukken gebruikt, Crociera gebruikt, 1930 Crociera luchtpost ongebruikt, 1934 Servicio di Stato 
ongebruikt, 1924/25 samenhangend compleet t/m 1 lire, vanaf 1945 ogenschijnlijk dubbel compleet aan-
wezig (zowel gebruikt als postfris), heel veel en kostbaar back of the book, blokken, strippen en velletjes, 
opgezet in 8 dure Lindner albums + stockboek met brieven. Zeer waardevolle collectie in zeer mooie 
kwaliteit!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23315 Italië blokken van vier 1863-1980. Prijs: € 2000
Prachtige en ongebruikelijke collectie postfris in blokken van 4, met veel oude betere series aanwezig, in 
meest mooie frisse kwaliteit, beter jaren 20/30 en 50, vele hooggenoteerde uitgaven, ook doubletten en 
interessant back of the book, opgezet in 7 banden. Enorme cat.w. en zelden aangeboden!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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23307 Italië en gebieden 1851-2005! 
Prachtige en omvangrijke **/*/0 collectie, deels dubbel verzameld, op enkele zegels na geheel com-
pleet met alle toppers, beginnend met wat Italiaanse Staten (niet berekend), Italië met de dure uitgaven, 
1922 Congresso*, 1923 Manzoni gebruikt(!), alle goede series jaren 20/30/50, goed luchtpost w.o. 1931 
Crociera, 1933 triptieken, 1934 Servicio di Stato *, port, dienst, ook beter gebieden/koloniën, Fiume, 
Triest A/B etc. etc. in 8 albums/insteekboeken, in doos. Schitterende koop met enorme cat.w.!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23273 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 2100
Fantastische, ongebruikte collectie Japanse bezetting Nederlands Indië in oud voordrukalbum. Collectie 
bevat veel materiaal, waaronder betere zegels. Zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23288 Joegoslavië 1944-1999. Prijs: € 525
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1944-1999 in 3 albums 
(geen zegels en geen albumbladen tussen 1991 en 1996). Collectie bevat ook wat beter materiaal zoals 
(Michel no’s): 486-491*, 515-520* in paren, 575**, 576**, 577*, 583-586, 605-608, 611-615**, 616-620*, 
657**, 693-695*, 698-703*, 730*, 733*, blok 3 I*, 3 II**, 4A*, 4B*, 5*, 6**, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23291 Landbouw. Prijs: € 465
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Landbouw in 2 blanco Davo albums. Collectie bevat o.a. 
aardig bloemen en planten, waaronder China chrysanten 1960-1961 (gemengd postfris, ongebruikt en 
gebruikt), aardig Hongarije met ook ongetand materiaal etc. Hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23316 Liechtenstein 1912-1999. Prijs: € 1800
Postfrisse/gebruikte collectie incl. veel betere uitgaven vooroorlogs, deels zowel postfris als gebruikt aan-
wezig, vanaf 1936 vrijwel geheel compleet postfris en vrijwel geheel compleet gebruikt aanwezig incl. 
blokken, ook veel velletjes aanwezig + een collectie Maximumkaarten vanaf het begin (incl. de schaarse 
uitgaven), in 5 albums. Zeer hoge cat.w. en nominale waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23303 Luxemburg 1852-1981. Prijs: € 2000
**/*/0 deels dubbele collectie, vrijwel compleet met goed klassiek w.o. nr. 1 en 2 meervoudig, 1859: 2c 
t/m 40c, 1865/71: 1c t/m 1 franc, 1923 blok 1 ongebruikt (getint), de goede series jaren 30 gebruikt w.o. 
intellectuelen serie mooi gebruikt, ook betere dienstopdrukken, vanaf 1945 postfris compleet, in 2 dure 
Leuchtturm albums. Mooie collectie met zeer hoge cat.w. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23295 Monaco 1948-1988. Prijs: € 465
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Monaco 1948-1988 in 2 grote Yvert albums.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23254 Nederland 1852 halfrondstempels. Prijs: € 425
Stockblad met 12 halfrondstempels op Nederland 1852, waarbij wat betere stempels.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23306 Nederland 1852-1968. Prijs: € 5350
Kwalitatief zeer mooie ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, met zeer veel extra’s, 1/3 meervoudig 
incl. ongebruikte nr. 1 met cert., 7/8/10 ongebruikt, 7/12 gebruikt, 13/18 zeer uitgebreid en veel onge-
bruikt, 19/29 incl. veel ongebruikt, 30/48 incl. 2x ongebruikte 46, mooie nr. 80 ongebruikt, 61c in blok 
van 4 postfris(!), 90/101, 104/105, 130/131, Konijnenburg, En Face serie * (lage waarden postfris), veel 
roltanding, luchtposten compleet, port, brandkast compleet, telegram incl. 2x 2gld, Internering 1/2, post-
bewijs (mist 2 gld) etc. etc. in oud Unie album. Mooie koop met heel veel schaarse zegels en een enorme 
cataloguswaarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23276 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1250
Insteekboek met een uitgebreide voorraad kleinrondstempels van Nederland, waaronder veel betere 
stempels. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 12000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23259 Nederland puntstempels. Prijs: € 525
Aardig opgezette collectie puntstempels van Nederland in 2 albums, waarin ook diverse poststukken. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23278 Nederland stempels. Prijs: € 425
Insteekboek met ruim 700 zegels van Nederland met aardige puntstempels, kleinrondstempels en groot-
rondstempels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23277 Nederland stempels. Prijs: € 750
Album met divers stempelmateriaal van Nederland, waaronder puntstempels, gummistempels, treinstem-
pels, langstempels, gelegenheidsstempels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23300 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1250
**/*/0 vrijwel complete collectie incl. vele betere zegels en series, nr. 1 in paar, nr. 2, Willem II serie t/m 2 
1/2gld + tandingen, Java en Buiten Bezit opdrukken, Bandoeng en Jubileum 1923 series, 1940/41 incl. 
25gld gebruikt, dienst opdrukken incl. 12 1/2ct en 15ct kopstaand, 1 gulden met dienst kopstaand ge-
bruikt (zeldzaam zegel!!), port incl. nr. 1, brandkast serie ongebruikt etc. in duur Lindner album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23285 Nieuw Caledonië 1960-1989. Prijs: € 635
Postfrisse en ongebruikte collectie Nieuw Caledonië 1960-1989 op stockbladen in ringband, waarin ook 
doubletten en ongetand materiaal. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 295-301*, 308-311**, 312**, 321** (2x), 
325**, 326* (ongetand), 327* (ongetand), 332-335** (2x), 345-350**, luchtpost 73*, 76** (2x), 80**, 92-94**, 
96**, 97**, 98-100**, 103**, 105**, 108**, 110-111**, 124**, blok 2* (2x), 3**, etc. Ook wat kleurproeven 
aanwezig. Mooie partij, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23256 Noorwegen 1855-1999. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, gebruikte collectie Noorwegen 1855-1999 in Davo album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1 (2x), 2-5, 6-10, 11-15, 16-21, 22-31 (no. 28 met certificaat), 72-74, 
109-115, 159-161, 236, 251X, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23272 Oostenrijk 1850-1961. Prijs: € 4150
Zeer goed gevulde, deels dubbel verzamelde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1961 in 
Schaubek album. Collectie bevat een zeer mooi en uitgebreid klassiek deel en veel betere zegels zoals 
(Michel no’s): 161-177*, 418-424*, 433-441*, 433-441, 442-446*, 442-446, 466*, 467*, 468-487*, 498-
511*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529*, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 555A-556A* (beide Wipa 
zegels), 557-562*, 588* (Dolfuss), 693-696*, port 132-158*, etc. Verder goed Oostenrijkse gebieden aan-
wezig zoals Kreta, Levant, K.u.K. veldpost 1-21*, 1-21U* (ongetand, spiegeldruk), Servië etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23305 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 450
Schitterende gebruikte collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook 1952 
pondje met specimen opdruk gebruikt, de schaarse 1995 emergency opdrukken, port 1960 incl. de zeer 
zeldzame 6d op 7 1/2d etc. in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23304 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 975
Schitterende postfrisse collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook spe-
cimen opdrukken, de schaarse 1995 emergency opdrukken deels gespecialiseerd etc. etc. in Leuchtturm 
album. Enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23243 Royal Wedding 1981. Prijs: € 300
Zeer mooie postfrisse collectie van dit sprookjeshuwelijk, landen A-Z incl. series, blokken, velletjes en boek-
jes, ook diverse variëteiten aanwezig, in 5 dure speciale album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23318 Rusland 1857-1978. Prijs: € 7500
Schitterende gebruikte/ongebruikte/postfrisse collectie met heel veel toppers, beginnend met een mooie 
nr. 1 gebruikt, betere klassieke zegels, 1883/5 incl. 3r50 en 7r, de dure uitgaven van de jaren 20/30, 
luchtposten, 1935 San Francisco opdruk postfris!!! (2x), alle goede blokken, alles in zeer mooie kwaliteit, 
opgezet in 3 insteekboeken. Zeer mooie collectie met een enorme cataloguswaarde. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23281 Rusland en Baltische Staten. Prijs: € 850
Twee insteekboeken met voornamelijk ouder ongebruikt en gebruikt materiaal van Rusland en wat Baltische 
Staten, waarin betere zegels en ook wat brieven/kaarten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23251 Rusland stempels. Prijs: € 1250
Mooie partij stempels op klassieke zegels van Rusland, waarbij beter materiaal op albumbladen in map. In 
totaal 299 zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23250 San Marino 1877-1980. Prijs: € 225
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie San Marino 1877-1980 in Schaubek al-
bum. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8 kopstaande opdruk, 9, 49*, 59, 60, 97*, 98*, 125-130*, 350*, 
379-386*, 396*, 700**, port 1-9*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23322 Scandinavië 1851-1980. Prijs: € 2750
Mooie meest gebruikte verzamelingen Noorwegen incl. 1855 t/m 1868 series compleet, Zweden w.o. 
1924 UPU etc., tevens mooie Denemarken collectie w.o. vele betere zegels en series, Faeröer 1940/41 op 
briefstukjes, Groenland, opgezet in 3 goedgevulde albums. Zeer hoge cat.w.! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23282 Sovjet zone 1945-1949. Prijs: € 950
Voornamelijk ongebruikte, goed gevulde collectie Sovjetzone 1945-1949 in zelfgemaakt album. Collectie 
bevat uitgebreid deel Bezirksopdrukken (veel gekeurd materiaal) en verder o.a. (Michel no’s): blok 1**, 2*, 
6 (Goethe), Hz 1* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23293 USA 1972-2001. Prijs: € 325
Uitgebreide, postfrisse collectie blokken van 4 van USA 1972-2001 in 15 (!) speciale American 
Commemorative Collection albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23249 Vaticaan 1929-1984. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Vaticaan 1929-1984 in Davo album.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23252 Vaticaan luchtpost 1938-1978. Prijs: € 325
Stockblad met voornamelijk ongebruikte luchtpostzegels van Vaticaan 1938-1978. Bevat betere zegels 
zoals (Michel no’s): 147-148*, 161-162*, 185-186*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23308 Verenigde Naties 1951-2008! Prijs: € 650
Prachtige voor 99% complete tot overcomplete postfrisse/gebruikte collectie van de 3 gebieden, zeer 
uitgebreid met blokken, boekjes, velletjes en vellen, vele andere extra’s, opgezet in 6 dure Safe albums.  
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23262 Württemberg 1851-1919. Prijs: € 1350
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Württemberg in album. Collectie bevat veel beter mate-
riaal, waaronder diverse 18 kreuzer zegels. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23317 Wereld 1899-herfst 1917. Prijs: € 10000
Prachtige klassieke collectie in 18 oude Duitse ‘nieuwtjes-albums’ met daarin de postzegels die dat jaar 
uitgekomen waren, schitterende frisse kwaliteit, zeer veel dure uitgaven aanwezig met o.a. Duitsland 
5 Reichsmark, Duitse koloniën de dure langlopende series t/m de 5 mark opdrukken van o.a. China, 
Marokko, SW-Afrika, Kamerun, N-Guinea, Frankrijk en koloniën, Engeland incl. Edward pond groen, USA 
incl. 1903 serie t/m de 5 dollar gebruikt, goed Labuan en North Borneo, Engelse koloniën met hoge 
waarden, goed Zuid Amerika en Azië, Scandinavië, India, Macao etc. etc. Dit is de eerste keer dat we een 
collectie in dit soort albums hebben!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23309 West Europa blokken. Prijs: € 2000
Prachtige collectie blokken van oud tot nieuw, landen A-Z, deels dubbel aanwezig (zowel postfris als ge-
bruikt), heel veel betere blokken aanwezig w.o. België blok 22, DDR blok 7-9, Luxemburg blok 7, Portugal 
blok 9, 11/12, Zwitserland blok 13 en 15 etc. etc. opgezet in 9 dure albums. Ook heel veel frankeergeldige 
blokken aanwezig. In totaal circa 1500 blokken!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23265 Zweden 1855-1940 stempels. Prijs: € 1350
Mooie collectie stempels van Zweden 1855-1940, opgezet per emissie en plaats in blanco album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23268 Zweden 1855-1987. Prijs: € 875
Goed gevulde, gebruikte collectie Zweden 1855-1987 in 2 Davo albums. Collectie bevat aardig klassiek 
materiaal en ook leuk back of the book zoals port, luchtpost, dienst etc. Ook wat poststukken aanwezig. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23255 Zweden 1855-1992. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 3 Davo cristal 
albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8, 26A, 85* (!), 86-96*, 144-158* (1e Up serie, hoogste waarden 
met certificaat), 159-173* 9 (2e UPU serie), 221-226*, 227-238*, etc. Verder aardig dienst, port etc. Mooie 
collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23312 Zweden topnummers in aantallen 1855-1950. Prijs: € 11500
Verzamelaar accumulatie nalatenschap van iemand die voor een vermogen betere dure losse nummers 
Zweden kocht op veilingen in binnen- en buitenland,  giga veel goed materiaal w.o. uitgaven voor 1900 
ongebruikt/postfris in veldeeltjes, officiële herdrukken, 1903 postkantoor en 1916 postkantoor opdruk in 
aantallen, goede uitgaven leeuwtjes zegels w.o. 10 ore tete-beche, 1924 beide UPU series in aantallen 
t/m de 5kr, dienst gebruikt en ongebruikt in mooie kwaliteit, ook veel stempelmateriaal, plaatfouten en 
variëteiten. Schitterende koop met een zeer hoge cat.w.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23326 Zwitserland 1913-2005. Prijs: € 725
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1913-2005 in album en insteekboek. Partij be-
vat beter materiaal zoals (Michel no’s): 128-129, 132*, heel veel Pro Juventute en Pro Patria series, ook 
veel in blokken van 4, blok 2**, 4, 6*, 9*, 11*, 12*, 13*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23327 Zwitserland soldatenzegels 1939-1942. Prijs: € 625
Safe album met insteekbladen met ruim 1000, voornamelijk ongebruikte soldatenzegels van Zwitserland 
1939-1942. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst

Wij zijn aanwezig op de filateliebeurs 
in Hilversum
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23290 Algerije 1962. Prijs: € 850
Insteekboek met een mooie speciaalverzameling EA opdrukken van Algerije 1962, waaronder veldeeltjes, 
brieven, opdrukafwijkingen zoals kopstaande opdruk, dubbele opdruk, etc. Tevens een Franse speciaal 
catalogus EA opdrukken van Claude Bosc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23245 Australia 1953-1988. Prijs: € 250
Postfrisse collectie, redelijk compleet incl. betere zegels en series, ook veel blokken, (periode 1977-79 
mist), vanaf 1980 deels dubbel verzameld, in 2 Collecta albums. Leuke collectie!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23244 Australië 1913-2000. Prijs: € 750
Meest postfrisse collectie, (ouder deel ook wat plakker) met o.a. 1938 t/m 1 pond in beide papiersoorten, 
vanaf 1945 vrijwel compleet incl. 1963 en 1966 navigators, heel veel blokken en velletjes, ook deels in 
gutterpairs extra verzameld(periode 1989/91 alleen in gutterpairs aanwezig), in 3 dure Leuchtturm albums. 
Mooie collectie met zeer hoge cat.w. en nominale waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23310 België 1849-2009! Prijs: € 6000
Schitterende vrijwel complete tot overcomplete collectie in zeer mooie kwaliteit, deels dubbel verzameld, 
zeer sterk klassiek deel met nr. 1/2 meervoudig, ongetand t/m 40c meervoudig, 1861: 1c t/m 40c zon-
der watermerk ongebruikt met gom!!!! (OBP cat. 10.000+), Medaillons getand incl. 3x 40c ongebruikt,  
1865/66 incl. 20c, 40c en 1fr ongebruikt(!!), 1869: 5fr (1 zegel met poststempel, 1 zegel met rolstempel), 
1918 Rode Kruis hoge waarden postfris met keur, staalhelm, 1930 Orval opdrukken, 1934 Madonna, 
blokken, boekjes, back of the book, doorlopend t/m 2009, in 6 albums. Schitterende collectie!!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23302 België 1897-1940. Prijs: € 1800
Meest postfrisse collectie met vele dure uitgaven w.o. 1912: 5fr met ondervelrand, 1915/20: 5 franken 
postfris (paar getinte vlekjes, cat.w. 2000 euro OBP!), 1919/20: 10fr staalhelm met plaatfout: sigaret in 
mond, 1928 Orval **, 1928 tentoonstelling opdrukken **, 1932 infanterie **, 1932 tbc**, 1933 Madonna 
gebruikt, 1934 tbc ** etc. in Davo album. Zeer hoge cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23271 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 950
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte, complete collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 21-34*, 35-41, 35-41(**, nagegomd), 61-63**, 61-63 (2x), 68-
70*,71*, 72-73, 75-79*, 82-86*, 101-105*, blok 1* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23314 Buiten Europa 1840-1950. Prijs: € 9500
Gebruikte/ongebruikte collectie van de hele wereld (behalve Europese landen), opgezet in 4 hele oude, 
dikke Schaubek albums. Deels goedgevuld met o.a. beter Engelse, Portugese, Franse en Spaanse  kolo-
niën, landen in Afrika, veel en goed Azië w.o. China incl. 1885 serie, Japan, Hong Kong, India, Maleisische 
Staten, Siam, goed USA incl. Columbus t/m 2 dollar, beter Zuid Amerika met veel materiaal aanwezig, 
intact aangeboden collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23323 Buiten Europa 1850-1950. Prijs: € 3950
Prachtige meest gebruikte collectie van landen buiten Europa, met veel Azië w.o. goed China incl. 2 
grote draken, Japan, Hong Kong, Labuan en North Borneo, veel Engelse en Franse koloniën aanwezig, 
Afrikaanse landen, Australië en Staten etc. etc. opgezet in 5 banden. Mooi lot met veel beter klassiek 
materiaal aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23246 Canada 1918-2011!!! Prijs: € 1500
Schitterende vrijwel complete meest postfrisse collectie (begin meest *), met de goede series t/m de 
dollarwaarden, later zeer uitgebreid met blokken, velletjes en boekjes, in 4 hele dure Leuchtturm albums 
+ in map. Prachtkoop met enorme cat.w. en nominale waarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23253 Curaçao particuliere scheepspost. Prijs: € 385
Stockblad met 21 ongebruikte en gebruikte particuliere scheepspost zegels van Curaçao 1864. Hoge cat. 
waarde. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23286 Denemarken 1951-1985. Prijs: € 200
Ongebruikte collectie Denemarken 1951-1985 in blanco album, waarin ook wat postfris materiaal, enkele 
scheepsbrieven en wat Faeröer en Groenland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23328 Duitse koloniën 1898-1919. Prijs: € 3350
Oude, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse koloniën en buitenlandse kantoren 1898-1919 in oud 
Borek album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): China 1 I*, 1-6 II*, 26*, 27* (dun-
ne plek), 36*, 37*, Marokko 17*, 18*, 19*, 30*, 31, 32*, 33*, 43*, 44*, 45*, Turkije 1, 2*, 4* (dun), 5 (gekeurd), 
23, 35(*), Nieuw Guinea 1-6*, 7-19*, Oost Afrika 1-5*, 11-21*, 22-29, 38*, 39*, etc. Zeer hoge cat. waarde.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23329 Duitse Rijk 1872-1932. Prijs: € 1675
Goed gevulde, kwalitatief mooie, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk in Schaubek album, met 
veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 1-11, 13*, 14-15, 66* (5 Mark, Reichspost), mooi deel Infl a ze-
gels, 384*, 407-409*, 423-424, 425-429*, 430-434*, 438-439* (Zeppelin, Zuid Amerika vlucht), 456-458 
(Zeppelin, poolvlucht), 457 (Zeppelin, 2 mark poolvlucht op Zeppelin kaart), 459-462*, dienst 65 etc. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23283 Duitse Rijk 1872-1944. Prijs: € 1250
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Duitse Rijk 1872-1944 in 2 
blanco albums. Collectie bevat ook vele poststukken en veel aardige stempels.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23270 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1250
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in Kabe album. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 1-11, 12-13*, 29-30, 66* (5 Mark Reichspost, vouw), 351-354*, 375-377*, 378-384, 
398-401*, 403-406*, 407-409*, 425-429*, 438-439(*), 450-453*, 456-458(*), 474-478*, 499-507*, 529-539*, 
716-729*, blok 1* (Iposta), 3 (Ostropa), 10*, 11, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23275 Duitse Zones. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte collectie Franse, Britse en Amerikaanse Zones in Kabe album. Collectie 
bevat veel beter materiaal, waaronder de beide ‘Hochwasserhilfe’ blokken van Saar. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23324 Duitsland 1872-1960. Prijs: € 950
Prachtige partij betere zegels en series van Duitse Reich met o.a. veel combinaties, beter beginjaren 
Bund en Berlijn, Duitse Zones, Memel etc. op stockkaartjes in doosje. Veel goed verkoopbaar materiaal 
aanwezig, cat.w. circa 16.000 EURO!!! Slechts 6% cat.w.!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23258 Duitsland 2e wereldoorlog. Prijs: € 850
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland, waaronder diverse bezettingsge-
bieden (o.a. leuk Kanaaleilanden), veldpostzegels (o.a. Tunis zegel ongetand, Rhodos inselpost opdruk 
ongebruikt, gekeurd), lokaalpost van na 1945 etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23257 Duitsland sovjetzone. Prijs: € 525
Kabe album met een ongebruikte collectie Sovjetzone van Duitsland, waarin goed materiaal zoals Pocta 
zegel van Saksen postfris en goede blokken van Thë_ringen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23320 Engeland 1840-1951. Prijs: € 4350
Prachtige geheel gebruikte collectie met vele betere zegels en series w.o. 1840 1d en 2d, embossed 5d 
en 1sh, surface printed t/m 2sh, 1867: 5sh en 10sh, 1880: 2sh bruin (zeldzaam zegel!!), 1882: 5sh plaat 4, 
1884 hoge waarden t/m pond paars, 1891: pond groen, Edward t/m pond groen etc. in Behrens album. 
Mooie collectie met enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23321 Engeland 1902-1969. Prijs: € 7500
Schitterende geheel ongebruikte/postfrisse collectie, in de hoofdnummers compleet, in zeer mooie, fris-
se kwaliteit, met alle topnummers aanwezig w.o. 1902/11 serie t/m de pond, George V series t/m 1sh, 
Seahorses incl. 2/6(2), 5/-(2), 10sh(2), 1 pond luxe ongebruikt, 1929 PUC pond, 1934: 1 1/2d George met 
interessante misperforatie,  1938/51 hoge waarden, 1951 Festivals, Elisabeth II kastelenseries, de fosfor-
series etc. in duur Lindner album. Fantastische collectie!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23298 Engeland en koloniën 1840-1936. Prijs: € 3600
Goedgevulde gebruikte/ongebruikte collectie uit verzamelaar nalatenschap, beginnend met Engeland 
w.o. veel beter klassiek, meest nette kwaliteit, dan de Engelse koloniën van A-Z incl. veel bruikbaar mate-
riaal, hogere waarden vanaf het klassieke deel, opgezet in 2 New Imperial albums.  
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23319 Engeland penny plates t/m 225. Prijs: € 700
Zeer mooie geheel gebruikte complete collectie plaat 71 t/m de schaarse plaat 225 (zonder 77), ook 
diverse mooie brieven, opgezet in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23240 Engelse koloniën van oud tot nieuw.  Prijs: € 1200
Leuke ongebruikte/gebruikte verzamelingen Australië, New Zealand en Canada, van oud tot nieuw incl. 
vele betere zegels en series, ook toppers aanwezig, in 3 albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23313 Europa 1840-1950. Prijs: € 37500
Zeer indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie in 3 oeroude Schaubek albums, heel veel landen 
bijna compleet aanwezig inclusief alle topnummers, met o.a. prachtig België, Duitsland met de Duitse 
Staten zo uitgebreid met ook Bayern nr. 1, Braunschweig, Bremen compleet, Bulgarije 1879-1930 com-
pleet, zeer goed Denemarken, Duitse Reich met de goede uitgaven beginjaren, zeppelins, blok 1 en 3, 
Duitse koloniën met de toppers, Saar met toppers, Finland, Frankrijk incl. 1917 Orphelins, Engeland incl. 
de 1 pond violet, de 5 pond oranje, Victoria pond paars en pond groen, Edward pond groen, Seahorse 
pond, PUC pond, Hamburg compleet, Italië met toppers, goed Liechtenstein, Baltische Staten, Malta, 
Nederland incl. beide 10 gulden zegels, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland en gebieden etc. etc. (het onge-
bruikte materiaal zit af en toe een beetje vast, in de prijs rekening mee gehouden). De cataloguswaarde 
van deze collectie is gigantisch. Ideale collectie om verder te verzamelen!!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23263 Faeröer 1941-1997. Prijs: € 280
Gebruikte collectie Faeröer 1941-1997 in Davo album met daarbij diverse stempels op Deense zegels 
(pakketkaarten). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23301 Falklands Islands 1878-1997. Prijs: € 2000
Prachtige gebruikte/ongebruikte/postfrisse collectie in mooie, frisse kwaliteit, veel betere uitgaven aan-
wezig, opgevrolijkt met brieven, met o.a. 1868: 1sh, 1882/95: 1d(6), 4d(4), 191 halvering 2x, 1898: 2/6*, 
Edward t/m 1sh, George V t/m 3sh, 5sh, George VI t/m 1 pond 1948 ongebruikt en gebruikt op brief1952 
t/m pond (2x), Elisabeth met de betere uitgaven t/m de pondwaarden etc. in album. Zeer mooie collectie!!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23280 Frankrijk 1849-1976. Prijs: € 3100
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1976 in groot Yvert album. Alhoewel de 
collectie in wisselende kwaliteit is, bevat hij nog wel veel klassiek materiaal en veel betere zegels zoals 
(Yvert no’s): 169*, 182* (Bordeaux), 207*, 208*, 229-232*, 252*, 256*, 257A* (le Havre), 262*, 269*, 308*, 
321*, 354-355, 398*, port 13*, 23, blok 1* (blok heeft 2 vouwen, maar zegels zijn postfris), 2* (zegels post-
fris), 3* (zegels postfris), etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23296 Franse koloniën. Prijs: € 2300
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën in 6 kleine blanco albums. Collectie bevat materiaal 
vanaf klassiek tot ca. 1960 van zeer veel verschillende koloniën, waarin ook betere zegels. Aardige partij! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23237 Griekenland 1861-1963. Prijs: € 500
Leuke ongebruikte/gebruikte uitgebreide verzameling, met veel en goed klassiek materiaal, beter jaren 
20/30, ook leuk gebieden en bezetting, in goedgevuld Leuchtturm album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23239 Hong Kong 1862-1979. Prijs: € 1000
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, zeer goedgevuld incl. beter klassiek, George VI 
ongebruikt en gebruikt t/m 10 dollar, 1948 Silver Wedding $ 10 ongebruikt, Elisabeth II incl. goede langlo-
pende uitgaven, betere blokken etc. opgezet in blanco album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23261 Hongarije 1871-1944. Prijs: € 525
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Hongarije 1871-1944 in Schaubek album. Collectie be-
vat o.a. (Michel no’s): 403-410*, 423-426*, 427-429*, 467-470*, 478-479* (Zeppelin), 484-487* (Madonna), 
502-510*, 517-521*, blok 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23284 Hongarije 1871-1958. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1958 in Schaubek album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 403-410*, 427-429*, 467-470*, 467-470, 478-479*, 484-487, 
502-510*, 517-521*, 528-537*, 985-992*, 1066-1068B* (ongetand), blok 1*, 2*, 2, 3*, 3, 4, 10*, 11*, 20*, 
21*, 22*, etc. Verder aardig deel Hongaarse gebieden aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23260 Hongarije 1951-1983 ongetande blokken. Prijs: € 900
Mooie collectie postfrisse ONGETANDE blokken en kleinbogen van Hongarije 1951-1984. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): blok 20**, 21**, 22**, 23** (ongetand niet in catalogus), 24** (ongetand niet in catalogus), 
25** (ongetand niet in catalogus), 26B*, 27B**, 28B**, 30B**, 31B**, 37B**, 45B**, 59B**, 60B**, 72B**, 82B, 
89B**, 96B**, 99B**, 106B**, 115B**, 137B**, 170B**, kleinbogen 1765-1768B**, 1783-1786B**, 2175-
2178B** in vel, 2271-2274B** in compleet vel, 2317-2320B** in compleet vel, 3042B, 3043B, etc. Zeer 
hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23297 Hyderabad postwaardestukken 1877-1948. Prijs: € 2500
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie postwaardestukken van Hyderabad 1877-1948 in 2 albums. 
Collectie bestaat uit briefkaarten, offi ciële kaarten, enveloppen en aangetekende enveloppen. In totaal 
182 items. Zeer mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23292 India brieven 1880-1950. Prijs: € 325
Album met ca. 50 brieven, kaarten en postwaardestukken van India ca. 1880-1950 naar diverse, voor-
namelijk buitenlandse bestemmingen, waaronder Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23325 Indiase Staten 1884-1949. Prijs: € 15500
Ongelofelijke meest ongebruikte collectie, in de hoofdnummers redelijk tot zeer compleet in mooie, frisse 
kwaliteit, zeer veel dure zegels en series t/m de hoge waarden van de diverse staten, ook diverse varië-
teiten, kleurnuances, typen etc. etc. in album. Schitterende collectie met een enorme cataloguswaarde. 
Zelden tot nooit zo mooi aangeboden!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23279 Indonesië 1948-2003 Prijs: € 775
Rommelige, maar zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde collectie Indonesië 1948-2003 in 4 blanco 
albums. Collectie bevat o.a. opdrukserie 1948 (ongebruikt/postfris en gebruikt), tempelserie postfris, Ris 
opdrukken ongebruikt, Riau opdrukken postfris, Tennis, Voetbal en Apenblokken postfris etc. Ook wat 
Japanse bezetting en interim-periode aanwezig. Mooie collectie, aanrader! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23274 Indonesië 1950-1960. Prijs: € 375
Oud album met een ongebruikte collectie Indonesië 1950-1960, waarin o.a. Ris opdrukken, Riau opdruk-
ken en wat materiaal van de interim periode. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23269 Israël 1949-2006. Prijs: € 625
Uitgebreide, postfrisse collectie Israël 1949-2006 in 5 Davo  albums. Collectie is vanaf 1954 vrijwel com-
pleet en bevat zeer veel materiaal, waaronder ook veel blokken, velletjes, postzegelboekjes etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23287 Italië 1862-1984. Prijs: € 425
Aardig gevulde, eerst ongebruikte en gebruikte, later postfrisse collectie Italië 1862-1984 in Davo album. 
Collectie bevat ook wat Italiaanse koloniën en aardig Fiume. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23331 Italië. Prijs: € 3200
Safe album met stockkaarten met divers beter postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Italië, 
Italiaanse Staten, Italiaanse koloniën etc. Ook aardig materiaal van San Marino, Monaco, Zwitserland, 
Oostenrijk, Europa CEPT, Liechtenstein etc. Leuke uitzoekpartij, hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23311 Italië 1861-2009!! Prijs: € 7500
Schitterende vrijwel complete postfrisse/gebruikte/ongebruikte kwaliteitsverzameling, zeer veel dubbel 
aanwezig, in mooie kwaliteit, klassieke deel met o.a. (alle ongebruikt): 1863/5: 5c, 10c, 1865: 20c op 15c, 
1867/77: 20c blauw (in 2 kleuren) en 20c oranje (zeldzame zegels!), 1879 incl. 20c blauw, 1889: 5c groen, 
1901: 50c paars, 1922 Congresso serie gebruikt op briefstukje met keur Diena, 1923 Manzoni gebruikt, 
1924 opdrukken gebruikt, Crociera gebruikt, 1930 Crociera luchtpost ongebruikt, 1934 Servicio di Stato 
ongebruikt, 1924/25 samenhangend compleet t/m 1 lire, vanaf 1945 ogenschijnlijk dubbel compleet aan-
wezig (zowel gebruikt als postfris), heel veel en kostbaar back of the book, blokken, strippen en velletjes, 
opgezet in 8 dure Lindner albums + stockboek met brieven. Zeer waardevolle collectie in zeer mooie 
kwaliteit!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23315 Italië blokken van vier 1863-1980. Prijs: € 2000
Prachtige en ongebruikelijke collectie postfris in blokken van 4, met veel oude betere series aanwezig, in 
meest mooie frisse kwaliteit, beter jaren 20/30 en 50, vele hooggenoteerde uitgaven, ook doubletten en 
interessant back of the book, opgezet in 7 banden. Enorme cat.w. en zelden aangeboden!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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23307 Italië en gebieden 1851-2005! 
Prachtige en omvangrijke **/*/0 collectie, deels dubbel verzameld, op enkele zegels na geheel com-
pleet met alle toppers, beginnend met wat Italiaanse Staten (niet berekend), Italië met de dure uitgaven, 
1922 Congresso*, 1923 Manzoni gebruikt(!), alle goede series jaren 20/30/50, goed luchtpost w.o. 1931 
Crociera, 1933 triptieken, 1934 Servicio di Stato *, port, dienst, ook beter gebieden/koloniën, Fiume, 
Triest A/B etc. etc. in 8 albums/insteekboeken, in doos. Schitterende koop met enorme cat.w.!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23273 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 2100
Fantastische, ongebruikte collectie Japanse bezetting Nederlands Indië in oud voordrukalbum. Collectie 
bevat veel materiaal, waaronder betere zegels. Zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23288 Joegoslavië 1944-1999. Prijs: € 525
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1944-1999 in 3 albums 
(geen zegels en geen albumbladen tussen 1991 en 1996). Collectie bevat ook wat beter materiaal zoals 
(Michel no’s): 486-491*, 515-520* in paren, 575**, 576**, 577*, 583-586, 605-608, 611-615**, 616-620*, 
657**, 693-695*, 698-703*, 730*, 733*, blok 3 I*, 3 II**, 4A*, 4B*, 5*, 6**, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23291 Landbouw. Prijs: € 465
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Landbouw in 2 blanco Davo albums. Collectie bevat o.a. 
aardig bloemen en planten, waaronder China chrysanten 1960-1961 (gemengd postfris, ongebruikt en 
gebruikt), aardig Hongarije met ook ongetand materiaal etc. Hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23316 Liechtenstein 1912-1999. Prijs: € 1800
Postfrisse/gebruikte collectie incl. veel betere uitgaven vooroorlogs, deels zowel postfris als gebruikt aan-
wezig, vanaf 1936 vrijwel geheel compleet postfris en vrijwel geheel compleet gebruikt aanwezig incl. 
blokken, ook veel velletjes aanwezig + een collectie Maximumkaarten vanaf het begin (incl. de schaarse 
uitgaven), in 5 albums. Zeer hoge cat.w. en nominale waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23303 Luxemburg 1852-1981. Prijs: € 2000
**/*/0 deels dubbele collectie, vrijwel compleet met goed klassiek w.o. nr. 1 en 2 meervoudig, 1859: 2c 
t/m 40c, 1865/71: 1c t/m 1 franc, 1923 blok 1 ongebruikt (getint), de goede series jaren 30 gebruikt w.o. 
intellectuelen serie mooi gebruikt, ook betere dienstopdrukken, vanaf 1945 postfris compleet, in 2 dure 
Leuchtturm albums. Mooie collectie met zeer hoge cat.w. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23295 Monaco 1948-1988. Prijs: € 465
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Monaco 1948-1988 in 2 grote Yvert albums.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23254 Nederland 1852 halfrondstempels. Prijs: € 425
Stockblad met 12 halfrondstempels op Nederland 1852, waarbij wat betere stempels.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23306 Nederland 1852-1968. Prijs: € 5350
Kwalitatief zeer mooie ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, met zeer veel extra’s, 1/3 meervoudig 
incl. ongebruikte nr. 1 met cert., 7/8/10 ongebruikt, 7/12 gebruikt, 13/18 zeer uitgebreid en veel onge-
bruikt, 19/29 incl. veel ongebruikt, 30/48 incl. 2x ongebruikte 46, mooie nr. 80 ongebruikt, 61c in blok 
van 4 postfris(!), 90/101, 104/105, 130/131, Konijnenburg, En Face serie * (lage waarden postfris), veel 
roltanding, luchtposten compleet, port, brandkast compleet, telegram incl. 2x 2gld, Internering 1/2, post-
bewijs (mist 2 gld) etc. etc. in oud Unie album. Mooie koop met heel veel schaarse zegels en een enorme 
cataloguswaarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23276 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1250
Insteekboek met een uitgebreide voorraad kleinrondstempels van Nederland, waaronder veel betere 
stempels. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 12000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23259 Nederland puntstempels. Prijs: € 525
Aardig opgezette collectie puntstempels van Nederland in 2 albums, waarin ook diverse poststukken. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23278 Nederland stempels. Prijs: € 425
Insteekboek met ruim 700 zegels van Nederland met aardige puntstempels, kleinrondstempels en groot-
rondstempels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23277 Nederland stempels. Prijs: € 750
Album met divers stempelmateriaal van Nederland, waaronder puntstempels, gummistempels, treinstem-
pels, langstempels, gelegenheidsstempels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23300 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1250
**/*/0 vrijwel complete collectie incl. vele betere zegels en series, nr. 1 in paar, nr. 2, Willem II serie t/m 2 
1/2gld + tandingen, Java en Buiten Bezit opdrukken, Bandoeng en Jubileum 1923 series, 1940/41 incl. 
25gld gebruikt, dienst opdrukken incl. 12 1/2ct en 15ct kopstaand, 1 gulden met dienst kopstaand ge-
bruikt (zeldzaam zegel!!), port incl. nr. 1, brandkast serie ongebruikt etc. in duur Lindner album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23285 Nieuw Caledonië 1960-1989. Prijs: € 635
Postfrisse en ongebruikte collectie Nieuw Caledonië 1960-1989 op stockbladen in ringband, waarin ook 
doubletten en ongetand materiaal. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 295-301*, 308-311**, 312**, 321** (2x), 
325**, 326* (ongetand), 327* (ongetand), 332-335** (2x), 345-350**, luchtpost 73*, 76** (2x), 80**, 92-94**, 
96**, 97**, 98-100**, 103**, 105**, 108**, 110-111**, 124**, blok 2* (2x), 3**, etc. Ook wat kleurproeven 
aanwezig. Mooie partij, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23256 Noorwegen 1855-1999. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, gebruikte collectie Noorwegen 1855-1999 in Davo album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1 (2x), 2-5, 6-10, 11-15, 16-21, 22-31 (no. 28 met certificaat), 72-74, 
109-115, 159-161, 236, 251X, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23272 Oostenrijk 1850-1961. Prijs: € 4150
Zeer goed gevulde, deels dubbel verzamelde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1961 in 
Schaubek album. Collectie bevat een zeer mooi en uitgebreid klassiek deel en veel betere zegels zoals 
(Michel no’s): 161-177*, 418-424*, 433-441*, 433-441, 442-446*, 442-446, 466*, 467*, 468-487*, 498-
511*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529*, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 555A-556A* (beide Wipa 
zegels), 557-562*, 588* (Dolfuss), 693-696*, port 132-158*, etc. Verder goed Oostenrijkse gebieden aan-
wezig zoals Kreta, Levant, K.u.K. veldpost 1-21*, 1-21U* (ongetand, spiegeldruk), Servië etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23305 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 450
Schitterende gebruikte collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook 1952 
pondje met specimen opdruk gebruikt, de schaarse 1995 emergency opdrukken, port 1960 incl. de zeer 
zeldzame 6d op 7 1/2d etc. in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23304 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 975
Schitterende postfrisse collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook spe-
cimen opdrukken, de schaarse 1995 emergency opdrukken deels gespecialiseerd etc. etc. in Leuchtturm 
album. Enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23243 Royal Wedding 1981. Prijs: € 300
Zeer mooie postfrisse collectie van dit sprookjeshuwelijk, landen A-Z incl. series, blokken, velletjes en boek-
jes, ook diverse variëteiten aanwezig, in 5 dure speciale album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23318 Rusland 1857-1978. Prijs: € 7500
Schitterende gebruikte/ongebruikte/postfrisse collectie met heel veel toppers, beginnend met een mooie 
nr. 1 gebruikt, betere klassieke zegels, 1883/5 incl. 3r50 en 7r, de dure uitgaven van de jaren 20/30, 
luchtposten, 1935 San Francisco opdruk postfris!!! (2x), alle goede blokken, alles in zeer mooie kwaliteit, 
opgezet in 3 insteekboeken. Zeer mooie collectie met een enorme cataloguswaarde. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23281 Rusland en Baltische Staten. Prijs: € 850
Twee insteekboeken met voornamelijk ouder ongebruikt en gebruikt materiaal van Rusland en wat Baltische 
Staten, waarin betere zegels en ook wat brieven/kaarten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23251 Rusland stempels. Prijs: € 1250
Mooie partij stempels op klassieke zegels van Rusland, waarbij beter materiaal op albumbladen in map. In 
totaal 299 zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23250 San Marino 1877-1980. Prijs: € 225
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie San Marino 1877-1980 in Schaubek al-
bum. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8 kopstaande opdruk, 9, 49*, 59, 60, 97*, 98*, 125-130*, 350*, 
379-386*, 396*, 700**, port 1-9*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23322 Scandinavië 1851-1980. Prijs: € 2750
Mooie meest gebruikte verzamelingen Noorwegen incl. 1855 t/m 1868 series compleet, Zweden w.o. 
1924 UPU etc., tevens mooie Denemarken collectie w.o. vele betere zegels en series, Faeröer 1940/41 op 
briefstukjes, Groenland, opgezet in 3 goedgevulde albums. Zeer hoge cat.w.! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23282 Sovjet zone 1945-1949. Prijs: € 950
Voornamelijk ongebruikte, goed gevulde collectie Sovjetzone 1945-1949 in zelfgemaakt album. Collectie 
bevat uitgebreid deel Bezirksopdrukken (veel gekeurd materiaal) en verder o.a. (Michel no’s): blok 1**, 2*, 
6 (Goethe), Hz 1* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23293 USA 1972-2001. Prijs: € 325
Uitgebreide, postfrisse collectie blokken van 4 van USA 1972-2001 in 15 (!) speciale American 
Commemorative Collection albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23249 Vaticaan 1929-1984. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Vaticaan 1929-1984 in Davo album.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23252 Vaticaan luchtpost 1938-1978. Prijs: € 325
Stockblad met voornamelijk ongebruikte luchtpostzegels van Vaticaan 1938-1978. Bevat betere zegels 
zoals (Michel no’s): 147-148*, 161-162*, 185-186*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23308 Verenigde Naties 1951-2008! Prijs: € 650
Prachtige voor 99% complete tot overcomplete postfrisse/gebruikte collectie van de 3 gebieden, zeer 
uitgebreid met blokken, boekjes, velletjes en vellen, vele andere extra’s, opgezet in 6 dure Safe albums.  
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23262 Württemberg 1851-1919. Prijs: € 1350
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Württemberg in album. Collectie bevat veel beter mate-
riaal, waaronder diverse 18 kreuzer zegels. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23317 Wereld 1899-herfst 1917. Prijs: € 10000
Prachtige klassieke collectie in 18 oude Duitse ‘nieuwtjes-albums’ met daarin de postzegels die dat jaar 
uitgekomen waren, schitterende frisse kwaliteit, zeer veel dure uitgaven aanwezig met o.a. Duitsland 
5 Reichsmark, Duitse koloniën de dure langlopende series t/m de 5 mark opdrukken van o.a. China, 
Marokko, SW-Afrika, Kamerun, N-Guinea, Frankrijk en koloniën, Engeland incl. Edward pond groen, USA 
incl. 1903 serie t/m de 5 dollar gebruikt, goed Labuan en North Borneo, Engelse koloniën met hoge 
waarden, goed Zuid Amerika en Azië, Scandinavië, India, Macao etc. etc. Dit is de eerste keer dat we een 
collectie in dit soort albums hebben!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23309 West Europa blokken. Prijs: € 2000
Prachtige collectie blokken van oud tot nieuw, landen A-Z, deels dubbel aanwezig (zowel postfris als ge-
bruikt), heel veel betere blokken aanwezig w.o. België blok 22, DDR blok 7-9, Luxemburg blok 7, Portugal 
blok 9, 11/12, Zwitserland blok 13 en 15 etc. etc. opgezet in 9 dure albums. Ook heel veel frankeergeldige 
blokken aanwezig. In totaal circa 1500 blokken!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23265 Zweden 1855-1940 stempels. Prijs: € 1350
Mooie collectie stempels van Zweden 1855-1940, opgezet per emissie en plaats in blanco album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23268 Zweden 1855-1987. Prijs: € 875
Goed gevulde, gebruikte collectie Zweden 1855-1987 in 2 Davo albums. Collectie bevat aardig klassiek 
materiaal en ook leuk back of the book zoals port, luchtpost, dienst etc. Ook wat poststukken aanwezig. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23255 Zweden 1855-1992. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 3 Davo cristal 
albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8, 26A, 85* (!), 86-96*, 144-158* (1e Up serie, hoogste waarden 
met certificaat), 159-173* 9 (2e UPU serie), 221-226*, 227-238*, etc. Verder aardig dienst, port etc. Mooie 
collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23312 Zweden topnummers in aantallen 1855-1950. Prijs: € 11500
Verzamelaar accumulatie nalatenschap van iemand die voor een vermogen betere dure losse nummers 
Zweden kocht op veilingen in binnen- en buitenland,  giga veel goed materiaal w.o. uitgaven voor 1900 
ongebruikt/postfris in veldeeltjes, officiële herdrukken, 1903 postkantoor en 1916 postkantoor opdruk in 
aantallen, goede uitgaven leeuwtjes zegels w.o. 10 ore tete-beche, 1924 beide UPU series in aantallen 
t/m de 5kr, dienst gebruikt en ongebruikt in mooie kwaliteit, ook veel stempelmateriaal, plaatfouten en 
variëteiten. Schitterende koop met een zeer hoge cat.w.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23326 Zwitserland 1913-2005. Prijs: € 725
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1913-2005 in album en insteekboek. Partij be-
vat beter materiaal zoals (Michel no’s): 128-129, 132*, heel veel Pro Juventute en Pro Patria series, ook 
veel in blokken van 4, blok 2**, 4, 6*, 9*, 11*, 12*, 13*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23327 Zwitserland soldatenzegels 1939-1942. Prijs: € 625
Safe album met insteekbladen met ruim 1000, voornamelijk ongebruikte soldatenzegels van Zwitserland 
1939-1942. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
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23290 Algerije 1962. Prijs: € 850
Insteekboek met een mooie speciaalverzameling EA opdrukken van Algerije 1962, waaronder veldeeltjes, 
brieven, opdrukafwijkingen zoals kopstaande opdruk, dubbele opdruk, etc. Tevens een Franse speciaal 
catalogus EA opdrukken van Claude Bosc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23245 Australia 1953-1988. Prijs: € 250
Postfrisse collectie, redelijk compleet incl. betere zegels en series, ook veel blokken, (periode 1977-79 
mist), vanaf 1980 deels dubbel verzameld, in 2 Collecta albums. Leuke collectie!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23244 Australië 1913-2000. Prijs: € 750
Meest postfrisse collectie, (ouder deel ook wat plakker) met o.a. 1938 t/m 1 pond in beide papiersoorten, 
vanaf 1945 vrijwel compleet incl. 1963 en 1966 navigators, heel veel blokken en velletjes, ook deels in 
gutterpairs extra verzameld(periode 1989/91 alleen in gutterpairs aanwezig), in 3 dure Leuchtturm albums. 
Mooie collectie met zeer hoge cat.w. en nominale waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23310 België 1849-2009! Prijs: € 6000
Schitterende vrijwel complete tot overcomplete collectie in zeer mooie kwaliteit, deels dubbel verzameld, 
zeer sterk klassiek deel met nr. 1/2 meervoudig, ongetand t/m 40c meervoudig, 1861: 1c t/m 40c zon-
der watermerk ongebruikt met gom!!!! (OBP cat. 10.000+), Medaillons getand incl. 3x 40c ongebruikt,  
1865/66 incl. 20c, 40c en 1fr ongebruikt(!!), 1869: 5fr (1 zegel met poststempel, 1 zegel met rolstempel), 
1918 Rode Kruis hoge waarden postfris met keur, staalhelm, 1930 Orval opdrukken, 1934 Madonna, 
blokken, boekjes, back of the book, doorlopend t/m 2009, in 6 albums. Schitterende collectie!!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23302 België 1897-1940. Prijs: € 1800
Meest postfrisse collectie met vele dure uitgaven w.o. 1912: 5fr met ondervelrand, 1915/20: 5 franken 
postfris (paar getinte vlekjes, cat.w. 2000 euro OBP!), 1919/20: 10fr staalhelm met plaatfout: sigaret in 
mond, 1928 Orval **, 1928 tentoonstelling opdrukken **, 1932 infanterie **, 1932 tbc**, 1933 Madonna 
gebruikt, 1934 tbc ** etc. in Davo album. Zeer hoge cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23271 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 950
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte, complete collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 21-34*, 35-41, 35-41(**, nagegomd), 61-63**, 61-63 (2x), 68-
70*,71*, 72-73, 75-79*, 82-86*, 101-105*, blok 1* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23314 Buiten Europa 1840-1950. Prijs: € 9500
Gebruikte/ongebruikte collectie van de hele wereld (behalve Europese landen), opgezet in 4 hele oude, 
dikke Schaubek albums. Deels goedgevuld met o.a. beter Engelse, Portugese, Franse en Spaanse  kolo-
niën, landen in Afrika, veel en goed Azië w.o. China incl. 1885 serie, Japan, Hong Kong, India, Maleisische 
Staten, Siam, goed USA incl. Columbus t/m 2 dollar, beter Zuid Amerika met veel materiaal aanwezig, 
intact aangeboden collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23323 Buiten Europa 1850-1950. Prijs: € 3950
Prachtige meest gebruikte collectie van landen buiten Europa, met veel Azië w.o. goed China incl. 2 
grote draken, Japan, Hong Kong, Labuan en North Borneo, veel Engelse en Franse koloniën aanwezig, 
Afrikaanse landen, Australië en Staten etc. etc. opgezet in 5 banden. Mooi lot met veel beter klassiek 
materiaal aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23246 Canada 1918-2011!!! Prijs: € 1500
Schitterende vrijwel complete meest postfrisse collectie (begin meest *), met de goede series t/m de 
dollarwaarden, later zeer uitgebreid met blokken, velletjes en boekjes, in 4 hele dure Leuchtturm albums 
+ in map. Prachtkoop met enorme cat.w. en nominale waarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23253 Curaçao particuliere scheepspost. Prijs: € 385
Stockblad met 21 ongebruikte en gebruikte particuliere scheepspost zegels van Curaçao 1864. Hoge cat. 
waarde. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23286 Denemarken 1951-1985. Prijs: € 200
Ongebruikte collectie Denemarken 1951-1985 in blanco album, waarin ook wat postfris materiaal, enkele 
scheepsbrieven en wat Faeröer en Groenland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23328 Duitse koloniën 1898-1919. Prijs: € 3350
Oude, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse koloniën en buitenlandse kantoren 1898-1919 in oud 
Borek album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): China 1 I*, 1-6 II*, 26*, 27* (dun-
ne plek), 36*, 37*, Marokko 17*, 18*, 19*, 30*, 31, 32*, 33*, 43*, 44*, 45*, Turkije 1, 2*, 4* (dun), 5 (gekeurd), 
23, 35(*), Nieuw Guinea 1-6*, 7-19*, Oost Afrika 1-5*, 11-21*, 22-29, 38*, 39*, etc. Zeer hoge cat. waarde.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23329 Duitse Rijk 1872-1932. Prijs: € 1675
Goed gevulde, kwalitatief mooie, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk in Schaubek album, met 
veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 1-11, 13*, 14-15, 66* (5 Mark, Reichspost), mooi deel Infl a ze-
gels, 384*, 407-409*, 423-424, 425-429*, 430-434*, 438-439* (Zeppelin, Zuid Amerika vlucht), 456-458 
(Zeppelin, poolvlucht), 457 (Zeppelin, 2 mark poolvlucht op Zeppelin kaart), 459-462*, dienst 65 etc. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23283 Duitse Rijk 1872-1944. Prijs: € 1250
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Duitse Rijk 1872-1944 in 2 
blanco albums. Collectie bevat ook vele poststukken en veel aardige stempels.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23270 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1250
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in Kabe album. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 1-11, 12-13*, 29-30, 66* (5 Mark Reichspost, vouw), 351-354*, 375-377*, 378-384, 
398-401*, 403-406*, 407-409*, 425-429*, 438-439(*), 450-453*, 456-458(*), 474-478*, 499-507*, 529-539*, 
716-729*, blok 1* (Iposta), 3 (Ostropa), 10*, 11, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23275 Duitse Zones. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte collectie Franse, Britse en Amerikaanse Zones in Kabe album. Collectie 
bevat veel beter materiaal, waaronder de beide ‘Hochwasserhilfe’ blokken van Saar. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23324 Duitsland 1872-1960. Prijs: € 950
Prachtige partij betere zegels en series van Duitse Reich met o.a. veel combinaties, beter beginjaren 
Bund en Berlijn, Duitse Zones, Memel etc. op stockkaartjes in doosje. Veel goed verkoopbaar materiaal 
aanwezig, cat.w. circa 16.000 EURO!!! Slechts 6% cat.w.!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23258 Duitsland 2e wereldoorlog. Prijs: € 850
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland, waaronder diverse bezettingsge-
bieden (o.a. leuk Kanaaleilanden), veldpostzegels (o.a. Tunis zegel ongetand, Rhodos inselpost opdruk 
ongebruikt, gekeurd), lokaalpost van na 1945 etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23257 Duitsland sovjetzone. Prijs: € 525
Kabe album met een ongebruikte collectie Sovjetzone van Duitsland, waarin goed materiaal zoals Pocta 
zegel van Saksen postfris en goede blokken van Thë_ringen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23320 Engeland 1840-1951. Prijs: € 4350
Prachtige geheel gebruikte collectie met vele betere zegels en series w.o. 1840 1d en 2d, embossed 5d 
en 1sh, surface printed t/m 2sh, 1867: 5sh en 10sh, 1880: 2sh bruin (zeldzaam zegel!!), 1882: 5sh plaat 4, 
1884 hoge waarden t/m pond paars, 1891: pond groen, Edward t/m pond groen etc. in Behrens album. 
Mooie collectie met enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23321 Engeland 1902-1969. Prijs: € 7500
Schitterende geheel ongebruikte/postfrisse collectie, in de hoofdnummers compleet, in zeer mooie, fris-
se kwaliteit, met alle topnummers aanwezig w.o. 1902/11 serie t/m de pond, George V series t/m 1sh, 
Seahorses incl. 2/6(2), 5/-(2), 10sh(2), 1 pond luxe ongebruikt, 1929 PUC pond, 1934: 1 1/2d George met 
interessante misperforatie,  1938/51 hoge waarden, 1951 Festivals, Elisabeth II kastelenseries, de fosfor-
series etc. in duur Lindner album. Fantastische collectie!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23298 Engeland en koloniën 1840-1936. Prijs: € 3600
Goedgevulde gebruikte/ongebruikte collectie uit verzamelaar nalatenschap, beginnend met Engeland 
w.o. veel beter klassiek, meest nette kwaliteit, dan de Engelse koloniën van A-Z incl. veel bruikbaar mate-
riaal, hogere waarden vanaf het klassieke deel, opgezet in 2 New Imperial albums.  
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23319 Engeland penny plates t/m 225. Prijs: € 700
Zeer mooie geheel gebruikte complete collectie plaat 71 t/m de schaarse plaat 225 (zonder 77), ook 
diverse mooie brieven, opgezet in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23240 Engelse koloniën van oud tot nieuw.  Prijs: € 1200
Leuke ongebruikte/gebruikte verzamelingen Australië, New Zealand en Canada, van oud tot nieuw incl. 
vele betere zegels en series, ook toppers aanwezig, in 3 albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23313 Europa 1840-1950. Prijs: € 37500
Zeer indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie in 3 oeroude Schaubek albums, heel veel landen 
bijna compleet aanwezig inclusief alle topnummers, met o.a. prachtig België, Duitsland met de Duitse 
Staten zo uitgebreid met ook Bayern nr. 1, Braunschweig, Bremen compleet, Bulgarije 1879-1930 com-
pleet, zeer goed Denemarken, Duitse Reich met de goede uitgaven beginjaren, zeppelins, blok 1 en 3, 
Duitse koloniën met de toppers, Saar met toppers, Finland, Frankrijk incl. 1917 Orphelins, Engeland incl. 
de 1 pond violet, de 5 pond oranje, Victoria pond paars en pond groen, Edward pond groen, Seahorse 
pond, PUC pond, Hamburg compleet, Italië met toppers, goed Liechtenstein, Baltische Staten, Malta, 
Nederland incl. beide 10 gulden zegels, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland en gebieden etc. etc. (het onge-
bruikte materiaal zit af en toe een beetje vast, in de prijs rekening mee gehouden). De cataloguswaarde 
van deze collectie is gigantisch. Ideale collectie om verder te verzamelen!!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23263 Faeröer 1941-1997. Prijs: € 280
Gebruikte collectie Faeröer 1941-1997 in Davo album met daarbij diverse stempels op Deense zegels 
(pakketkaarten). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23301 Falklands Islands 1878-1997. Prijs: € 2000
Prachtige gebruikte/ongebruikte/postfrisse collectie in mooie, frisse kwaliteit, veel betere uitgaven aan-
wezig, opgevrolijkt met brieven, met o.a. 1868: 1sh, 1882/95: 1d(6), 4d(4), 191 halvering 2x, 1898: 2/6*, 
Edward t/m 1sh, George V t/m 3sh, 5sh, George VI t/m 1 pond 1948 ongebruikt en gebruikt op brief1952 
t/m pond (2x), Elisabeth met de betere uitgaven t/m de pondwaarden etc. in album. Zeer mooie collectie!!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23280 Frankrijk 1849-1976. Prijs: € 3100
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1976 in groot Yvert album. Alhoewel de 
collectie in wisselende kwaliteit is, bevat hij nog wel veel klassiek materiaal en veel betere zegels zoals 
(Yvert no’s): 169*, 182* (Bordeaux), 207*, 208*, 229-232*, 252*, 256*, 257A* (le Havre), 262*, 269*, 308*, 
321*, 354-355, 398*, port 13*, 23, blok 1* (blok heeft 2 vouwen, maar zegels zijn postfris), 2* (zegels post-
fris), 3* (zegels postfris), etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23296 Franse koloniën. Prijs: € 2300
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën in 6 kleine blanco albums. Collectie bevat materiaal 
vanaf klassiek tot ca. 1960 van zeer veel verschillende koloniën, waarin ook betere zegels. Aardige partij! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23237 Griekenland 1861-1963. Prijs: € 500
Leuke ongebruikte/gebruikte uitgebreide verzameling, met veel en goed klassiek materiaal, beter jaren 
20/30, ook leuk gebieden en bezetting, in goedgevuld Leuchtturm album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23239 Hong Kong 1862-1979. Prijs: € 1000
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, zeer goedgevuld incl. beter klassiek, George VI 
ongebruikt en gebruikt t/m 10 dollar, 1948 Silver Wedding $ 10 ongebruikt, Elisabeth II incl. goede langlo-
pende uitgaven, betere blokken etc. opgezet in blanco album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23261 Hongarije 1871-1944. Prijs: € 525
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Hongarije 1871-1944 in Schaubek album. Collectie be-
vat o.a. (Michel no’s): 403-410*, 423-426*, 427-429*, 467-470*, 478-479* (Zeppelin), 484-487* (Madonna), 
502-510*, 517-521*, blok 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23284 Hongarije 1871-1958. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1958 in Schaubek album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 403-410*, 427-429*, 467-470*, 467-470, 478-479*, 484-487, 
502-510*, 517-521*, 528-537*, 985-992*, 1066-1068B* (ongetand), blok 1*, 2*, 2, 3*, 3, 4, 10*, 11*, 20*, 
21*, 22*, etc. Verder aardig deel Hongaarse gebieden aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23260 Hongarije 1951-1983 ongetande blokken. Prijs: € 900
Mooie collectie postfrisse ONGETANDE blokken en kleinbogen van Hongarije 1951-1984. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): blok 20**, 21**, 22**, 23** (ongetand niet in catalogus), 24** (ongetand niet in catalogus), 
25** (ongetand niet in catalogus), 26B*, 27B**, 28B**, 30B**, 31B**, 37B**, 45B**, 59B**, 60B**, 72B**, 82B, 
89B**, 96B**, 99B**, 106B**, 115B**, 137B**, 170B**, kleinbogen 1765-1768B**, 1783-1786B**, 2175-
2178B** in vel, 2271-2274B** in compleet vel, 2317-2320B** in compleet vel, 3042B, 3043B, etc. Zeer 
hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23297 Hyderabad postwaardestukken 1877-1948. Prijs: € 2500
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie postwaardestukken van Hyderabad 1877-1948 in 2 albums. 
Collectie bestaat uit briefkaarten, offi ciële kaarten, enveloppen en aangetekende enveloppen. In totaal 
182 items. Zeer mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23292 India brieven 1880-1950. Prijs: € 325
Album met ca. 50 brieven, kaarten en postwaardestukken van India ca. 1880-1950 naar diverse, voor-
namelijk buitenlandse bestemmingen, waaronder Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23325 Indiase Staten 1884-1949. Prijs: € 15500
Ongelofelijke meest ongebruikte collectie, in de hoofdnummers redelijk tot zeer compleet in mooie, frisse 
kwaliteit, zeer veel dure zegels en series t/m de hoge waarden van de diverse staten, ook diverse varië-
teiten, kleurnuances, typen etc. etc. in album. Schitterende collectie met een enorme cataloguswaarde. 
Zelden tot nooit zo mooi aangeboden!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23279 Indonesië 1948-2003 Prijs: € 775
Rommelige, maar zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde collectie Indonesië 1948-2003 in 4 blanco 
albums. Collectie bevat o.a. opdrukserie 1948 (ongebruikt/postfris en gebruikt), tempelserie postfris, Ris 
opdrukken ongebruikt, Riau opdrukken postfris, Tennis, Voetbal en Apenblokken postfris etc. Ook wat 
Japanse bezetting en interim-periode aanwezig. Mooie collectie, aanrader! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23274 Indonesië 1950-1960. Prijs: € 375
Oud album met een ongebruikte collectie Indonesië 1950-1960, waarin o.a. Ris opdrukken, Riau opdruk-
ken en wat materiaal van de interim periode. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23269 Israël 1949-2006. Prijs: € 625
Uitgebreide, postfrisse collectie Israël 1949-2006 in 5 Davo  albums. Collectie is vanaf 1954 vrijwel com-
pleet en bevat zeer veel materiaal, waaronder ook veel blokken, velletjes, postzegelboekjes etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23287 Italië 1862-1984. Prijs: € 425
Aardig gevulde, eerst ongebruikte en gebruikte, later postfrisse collectie Italië 1862-1984 in Davo album. 
Collectie bevat ook wat Italiaanse koloniën en aardig Fiume. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23331 Italië. Prijs: € 3200
Safe album met stockkaarten met divers beter postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Italië, 
Italiaanse Staten, Italiaanse koloniën etc. Ook aardig materiaal van San Marino, Monaco, Zwitserland, 
Oostenrijk, Europa CEPT, Liechtenstein etc. Leuke uitzoekpartij, hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23311 Italië 1861-2009!! Prijs: € 7500
Schitterende vrijwel complete postfrisse/gebruikte/ongebruikte kwaliteitsverzameling, zeer veel dubbel 
aanwezig, in mooie kwaliteit, klassieke deel met o.a. (alle ongebruikt): 1863/5: 5c, 10c, 1865: 20c op 15c, 
1867/77: 20c blauw (in 2 kleuren) en 20c oranje (zeldzame zegels!), 1879 incl. 20c blauw, 1889: 5c groen, 
1901: 50c paars, 1922 Congresso serie gebruikt op briefstukje met keur Diena, 1923 Manzoni gebruikt, 
1924 opdrukken gebruikt, Crociera gebruikt, 1930 Crociera luchtpost ongebruikt, 1934 Servicio di Stato 
ongebruikt, 1924/25 samenhangend compleet t/m 1 lire, vanaf 1945 ogenschijnlijk dubbel compleet aan-
wezig (zowel gebruikt als postfris), heel veel en kostbaar back of the book, blokken, strippen en velletjes, 
opgezet in 8 dure Lindner albums + stockboek met brieven. Zeer waardevolle collectie in zeer mooie 
kwaliteit!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23315 Italië blokken van vier 1863-1980. Prijs: € 2000
Prachtige en ongebruikelijke collectie postfris in blokken van 4, met veel oude betere series aanwezig, in 
meest mooie frisse kwaliteit, beter jaren 20/30 en 50, vele hooggenoteerde uitgaven, ook doubletten en 
interessant back of the book, opgezet in 7 banden. Enorme cat.w. en zelden aangeboden!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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23307 Italië en gebieden 1851-2005! 
Prachtige en omvangrijke **/*/0 collectie, deels dubbel verzameld, op enkele zegels na geheel com-
pleet met alle toppers, beginnend met wat Italiaanse Staten (niet berekend), Italië met de dure uitgaven, 
1922 Congresso*, 1923 Manzoni gebruikt(!), alle goede series jaren 20/30/50, goed luchtpost w.o. 1931 
Crociera, 1933 triptieken, 1934 Servicio di Stato *, port, dienst, ook beter gebieden/koloniën, Fiume, 
Triest A/B etc. etc. in 8 albums/insteekboeken, in doos. Schitterende koop met enorme cat.w.!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23273 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 2100
Fantastische, ongebruikte collectie Japanse bezetting Nederlands Indië in oud voordrukalbum. Collectie 
bevat veel materiaal, waaronder betere zegels. Zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23288 Joegoslavië 1944-1999. Prijs: € 525
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1944-1999 in 3 albums 
(geen zegels en geen albumbladen tussen 1991 en 1996). Collectie bevat ook wat beter materiaal zoals 
(Michel no’s): 486-491*, 515-520* in paren, 575**, 576**, 577*, 583-586, 605-608, 611-615**, 616-620*, 
657**, 693-695*, 698-703*, 730*, 733*, blok 3 I*, 3 II**, 4A*, 4B*, 5*, 6**, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23291 Landbouw. Prijs: € 465
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Landbouw in 2 blanco Davo albums. Collectie bevat o.a. 
aardig bloemen en planten, waaronder China chrysanten 1960-1961 (gemengd postfris, ongebruikt en 
gebruikt), aardig Hongarije met ook ongetand materiaal etc. Hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23316 Liechtenstein 1912-1999. Prijs: € 1800
Postfrisse/gebruikte collectie incl. veel betere uitgaven vooroorlogs, deels zowel postfris als gebruikt aan-
wezig, vanaf 1936 vrijwel geheel compleet postfris en vrijwel geheel compleet gebruikt aanwezig incl. 
blokken, ook veel velletjes aanwezig + een collectie Maximumkaarten vanaf het begin (incl. de schaarse 
uitgaven), in 5 albums. Zeer hoge cat.w. en nominale waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23303 Luxemburg 1852-1981. Prijs: € 2000
**/*/0 deels dubbele collectie, vrijwel compleet met goed klassiek w.o. nr. 1 en 2 meervoudig, 1859: 2c 
t/m 40c, 1865/71: 1c t/m 1 franc, 1923 blok 1 ongebruikt (getint), de goede series jaren 30 gebruikt w.o. 
intellectuelen serie mooi gebruikt, ook betere dienstopdrukken, vanaf 1945 postfris compleet, in 2 dure 
Leuchtturm albums. Mooie collectie met zeer hoge cat.w. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23295 Monaco 1948-1988. Prijs: € 465
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Monaco 1948-1988 in 2 grote Yvert albums.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23254 Nederland 1852 halfrondstempels. Prijs: € 425
Stockblad met 12 halfrondstempels op Nederland 1852, waarbij wat betere stempels.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23306 Nederland 1852-1968. Prijs: € 5350
Kwalitatief zeer mooie ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, met zeer veel extra’s, 1/3 meervoudig 
incl. ongebruikte nr. 1 met cert., 7/8/10 ongebruikt, 7/12 gebruikt, 13/18 zeer uitgebreid en veel onge-
bruikt, 19/29 incl. veel ongebruikt, 30/48 incl. 2x ongebruikte 46, mooie nr. 80 ongebruikt, 61c in blok 
van 4 postfris(!), 90/101, 104/105, 130/131, Konijnenburg, En Face serie * (lage waarden postfris), veel 
roltanding, luchtposten compleet, port, brandkast compleet, telegram incl. 2x 2gld, Internering 1/2, post-
bewijs (mist 2 gld) etc. etc. in oud Unie album. Mooie koop met heel veel schaarse zegels en een enorme 
cataloguswaarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23276 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1250
Insteekboek met een uitgebreide voorraad kleinrondstempels van Nederland, waaronder veel betere 
stempels. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 12000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23259 Nederland puntstempels. Prijs: € 525
Aardig opgezette collectie puntstempels van Nederland in 2 albums, waarin ook diverse poststukken. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23278 Nederland stempels. Prijs: € 425
Insteekboek met ruim 700 zegels van Nederland met aardige puntstempels, kleinrondstempels en groot-
rondstempels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23277 Nederland stempels. Prijs: € 750
Album met divers stempelmateriaal van Nederland, waaronder puntstempels, gummistempels, treinstem-
pels, langstempels, gelegenheidsstempels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23300 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1250
**/*/0 vrijwel complete collectie incl. vele betere zegels en series, nr. 1 in paar, nr. 2, Willem II serie t/m 2 
1/2gld + tandingen, Java en Buiten Bezit opdrukken, Bandoeng en Jubileum 1923 series, 1940/41 incl. 
25gld gebruikt, dienst opdrukken incl. 12 1/2ct en 15ct kopstaand, 1 gulden met dienst kopstaand ge-
bruikt (zeldzaam zegel!!), port incl. nr. 1, brandkast serie ongebruikt etc. in duur Lindner album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23285 Nieuw Caledonië 1960-1989. Prijs: € 635
Postfrisse en ongebruikte collectie Nieuw Caledonië 1960-1989 op stockbladen in ringband, waarin ook 
doubletten en ongetand materiaal. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 295-301*, 308-311**, 312**, 321** (2x), 
325**, 326* (ongetand), 327* (ongetand), 332-335** (2x), 345-350**, luchtpost 73*, 76** (2x), 80**, 92-94**, 
96**, 97**, 98-100**, 103**, 105**, 108**, 110-111**, 124**, blok 2* (2x), 3**, etc. Ook wat kleurproeven 
aanwezig. Mooie partij, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23256 Noorwegen 1855-1999. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, gebruikte collectie Noorwegen 1855-1999 in Davo album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1 (2x), 2-5, 6-10, 11-15, 16-21, 22-31 (no. 28 met certificaat), 72-74, 
109-115, 159-161, 236, 251X, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23272 Oostenrijk 1850-1961. Prijs: € 4150
Zeer goed gevulde, deels dubbel verzamelde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1961 in 
Schaubek album. Collectie bevat een zeer mooi en uitgebreid klassiek deel en veel betere zegels zoals 
(Michel no’s): 161-177*, 418-424*, 433-441*, 433-441, 442-446*, 442-446, 466*, 467*, 468-487*, 498-
511*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529*, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 555A-556A* (beide Wipa 
zegels), 557-562*, 588* (Dolfuss), 693-696*, port 132-158*, etc. Verder goed Oostenrijkse gebieden aan-
wezig zoals Kreta, Levant, K.u.K. veldpost 1-21*, 1-21U* (ongetand, spiegeldruk), Servië etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23305 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 450
Schitterende gebruikte collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook 1952 
pondje met specimen opdruk gebruikt, de schaarse 1995 emergency opdrukken, port 1960 incl. de zeer 
zeldzame 6d op 7 1/2d etc. in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23304 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 975
Schitterende postfrisse collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook spe-
cimen opdrukken, de schaarse 1995 emergency opdrukken deels gespecialiseerd etc. etc. in Leuchtturm 
album. Enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23243 Royal Wedding 1981. Prijs: € 300
Zeer mooie postfrisse collectie van dit sprookjeshuwelijk, landen A-Z incl. series, blokken, velletjes en boek-
jes, ook diverse variëteiten aanwezig, in 5 dure speciale album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23318 Rusland 1857-1978. Prijs: € 7500
Schitterende gebruikte/ongebruikte/postfrisse collectie met heel veel toppers, beginnend met een mooie 
nr. 1 gebruikt, betere klassieke zegels, 1883/5 incl. 3r50 en 7r, de dure uitgaven van de jaren 20/30, 
luchtposten, 1935 San Francisco opdruk postfris!!! (2x), alle goede blokken, alles in zeer mooie kwaliteit, 
opgezet in 3 insteekboeken. Zeer mooie collectie met een enorme cataloguswaarde. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23281 Rusland en Baltische Staten. Prijs: € 850
Twee insteekboeken met voornamelijk ouder ongebruikt en gebruikt materiaal van Rusland en wat Baltische 
Staten, waarin betere zegels en ook wat brieven/kaarten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23251 Rusland stempels. Prijs: € 1250
Mooie partij stempels op klassieke zegels van Rusland, waarbij beter materiaal op albumbladen in map. In 
totaal 299 zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23250 San Marino 1877-1980. Prijs: € 225
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie San Marino 1877-1980 in Schaubek al-
bum. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8 kopstaande opdruk, 9, 49*, 59, 60, 97*, 98*, 125-130*, 350*, 
379-386*, 396*, 700**, port 1-9*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23322 Scandinavië 1851-1980. Prijs: € 2750
Mooie meest gebruikte verzamelingen Noorwegen incl. 1855 t/m 1868 series compleet, Zweden w.o. 
1924 UPU etc., tevens mooie Denemarken collectie w.o. vele betere zegels en series, Faeröer 1940/41 op 
briefstukjes, Groenland, opgezet in 3 goedgevulde albums. Zeer hoge cat.w.! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23282 Sovjet zone 1945-1949. Prijs: € 950
Voornamelijk ongebruikte, goed gevulde collectie Sovjetzone 1945-1949 in zelfgemaakt album. Collectie 
bevat uitgebreid deel Bezirksopdrukken (veel gekeurd materiaal) en verder o.a. (Michel no’s): blok 1**, 2*, 
6 (Goethe), Hz 1* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23293 USA 1972-2001. Prijs: € 325
Uitgebreide, postfrisse collectie blokken van 4 van USA 1972-2001 in 15 (!) speciale American 
Commemorative Collection albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23249 Vaticaan 1929-1984. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Vaticaan 1929-1984 in Davo album.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23252 Vaticaan luchtpost 1938-1978. Prijs: € 325
Stockblad met voornamelijk ongebruikte luchtpostzegels van Vaticaan 1938-1978. Bevat betere zegels 
zoals (Michel no’s): 147-148*, 161-162*, 185-186*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23308 Verenigde Naties 1951-2008! Prijs: € 650
Prachtige voor 99% complete tot overcomplete postfrisse/gebruikte collectie van de 3 gebieden, zeer 
uitgebreid met blokken, boekjes, velletjes en vellen, vele andere extra’s, opgezet in 6 dure Safe albums.  
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23262 Württemberg 1851-1919. Prijs: € 1350
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Württemberg in album. Collectie bevat veel beter mate-
riaal, waaronder diverse 18 kreuzer zegels. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23317 Wereld 1899-herfst 1917. Prijs: € 10000
Prachtige klassieke collectie in 18 oude Duitse ‘nieuwtjes-albums’ met daarin de postzegels die dat jaar 
uitgekomen waren, schitterende frisse kwaliteit, zeer veel dure uitgaven aanwezig met o.a. Duitsland 
5 Reichsmark, Duitse koloniën de dure langlopende series t/m de 5 mark opdrukken van o.a. China, 
Marokko, SW-Afrika, Kamerun, N-Guinea, Frankrijk en koloniën, Engeland incl. Edward pond groen, USA 
incl. 1903 serie t/m de 5 dollar gebruikt, goed Labuan en North Borneo, Engelse koloniën met hoge 
waarden, goed Zuid Amerika en Azië, Scandinavië, India, Macao etc. etc. Dit is de eerste keer dat we een 
collectie in dit soort albums hebben!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23309 West Europa blokken. Prijs: € 2000
Prachtige collectie blokken van oud tot nieuw, landen A-Z, deels dubbel aanwezig (zowel postfris als ge-
bruikt), heel veel betere blokken aanwezig w.o. België blok 22, DDR blok 7-9, Luxemburg blok 7, Portugal 
blok 9, 11/12, Zwitserland blok 13 en 15 etc. etc. opgezet in 9 dure albums. Ook heel veel frankeergeldige 
blokken aanwezig. In totaal circa 1500 blokken!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23265 Zweden 1855-1940 stempels. Prijs: € 1350
Mooie collectie stempels van Zweden 1855-1940, opgezet per emissie en plaats in blanco album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23268 Zweden 1855-1987. Prijs: € 875
Goed gevulde, gebruikte collectie Zweden 1855-1987 in 2 Davo albums. Collectie bevat aardig klassiek 
materiaal en ook leuk back of the book zoals port, luchtpost, dienst etc. Ook wat poststukken aanwezig. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23255 Zweden 1855-1992. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 3 Davo cristal 
albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8, 26A, 85* (!), 86-96*, 144-158* (1e Up serie, hoogste waarden 
met certificaat), 159-173* 9 (2e UPU serie), 221-226*, 227-238*, etc. Verder aardig dienst, port etc. Mooie 
collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23312 Zweden topnummers in aantallen 1855-1950. Prijs: € 11500
Verzamelaar accumulatie nalatenschap van iemand die voor een vermogen betere dure losse nummers 
Zweden kocht op veilingen in binnen- en buitenland,  giga veel goed materiaal w.o. uitgaven voor 1900 
ongebruikt/postfris in veldeeltjes, officiële herdrukken, 1903 postkantoor en 1916 postkantoor opdruk in 
aantallen, goede uitgaven leeuwtjes zegels w.o. 10 ore tete-beche, 1924 beide UPU series in aantallen 
t/m de 5kr, dienst gebruikt en ongebruikt in mooie kwaliteit, ook veel stempelmateriaal, plaatfouten en 
variëteiten. Schitterende koop met een zeer hoge cat.w.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23326 Zwitserland 1913-2005. Prijs: € 725
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1913-2005 in album en insteekboek. Partij be-
vat beter materiaal zoals (Michel no’s): 128-129, 132*, heel veel Pro Juventute en Pro Patria series, ook 
veel in blokken van 4, blok 2**, 4, 6*, 9*, 11*, 12*, 13*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23327 Zwitserland soldatenzegels 1939-1942. Prijs: € 625
Safe album met insteekbladen met ruim 1000, voornamelijk ongebruikte soldatenzegels van Zwitserland 
1939-1942. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst

Wij zijn aanwezig op de filateliebeurs 
in Hilversum
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ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE?

Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende aanbie-
dingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de beginnende 

als de gevorderde verzamelaar 
(en ook voor de wederverkoper).

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden.

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds.

Mag ik u eens mijn lijst zenden?
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten.

tel. 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail: wmhoekstra@home.nl

POSTZEGELVEILING

’LEOPARDI’
VEILING 195
zaterdag 17 januari 2015
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•  KIJKDAGEN: maandag 12 januari t/m vrijdag 16 januari  
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 17 januari van 8.30 tot 12.30 uur.

•  VEILING: zaterdag 17 januari van 11.00 tot 12.30 uur  
de zgn. ‘kleine kavels‘ en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen.

•  Vraag de GRATIS CATALOGUS!
•  Veiling 196 wordt gehouden op 14 maart 2015.
 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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POSTZEGELHANDEL

’t POSTZEGELHOES
Al sinds de jaren 80 een vertrouwd adres voor postzegels Nederland en Overzee. 
Postfris met originele gom, ongebruikt met plakker of plakkerrest en gestempeld. 

Alle door mij geleverde zegels worden door mij gegarandeerd en de duurdere stuk-
ken worden geleverd met certifi caat van de bekende keurmeesters. 

In mijn web-shop vindt U een keur aan zegels Nederland en Overzee.

WWW.POSTZEGELHOES.NL
AANBIEDING JANUARI

POSTFRIS NEDERLAND MET ORIGINELE GOM
Frankeerzegels                   * Certifi caat van erkende keurmeesters
45B+c 475,00 134-135  45,00  487-489  21,00 Luchtpost
65A+c  160,00  163-165+c  395,00  518-533  95,00  1-3  125,00
79+c  520,00  177-198+c  470,00  534-537+c 390,00 12-13+c  255,00
99+c  290,00  203-207  34,00  550-555  14,50 Port
101+c  1375,00  236-237+c  295,00  556-560  22,00  67a/68b+c  420,00
104-105+c  425,00  346-349+c  190,00  563-567  9,25 Internering
107-109  155,00  350-355  18,00  568-572  9,50  1-2+c  360,00
129-131+c  695,00  356-373  62,50  573-577  7,50 Dienst
132-133  115,00  474-486  37,50  592-595  22,00  1-8+c  425,00

POSTFRIS NED. OVERZEE MET ORIGINELE GOM
Ned.Indië  Curacao  178-81+c  220,00 Ned. Suriname
160-166+c  280,00  5+c  235,00  126-137  142,00  104-110+c  285,00
Brandkast  75-81+c  395,00 Port  Ongebruikt
1-7+c  370,00  104-20+c  375,00  31-33+c  205,00  32Aa+c  320,00
      245 F  180,00

MOOI GEBRUIKT NEDERLAND
29  42,50  44  29,50  48  190,00  80  250,00

ONGEBRUIKT NEDERLAND MET ORIGINELE GOM EN PLAKKER/REST
3+c  470,00  61b-c  225,00  Rolt.1-18  240,00  Rolt.71-3  60,00
6 B+c  760,00  149-162  117,00  Rolt.19-31  74,00  Port 31-43  69,00
43b+c  255,00  163-165  144,00  Rolt.33-56 120,00  Br.k.1-7* 385,00
47  195,00  177-198  122,00  Rolt.57-70  44,00  Br.k.1-7  370,00

Voor U overgaat tot defi nitieve aankoop van de duurdere items kunt U altijd een 
scan aanvragen. Uw bestelling kunt U via de webshop doorgeven, 

maar ook telefonisch of schriftelijk. Aanbod is geldig zolang voorraad strekt. 
Porto extra, doch franco levering boven 150,-. 

Geen winkel. Bezoek uitsluitend na afspraak.

Interesse in maandaanbiedingen via email?
Graag uw emailadres naar: info@postzegelhoes.nl

Hans Mans
 Venloseweg 43 5993 PH  Maasbree
 077 3512698 info@postzegelhoes.nl

Bankrekening:NL22 RABO 0107 7017 66 t.n.v. ’t Postzegelhoes te Maasbree

stopper

FI2015-01 bw.indd   8 05-12-14   09:55

Nu te koop: CD-rom 
Filatelie jaargang 2014

Alle elf edities uit de jaargang 2014 gedigitaliseerd. 

Als u deze CD-rom wilt bestellen, kunt u € 10,– overmaken op  

NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in 

Leiden, onder vermelding van ‘Jaargang 2014 op CD-rom’. Let op: 

vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de CD-rom moet 

worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
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Een van die waarheden is dat 
Nederlandse postzegels uitsluitend 
in Nederland gebruikt kunnen en 
mogen worden.
Een opmerkelijke vraag derhalve 
van een lezer van het Finse Bonds-
blad Filatelisti dat op 20 november 
verscheen. Een lezer stelt de vraag 
of Nederlandse postzegels door 
de Estlandse posterijen verkocht 
worden. De briefschrijver, Heikki 

Mikkonen, bedoelt daar niet mee 
te vragen of de Estlandse post 
Nederlandse postzegels verkoopt 
voor verzamelaars. Nee, gewoon 
postzegels waarmee je een brief 
kunt frankeren.
Er wordt een Estlandse prentbrief-
kaart afgebeeld die werd gefran-
keerd met een zegel 1 internationaal 
van Nederland (de koe, NVPH 3152) 
en werd afgestempeld in Haapsalu, 

Estland en verzonden werd naar 
Finland.
De kaart is niet per ongeluk vanuit 
Nederland in een verkeerde postzak 
terechtgekomen, want Haapsalu 
is een klein stadje, 100 km van de 
hoofdstad Tallinn. Bovendien is het 

dus een Estse kaart, van Haapsalu,  
en staat de landsnaam Finland in 
het Ests: Soome.
De kaart werd ‘gewoon’, zonder port, 
in Finland bezorgd. Terecht vraagt 
Heikki zich af hoe dit kan. Heeft een 
lezer een antwoord op deze vraag?

Waarheid als een koe!

Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, de uitgever van 
Maandblad Filatelie, stelt jaarlijks 
een aantal prijzen beschikbaar voor 

Jaarlijkse Filatelie prijzen

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aangeslo-
ten verenigingen doorgevoerd:
Aalsmeer
PV Aalsmeer: M. Mijwaart, P.F. von 
Sieboldlaan 14, 1431 KH Aalsmeer, 
m.mijwaart@kabelfoon.nl
Apeldoorn 
PV Apeldoorn: J. Snijder, P.W. 
Alexanderlaan 61, 7311 NA Apel-
doorn, telefoon 06-25170168, 
j.snijder.2@gmail.com
Langedijk
IV. Philatelica: A.J. Duineveld, 
Keppelsloot 22, 1721 HJ Broek op 
Langedijk.
Stadskanaal
PZV De Kanaalstreek: H. Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VE Stads-
kanaal, telefoon 0599-616693, 
pzv-kanaalstreek@zonnet.nl
Tiel
Philatelistenclub Tiel: A. Rombout, 
Groeneweg 49, 4197 HE Buur-
malsen, telefoon 06-50233644, 
secretaris@postzegelclubtiel.nl
Mutaties op dit overzicht kunt 
u uitsluitend sturen aan Mevr. 
E. Braakensiek, Prins Willem Alexan-
derlaan 41, 3273 AS Westmaas, 
e.braakensiek@tele2.nl
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redactionele, filatelistische artikelen.
Zaterdag 22 november werden in 
Soestduinen de prijzen uitgereikt 
betreffende het jaar 2013.

De Leon de Raay-medaille: voor de 
beste wetenschappelijke bijdrage. 
Deze ging naar Harrie Jans voor 
zijn bijdrage: Overgang van naam-
stempel naar kleinrondstempel op 
hulpkantoren. (Filatelie november, 
2013).
De Thematische wisselbeker, voor 
de beste thematische bijdrage, ging 
naar Adriaan van Oosten voor zijn 
artikel Oost-Pruisen, een  ander 
verzamelgebied. (Filatelie 
maart+april 2013).
De Tholen-trofee (voor de beste 
filatelistische bijdrage in een niet 
 filatelistisch blad) ging naar 
 Noortje Krikhaar voor haar bij-
drage in het blad Verzamelen.

Harrie 
Jans

Noortje 
Krikhaar

Adriaan 
van Oosten

75 jaar filatelie 
in Leiden
De Leidsche Vereeniging van 
Post zegelverzamelaars bestaat 
op 17 januari 75 jaar. Dit wordt 
gevierd met een Postzegeltotaal-
dag op 14 maart, in Restaurant 
‘De  Lepelaar’, Apollotoren 2 van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Naast een ruilbeurs is er een kleine 
expositie van de leden, wordt er 
ingegaan op de vervaardiging van 
de eerste clubbladen (Sleutelpost) 
en worden oude verzamelattributen 
tentoongesteld zoals catalogi uit 
vervlogen tijden en filatelistische 
hulpmiddelen. 

Op de Postex (17-19 oktober 2014) 
worden traditiegetrouw nieuwe boe-
ken gepresenteerd, zo ook verleden 
jaar. Daarnaast was er de vereniging 
Filatelistische Contactgroep Oost-
Europa die een speciaal jubileum-
nummer van het blad Oost-Europa 

Filatelie ten doop hield.
De boeken die werden uitgegeven:
• Bakermans, M.C.A. (Marc), 

 Korver, C. (Cornelis). Nederland 
1852, 15 cent.

• Brandsma, Bouwe. Postverkeer 
tussen Nederland en de Oud-
Duitse staten 1852-1900.

• Heijboer, Jan en Schalke, Theo J.F. 
Fiscale zegelwaarden van Westelijk 
Nieuw-Guinea (1950-1971).

• Severijn, Maarten H. De groot-
rondstempels van Nederlands 
Oost & Westindië.

In de komende nummers van 
Filatelie zullen recensies worden 
opgenomen.

Boekenbal op de Postex

Bouwe Brandsma signeerde zijn boek



 JANUARI 2015 FILATELIE 13

 

  

D e beste wensen voor 2015 met veel 
leesgenoegen in uw vernieuwde blad. 
En dat het maar een mooi filatelistisch 

jaar mag worden!

Een vernieuwd blad dus. U leest nu in het 
eerste nummer dat werd opgemaakt door onze 
nieuwe vormgever Fake Booij.
Geheel vernieuwd. Van kaft tot kaft werd het 
blad onder handen genomen.  Niets is hetzelfde 
gebleven, althans wat vormgeving betreft. 
De inhoud is, met dank aan de vaste rubriek-
redacteuren en de incidentele auteurs – van 
wie een aantal zeer regelmatig de pen oppakt 
voor Filatelie –,  hetzelfde gebleven. Er werd al 
eerder een inhaalslag gemaakt met het geven 
van ‘scaninstructies’. Hierdoor is het basis-
materiaal sterkt verbeterd. Hoe beter de basis, 
des te beter het uiteindelijk in druk kan worden 
weergegeven.

Het meest in het oog springend is de meta-
morfose die het jeugdblad De Posthoorn heeft 
ondergaan. Destijds werd dit – zelfstandige – 
blad door Maandblad Filatelie geadopteerd en 
ontstond ‘een blad in een blad’. Door de nieuwe 
vormgeving is dit nu in de volle omvang ge-
realiseerd. Het is een blad voor de jeugd, maar 
uit ervaring (en de binnenkomende reacties) 
is bekend dat De Posthoorn ook veel door ‘de 
rijpere jeugd’ wordt gelezen.

Dit jaar is een overgangsjaar. Het uiterlijk van 
het blad is nu dus geheel veranderd. Vanaf 
volgend jaar zal het blad ook in technische 
zin worden aangepast. Het meest in het oog 
zal dan de overgang van raster 70 (waarin het 
blad nu wordt gedrukt) naar raster 100 zijn. 
Hierdoor ontstaan veel betere en scherpere 
afbeeldingen. Maar, hiervoor moet natuurlijk 
de  aangeleverde scan wel van goede kwaliteit 
zijn. Ik blijf hier dus aan werken.

De nieuwe Koningszegels blijven de gemoede-
ren bezighouden. Inmiddels weten we dat alle 
drie de zegels (1 binnenland, 2 binnenland en 
1 internationaal) herdrukt werden en deze her-
drukken vermelden nu het jaartal 2014. We zijn 
natuurlijk benieuwd wanneer de zegels met het 
jaartal 2015 verschijnen.

In het editorial van november schreef ik over 
het niet verkrijgbaar zijn van de Konings-
zegelszegels met jaartal 2014 op de stand van 
PostNL op de Postex. Naar aanleiding hiervan 
laat PostNL weten: “Wij, PostNL beschouwen 
dat niet als nieuwe uitgifte” en “Omdat er 
evenwel vraag vanuit de verzamelaarsmarkt is, 
hebben we onlangs besloten deze zegelvelletjes 
wel online aan te gaan bieden aan de (beperkte) 
groep van geïnteresseerde verzamelaars.” 
En inderdaad, ze zijn nu online  verkrijgbaar. 
Curieus is de vermelding van de eerste dag: 
23 oktober 2014, voor alle drie de zegels. 
 Lezers van Filatelie weten natuurlijk beter… 

René Hillesum

U heeft er al over kunnen lezen. Op 24 oktober 
werden in het Zuid-Duitse Sindelfingen, 
tijdens de Internationale Briefmarkenmesse, 
de CG-Awards uitgereikt. 
Dit was de tweede editie van dit literaire prij-
zenfestival. Totaal was er een prijzengeld van 
€ 7.650 beschikbaar gesteld door het organi-
serende Duitse veilinghuis Christoph Gärtner. 
Er waren aanzienlijk meer inzendingen dan de 
eerste keer, en van over de hele wereld.
Ook Maandblad Filatelie had deze keer inge-
zonden, en wel met de CD-Rom jaargang 2013. 
Deze viel niet in de prijzen. De competitie was 
groot. In de categorie elektronische media 
was de website www.bollatrice.de winnaar met 
29 punten. Filatelie bleef steken op 22 punten. 
De hekkensluiters in deze categorie behaalden 
15 punten.

E D I T O R I A L

CG-awards

Atos-Tour
Bij gelegenheid van de Atos wieler-
ronde van Eindhoven naar Parijs, en 
het feit dat de Tour de France dit jaar 
in Utrecht start, is er een persoon-
lijke postzegel uitgegeven met Jan 
Janssen en Joop Zoetemelk. Een 
vel met 10 persoonlijke postzegels 
1 binnenland kost € 10, inclusief 
verzendkosten. Van ieder verkocht 
vel gaat € 3,10 naar KIKA kinderkan-
kervrij. Te bestellen via de link: www.
atostour.net/nl/html/postzegels.htm

De winnaar bij de gedrukte media was ‘The 
Chronicle of U.S. Classic Postal Issues’ van de 
‘U.S. Philatelic Classics Society’.
De prijs voor de jeugd ging naar Leophils Welt 
van de ‘Junge Briefmarkenfreunde Hessen e.V.’ 
www.briefmarkenjugend-hessen.de/leophils-welt

Links de naamgever Christoph Gärtner. Rechts de voor-
zitter van de internationale jury Rainer von Scharpen.

Filateliebeurs 2015 
weer in Hilversum

Op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 
2015 wordt de 27e Filateliebeurs gehouden.
Verleden jaar verhuisde de beurs noodge-
dwongen naar Hilversum, en viel de vrijdag 
af als eerste beursdag. De beurs vindt ook nu 
weer plaats in Hilversum, en de zaterdag is 
dus de eerste beursdag. 
Op de beurs zijn vele handelaren (uit bin-
nen- en buitenland) en gespecialiseerde 
vereni gingen aanwezig, alsmede enkele post-
administraties. Ook Maandblad Filatelie zal 
met een stand aanwezig zijn.
Op de zondag wordt de 102e  Filatelistendag 
gevierd.

Dudok-Arena, Arena 303, 1213 NW Hilversum
Zaterdag 31 januari 10.00 uur - 17.00 uur 
Zondag 1 februari  10.00 uur – 16.30 uur
www.filateliebeurs.nl

Brandkast schaal-
model in MusCom
Nog tot en met 7 februari 
is een schaalmodel van 
de drijvende brandkast te 
zien in het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag. Aanleiding voor 
ondernemer Cornelis 
van Blaaderen om een 
drijvende brandkast te 
ontwikkelen was de onder-
gang van de  

onzinkbaar  geachte 
Titanic. In de drijvende 
brandkast kon de post van 
en naar Nederlands-Indië 
vervoerd worden. Voor 
betaling van deze extra 
dienst dienden brandkast-
zegels geplakt te worden. 
Ook deze zijn bij de mini-
expositie uitgestald.
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm

December-zegels 2014
Op 18 november 2014 verschenen, 
net als elk jaar, de Decemberzegels 
in hangblokken van 20 zegels. 
Anders dan vorig jaar nu in plaats 
van 4 versies met verschillende 
logo’s slechts 3 versies! De PostNL 
versie, de Kruidvat versie en de 
Trekpleister versie. Geen Albert 

Heijn versie meer. Ontworpen door 
het duo Edgar Smaling & Carlo Elias 
van bureau Smel uit Amsterdam. 
(afb. 1-3)
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren 
offset op de Müller-Martini druk-
aan-de-rol pers van Joh. Enschedé 
Security Print, te Haarlem. De 
4-kleuren CMYK ofwel cyaan, 
magenta, geel en zwart, daarnaast 
de fosfor L-vormige balk. De diverse 
kleuren zijn stochastisch gerasterd. 
(afb. 4)

De fosforbalk reageert zoals elk jaar 
oranje dat wil zeggen geheel anders 
dan bij de ‘normale’ zegels waarbij 
de fosforbalk geel oplicht en nalicht.
Het papier heeft een horizontale 
looprichting, overeenkomend met 
de drukrichting.
De zegels zijn zelfklevend en met 
behulp van een slit-plaat voorzien 
van een ‘tanding’. Op sommige 
plekken ziet de slit er wat minder 
scherp uit. (afb. 5)
De zwarte haak is voor de decem-
berzegels met een langere poot dan 
bij de ‘2’: (afb. 6)
De artikelnummers en product-
barcodes zijn per versie verschil-

1 2 3

7

8 9

10

4

5
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Per 1 januari 2015 zijn de post
tarieven omhoog gegaan. De binnen
landse brief t/m 20gr kost nu 69c 
[was 64c]; een brief t/m 20gr buiten 
Nederland kost 115c. Dit was 105c.

Er waren eind 2013 drie waarden verschenen: 
‘1 Nederland’ in hangblokken met 10 zelfklevende 
zegels en daarnaast een hangblok van 5 zelf-
klevende zegels van ‘2 Nederland’ respectievelijk 
een hangblok van 5 zelfklevende zegels van 
‘1 Internationaal’. Alle 3 zegels hadden het jaartal 
‘2013’ in de zegeltekening.
In het novembernummer is uitvoerig over de ‘1’ 
en de ‘1 internationaal’ met ‘2014’ geschreven, en 
in december kon gemeld worden dat ook de ‘2’ 
met het jaartal ‘2014’ werd aangetroffen, zij het 
nog niet zo massaal. (afb. 7)
Afgezien van het jaartal valt bij de ‘2’ zegel op 
dat aan de fosforbalk gesleuteld is. Duidelijk 
is deze als laatste aangebracht, na het zwart. 
Bij ‘2013’ was het zwart van de haak zichtbaar 
zwart, bij ‘2014’ wordt het zwart versluierd door 
de fosforbalk. De fosforbalk laat ook goed een 
grof raster zien. Onder de UV-lamp licht de balk 
nu goed gelig op, waar bij de ‘2013’ versie nog wel 
een donkerder soort ‘geel’ had. (afb. 8+9)
De ‘2013’ had als slit de zogenoemde ‘rechte 
buitenslit’. Bij de ‘2014’ versie is er een ‘ronde 
buitenslit’. (afb. 10)
Sinds begin 2006 – nog bij de koningin Beatrix 
zegels – hanteerde Walsall Security Printing 2 ver-
schillende slit-plaatjes: met een ronde buitenslit 

Koning Willem Alexander zegels – 2014 in het portret

lend en staan op de achterzijde van 
het hangblok: 
PostNL 341661 en +83982; Kruidvat 
341663 en +84217; Trekpleister 
341662 en +84002.
Bij afname van 3 blokken dit jaar 
geen ‘Thuis agenda’ meer, doch een 
kookboekje: ‘Good Food Book’.

en met een rechte buitenslit. Dit is met name 
goed te zien aan de onderkant van de zegels in de 
ruimte tussen de uitstekende ‘tanden’ en het niet-
zegelgedeelte. Bij een ronde buitenslit zit de tand 
niet helemaal symmetrisch. Aan de rechterkant 
zit meer ruimte dan links en bij een rechte buiten-

slit zit de tand min of meer in het midden. 
Beide slitplaatjes hadden een kenmerk dat op 
één plek dat wil zeggen op 1 van de 5x18=90 
zegels voorkomt. Bij de ‘ronde buitenslit’ had 
zegel 5 in de linkerboven-hoek een ‘brug’ over de 
uitgespaarde ruimte tussen zegels en matrix. Bij 
de ‘rechte buitenslit’ had zegel 1 in de linkerbo-
venhoek een niet-doorlopende slit zodat de zegel 
losgescheurd moest worden.
De ‘2013’ versies waren gedrukt in rakeldiep-
druk op de Chesnut druk-aan-de-rol persen van 
 Walsall Security Printing in Walsall, UK. Druk-
richting B (oven). De drukcylinders omvatten 
4x3 blokken voor de ‘1’ en 6x3 blokken voor de ‘2’ 
resp. de ‘1 Internationaal’.
Walsall Security Printing is verhuisd van Walsall 
bij Birmingham naar een industriepark bij Wol-
verhampton – i54 Business Park. International 
Security Printers is de naam waaronder ze nu 
opereren. Op 30 oktober 2014 werd de nieuwe 
huisvesting officieel geopend door koningin Eli-
sabeth II en haar man, de Hertog van Edinburgh.
Op de nieuwe locatie is een nieuw machinepark 
geïnstalleerd en zijn de Chesnut persen niet mee 
verhuisd. Voor de ‘2014’ versies is dit nog niet 
relevant, echter in de toekomst zal dit zeker wel 
het geval zijn.

6
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl

Nederlandse maximum-
kaarten van 2014
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a een kort uitstapje naar de maximafilie 
in de overzeese rijksdelen pakken we de 
draad weer op met Nederlandse maxi-
mumkaarten van 2014. De eerste plaats 

is voor de koning die in maart voor de viering van 
200 jaar grondwet wederom op een postzegel 
verscheen. Toepasselijker kan niet dan de scene 
van (1) waarin hij de eed op de grondwet aflegde. 
Stempel Amsterdam, de stad waar die gebeurte-
nis plaatsvond. Speels gevormd waren de postze-
gels, eigenlijk meer stickers, die uitkwamen voor 
de jeugdfilatelie met de postduif en de post(z)
egel. De egel (2), mooi ontwaard met het speciale 
gelegenheidsstempel waarin zowel de duif als de 
egel terugkomen.

Grenzeloos Nederland was gewijd aan onze 
relatie met Japan. De Nederlanders waren lang 
de enigen die handel mochten drijven met het 
voor anderen gesloten Japan. Dit gebeurde door 
de VOC en later de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij vanaf het kunstmatige eiland Deshima 
bij Nagasaki van. (3) De kaart is uit het Von 

Sieboldhuis in Leiden. Dit is de Japanse afdeling 
van het Etnografisch museum, genoemd naar de 
Duitse arts in Nederlandse dienst. Gedreven door 
zijn grote belangstelling voor andere culturen 
verdiepte hij zich vanaf 1822 in de Japanse cul-
tuur. Zijn geneeskunst en kennisoverdracht van 
westerse geneeskunde aan zijn traditionele Ja-
panse collega’s verschafte hem entrees tot plaat-
sen die voor anderen streng gesloten bleven. U 
ziet hem afgebeeld op de prent (4) gemaakt door 
Springer waar ook de zegel van gemaakt is.

De Europazegels hadden als algemeen thema 
Nationale muziekinstrumenten. Typisch Neder-
lands is het draaiorgel. (5) Op de zegel staat 
draaiorgel ‘De Drie Pruiken’, gebouwd door de 
Firma Perlee uit Amsterdam. De kaart is origineel 
van deze firma en verraadt dat de afgebeelde 
muzikanten in gespiegelde volgorde staan weer-
gegeven op de postzegel. Vast gedaan voor een 
betere vormgeving, zodat de grootste muzikant 
met zijn blauwe tenue nu beter afsteekt tegen 
de achtergrond. De tweede Europazegel toont de 

techniek aan de achterzijde van een draaiorgel 
met draaiwiel, orgelboek en drummechaniek. (6) 
Stempel FD Amsterdam-Westerstraat, waar or-
gelbouwer Perlee gevestigd is. Stempel Utrecht 
zou ook goed zijn geweest, omdat dit orgel jaren-
lang dienst heeft gedaan in Utrecht en thans te 
zien is in het Museum Speelklok te Utrecht.

De kinderpostzegels hadden als thema ‘kinde-
ren op kunst uit het Rijksmuseum’. Hiervan als 
mooiste kaart het kleurrijke schilderij van Isaac 
Israëls ‘ezeltje rijden’ uit 1896. (7) De tweede  is 
naar een autochrome kaart, ook uit de collectie 
van het Rijksmuseum met spelende kinderen aan 
het strand. (8) De onscherpe foto is ogenschijn-
lijk niet bijzonder, maar dat is het wel omdat ze 
-daterend uit de twintiger jaren- tot de eerste 
Nederlandse kleurenfoto’s gerekend mogen 
worden. Het speciale poststempel sluit perfect 
bij beide kaarten aan. Lof voor PostNL dat ze het 
stempelverzoek daartoe van de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en Maximafilie heeft gehono-
reerd.

N
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Op 15 november jl. vond in Nieuwegein een 
 historische gebeurtenis plaats. Na enige 
 jaren op het gebied van nieuwtjesdienst en 
 rondzendverkeer innig te hebben samen-
gewerkt, hebben de Filatelistenvereniging 
“De Globe” en de Internationale Vereniging 
“Philatelica” elkaar het jawoord gegeven 

om per 1-1-2015 samen te gaan.
Door deze megafusie ontstaat een krach-
tige organisatie met 55 verenigingen en 
5000 leden, die de toekomst met vertrouwen 
 tegemoet ziet. De nieuwe organisatie biedt 
een breed pakket van diensten aan haar 
 verenigingen, maar ook aan de individuele 

leden van die verenigingen.
Tijdens de feestelijke onthulling van de nieuwe 
naam waren vertegenwoordigers van alle 
filatelistische partijen aanwezig  en mocht men 
felicitaties in ontvangst nemen.
Voor meer informatie: www.svfilatelie.nl

De KNBF feliciteert:  
Samen werkings verband Filatelie

In Memoriam  
Ties Koek
Vlak voor het opstellen van de Bondspagina’s 
bereikte ons het bericht van het zeer plotseling 
overlijden van Ties Koek, oud-voorzitter van de 
KNBF op de leeftijd van 75 jaar.
Zijn grote bestuurlijke ervaring als voormalig 
burgemeester van de gemeenten Nieuweschans, 
Winschoten en Rheden zette hij gedurende een 
lange periode in ten behoeve van de KNBF.
Hij wordt door vele filatelisten herinnerd als een 
aimabele persoonlijkheid met een duidelijke 
 eigen mening. Na zijn aftreden in november 
2008 werd hij onderscheiden als Lid van Ver-
dienste van de KNBF. Ook kreeg hij een zilveren 
speld van JFN als erkentelijkheid voor zijn inzet 
voor het filatelistisch jeugdwerk in Nederland.
Onze gedachten gaan uit naar de familie en 
wensen hen veel kracht bij het verwerken van 
dit verlies.

Links scheidend voorzitter van De Globe, 
Joan Woldendorp en rechts Louis Nobelen, 
voorzitter van Philatelica en tevens van 
het  nieuwe Samenwerkingsverband 
Filatelie. Het logo werd opgehangen door 
Joan  Woldendorp en Jan Bongarts. 

Ties Koek op de Postex in Apeldoorn op 17 oktober 
van dit jaar. Foto: Paul Walraven

Een aangenaam verraste Albert Haan (l) neemt de speld van bondsvoorzitter Jan Cees van Duin in ontvangst.

Gouden bondsspeld 
voor Albert Haan

Ook een Bondsbestuurder krijgt wel eens een 
onderscheiding. Dat overkwam Albert Haan 
op 8 november jl. tijdens de opening van de 
postzegeltentoonstelling Limphilex 43 in het 
Limburgse Klimmen.  
Op voordracht van filatelistenvereniging 
“t Fakteurke” reikte Bondsvoorzitter 
Jan Cees van Duin de Gouden Bondsspeld 
aan hem uit.
Albert is al sinds 1969 lid van diverse vereni-
gingen, waarvan 37 jaar ook als bestuurslid en 
17 jaar als voorzitter. Zijn enthousiasme voor 

het verzamelen steekt hij niet onder stoelen 
of banken. 
Hij is docent BBF en geeft cursussen in 
 Limburg en het aangrenzende Duitse gebied.
Gedurende  een periode van 6 jaar is hij ook 
jeugdleider geweest. Daarnaast is hij mede 
organisator van vele tentoonstellingen in het 
zuiden des lands.
Met al deze filatelistische en organisa-
torische kennis is hij vanaf 1997 jurylid, 
sedert 2008 coördinator jury en sinds 2012 
 Commissaris Juryzaken van de KNBF.

http://www.svfilatelie.nl/
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samenstelling: Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Bondsbureau:
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht
(Schriftelijke correspondentie: 
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht)
Tel. 030-2894290 
Fax 030-2800128
www.knbf.nl, knbf@knbf.nl

Voorzitter:
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken:
Hans Kraaibeek

Penningmeester:
Harrie Jans

Evenementen:
John Dehé

Juryzaken:
Albert Haan

Communicatie en PR:
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vicevoorzitter:
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

Audiovisueel Centrum (AVC)
Secretaris:
J.J.M. Pieters
Tel. 071-5761726
Materiaalcommissaris:
Eric Kniese
Langestraat 71, 2312 SL Leiden
e.kniese@planet.nl

Bondsbibliotheek
Bibliothecaris:
C.H.R.T. Weevers
Tel. 023-5353624
De bibliotheek is gevestigd 
op het volgende adres:
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Tel. 035-5412526
bibliotheek@knbf.nl
Openingstijden: elke 
woensdag van 10 tot 17 uur.

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

Bondskeuringsdienst
Voorzitter:
F.C.W. van Beekum
Keurzendingen s.v.p. aan
getekend zenden aan de 
secre taris van de Bonds
keuringsdienst:
H. Veen
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer
Tel. 079-3611910
bondskeuringsdienst@planet.nl

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

O
p wat voor gebied dan ook, vele 
mensen willen graag de beste 
zijn. Niet alleen bij sportevene-

menten, maar ook op andere terrei-
nen. Postzegelverzamelaars hebben 
hun eigen terrein om hun beste kun-
nen te laten zien. De postzegelten-
toonstelling in wedstrijdverband.
Postzegeltentoonstellingen vormen 
het strijdtoneel van verzamelaars 
die met hun inzending de hoogste 
bekroning willen behalen: GOUD. 
En de wedstrijden kunnen op 
 diverse manieren en niveaus wor-
den uitgevochten.
De tentoonstellingen worden on-
derscheiden in drie categorieën. De 
derde categorie is voor degenen die 
voor het eerst deelnemen aan een 
wedstrijd of voor een gevorderde 
die met een nieuwe inzending wil 
deelnemen. De tweede categorie is 
voor gevorderden die een inzending 
hebben met een voldoende aantal 
punten om naar dit hogere niveau 
door te stromen. En de eerste cate-
gorie is voor de kampioenen die het 
hoogst haalbare op nationaal niveau 
willen bereiken, de gouden plak.
Een net als bij sport kunnen ook nog 
verschillende richtingen worden 
gekozen. Van traditioneel, postge-
schiedenis, thematisch, enzovoorts 
tot open filatelie toe. De richtlijnen 
zijn te vinden op de website van de 
KNBF: www.knbf.nl.

Maar waarom doen niet meer ver-
zamelaars mee met een inzending 
in een wedstrijdklasse? Op dit 
moment zijn ongeveer 750 verza-
melaars die min of meer regelmatig 
deelnemen aan tentoonstellingen. 
En dat aantal kan nog flink worden 
uitgebreid, want er zijn vele verza-
melaars die de stap in de wedstrijd-
ring nog niet hebben gemaakt. 

Verzamelaars die best willen en ook 
een zeer geschikte inzending heb-
ben, durven soms de beslissing niet 
te nemen, en waarom niet?

Als men dat vraagt krijgt men heel 
vaak te horen: ‘als ik meedoe dan 
krijg ik te maken met een team jury-
leden die mijn inzending afkraken’. 
Hoezo afkraken?
‘Die juryleden denken dat ze er 
alles van af weten, terwijl ik voel 
dat ik meer van mijn onderwerp of 
thema weet dan zij! En dat houdt 
mij tegen’. Heb je dat dan zelf wel 
eens ondervonden? ‘Nee, dat niet, 
ik hoorde het van een inzender die 
erg teleurgesteld was, omdat hij 
veel meer had verwacht!’ En had die 
inzender daarover gesproken met 
de juryleden? ‘Dat weet ik niet, want 
daarover zei hij niks’.

Zo ontstaan misverstanden die een 
eigen leven gaan leiden. Inderdaad 
is het zo dat de inzender in heel veel 
gevallen meer van het onderwerp of 
thema weet dan de juryleden. Maar 
dat hoeft geen belemmering te zijn. 
Integendeel, tijdens een gesprek 
tussen een inzender en de juryleden 
kunnen beiden veel van elkaar leren. 
‘Maar die beoordeling dan? Daar 
ben ik het niet mee eens! Die is véél 
te laag.’

Alvorens een inzending te beoorde-
len krijgen de juryleden een kopie 
van het plan van de inzending in 
handen, enkele weken voordat de 
tentoonstelling begint. Aan de hand 
van dit plan kunnen de juryleden 
zich voorbereiden op de beoorde-
ling. Daarbij hebben zij te maken 
met reglementen die niet alleen 
nationaal, maar internationaal zijn 
vastgelegd. Aan de hand van die 
reglementen moeten zij bepaalde 
criteria naar beste weten beoorde-
len en daaraan een aantal punten 
toekennen. Die criteria staan vast 
en ook het maximale aantal toe te 
kennen punten staat vast. Sommige 
criteria zijn zwaarder dan de andere, 
ook dat staat vast. Een jurylid heeft 
daarmee een stevig handvat om de 
inzending te kunnen beoordelen.

Maar waar gaat het soms de 
verkeerde kant op? Meestal is dat 
omdat het jurylid zich niet heeft 
kunnen voorbereiden omdat hij 
geen kopie van het plan heeft 
ontvangen. Of omdat het plan niet 
voldoende aanknopingspunten bied 
om dieper op de materie te kunnen 
ingaan. Een plan in de vorm van 
een inhoudsopgave belemmerd het 
jurylid in zijn oordeelvorming, vooral 
als een korte toelichting of inleiding 
ontbreekt waarin het doel van de 
inzending wordt beschreven. En een 
jurylid heeft op een tentoonstelling 
maar een beperkte tijd ter beschik-
king om de inzending te beoordelen 
en van een puntenwaardering te 
voorzien. Terwijl de inzender veel 
meer tijd heeft om onderzoek te 
doen en zijn inzending samen te 
stellen. Een jurylid kan niet alles 
weten! En dat beseft het jurylid 
maar al te goed. Vandaar dat hij de 
reglementen als basis neemt voor 
zijn beoordeling. Reglementen, die 
soms onbekend zijn bij de inzen-
ders en dan krijgt men inderdaad 
indianenverhalen te horen over de 
onkunde van juryleden. En dat is 
jammer, want daardoor haken vele 
potentiële deelnemers aan een 
tentoonstelling af.

Met een goede samenwerking 
tussen inzender en jurylid komen 
we een heel eind in de goede 
richting. De inzender dient een plan 
in van de inzending dat voldoende 
aanknopingspunten biedt voor de 
juryleden om zich goed te kunnen 
voorbereiden. Dit plan kan zo nodig 
worden aangevuld met een kleine 
toelichting waarin de doelstelling 
en eventuele conclusie is verwoord. 
Het plan wordt opgenomen in de 
inzending zelf, de toelichting niet.

Waarom de uitdaging niet aanpak-
ken om ook eens een inzending 
samen te stellen en deel te nemen 
aan, om te beginnen, een categorie 
3 tentoonstelling? U zult zien dat 
bij een wederzijdse goede voorbe-
reiding veel plezier te beleven valt 
en wellicht dingt u daarmee naar 
mooie bekroningen! En is dat niet 
uw doel? Dan is het deelnemen 
alleen al de moeite waard. Laat uw 
inzending zien en schrijf in!!

Albert Haan 
Commissaris Juryzaken KNBF

Een 
wedstrijd 
winnen! Foto: René Hillesum
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n 1983 is door Boekema [1] voor het 
eerst gepubliceerd over het gebruik 
in het postale verkeer van telegraaf-
enveloppen. In zijn uitvoerige artikel, 

waarin hij 10 enveloppen toont en beschrijft, 
heeft één daarvan een puntstempel. In 2006 
volgt een aanvulling hierop door Avezaat [2], 
waarin een tweede puntstempelenvelop ge-
toond wordt, alsmede een envelop met emissie 
1867 wordt genoemd, maar helaas hiervan 
geen afbeelding. Dit alles maakt het interes-
sant om opnieuw een overzicht te geven, maar 
nu gericht op enveloppen die met puntstempel 
bekend zijn, omdat die de beginperiode van 
dit uitzonderlijke gebruik markeren. In totaal 
zijn er volgens Van Welie* inmiddels 42 tele-
graafenveloppen bekend, waarvan 8 met een 
puntstempel.
Over het gebruik van telegramzegels is wel 
gepubliceerd, onder andere in de Specialiteiten 
Catalogus [3], maar dit overzicht is niet correct 
gebleken. Al eerder, in 1970, is een circulaire 
gepubliceerd [4] waaruit opgemaakt kon 
worden dat er door de HIJSM een bijzonder 
puntstempel gebruikt is. Ook dit stempel komt 
aan de orde.

Postale rol bij telegrafie
Boekema heeft uitvoerig beschreven hoe het 
verklaard kan worden dat Telegraaf diensten-
veloppen toch met een postzegel gefrankeerd 
zijn, die vervolgens met de op dat moment 
geldende poststempels zijn afgestempeld. 
Vanaf de oprichting van de Telegraafdienst 
op 1 december 1852 tot en met 31 december 
1869 ressorteert deze onder het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Per 1 januari 1870 wordt 

Tot de meest zeldzame puntstempelafdrukken behoren die, 
welke op telegramzegels en telegraafenveloppen zijn afgedrukt. 
Er zijn acht zegels met puntstempel van postkantoren en vier 
met een bijzonder puntstempel bekend. Tevens acht telegraaf-
enveloppen waarop een puntstempel is afgedrukt. Dit artikel 
geeft een overzicht van alles wat er op dit moment bekend is.
door Harrie Jans (Lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie)

I

damsche Telegraafmaatschappij, Nederland-
sche Centraalspoorwegmaatschappij, Maat-
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, 
Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij, 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
(HIJSM), Algemeene Maatschappij tot exploita-
tie van spoorwegen in België, Belgische Groote 
Centraalspoorweg, Noordbrabantsch-Duitsche 
Spoorwegmaatschappij en de Internationale 
Spoorwegmaatschappij van Mechelen naar 
Neuzen. 

De telegraafenveloppen
De nu bekende telegraafenveloppen worden 
hier behandeld in volgorde van gebruiksdata. 
Boekema gaf aan dat er geen enveloppen be-
kend zijn met een zegel van de emissies 1864 
en 1867. Inmiddels zijn er twee enveloppen 
emissie 1867 bekend geworden, waarvan één 
met combinatiefrankering.

De eerste envelop (afb. 2) dateert van 19 mei 
1871 en is gefrankeerd met een 5 cent 1867. 
De envelop is gestuurd vanuit Den Helder 
(puntstempel 53) naar Texel. Texel was op dat 
moment nog hulppostkantoor van Den Helder. 
Texel heeft gedurende het puntstempelgebruik 
geen Telegraafkantoor gehad. De envelop is 
op 19 mei 1871 ’s avonds om 10.34 uur door 
het Rijkstelegraafkantoor te Nieuwediep (de 
haven van Den Helder) overgedragen aan de 
Posterijen ter bezorging.
De tweede envelop (afb. 3) bevat als enige 
puntstempel-envelop een mengfrankering 
van de 5 en 10 cent 1867 en dateert van 15 juli 
1872. De envelop is aangetekend verstuurd, 
wat het tarief van 15 cent verklaart (5 cent voor 
het brieftarief en 10 cent voor het aanteken-
recht). De envelop is in Tiel (puntstempel 105) 
op 15 juli om 7.32 uur ’s avonds overgedragen 
aan de posterijen ter verzending naar Druten. 
 Druten is dan nog hulppostkantoor en wordt 
pas op 1 augustus 1874 bevorderd tot postkan-
toor met puntstempel 167.

Emissie 1872
Alle volgende telegraafenveloppen, die nu be-
kend zijn, zijn gefrankeerd met de 5 cent 1872.
De volgende envelop (afb. 4) is gebruikt in 
1877. De envelop werd verstuurd op 21 april 
1877 van Amersfoort (puntstempel 4) naar 
Leusden en werd om 10 uur ’s morgens over-
gedragen aan de posterijen. Leusden was toen 
hulppostkantoor ressorterend onder Amers-
foort. Op de envelop staat naast het vertrek-
stempel van het postkantoor Amersfoort ook 
het cursieve naamstempel van het telegraaf-
kantoor Amersfoort en een ‘Aangeteekend’ 

de Telegraafdienst met de Posterijen samen-
gevoegd tot Post- en Telegraafdienst onder het 
Ministerie van Financiën. Uit de eerste periode 
zijn door Boekema vier eerste emissie brieven 
en brief-voorkanten beschreven. Inmiddels 
zijn er zeven eerste emissie telegraafenvelop-
pen en -voorkanten bekend. Op 31 december 
1869 zijn er 106 Rijkstelegraafkantoren, terwijl 
er op dat moment 141 postkantoren en 702 
hulppostkantoren zijn. Tevens zijn een aantal 
distributiekantoren en bestelhuizen in gebruik. 
Het netwerk van de posterijen is dan al veel 
uitgebreider dan dat van de telegrafie. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat, zoals Boekema 
dat beschrijft, de posterijen worden ingescha-
keld op het moment dat een telegram bezorgd 
moet worden buiten het verzorgingsgebied 
van het telegraafkantoor. Bij de beschrijving 
van een van de brieven geeft Boekema aan 
dat er naast de Rijkstelegraafdienst nog acht 
concurrerende maatschappijen waren, die 
telegrammen mochten verzenden, maar hij 
noemt deze niet. Verderop in zijn artikel geeft 
hij dit nogmaals aan, maar noemt er dan maar 
7 van de 8 bij naam. Niet duidelijk is daarmee 
welke maatschappijen bij hem op dat moment 
bekend waren. Als aan de vooravond van de in-
voering van de telegramzegels (1 januari 1877) 
in een circulaire aangegeven wordt hoe de 
telegramzegels ‘onbruikbaar’ moeten worden 
gemaakt, is het aantal concurrenten gestegen 
tot negen. Deze worden in de handgeschreven 
Circulaire 6829 R d.d. 30 december 1876 van 
het Ministerie van Financiën, Afdeeling Telegra-
fie, Rekenpligtig Beheer [3] omschreven als ‘de 
bijzondere telegraaf-ondernemingen’ (afb. 1).
Het zijn de volgende ondernemingen: Rotter-

Telegrafie en 
puntstempelgebruik

1
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stempel met omranding. Het aantekenen komt 
niet tot uiting in de frankering. De envelop is 
slechts met 5 cent gefrankeerd ter voldoening 
van het standaard brieftarief. Met ingang van 
Circulaire 862 van 23 augustus 1872 wordt 
het aangetekend verzenden van telegraafen-
veloppen voortaan ambtshalve gedaan. De 
telegraafdienst is vanaf dat moment slechts 
het gewone port verschuldigd aan de poste-
rijen. Stukken die onmiddellijk besteld konden 
worden tegen kwitantie, zoals poste restante, 

werden net als voorheen niet aangetekend. In 
dat geval is de aanduiding ‘Vrachtvrij per post’ 
niet doorgehaald. Hierdoor hoefde alleen het 
postale deel (de 5 cent) betaald te worden. 
Als de aanduiding wel doorgehaald zou zijn 
geweest, dan zou door de geadresseerde het 
gehele telegramtarief plus het postale deel 
nog betaald moeten worden.

In 1878 werd in Leerdam (afb. 5) op 22 januari 
om 5.20 uur ’s middags een telegraafenvelop 

overgedragen ter bezorging in Herwijnen. Her-
wijnen ressorteerde weliswaar onder Zaltbom-
mel (en secundair onder Gorinchem), maar in 
Leerdam was het dichtstbijzijnde telegraafkan-
toor en in tegenstelling tot Zaltbommel hoefde 
vanuit Leerdam de Waal niet over te worden 
gestoken om Herwijnen te bereiken. Op de 
envelop staat het cursieve naamstempel van 
telegraafkantoor Leerdam en tevens, evenals 
op de vorige beschreven brief, het ‘Aangeteek-
end’ stempel met omranding. Ook hier geldt 
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15 16 17

waarschijnlijk hetzelfde als bij de Amersfoortse 
envelop, omdat hier de opmerking ‘Vrachtvrij 
tegen ontvangstbewijs’ niet is doorgehaald. 
De zegel is afgestempeld met puntstempel 66 
van Leerdam, waarin de punt tussen de beide 
cijfers al lang weggesleten is.

De volgende envelop is in Amsterdam (afb. 6) 
overgedragen aan de posterijen (puntstem-
pel 5) op 18 februari 1881 om 12.46 uur ’s 
middags om vervolgens als ‘poste restante’ op 
het postkantoor te blijven liggen om opgehaald 
te worden. Op dit stuk staat het cursieve naam-
stempel van het rijkstelegraafkantoor Amster-
dam. Avezaat [2] geeft aan dat ook hier terecht 
de post ingeschakeld is voor het bewaren en 
afleveren van het telegram en daarom volgens 
voorschrift het stuk gefrankeerd is en niet zoals 
Boekema veronderstelde dat deze vorm tegen 
het voorschrift zou zijn. Omdat het een ‘poste 
restante’ stuk betrof is hier geen sprake van het 
ambtshalve aantekenen van het stuk.

1885
Vervolgens zijn er twee enveloppen bekend uit 
1885. De eerste daarvan is verstuurd vanuit 
Leeuwarden (afb. 7) naar Oosterlittens op 12 
mei 1885. Om 8.32 uur ’s avonds is de envelop 
overgedragen aan de posterijen (puntstempel 
67) ter bezorging. Oosterlittens had op dat 
moment nog slechts een brievenbus, nadat 
het tussen 1852 en 1873 bestelhuis was 
geweest. Op 1 februari 1886 wordt Oosterlit-
tens bevorderd tot hulppostkantoor onder 
Leeuwarden. Op de envelop staat het cur-
sieve stempel van het rijkstelegraafkantoor 
Leeuwarden. Er zijn geen aanwijzingen voor 
aantekening, hetgeen wellicht verklaard kan 
worden uit de status van Oosterlittens, waar 
geen postale handelingen verricht konden 
worden en dus ook een aangetekende brief 
niet verwerkt kon worden.

De tweede envelop is op 5 oktober 1885 om 
12.50 uur ’s middags in Amsterdam (afb. 8) 

aan het postkantoor overgedragen. De adres-
sering is aan het postkantoor zelf, waarmee 
de envelop hetzelfde karakter krijgt als de uit 
1881 bekende envelop, waarop expliciet de 
vermelding ‘poste restante’ staat. De verdere 
uitleg en behandeling van de brief is daarom 
identiek aan die uit 1881.

De laatst bekende envelop (afb. 9) is de enve-
lop die ook bij Boekema al bekend was. Deze 
is door de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-
Maatschappij op 20 juli 1887 tussen 12 en 
1 uur ’s middags (volgens het poststempel) 
overgedragen aan het postkantoor te Zeve-
naar (puntstempel 130) voor bezorging in ’s 
Heerenberg. Het is daarmee de enige envelop 
van een telegram die door een concurrent van 
de Rijkstelegraafdienst behandeld is geweest. 
’s-Heerenberg heeft nooit onder Zevenaar ge-
ressorteerd, maar Zevenaar was het dichtstbij-
zijnde telegraafkantoor van de Rijnspoorweg, 
van waaruit de brief verder getransporteerd 
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opgeroepen zich te melden, waardoor er een 
betere afbeelding in het te verschijnen punt-
stempelboek kan worden opgenomen.

Utrecht, puntstempel 107. Hiervan is één 
echte afdruk bekend op de 1 cent, TG 1 (afb. 
19). De in de SC genoemde afdruk op de 20 
cent, TG 6 is niet bekend van enige veiling 
sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Als 
deze bestaat, dan is er geen afbeelding van 
bekend.

Vaals, puntstempel 108. Deze plaats is niet 
genoemd in de SC, maar desondanks zijn 
er twee echte afdrukken van bekend: op de 
1 cent, TG 1 (afb. 20) en de 20 cent, TG 6 
(afb. 21). Mogelijk dat deze laatste afdruk 
ten onrechte geregistreerd is als een 107 
Utrecht. De eerste zegel is vorig jaar geveild 
onder de vermelding dat het een 106 Tilburg 
zou zijn. Echter op een aantal zeer kenmer-
kende punten zijn afwijkingen geconstateerd 
tussen de afdrukken van de puntstempels 
van Tilburg in het stempelboek en die op de 
zegel. Met name het puntenpatroon van de 
punten rond het cijfer klopt niet met een van 
de bekende stempels van Tilburg, maar wel 
met dat van 108 Vaals. Deze conclusie werd 
bevestigd toen ik de afdruk van de 20 cent 
zegel te zien kreeg. Voor deze zegel is in 2003 
een certificaat afgegeven, waarop aangegeven 
is dat het stempel het tweede aan Tilburg 
(puntstempel 106) verstrekte stempel zou 
zijn. Dit was met name gebaseerd op de korte 
1 die zichtbaar is. Echter dit kan ontstaan als 
het stempel onvoldoende geïnkt is geweest 
en is geen bewijs voor het feit dat uitsluitend 
op dat kenmerk met zekerheid kan worden 
bepaald dat het een bepaald stempel zou zijn. 
Er zijn vier kenmerkende afwijkingen gecon-
stateerd. De meest duidelijke afwijking is de 
vorm van het zichtbare deel van het meest 
rechtse cijfer. Aan de linkerkant daarvan buigt 
de afdruk naar rechts toe, waardoor het geen 
6 kan zijn (afb. 22). Immers dan zou de afdruk 
aan de linkerkant recht naar beneden hebben 
moeten gaan. Het kan daarom alleen van een 
8 of 9 zijn. Bij verdere digitale analyse van het 
puntenpatroon van de zichtbare punten van 
het stempel bleek dat dit hetzelfde stempel 
als van de 1 cent zegel moest zijn. Hiermee 
blijkt dat digitale technieken steeds belangrij-
ker worden bij de vaststelling van moeilijk te 
bepalen stempelafdrukken.

Samenvatting
Er zijn nu acht echte afdrukken van een vast 
te stellen puntstempel van een postkantoor 
op telegramzegels bekend. Er is ook nog een 
telegramzegel uit de Bargmann collectie 
bekend, waarop een incompleet stempel 

zichtbaar is. Deze afdruk is onvoldoende om 
te kunnen bepalen van welke plaats dit is 
geweest.

HIJSM
In de hiervoor aangehaalde circulaire over de 
bijzondere telegraafondernemingen wordt 
aangegeven dat de HIJSM een bijzonder punt-
stempel heeft gebruikt, dat alleen punten en 
geen nummer bevatte (afb. 23): ‘Afdruk van 
een stempel met drie rijen punten, waarmede 
het zegel buiten den binnensten cirkel geheel 
bedekt wordt’. Van dit stempel zijn vier zegels 
in particuliere collecties bekend. Echter, 
omdat de afdrukken van de punten niet steeds 
op dezelfde plaats staan en er niet bekend 
is hoe het stempel er uit heeft gezien, is niet 
duidelijk of dit wel of niet echte afdrukken zijn. 
Navraag bij het Museum voor Communicatie 
heeft geen andere afdrukken van het stempel 
opgeleverd. Gezien het zeer bijzondere karak-
ter van deze stempels zijn deze desondanks 
toch in dit artikel opgenomen. Het betreft een 
blauwe afdruk op de 20 cent, TG 6 (afb. 24) 
en afdrukken op de 1 cent, 3 cent en 5 cent 
op een papierstrook (afb. 25), waarvan niet 
duidelijk is of deze deel heeft uitgemaakt van 
een telegramformulier, waarop deze zegels 
geplakt konden worden, of dat het een soort 
proefafdrukken zijn geweest. Alle afdrukken 
vertonen het beeld dat de naalden van het 
stempel door de zegels (en de papierstrook) 
heen zijn gegaan. Het is al met al een zeer 
bijzonder filatelistisch stuk.

Voor de totstandkoming van dit artikel dank ik 
de heren P. van Alteren en G.L. van Welie voor 
het ter beschikking stellen van de gegevens en 
afbeeldingen. Zij hebben gedurende vele jaren 
inventarisaties bijgehouden waardoor dit arti-
kel geschreven kon worden. Daarnaast bedank 
ik de heer van Welie voor zijn deskundig com-
mentaar. Tot slot bedank ik het Museum voor 
Communicatie voor het beschikbaar stellen 
van de afbeelding van de 60 cent Telegramze-
gel met puntstempel 84 van Onderdendam.
Mocht u in het bezit zijn van andere, hier niet 
getoonde afdrukken van een puntstempel op 
telegramzegels, dan wordt u nadrukkelijk uit-
genodigd zich te melden bij de auteur, zodat 
de afdrukken opgenomen kunnen worden in 
het puntstempelboek, waarvan de verschij-
ning gepland staat in 2016.
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kon worden naar ’s-Heerenberg. In afwijking 
van de andere enveloppen staat er ook een 
paraaf van de telegrafist op de envelop. In 
hoeverre dat dit in 1887 ingeburgerd was is 
niet duidelijk door het ontbreken van verge-
lijkbare exemplaren. In elk geval werd het pa-
raferen op dat moment bij de Rijnspoorweg 
wel gedaan. Hiermee kon worden nagegaan 
wie de telegrafische boodschap aangenomen 
en op schrift gesteld had.

De telegramzegels
In tegenstelling tot de postbewijszegels, 
waarvan de afstempeling met het puntstem-
pel vanaf 1 april 1892 verplicht is gesteld, 
is deze regel niet doorgetrokken naar de 
telegramzegels en is de afdruk met het punt-
stempel altijd tegen het voorschrift geweest. 
Wellicht dat er daarom bij de postbewijszegels 
inmiddels 103 exemplaren bekend zijn met 
een puntstempel en dat het bij de telegram-
zegels -met echte afdrukken van de gewone 
puntstempels- beperkt is gebleven tot acht 
exemplaren. Alle exemplaren zijn hier opge-
nomen en tevens wordt daarbij de afwijkingen 
van de lijst in de Specialiteiten Catalogus (SC) 
aangegeven. Daarnaast worden een aantal 
voorbeelden gegeven van valse afdrukken op 
telegramzegels. Hierbij is zeker niet gestreefd 
naar compleetheid, maar meer als illustratie 
voor de soms bedrieglijk goed nagemaakte 
stempels.

Bekende puntstempels 
Amsterdam, puntstempel 5. Hiervan zijn 
twee echte afdrukken bekend: één op de 5 
cent, TG 3 en één op de 12½ cent, TG 4 (afb. 
10, 11). De eerder in de SC aangegeven tweede 
afdruk op 5 cent is vals gebleken bij keuring 
na een veiling. Deze zegel wordt hier wel met 
twee andere valse afdrukken van puntstempel 
5 getoond. Het betreft afdrukken op de 5 cent, 
TG 3, op de 20 cent, TG 6 en op de 30 cent, 
TG 8 (afb. 12, 13, 14).
 
’s-Gravenhage, puntstempel 44. Hiervan zijn 
twee echte afdrukken bekend: één op de 1 
cent, TG 1 en één op de 3 cent, TG 3 (afb. 15, 
16). De afdruk op de 3 cent is niet bekend in 
de SC. Ook van ’s-Gravenhage wordt een valse 
afdruk getoond. Het betreft een 1 cent zegel 
(afb. 17).

Onderdendam, puntstempel 84. Hiervan is 
één echte afdruk bekend op de 60 cent, TG 8. 
Het is ook direct de meest mysterieuze zegel. 
Deze is in 1967 door de bekende filatelist Roelf 
Boekema geveild en daarna niet meer gezien. 
Er is alleen een minder goede afbeelding uit 
de toenmalige zwart/wit catalogus bekend 
(afb. 18). De huidige eigenaar wordt daarom 
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samenstelling nederland: John Dehé, johndehe@gmail.com  buitenland: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

NEDERLANDSE BLADEN

Treurnis overzee
De 165e aflevering  van het Mede-
delingenblad van de Studiegroep 
Zuid-West Pacific was het eerste 
nummer van de 46e jaargang. 
Hoewel de omslag vermeldde dat 
het om het augustusnummer ging, 
bereikte het de Beemster pas in 
de tweede week van november. 
Een  briefje van redacteur Bert van 
Marrewijk zorgde voor opheldering. 
Ze hebben een probleem bij ZWP: 
te veel leden nemen nog actief deel 
aan het arbeidsproces en daardoor 
schiet de hobby er nog wel eens bij 
in. Gelukkig lost de tijd dat probleem 
op. De redactie heeft voor een mooi 
en gevarieerd nummer gezorgd. 
De recente publicatie van Maarten 
Severijn over de grootrondstempels 
van Nederlands Oost- en West-Indië 
wordt door de auteur zelf toegelicht. 
Hij doet ook een oproep hem scans  
te sturen van het  vierkantstempel 
van Bajoenglentjir.  
Poststukken naar Indië worden 
belicht door Ton Voorbraak en 
Maarten Severijn.  Verder in deze 
aflevering veel belangstelling voor 
stempelafdrukken, paradijsvogels, 
PTT-inrichtingen in Nieuw-Guinea 
(eind 1949, Joop Hoogenboom) 
en een mooi stuk van Bert van 
Marrewijk over de filatelie in 
Suriname anno 2014: een ‘bijna-
dood’-ervaring. Het is een mooi, 
maar treurig stemmend verhaal 
over een zoektocht naar de achter-
gronden van de chaos bij Surpost, 
de Surinaamse postorganisatie. 
“Het was een schokkende ervaring 
het ooit zo fraaie gebouw [van de 
Filatelistische Dienst] in staat van 
ontbinding, afbladderend en door 
struikgewas overwoekerd terug te 
zien.” De site van de studiegroep is 
voor een deel nog ‘under construc-
tion’, maar straks hebben alle 
gepensioneerde leden volop tijd: 
www.studiegroep-zwp.nl.

Kinderen en kaarten
Het rijk gevulde Bulletin (36 pagi-
na’s, A4) van de Kontactgroep 
voor het kind en Maximafilie 
dat in oktober verscheen had een 
primeur op de omslag: het toen 
nog te verschijnen velletje van de 
kinderpostzegels van 2014. De 
zegels worden door Bate Hylkema 
uitgebreid en lovend besproken.
Ronald van der Leeden presenteert 
een mooi verhaal over klassieke 
(maximum)kaarten van Zwitser-
land. Edward Froon rapporteert over 
de nieuwe FIP-regels in de maxi-
mafilie die uitvoerig aan de orde 
kwamen op een symposium bij de 
Euromax 2014 in Poitiers. Met name 
de groei van het aantal persoonlijke 
postzegels  maakte nieuwe regelge-
ving noodzakelijk. Wat is toegestaan 
als je met maximumkaarten wilt 
exposeren? De nieuwe spelregels 
zijn heel duidelijk en iedereen kan 
nu weten waar de grenzen liggen. 
Het stuk bevat onmisbare informa-
tie, met name voor exposanten  en 
komt met heldere voorbeelden.

Edward Froon raakte bij toeval 
verzeild in een bijeenkomst van 
de ‘Orde van de Vrienden van 
Manneken Pis’.  Het inspireerde 
hem tot een uitgebreid artikel over 
dit manneke, met een flink aantal 
kaarten waarop hij figureert in vele 
gedaantes: gewoon bloot, maar ook 
aangekleed en opgedoft. Maurice 
Chevalier, een veldwachter van 
Montmartre,  Obélix, Sinterklaas, 
mijnwerker.  Een mens doet rare 
dingen in zijn vrije tijd, maar dat 
wisten wij filatelisten natuurlijk al.

Oud en nieuw
Een nieuw nummer van Thema 
is altijd een mooie mengeling van 
nieuw en vertrouwd. Vaste schrij-
vers als Gerrit Mosselman, Jan Cees 

van Duin, Peter van Nies en Jan 
Botman  zorgen voor de degelijke 
basis, waarna andere auteurs voor 
verbreding en verdieping zorgen.
Ruim baan voor de jeugd deze 
keer.  Danny Jimmink beschrijft een 
geslaagd experiment met het be-
geleiden van jeugdige exposanten 
die hogerop willen.  Marius Voshart 
bleek een coöperatief en leergierig 
jeugdlid en zag zijn collectie met 
hulp van senioren-steun flink in de 
lift raken. In Thema ook een leuk 
stuk van Michiel Horikx (13) over 
zijn verzameling prehistorische 
dieren.

Gerrit Mosselman belicht de CITES,  
een verdrag dat tracht te voorko-
men dat de internationale handel in 
dieren en planten het voortbestaan 
van bepaalde soorten bedreigt. Het 
gaat daarbij niet alleen om levende 
flora en fauna, maar ook om pro-
ducten hiervan, zoals leer, zaden of 
souvenirs van bewerkt ivoor. 
Jan Cees van Duin onderzoekt de 
bruikbaarheid van post- en verzend-
aanduidingen in een thematische 
collectie. Vaak geldt: ‘Mogelijk 
heel interessant, maar thematisch 
slechts in uitzonderlijke gevallen 
bruikbaar.’
Peter Koch  schreef een fraai 
geïllustreerd verhaal over Giovanni 
Battista Belzoni (1778-1823), een 
Italiaan die beschouwd wordt als de 
voortrekker van de egyptologie als 
wetenschap.  Hij was een belangrij-
ke ontdekker van tempels en graven 
in het Oude Egypte en zorgde 
ervoor dat dit deel van de wereld 
grote bekendheid kreeg in het 
Westen, al was het een  veldtocht 
(1798) van Napoleon  die de basis 
legde voor de ‘moderne’ egyptolo-
gie.  Geschiedenis en filatelie:  een 
ideale combinatie.
www. nvtf.nl

Treinen en zegels
In het verre Zuiden kunnen ze met 
grote tevredenheid terugzien op 
een geslaagd evenement in Klim-

men: Limphilex 43. In ’t  Faktueeltje, 
het Digizine (= digitaal verspreide 
Nieuwsbrief) van ‘t Fakteurke, 
staat een heldere samenvatting in 
trefwoorden: avontuurlijk, spannend, 
inspirerend en druk. 
Veel bezoekers, ook tussen de 
kaders, en grote drukte (ouders en 
kinderen!) rond de imposante mo-
delbaan van de Miljoenenlijn.  Een 
artikel van Wiebe ten Wolde over 
de Zweedse Inlandsbana sluit daar 
thematisch mooi op aan. 
Toch klinkt er ook wat bezorgd-
heid door in de Nieuwsbrief. 
Het is steeds moeilijker om zo’n 
evenement kostenneutraal te 
organiseren. ‘De eerste twee keer 
hielden we nog geld over! Kom daar 
maar eens om op dit moment. De 
medewerking van de buitenwereld 
is minimaal. Denk maar niet dat je 
iemand uit het openbare of publieke 
leven vindt om zo’n tentoonstelling 
te openen. In België heb je zo een 
minister te pakken en krijg je veel 
presentjes en subsidies. Soms denk 
ik wel eens: “zijn wij filatelisten me-
laats of hebben we de zwarte bui-
lenpest, of zo? Als wij de Bond niet 
hadden en de GSE, dan kon je een 
tentoonstelling gevoeglijk vergeten. 
Maar ook lokaal: de gemeente sub-
sidieert eenmalig, 35 euro, die wij 
natuurlijk in dank aanvaarden. Zou 
bij  gelegenheid van het feit dat het 
spoor langs Klimmen en Voerendaal 
100 jaar bestaat, een wat ruimere 
ondersteuning niet mogelijk zijn? 
Forget it! Ze hangen de affiches niet 
eens op.”
www.fakteurke.nl.

Volop  mogelijkheden
Het verzamelen van postzegels van 
de USA kan zich bijna niet beperken 
tot het scoren van de hoofdnum-
mers. Plaatfouten, velrandbijzon-
derheden, opdrukken, je kunt alle 
kanten op. Het novembernummer 
van USCA Post, het contactorgaan 
van de vereniging voor USA en 
Canada filatelie, laat daar weer een 
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paar fraaie staaltjes van zien.
Arnold van Herk gaat in op de plaat-
fouten. Hij legt uit hoe ze kunnen 
ontstaan, welke soorten er zijn  en 
richt zich met name op plaat fouten 
van gegraveerde, in diepdruk 
geproduceerde, zegels. Hij ver-
taalde en bewerkte daarvoor een 
 Amerikaanse bron. Engelstaligen 
hebben een mooie omschrijving 
voor het verzamelen van plaat-
fouten: dotty collecting. 

Nogal wat Amerikaanse postze-
gels hebben een directe link met 
de geschiedenis van het land, of 
vertonen typisch Amerikaanse 
zaken als de nationale vlag of de 
zeearend, de ‘bald eagle’. Max Lerk 
schreef erover in hoofdstuk 7 van 
zijn reeks ‘Americana’.  Arnold 
van Herk beschrijft ‘Zomaar een 
zegeltje’, de Amerikaanse Scott 796 
(1937), een vierkant zegeltje, met 
een afbeelding die maar nauwelijks 
te ‘ontcijferen’ valt. Het verhaal 
erachter is dat van  Amerikaanse 
pioniers die in 1587  vanuit Enge-
land de grote oversteek maakten. 
Een van hen, Eleanor Drake, kreeg 
kort na de aankomst een dochter, 
Virginia, het eerste blanke kind dat 
op Amerikaanse bodem geboren  is, 
op 15 augustus 1587. 
www.usca.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Plakker perikelen
De American Philatelist heeft 
naast vele boeiende (en ook 
minder boeiende) artikelen ook 
een brievenrubriek. Lezers kun-
nen hierin reageren op artikelen, 
vragen stellen en ook reageren op 
brieven. Recent heeft hier blijkbaar 
iets ingestaan over plakkers, want 
in het novembernummer staan 
twee uitgebreide epistels over het 
verwijderen van plakkers. Uit de 
eerste brief blijkt dat veel Ameri-
kanen (net als wij) een voorkeur 

beginnen te krijgen voor het kopen 
van complete verzamelingen in 
plaats van  het bestuderen van 
handelarenalbums op verenigings-
avonden dan wel het uitpluizen van 
rondzendboekjes (geloof me, dit is 
vaak ook goedkoper). Volgens deze 
schrijver is namelijk de hamvraag 
‘mag het album kapot?’. Het uitknip-
pen van de zegel uit het blad is vaak 
al een hele mooie stap om verder 
te handelen omdat de plakker van 
meerdere kanten te benaderen is. 
Lukt het niet om dan zonder schade 
de plakker los te krijgen, dan komt 
er water aan te pas. Dit mag uiter-
aard niet bij ongebruikte zegels en 
zegels met loslatende inkt, welke bij 
de Nederlandse overzeese gebieden 
en diverse Britse zegels uit het 
George V tijdperk voorkomen (noot 
van schrijver: ook bij de Edward en 
Victoria periode trouwens). Wat 
daarna volgt is een uiteenzetting 
hoe een plakker voorzichtig met 
een pincet los te werken van de 
bladzijde. Ten slotte volgt de opmer-
king dat ook een ongebruikte zegel 
met een stuk voorzichtig rond-
geknipt albumblad nog erg verza-
melwaardig is. Een tweede schrijver 
is meer een avonturier. Eerst wordt 
de plakker met een pincet met 
geslepen randen (een soort scalpel)  
doorgesneden. Het plakkerrestant 
kan dan worden afgeweekt. Bij 
een ongebruikte zegel wordt een 
sweatbox ingezet, of er wordt een 
druppel afweekvloeistof op de plak-
ker aangebracht die voorzichtig met 
een pincet wordt losgemaakt als de 
plakker ribbelig wordt.
Verderop in het blad een mooi 
artikel dat laat zien hoe leuk een na-
oorlogse verzameling postgeschie-
denis kan zijn. Op 14 september 
1975 wordt het posttarief voor een 
binnenlandse kaart in de VS naar 
7 cent verlaagd en vervolgens op 
30 december 1975 verhoogd naar 
9 cent. Een speciale zegel wordt 
er niet voor uitgegeven, er is nog 
ergens een paar jaar eerder een 
7 cent Franklin zegel uitgegeven. 
Wat wel volgt is een briefkaart van 
7 cent met Charles Thomson. Veel 
postkantoren maken echter hun 
kaarten van 8 cent op die ze voor 
7 cent verkopen. Deze 7 cent kaart 
is correct gebruikt als enigszins 
schaars te beschouwen (maar 

geloof me, hier vind je hem gewoon 
in de euro-bakken want hij straalt 
het zeldzame niet uit). Toch kan de 
schrijver er een aantal tonen welke 
gebruikt zijn van het begin tot het 
einde van de periode. Er is een 
voorbeeld van de eerste dag, maar 
ook een kaart die op de allerlaatste 
dag van het tarief is gepost.
www.stamps.org

Oproep
Een van mijn favoriete bladen is 
het maandblad van de Studiekring 
Filatelie Antwerpen. Het oktober-
nummer gaat verder met het artikel 
over Tongeren in de eerste wereld-
oorlog met veel mooie illustraties. 
Maar waar ik even aandacht voor 
wil vragen is een oproep naar inlich-
tingen over Duitse treinstempels 
gebruikt in België gedurende de 
eerste wereldoorlog. Indien u stuk-
ken hiervan heeft, maar vooral ook 
bijkomende zaken als tijdschema’s, 
stopplaatsen, voorschriften etc. dan 
graag een mailtje naar Hubert de 
Belder: hde_belder@hotmail.com.

De laagste oplage
Even een vraagje, weet u wat de 
Zwitserse zegel is met de laagste 
oplage. Nee, niet de Bazeler duif. 
Ook niet de dubbele Geneve en ook 
niet de Zwitserse nummer 1. Het 
is de dienstzegel voor Industriële 
oorlogseconomie van 7½ cent met 
dunne opdruk. Oplage 5.000 stuks. 
De serie is tussen 1918 en 1919 
uitgegeven en was niet beschikbaar 
voor het publiek. Op 28 juni 1919 
werden de restanten verkocht aan 
het publiek met een toeslag van 
20 %. Overigens zijn alle zegels 
uit de serie met een lage oplage 
(de hoogste is zo’n 40.000 stuks) 
wat echter niet altijd blijkt uit de 
cataloguswaarde.  De Schweizer 
Briefmarken Zeitung nummer 10 
en 11/2014 bevatten een tweedelig 
artikel over deze emissie. Er zijn 
veel zegels met valse opdrukken 
in omloop. Deels zijn deze gemak-
kelijk te herkennen omdat ze met 
moderne druktechnieken als een 

laserprinter zijn aangebracht. 
Andere zijn moeilijker te herkennen, 
zeker omdat de zegels blijkbaar zijn 
overdrukt met clichés met 25 licht 
afwijkende opdrukken. Het lijkt het 
verstandigst om deze zegels uitslui-
tend gekeurd te verwerven.
Verder in dit tijdschrift ook een 
mooi stuk naoorlogse postge-
schiedenis. Er wordt een overzicht 
gegeven (met illustraties) van de 
speciale grenstarieven die golden 
tussen Zwitserland, Oostenrijk en 
Liechtenstein van 1 juli 1951 tot 1 juli 
1971. Het betreft het gebied rond 
Bregenz en St. Gallen. Er worden 
brieven getoond die op zich niet 
zo opvallen, behalve dat ze met 
een vreemd tarief zijn gefran-
keerd, ergens tussen binnenland 
en buitenland in. Ook in dit geval 
kan rustig het met kennis zoeken 
in brievenbakken op beurzen een 
mooie bron van materiaal zijn. 
Ook de liefhebber van echt oude 
brieven komt aan bod. Tussen 1798 
en 1814/5 (de tijd van Napoleon) 
was de Franse post actief in Genève. 
Wederom een tweedelig overzichts-
artikel over deze post. Het artikel 
eindigt met een tabel waarin alle 
bekende stempels zijn opgenomen. 
De stempels dragen meestal de 
naam Genève met het rayonnum-
mer 99 (analoog aan de stempels 
die we in Nederland kennen uit de 
Franse bezettingstijd). Het artikel 
is absoluut een aanrader en kan 
dienen als startpunt voor een 
dergelijke verzameling, zeker omdat 
ook de tarieven overzichtelijk wor-
den weergegeven.
www.vsphv.ch

http://www.usca.nl/
http://www.stamps.org/
mailto:hde_belder@hotmail.com
http://www.vsphv.ch/
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Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, etc.). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
maximaal zes regels langer maken: per extra regel wordt 3,50 euro 
in rekening gebracht. Met uw kleine annonces wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aandacht gebracht van de ruim 22.500 lezers die 

ons blad  ontvangen. Bovendien geven veel lezers het blad aan andere 
belangstellenden door, zodat het ‘bereik’ van uw annonces nog groter 
wordt! Om annonces op te geven: maak gebruik van onderstaand formulier 
(of van een fotokopie daarvan). Op een andere wijze kan het niet, omdat er 
een getekende machtiging nodig is om het verschuldigde bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. Stuur het duidelijk ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye, Prieelvogelweg 5, 1349 CG AlmereHout

Vermelding van uw naam en 
adres (of naam en telefoon-
nummer) in de advertentie 
is verplicht. Plaatsing onder 
 nummer kost vier euro extra.

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00

Wilt u iets kopen of verkopen? Plaats een kleine annonce in Filatelie!

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

ATTENTIE!  Kruis hiernaast aan in welke rubriek u uw kleine annonce opgenomen wenst te zien:     Aangeboden      Gevraagd      Diversen

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere-Hout tot het 
eenmalig afschrijven van het verschuldigde bedrag van zijn/haar eigen banknummer.

Naam:  ..................................................................................................................................................................

Straat en nummer :  .........................................................................................................................................

PC + Plaats:  .......................................................................................................................................................

Telefoon:  .............................................................................................................................................................

IBAN:  ....................................................................................................................................................................

Ten name van:  ...................................................................................................................................................

Handtekening:  ..................................................................................................................................................

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen met een ondertekende machtiging worden in behandeling genomen.  
Sluitingstermijn: minimaal vijf weken voor het verschijnen van ‘Filatelie’.

Het Handboek Postwaarden 
 Nederland, u heeft hier uitvoerig 
over kunnen lezen in het september-
nummer, heeft uw hulp nodig.
door Gert Holstege

ij de voorbereiding op de emissie 
Bevrijdingszegels 1944-1946 blijkt dat 
het gebruik van deze zegels in de peri-
ode voor 1 april 1946 niet erg duidelijk 

is. In het Handboek zullen we ingaan op hoe bij 
de Nederlandse regering in Londen de voorbe-
reidingen voor deze emissie verliepen, maar 
ook zouden we een overzicht willen geven over 
het gebruik van de zegels door de Nederlandse 
marine in Engeland en in de rest van de wereld. 
De zegels zijn ook in handen van Engelse, Ierse 
en Amerikaanse handelaren gekomen en vanaf 
oktober 1944 tot in 1946 in het bevrijde zuiden 
van Nederland gebruikt. Een voorbeeld van 
een dergelijk stuk uit juni 1945 wordt hier afge-
beeld, waarbij de frankering overigens geheel 
onjuist was, aangezien de briefkaart niet per 

Oproep  
aan de lezer

B

‘An das jüd. Comité zur Vermittlung an  
Frau Ferd. Rothschild, Santiago, Chili’

“Kerkrade, den 15 Juni 1945
Meine liebe Frau Rothschild,
endlich ist der so lange ersehnte Frieden da! 
Ich war klar für England, bekam ½ Tag zu spät 

zur Pass, dadurch kein engl. Visum. Nur ging 
ich illegal nach Holland. Als die Polen-Trans-
porte begannen, hiess es “untertauchen”! 
Zwei Jahre lebendig begraben, eine harte Zeit. 
Wir haben das Leben gerettet – c’est tout –. 
Holland ist schwer getroffen. Von m. Angehör. 
habe bis jetzt noch nichts gehört. Sie waren 

klüger, gingen zeitig aus Hitler – Deutschland.
Wie sind Sie Allen über den Krieg gekommen. 
Ich würde mich sehr freuen bald Gutes von Ih-
nen zu hören. Man darf nur karten schreiben.
Mit den herzlichsten Grüssen, Ihre Anna 
Reiss, z. Zt St. Elisabethstift, Kerkrade, 
Holland, Limburg.” 

luchtpost werd vervoerd en 7½ cent het juiste 
tarief zou zijn geweest. Vraag blijft overigens 
of de briefkaart ooit bij de geadresseerde is 
aangekomen. Gezien de geschiedkundig zeer 
interessante inhoud, waaruit blijkt dat men wel 
degelijk op de hoogte was van wat de ‘Polen-
Transporte’ inhielden, tonen we eveneens de 
achterzijde van de briefkaart. 
Graag zouden wij uw medewerking willen, 
en u oproepen om in uw collectie te willen 
nagaan of u poststukken gefrankeerd met deze 
Bevrijdingszegels bezit, gelopen tussen 15 juni 
1944 en 1 april 1946. Graag ontvangen wij een 
scan, (300 dpi), om dit poststuk misschien in 
het Handboek te kunnen afbeelden. U kunt ons 
bereiken via de website www.postwaarden.nl. 
Ook indien u collega-verzamelaars kent die in 
het bezit zijn van dergelijke stukken vernemen 
wij dat graag. Op 1 april 1946 werden de Bevrij-
dingszegels op alle postkantoren in Nederland 
verkrijgbaar gesteld, waarbij ook de waarden 
15, 17½, 22½, 25, 40 en 50 cent, die daarvoor 
niet waren uitgegeven.



 JANUARI 2015 FILATELIE 25

Speciale 
catalogus 

2015

€12.90

www.nvph.nl
Specialiteiten-
catalogus 2e editie 
€ 59.90€ 32.90

Postzegels 
van Nederland 2015/16

Catalogus 
Postzegelde nieuwe

Verkrijgbaar vanaf 14 januari 2015
Met originele NVPH-Nummering 
en Prijsnoteringen
Alle postzegels tot einde 2014Ook nog verkrijgbaar:

15734 Adv NVPH JC2015-2016_Filatelie_210x297.indd   1 21/11/14   11:06FI2015-01 bw nvph.indd   1 05-12-14   09:54



26 FILATELIE  JANUARI 2015

  

 
samenstelling Jan Borluut, borluut.jan@gmail.com

De Belgische Postzegel 
de afgelopen 25 jaar

et landschap van de post-
zegel is de afgelopen 25 
jaar ingrijpend veranderd.
In 1989 waren de meeste 

postzegels verkrijgbaar in vellen 
van 30 of 50 stuks. Er waren geen 
rolzegels en geen postzegelboekjes 
[afgezien van wat kunstzegels welke 
plano op karton waren geplakt]. 
Er waren nog geen zelfklevende 
postzegels en geen loket-frankeer-
apparaten.
Er was nog onderscheid tussen 
de machinale afhandeling van 
drukwerk en brieven. Voor de eerste 
categorie werden de postzegels 
op papier met gele fluorescentie 
gedrukt, voor de tweede op papier 
met fosforescentie.  

Buzin
De frankeerserie vogels naar 
ontwerp van André Buzin (1) 
was overwegend voor drukwerk, 
die met de beeltenis van koning 
Boudewijn, naar ontwerp van Anne 
Velghe-Wiśniewska, voor briefpost. 
Die laatste serie werd kort voor de 
dood van koning Boudewijn nog 
gedeeltelijk vervangen door zegels 
naar ontwerp van Michel Olijff. 
Aanleiding was de 60e verjaardag 
van de koning. Slechts 5 waarden 
zouden er verschijnen. 

Albert II
Na de dood van Koning Boudewijn 
op 31 juli 1993, en de overname 
van de kroon door diens broer 
Albert, verschenen er een groot 
aantal elkaar snel opvolgende korte 
frankeerserie met de beeltenis van 

H
koning Albert II. De vogelserie ging 
onverdroten voort.
Eerst koning Albert zonder bril 
[1993-1995], daarna met bril [1996-
1998] . Beide series ontworpen 
door het duo Myriam Voz en Thiery 
Martin [MVTM]. (2)

Voor de aanstaande invoering van 
de Euro werd een serie duale waar-
den [zowel francs als euro centen] 
aan gemaakt. Het portret werd weer 
aangepast door MVTM, echter 
nu kreeg ook  graveur Guillaume 
Broux credits (3). Alhoewel, slechts 
twee waarden in plaatdruk zouden 
er verschijnen:  50f/1.24 € en de 
200f/ 4.96 €.

Blaadjes
Ondertussen was -in navolging van 
Nederland en Duitsland- De Post 
overgestapt op de verkoop van 
blaadjes van 10 zegels. Een poging 
om verplicht te stellen dat het 
gehele blaadje werd gekocht haalde 
het niet in het Belgische parlement. 
Naderhand werd dit door de Post 
gecompenseerd door de losse ver-
koop te verzwaren met 10c extra.
In november 2002 werd een andere 
tariefstelsel ingevoerd waarbij geko-
zen kon worden voor een prioriteits-
behandeling. De zegels kregen een 
tab met ‘prior’ erop. (4)

In 2005 verschenen enkele waarden 
met de koning in generaalsuniform 
waarbij al gelijk discussie ontstond 
over het juiste aantal strepen... 
Deze serie werd nog tot in 2009 
uitgebreid. (5)

Zonder waarde
Na 5 jaar – in oktober 2007 – alweer 
een systeemverandering. Zegels 
zonder waardeaanduiding maar met 
een ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’ en ‘7’ – net zo iets als 
dat in Nederland pas in 2010 werd 
ingevoerd. De hogere cijfers werden 
slechts benut bij enkele koning 
Albert zegels. Voor Europa respec-
tievelijk Wereld een ‘1’ en een ‘3’.
Was de noodzaak tot gebruik van  
papier met een luminescentie al 
nauwelijks meer te verdedigen. 
Toen in oktober 2007 ook het 
‘Prior’ verdween waren de remmen 
pas goed los voor wat betreft het 
papiergebruik. Er werd van alles op-
gemaakt en pas in 2009 werd onder 
het mom van de FSC kwaliteits-
keurmerk ook het gebruik van een 
gomlaag onder de zelfklevende lijm 
losgelaten. Beter gezegd: De zelfkle-
vende zegels laten niet meer los van 
de enveloppe zonder een beschadi-
ging te riskeren. Duurzaamheid 
contra éénmalig gebruik van een 
postzegel.

Verschraling
Na 25 jaar is het postzegel-
landschap flink verschraald. De 
meeste postkantoren zijn gesloten 
en vervangen door postpunten in 
supermarkten en tankstations. De 
lange reeks zegels – gevarieerd in 
nominale waarde [vogeltjes] – is ge-
reduceerd tot enkele non-value-indi-
cators zoals onze Engelse collega‘s 
zeggen. Wie slechts een enkel zegel 
acuut nodig heeft valt terug op de 
‚barcode blaster‘ ofwel de loketfran-
keermachine (6). Per ‚zegel‘, maar 
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wel 10c extra te voldoen!
Op de meeste verkooppunten zijn 
geen bijzondere uitgiften meer te 
krijgen. Slechts het standaard-reper-
toire in zelfklevers. De postzegelver-
zamelaar dient een abonnement te 
nemen of naar de filatelie-boetieks 
[Mechelen, Brussel] te gaan, waar 
de bijzondere zegels klaar liggen die 
kennelijk uitsluitend voor hem/haar 
zijn uitgegeven. In extreme zin geldt 
dat voor de vele blokken van 2 zegels 
met ‘3 Wereld’ zoals die de laatste 
jaren zijn uitgegeven. De kip met de 
gouden eieren. Hoe lang nog?

De Belgische postzegels in 2015
Op 20 oktober 2014 werd de jaar-
lijkse presentatie van de Belgische 
postzegels in 2015 gehouden. In de 
zaal van Wolubilis te St. Lambert-
Woluwe bij Brussel werden enkele 
honderden!  vertegenwoordigers van 
de Belgische filatelie getrakteerd op 
een fonkelend schouwspel waarin de 
nieuwe zegels op het grote scherm 
voorbijtrokken (7). Na een uur was 
er gelegenheid om bij een drankje 
en een hapje de ontwerpen van de 
zegels – voor het gehele jaar 2015 
dus – te bekijken en te bespreken 
met de aanwezige ontwerp(st)ers en 
mensen van de Zegelwerkplaats te 
Mechelen.
Opmerkelijk was het groot aantal 
zegels dat in plaatdruk [al of niet 
gecombineerd met rakeldiepdruk] 
zal verschijnen. En nog opmerkelijker 
was dat behalve de trouwe Guil-
laume Broux weer een opdracht was 
gegeven aan buitenlanders waaron-
der Martin Mörck en een Chinese  
graveur. Pierre Leempoel – productie-
manager van de Zegelwerkplaats – 
was nauwelijks (eigenlijk niet) 
bekomen van zijn reis naar Shanghai, 
China waar hij veel verwacht van een 
nauwere samenwerking.

1

2 4

3 6

5

7
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oorloop handstempels 
worden gebruikt bij 
passage van het ABP 
zonder opening. Deze 

handstempels zijn cirkels waarin 
A met ABP lettercode; bij de 
machinale doorloopstempels 
staan horizontale strepen tussen 
de cirkels. (afb 7)
Doorloopstempels met een L 
in plaats van de A in de cirkel 
worden gebruikt door officiële 
instanties; ze komen weinig voor.

3. Censorkenmerken:  
stempel, handmatig, chemisch
De censoren zijn al vrij snel 
zichtbaar. Voor ieder ABP heeft de 
censor eigen stempel-kenmerken. 
Meestal bestaan deze uit getallen 
of letters, al dan niet in kaders. 
De censoren van ABP München 
hebben daarnaast nog andere 
karakters en bloemmotieven. Van 
sommige ABP’s is te onderschei-
den de plaats van de censor in het 
proces of de rang of status van de 
censor. 
Soms duidt dit op aangetekende 
of transit post of betreft het een 
datumstempel. Ze komen voor 
op de voor en achterzijde van de 
brief. Soms op de ingesloten brief.
Vaak zijn meerdere (zelfde) ken-
merken aangebracht. Veel is hier 
nog onduidelijk. 
Voorbeelden van censorken-
merken staan op de voorbeeld-
brieven; (afb 10-13) 
Nog lastiger zijn de censor-
kenmerken in handschrift. 
Weer grote verschillen per ABP. 
 Getallen of getallencombinaties, 
letters in potloodschrift, in ver-
schillende kleuren voorkomend. 
Vaak op een vaste plaats op het 
poststuk. Ze komen ook voor 
op de ingesloten brief. Ze zijn 

Dit is deel twee van het eerste artikel uit 
een reeks over Duitse censuur van civiele 
post tijdens de Tweede Wereld oorlog. Het 
is inleidend en bevat algemene informatie 
over deze censuur. In volgende artikelen 
 worden de belangrijkste censuurinstellingen 
(Auslandsbriefprüfstellen: ABP’s) behandeld.
door Nico Bader

D

Duitse civiele postcensuur tijdens
de Tweede Wereldoorlog [1-2]

 opgenomen in ‘Landsmann’.
Het is niet altijd duidelijk wat 
wordt aangeduid. Sommige ken-
merken duiden op transitpost, 
aangetekende post of de status 
van de censor. Voorbeelden hier-
van staan op voorbeeldbrieven. 
(afb 10, 11 en 12)
Chemi sche controle door de 
censor is zichtbaar als vloei-
stofvegen, meestal blauw, en 
gebruikt om onzichtbare inkt, als 
geheimschrift, op te sporen. Ze 
komen ook voor op de ingesloten 
brief. Mogelijk zijn er ook andere 
chemische of fysische controles 
uitgevoerd welke geen zichtbare 
sporen nalaten (afb 11 en 12)

4. Andere kenmerken
Deze zijn te specifiek (en 
meestal) te zeldzaam om hier te 
behandelen. Het betreft stem-
pels en stroken van afkeuring 
en terugzending (Zurück) van 
niet geaccepteerde poststuk-
ken. Of briefjes met tekst in niet 
geaccepteerde poststukken. 
Ook komen afzenderstempels 
en dienst stempels voor.

Drie te onderscheiden 
perioden
Het censuurwezen in het 
Derde Rijk is zeer uitgebreid en 
complex. Er vallen 3 perioden te 
onderscheiden:
1e periode: voor september 
1939. Tussen de twee wereld-
oorlogen bestaat er al post-
stukcontrole op deviezen. Deze 
controle is niet algemeen en 
dient officieel om het verkeer in 
deviezen in poststukken van en 
naar het buitenland te contro-
leren. Welke criteria voor deze 
controle gelden is niet duidelijk. 
Dit is ook niet altijd duidelijk voor 

Afb 9 Brief van Nederland naar Duitsland, verzonden op 18 juli 1939; 
op de achterzijde deviezen controlestrook met afstempeling in Rheine.

Afb 10 Brief van Nederland naar België, verzonden op 1 augustus 1941, gecensureerd in ABP Keulen 
(c) . Strook 5, machinestempel, censorstempels en censor handschrift op de voorzijde midden boven.

Afb 7 Voorbeelden van 
doorloop handstempel en 
mechanische doorloop-
stempel; resp. van ABP 
München en Berlijn.
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Afb 8  Aantallen van de verschillende typen van de censuurkenmerken 
per ABP (uit ‘Landsmann’ 2008, zonder de latere aanvullingen, en de 
categorie F =zeldzaam, niet is meegenomen).

ABP  a b c d e f g

Stempels: handstempels 14 33 21 37 17 16 18
 handstempels, mach. 1 4 1 1 3 - 10
 id op strook 7 1 3 4 6 3 3 8
 handstempels, doorloop 7 19 11 15 41 5 17
 id, machinaal - 1 1 1 1 - 1
Sluitstrook: strook 6 4 4 10 4 1 1
 rolstrook 1 14 4 8 8 4 8
 mechanische strook 7 3 3 1 3 2 3 6
Censormerken: stempel 1 9 13 32 8 20 22
 handschrift 3 17 3 5 3 6 3

Afb 11 Brief van 
Denemarken 
naar Nederland, 
verzonden op 
14 juli 1944, 
gecensureerd in 
ABP Hamburg 
(f). Strook 7, 
handstempel en 
machinestempel, 
censorstempels 
AIII en 24,  cen-
sor handschrift 
voorzijde midden 
onder en op de 
achterzijde che-
mische censuur.

Afb 12 Brief van 
Zweden naar 
Zwitserland, ver-
zonden op 1 april 
1944, gecen-
sureerd in ABP 
Berlijn (b). Strook 
5, handstempel, 
censorstempel 
575-, censor 
handschrift 
voorzijde 
linksboven en 
linksonder en op 
de voorzijde che-
mische censuur.

wat betreft afzender en geadres-
seerde.
Het is waarschijnlijk dat er ook 
politieke gronden waren voor 
opening van het poststuk. De 
gecontroleerde brieven worden 
voorzien van een sluitstrook 
met de tekst: Zur Devisenüber-
wachung zollamtlich geöffnet. 
Op de sluitstrook staat het post-
stempel van de plaats van vertrek 
of aankomst in Duitsland. Het 
betreft in de regel de stempels 
van grotere postkantoren of trein-
stempels (het eerste of laatste 
deel van het traject in Duitsland). 
afb 9 geeft een voorbeeld van een 
brief van Nederland naar Duits-
land, verzonden op 18 juli 1939, en 
afgestempeld in Rheine. 
2e periode: van september 1939 
tot februari 1944. In deze periode 
staat de censuur onder controle 
van de ‘Oberkommando der Wehr-
macht’. De eerste maanden ko-
men nog de deviezencontrolestro-
ken voor in de ABP’ s Königsberg, 
Berlijn, München, Frankfurt en 
Wenen; in het algemeen zonder 
stempel op de strook. De censuur 
is in opbouw wat zichtbaar is aan 
het poststuk met uitsluitend de 

sluitstrook als censuurkenmerk. 
Ook ontbreken de lettercodes nog 
in de stroken en stempels. Maar al 
snel, vanaf half 1940, vermeerdert 
het aantal en de duidelijkheid van 
de kenmerken (zie de voorbeeld-
brieven). 
3e periode: vanaf februari 1944 
tot het einde van de tweede we-
reldoorlog staat de censuur onder 
toezicht van de ‘Geheime Staat-
spolizei’ (Gestapo). ‘Oberkom-
mando der Wehrmacht’ of ‘OKW’ 
wordt in de strook of stempel in 
een aantal gevallen vervangen 
door Zensurstelle.

De aard en de waarde  
van censuurstukken
Door de wijdverbreidheid en 
lange periode van censuur is het 
aantal poststukken met censuur-
kenmerken enorm groot. Ieder 
censuurpoststuk is een historisch 
document.
Het grote aantal censuurkenmer-
ken zorgt tevens voor een grote 
verscheidenheid. Dit is getracht 
zichtbaar te maken in het schema 
(afb 8). Hierin staan de voor-
komende aantallen verschillende 
typen per kenmerk en per ABP, zo-

als deze door ‘Landsmann’ (2008) 
worden genoemd. Aanvullingen 
van de ‘Landsmann’ na 2008 zijn 
niet meegenomen. Ook de cate-
gorie F, uiterst zeldzaam, is niet in 
de aantallen meegenomen.
Naast de censuurinstelling en de 
censuurkenmerken is het tijdstip 
van verzending van belang. Ook 
het post ontvangende land A en 
het land B van waaruit verstuurd 
is, is interessant. A en B kunnen 
‘Inland’ of ‘Ausland’ zijn. Met de 
landen waarmee men in oorlog 
is, is geen postverkeer, maar 
tussen de bezette landen en deze 

landen is er wel postverkeer. 
Verder kunnen de postzegels en 
afstempeling op het poststuk nog 
interessant zijn. Kortom een hele 
grote variatie in brieven.
Bij een grotere verzameling is het 
handig en bijna onontbeerlijk de 
verschillende (censuur) gegevens 
van het poststuk in een database 
op te slaan. Men behoudt zo het 
overzicht over de verschillende 
kenmerken.
Poststukken verzonden  binnen 
het Inland met censuur zijn 
zeldzaam. Hetzelfde geldt voor 
ansichten met censuur, verzon-
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den van het Inland naar het 
Aus land na mei 1940 tot het einde 
van de Tweede Wereldoorlog.
Dubbele of driedubbele censuren 
(van meerdere landen) maken het 
poststuk extra waardevol. Echter 
op brieven, verzonden tussen 
Duitsland en Spanje of Italië, zijn 
dubbele censuren vrij algemeen.
De waarde van een censuurstuk 
wordt op de eerste plaats bepaald 
door de censuurkenmerken. De 
andere factoren kunnen extra 

waarde toevoegen. 
‘Landsmann’ hanteert voor de 
prijs van een poststuk met cen-
suur een zes klassensysteem al 
naar gelang zeldzaamheid, geba-
seerd op de censuurkenmerken. 
Klasse A is zeer algemeen; waarde 
ca. 1 euro. Klasse E is zeldzaam, 
waarde 20-40 euro en klasse F 
uiterst zeldzaam, vanaf 40 euro.
Riemer hanteert een waarde 
systeem gebaseerd op ‘waarde-
punten’. Het procentuele aandeel 

Afb 13 Aangete-
kende brief van 
Duitsland naar 
Zwitserland (Rode 
Kruis) verzonden 
op 11 december 
1944, gecensureerd 
in ABP München 
(d). Strook 6, 
handstempel, en 
censorstempels. 
Tweede plaats-
stempel Soldin 
linksboven, vol-
gens voorschrift 
september 1943.

van een censuurkenmerk is hier 
maatgevend.
Kortom: er gelden, anders dan 
bij postzegels, geen eenduidige 
prijzen. De verzamelaarster/ver-
zamelaar bepaalt uiteindelijk zelf 
wat een censuurstuk haar/hem 
waard is.

Een paar voorbeelden
Afgebeeld een aantal brieven 
waarop de hiervoor genoemde 
kenmerken. (afb 9-13)

Bronnen
AGZ (Arbeitsgemeinschaft Zensurpost e.V.) 
Rundbriefe.
Horst Landsmann. Die Zensur von Zivilpost in Deutsch-
land im 2. Weltkrieg. Ein Katalog der im 2. Weltkrieg 
von den Auslandsbriefprüfstellen und anderen Zensur-
stellen in Deutschland und den besetzten Gebieten auf 
Zivilpost verwendeten Zensurvermerke. (2008)
Karl Heinz Riemer. Die Überwachung des Auslands-
briefverkehrs während des II. Weltkrieges durch 
deutsche Dienststellen, Handbuch und Katalog, 
2. unveränderter Nachdruck 2004.
K.K. Wolter. Die Postzensur. Handbuch und Katalog. 
(1965)
A. Wylandt. De duitse censuurmerken op burgerlijke 
briefwisseling 1939-1945. (1980)
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door Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2016)

1940 Koningin Wilhelmina  zegels ontwerp 
Willem van  Konijnenburg in rakeldiepdruk

e druktechnische filatelie is in 
 Nederland pas goed op gang geko-
men in de jaren ’60 van de vorige 
eeuw. Met zijn standaardwerk over 

de Haarlemse postwaardenproductie in de 
19e eeuw nam Jan Dekker voor het eerst de 
gang van zaken in de zegeldrukkerij als uit-
gangspunt en werd stil gestaan bij de ontwik-
kelingen in de druktechniek en de gevolgen 
daarvan voor de uiteindelijk gedrukte zegels. 
Een vervolg op deze studie is er nooit echt 
van gekomen. De diverse emissies in de 
twintigste eeuw zijn oppervlakkig beschre-
ven zonder veel kennis van druktechniek, 
papieraanmaak en dergelijke. Dat wreekt zich 
bijvoorbeeld ook bij de zegels van de emissie 
Konijnenburg waarvan de filatelisten niet veel 
verder gekomen zijn dan een vaststelling dat 
het verschil tussen de druk van 1940 en die 
van 1945 nogal gering is en later voorna-
melijk in het papier valt te zoeken en dat 
de naoorlogse druk slechter zou zijn. Klinkt 
– gezien de moeizame materiële situatie van 
direct na de oorlog – nogal plausibel, maar 
is daarom nog niet juist!

Druktechniek
Het rakeldiepdruk-procedé – toen nog 
rotogravure genoemd – was in de filatelie 
nog niet beschreven laat staan begrepen. 
Over welke drukmachines Joh. Enschedé 
beschikte bestond geen vermoeden. Dat er 
ontwikkelingen waren van druk met vel-inleg 
naar een snellere productie biedende druk 
aan de rol kwam pas rond 1970 aan het licht 
in de publicaties van Jan Dekker.

D

Afb.  1: Links detail van 5 c raster 80 en rechts detail 
van 12½ c raster 90. Het verschil in ‘tandinggrootte’ aan 
de lange zijden van het zegelbeeld is met 10% verschil 
duidelijk. Ter vergelijking: het verschil tussen tanding 
11 en tanding 11½ is maar 5%.

De ontwikkeling in papierfabricage – ander 
materiaal en een andere weeftechniek voor 
de zeef in de lang-zeefmachine vanaf 1938 – 
werd pas einde jaren 70 in Nederland ontdekt 
en was zelfs internationaal bij papierhistorici 
onbekend. Vóór 1938 werd bij de machinale 
papierfabricage uitsluitend gebruik gemaakt 
van zeven met een symmetrische linnen-
binding. Daarna kwam pas de asymmetrische 
keperbinding.
Het gebruik van diverse raster maten bij 
 rakeldiepdruk bij Nederlandse zegels kwam 
in 1978 aan het licht dankzij de publicaties 
van Dick Hille Ris Lambers. Daarbij werd 
duidelijk dat aanvankelijk een nogal grof 
raster [72½] gebruikt was, vervolgens een 
veel fijner raster [90], waarna weer werd 
overgegaan op een iets grover raster [80] 
dat  het vele decennia lang zou volhouden.
Het meten van het raster gaat m.b.v. een 
liniaal langs de horizontale respectievelijk 
verticale kanten van de zegeltekening. Bij 
de hier behandelde serie het beste langs de 
boven- of onderkant. Raster 80 komt overeen 
met 5.6 kartels per mm; raster 90 met 
6.4 kartels per mm. Het bij eerdere emis-
sies gebruikte raster 72½ komt overeen met 
5.1 kartels per mm.
De koningin Wilhelmina zegels werden inge-
voerd per Dienstorder H 133 in maart 1940 
en na de Duitse inval per Dienstorder 438 van 
25 september 1940  weer in getrokken. Per 
Dienstorder 13 van 16 mei 1945 werden ze 
echter weer opnieuw ingevoerd. Aanvullings-
waarden verschenen pas in 1946.
Als we kijken naar de diverse drukken van de 
‘van Konijnenburg’-serie en de rastermaat 
daarbij, dan betekent dit dat alle drukken uit 
1940 nog raster 90 hadden, met uitzondering 
van de laatste cilinder uit 1940 van de 5c 
[met etsingnummers L/R 13] en van de 7½c 
[L/R 2 cilinder] welke al raster 80 hadden.  
Alles daarna – dat wil zeggen vanaf 1945 – 
werd gedrukt met raster 80.  (afb 1) 
Met dit raster onderscheid, 90 versus 80, 
kan dus al grotendeels het verschil worden 
aan geduid:
1940, raster 90: 5c [alles, behalve L/R 13], 7½c 
[L/R 1 en L/R 3], 10c, 12½c, 15c, 20c, 22½c, 25c, 
30c en 40c
1940, raster 80: 5c L/R 13, 7½c L/R 2
1945-1947, raster 80: 5c, 6c, 7½c, 10c, 12½c, 15c, 
17½c, 20c, 22½c, 25c, 30c, 40c, 50c en 60c

Het nieuwe type papier dat al in 1939 bij  Joh. 
Enschedé in gebruik was genomen werd in 
1940 volop benut voor de nieuwe koningin-
nenserie. Dat ging zo door, ook na de oorlog. 
Het oude type papier werd incidenteel ge-
bruikt in 1940 [5c, 7½c, 10c en  12½c]., maar 

ook in 1945 nog [5c, 7½c en 25c]. Al deze 
zegels werden gedrukt op papier met een ge-
wicht 70 grams/m2 wat ruwweg overeenkomt 
met 10/100 mm dikte [zegels zonder gom]
Papier met keperbinding als zeef structuur:  
alle waarden
Papier met linnenbinding als zeef structuur:  
5c, 7½c, 10c, 12½c en 25c (afb 2-5)

Voor de 15c en 25c met raster 80 werd in 
1946-47 ook nog espartopapier (gemaakt 
van espartogras) gebruikt dat aanzienlijk 
zwaarder (en dikker) is [80 grams/m2 en 
circa 13/100 mm dik]. Dit papier was afkom-
stig uit Engeland.  Ditzelfde papier vinden we 
wat later ook terug bij 3 waarden van de ko-
ningin Wilhelmina serie (ontwerp S.L. Hartz) 
uit 1948 – 45c, 50c en 60c –, die uitsluitend 
voorkomen met dat dikkere papier. Dit ter 
vergelijking. (afb 6)

Opstelling
A = raster 90; keperbinding, 70grams: 5c, 7½c, 
10c, 12½c, 15c, 20c, 22½c, 25c, 30c en 40c. Tevens 
10c, 12½c en 15c ongetand. NVPH-nummer met een 
A erachter 
B = raster 90; linnenbinding, 70grams: 5c, 7½c, 
10c en  12½c. NVPH-nummer met een B erachter
C = raster 80; keperbinding, 70grams: 5c, 6c, 7½c, 
10c, 12½c, 15c, 17½c, 20c, 22½c, 25c, 30c, 40c, 50c 
en 60c. Tevens: 5c ongetand.  
NVPH-nummer met een C erachter
D = raster 80; linnenbinding, 70grams: 5c, 7½c (5c 
en  7½c zowel nog in 1940 als in 1945) en 25c (alleen 
in 1945). Tevens: 5c ongetand.  
NVPH-nummer met een D erachter
E = raster 80; linnenbinding, 80grams: 15c (1946) 
en 25c (1947). NVPH-nummer met een E erachter 
 
Verschijningsvorm
loketvellen met 10x20 zegels: 5c-60c Konijnenburg;
loket postzegelboekjes met 4 blaadjes van 2x3 
zegels: (ongemengd  5c of 7½c Konijnenburg)
loket postzegelboekjes met 4 blaadjes van 
2x3 zegels: (gemengd 1½c, 2½c Lebeau, 5c, 7½c 
Konijnenburg)
Rollen van 1000 zegels: 5c Konijnenburg

Druk
Rasterdiepdruk, met velinleg  (Palatia-persen): 
5-60c. Drukrichting: L of R. De drukcilinders hadden 
een omvang van 1 of 2 loketvellen van 10x20 zegels. 
Voor de loketpostzegelboekjes een omvang van 
2x6x20 zegels.
Rasterdiepdruk, aan de rol (Albert Frankenthal 
pers). 5C, drukrichting B. De drukcilinders hadden 
een omvang van 1 loketvel van 10x20 zegels. Voor de 
rollen een omvang van 15x20 zegels.
De rechthoek is 2mm hoog.



 
door Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2016)

1940 Koningin Wilhelmina  zegels ontwerp 
Willem van  Konijnenburg in rakeldiepdruk

Afb. 2: keperbinding

Afb. 3: linnenbinding

Afb. 4: 25c, raster 80 Afb. 5: 25c , raster 90

Afb. 6: 25c, dik papier

 

2 februari 
Mooi Nederland

et thema voor 2015 is 
vestingsteden. Er worden 
met deze eerste emissie 
drie velletjes uitgegeven:  

Elburg (Gelderland), Bourtange 
(Groningen) en Naarden (Noord-
Holland).
Het ontwerp is van Karin Langeveld 
van het bureau Trapped in Suburbia 
in Den Haag.

Op de achtergrond zijn stads-
plattegronden afgebeeld: stads-
kaart uit 1740 (Bourtange), 1649 
(Elburg) en 1742 (Naarden).
De velletjes zijn gedrukt in een 
oplage van 85.000 per vel bij 
Joh.  Enschedé in Haarlem. 
Per  velletje vijf dezelfde zegels in 
de waarde 1, binnenland.
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ager Dalum was een van de  kampen 
voor Nederlanders in de Arbeids-
einsatz. Dit kamp, dat op onge-
veer circa 40 km ten oosten van 

 Coevorden lag, was al in het voorjaar van 1938 
als gevangenkamp gebouwd. Vanaf het begin 
van de oorlog in 1939 werd het kamp gebruikt 
als krijgs gevangenkamp voor Polen en Fran-
sen. Na 1941 kwamen daar veel Russen bij. Het 
kamp was sinds november 1944 een buiten-
kamp van het concentratiekamp Neuengamme 
 geworden. In november kwamen ongeveer 
2000 mannen uit Rotterdam aan in dit kamp. 
De mannen werden ingezet bij werkzaamheden 
aan de verdedigingswal (project Friesen wal) 
die Duitsland zou moeten be schermen tegen 
de uit Nederland oprukkende  Cana dezen. De 
Nederlandse mannen zijn daar niet lang ge-
weest. In de periode  tussen november en eind 
december 1944 zijn zij allen ver plaatst naar 
arbeidskampen in het noorden van Duitsland. 

Post naar Nederland
Voor alle gevangenen en hun achterblijvers was 
het natuurlijk van groot belang om contact te 
kunnen onderhouden. Hoewel het Nederlandse 
arbeiders vrij stond post naar Nederland te 
versturen, waren de Duitse posterijen eind 

In de vorige aflevering werd beschreven hoe meer dan 50.000 mannen uit Rotterdam 
werden weggevoerd om ingezet te worden in de Duitse Arbeidseinsatz. Een deel van hen 
werd afgevoerd naar Duitsland en zou niet meer voor de bevrijding naar huis komen. 
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de bijzondere wijze van postvervoer die in het 
leven geroepen werd voor een deel van deze dwangarbeiders dat in Duitse kampen zaten.
door Hans van der Horst

L

Januari 1945

1944 nauwelijks meer in staat om de ver-
bindingen te onderhouden. Vanwege het feit 
dat veel Duitse mannen waren ingezet bij de 
landsverdediging, was het postverkeer sterk 
ontregeld geraakt. Daarnaast werden alle 
vervoersmiddelen continu bedreigd door geal-
lieerde luchtaanvallen. Dit leidde ertoe dat het 
postverkeer tussen Duitsland en Nederland en 
vice versa zeer moeizaam verliep. Echter, voor 
de arbeiders in de kampen in Noord Duitsland 
bleken er alternatieve mogelijkheden voor 
postverzending te zijn. Het kamp in Dalum 
werd bezocht door de Staatspolitie. Deze 
bracht naar aanleiding van het bezoek berich-
ten over aan het thuisfront. Daarnaast werd 
er post van de gevangenen meegenomen. De 
Staatspolitie was de nieuwe organisatie waarin 
alle Nederlandse gemeentelijke politiekorpsen 
waren ondergebracht.

afb. 1: bericht van de Staatspolitie van 
2 december 1944 aan de familie Den Hartog in 
Rotterdam, dat K. den Hartog in het Deutsche 
Arbeidsfront Lager in Dalum is aangetroffen.

afb. 2: briefkaart verstuurd op 10 december 
1944 met Nederlandse frankering verstuurd 
uit Lager Dalum door K. den Hartog. Hij 

schrijft “er is vandaag een auto met post 
aangekomen. Ik weet nog niet of er post van 
jouw bij is, maar ik schrijf maar gauw dan kan 
ik hem meegeven”.
Uit de kaart blijkt dat de Staatspolitie zelf 
de post verzorgde. Dit ging geheel buiten 
de Duitse posterijen om. De briefkaart met 
Nederlandse frankering had Den Hartog mis-
schien zelf nog uit Nederland meegenomen. 
De post is niet zichtbaar gecensureerd. Het is 
onduidelijk of de kaart in Rotterdam nog via 
de PTT besteld is of dat de Staatspolitie dit 
gedaan heeft.

afb. 3: Duitse briefkaart (Postkarte) verstuurd 
op 12 december 1944 uit het Lager Dalum 
naar Rotterdam. Den Hartog schrijft: “Zojuist 
wordt hier medegedeeld dat enige heren mor-
gen naar Rotterdam gaan om pakjes te halen”.
Ook deze kaart vertoont een stempel van de 
Staatspolitie. We mogen aannemen dat de 
kaart is meegenomen door de Staatspolitie 
uit het kamp en dat hij in Rotterdam zonder 
tussenkomst van de PTT bij de geadresseerde 
bezorgd is. Ook hier weer geen tekenen van de 
censuur.

afb. 4: Feldpostblatt geschreven op 21 decem-
ber 1944 en verstuurd uit Lager Dalum naar 
Rotterdam. Den Hartog schrijft: “Ik zit hier 
aan de vooravond van de verplaatsing want 
we gaan hier uit Dalum weer weg en wel naar 
Nordhorn”.  Het postblad werd op 28 decem-
ber 1944 in Rotterdam aan de posterijen 
overgegeven en bezorgd. 
Het postblad heeft geen stempel van de 
Staatspolitie maar gezien het feit dat hij 
ongefrankeerd is, mogen we ervan uitgaan dat 
ook deze door iemand, waarschijnlijk door de 
Staatspolitie vanuit Duitsland, naar Rotterdam 
is meegenomen.

afb. 5: briefkaart geschreven op 4 maart 1945 
vanuit een Gemeinschaftlager in Bremen 
naar Rotterdam. Den Hartog schrijft “we 
mogen 4 kaarten per maand schrijven, iedere 
kaart 100 woorden”. Aankomst te  Rotterdam 
wegens ontbreken van een poststempel 
onduidelijk.
De kaart vertoont een tweetal stempels van 
het Nederlandse Arbeidsfront. Een stempel 

estafette tweede wereldoorlog 6

1
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van de afdeling Groningen en een stempel van 
de afdeling Rotterdam. Het NAF had begin 
1945 de mogelijkheid geopend voor post-
verkeer tussen de arbeidskampen in Noord 
Duitsland en Nederland. 

afb. 6: briefkaart verstuurd op 18 februari 
1945 uit het Gemeinschaftslager Altengraben 
in Wilhelmshafen. Deze kaart is door 
bemiddeling van het NAF bij de geadresseerde 
bezorgd. Op de voorzijde staat het stempel 
met de mededeling dat kaarten naar kampen 
in het Gouw Weser Ems via het NAF in 
Groningen verstuurd konden worden.

afb. 7: briefkaart verstuurd op 26 februari 1945 
van Friesland naar Velbert in Rheinland Duits-
land. Deze kaart is door bemiddeling van het 
NAF in Groningen naar Duitsland vervoerd. Op 
13 maart 1945 is de kaart getuige het Duitse 
poststempel aan de Duitse PTT overgedragen. 
De kaart heeft geen tekenen van Duitse censuur.

Opvallend aan al deze kaarten is dat zij voor 
een groot deel buiten de Nederlandse en 
Duitse posterijen om vervoerd zijn. In geen 
van de gevallen zijn de kaarten door de Duitse 
censuur gecontroleerd. Het verzenden van 
post buiten de officiële posterijen en buiten de 

censuur om was verboden. Blijkbaar zag ieder-
een in de laatste maanden van de oorlog in dat 
dit niet meer te handhaven was en werd er zo 
goed en zo kwaad als het ging geprobeerd de 
voor de gevangenen zo belangrijke postverbin-
dingen in stand te houden. 

De bovenstaande kaarten zijn slechts een paar 
voorbeelden van de mogelijkheden tot ver-
zending in deze moeilijke periode.  Misschien 
zijn er nog lezers die andere stukken hebben 
of kennen. Voor verdere documentatie zou ik 
graag met hen in contact komen. U kunt mij 
bereiken op filahorst@freeler.nl.

mailto:filahorst@freeler.nl
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fweken in een bakje water lukt niet. 
Maar uit filatelistisch oogpunt blijken 
deze zegels best wel interessant te 
zijn. Wist u dat er binnen het afgelo-

pen jaar vier maal wijzigingen in de opdrukken 
zijn aangebracht? Dat maakt het verzamelen 
leuk, vooral omdat die wijzigingen niet tevoren 
worden aangekondigd. Goed opletten is de 
boodschap, zoals blijkt uit bijgaand verslag.

Oranje
Bij alle PostNL-vestigingen in ons land zijn al 
geruime tijd oranjekleurige frankeermachines 
in gebruik van het type Postalvision. (1)
Ze worden door de baliemedewerkers bediend 
en ze geven witte zelfklevende frankeerstro-
ken af. De opdruk bevat onder meer de soort 
vestiging en het vestigingsnummer. (2)
De volgende afkortingen van PostNL-vestigin-
gen zijn in 2014 in gebruik:
BPF, PKL, PKLP, PKLP1, PKM, PKXL1. BPF 
staat voor ‘Business Point Franchise’, te vinden 
in de Staples Office Centres verspreid over 
ons land. De overige afkortingen zijn verge-
lijkbaar met kledingmaten (medium, large, 
extra large). Zij verwijzen naar de mindere of 
meerdere soorten diensten van zo’n vestiging. 
De landsnaam komt aanvankelijk voor als 
Nederland, maar ook als NEDERLAND.

PostNL frankeer
machines Nederland

A
Priority
Sinds december 2013 is een opdruk met 
PRIORITY toegevoegd aan de stroken op 
briefpost buiten Nederland. Mijn vroegste 
datum is 09-12-13. De opdruk is 19 mm breed. 
De stroken op post binnen Nederland zijn niet 
gewijzigd (zie de strook van dezelfde datum 
09-12-13). (3+4)
PostNL geeft de volgende toelichting: 
“In het internationale briefpostverkeer, wordt 
in het sorteerproces gebruik gemaakt van het 
prioritylogo, of beter: van de bolletjes die 
onderdeel uitmaken van het prioritylogo. Door 
het lezen van die bolletjes, wordt de brief 
automatisch door de sorteermachine naar 
het juiste proces gerouteerd. Om die reden 
wordt op de huidige postzegels voor internatio-
nale briefpost het prioritylogo gedrukt.
Op de printstroken voor internationale 
briefpost (die via de verkoopterminal worden 
geprint) was het priority-logo nog niet opgeno-
men. De baliemedewerkers werden geacht op 
deze internationale brieven een extra stickertje 
(met priority-logo) te plakken, zodat die 
brieven in het sorteerproces herkend konden 
worden als internationale luchtpostbrief. (5)
Dit was natuurlijk niet zo handig. Daarom is 
besloten het logo mee te nemen in de print. 
Dit verhoogt de kwaliteit en maakt het ook nog 

De witte frankeerstroken uit PostNL-frankeer machines doen 
bepaald niet bij iedere verzamelaar het hart sneller kloppen. Erg aan-
trekkelijk zien de stroken er niet uit. En als je ze al wilt verzamelen, 
dan kun je ze het beste op de brief laten zitten of ze uitknippen. 
door Hens Wolf 

eens makkelijker voor de medewerkers van het 
postkantoor.”
Overigens kwam deze PRIORITY-opdruk al 
geruime tijd voor op de pakketstroken zonder 
track&trace naar het buitenland, zoals hier-
onder op een strook van 31 oktober 2013. Die 
opdruk is niet 19 mm, maar 25 mm breed. (6)

Wijzigingen
Vanaf 2 januari 2014 zijn er enkele wijzigingen 
aangebracht.
De PRIORITY-opdruk is vergroot en is nu 
25 mm breed.
De waardeopdruk is als gevolg daarvan 3 mm 
naar rechts verschoven. Voorheen stond het 
€-teken recht onder de minutenaanduiding, 
nu staat het er iets rechts onder. (7+8)
Op alle stroken (zowel voor binnenlandse als 
buitenlandse post) is aan de rechter zijde 
een verticale zwarte balk toegevoegd. PostNL 
meldt het volgende:
“Het verticale balkje op de printstroken is 
toegevoegd als oriëntatiepunt voor de sor-
teermachine ten behoeve van de controle van 
de frankeerwaarde. Aanvankelijk hadden we 
hiervoor alleen een horizontale balk. Een dub-
bel oriëntatiepunt (horizontale en verticale 
balk) verhoogt de kwaliteit van de controle.”
Op alle stroken wordt NEDERLAND voortaan 
met hoofdletters geprint. Zie de strook van 
09-12-13 van PKLP1 114868 (Bruna, 5 Mei-
plein, Leiden) met Nederland en de strook 
van 03-03-14 van hetzelfde agentschap met 
NEDERLAND. (4+9)
Op 30 juli 2014 trof ik bij toeval een strook 
met een nieuwtje aan. In de PRIORITY-opdruk 
is nu het PostNL-logo ingeprogrammeerd. Dit 
is dus het derde type PRIORITY-opdruk. In 
september 2014 zag ik ook de blauwe PRORI-
TY-stickers met het PostNL-logo. (10+11)
Opmerkelijk is dat de PRIORITY-opdruk op 
de pakketstroken vooralsnog onveranderd is 
gebleven, zoals blijkt uit onderstaande strook 
van 29 september 2014 op een pakketje naar 
België. (12)
Op 22 oktober 2014 werd ik door een ander 
nieuwtje verrast. Het PostNL-logo wordt in 
grijs op de witte rollen loketstroken voorge-
drukt. Het blijkt om een kopstaande druk te 
gaan. (13+14)
De verwachting is dat deze rollen zullen wor-
den ingezet naarmate bestaande voorraden 
opraken. Het is nu dus zoeken naar stroken 
van de zes verschillende soorten vestigingen.

1
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untstempel 6 werd niet alleen gebruikt 
op het postkantoor Apeldoorn, maar 
ook op het bijkantoor Apeldoorn-Loo. 
Dit bijkantoor bestond omdat het 

 Koninklijk Huis daar gevestigd was en nog steeds 
is. Niet alleen koning Willem III en zijn echtge-
note Emma maakten gebruik van dit bijkantoor, 
maar ook de op dat moment 9-jarige prinses 
Wilhelmina. Zij had in 1888 ook al een brief 
geschreven naar Leopoldine Maria, barones van 
Hogendorp, gravin van Limburg Stirum, groot-
meesteres van koningin Emma, wonende op het 
Noordeinde in Den Haag, maar die brief werd 
persoonlijk bezorgd. In 1889 schreef Wilhelmina 
opnieuw een briefje aan deze grootmeesteres, 
maar nu werd het via de post verzonden. Wie de 
‘armen man’ is geweest die in ieder geval twee-
maal geschenken van de jonge Wilhelmina heeft 
ontvangen is ons niet bekend. Mogelijk geeft het 
Koninklijk Huisarchief uitsluitsel.

Gert Holstege
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aarom waren de hoogste waarden 
van de kinderzegels en zomerzegels 
vanaf 1926 allemaal blauw? En 
waarom hebben aantekenstroken 

een ‘R’ aan de linkerkant? In het onderstaande 
verhaal wordt ingegaan op enige voorschrif-
ten van de UPU en de zichtbare gevolgen op 
postzegels en poststukken.

UPU Conferenties
Naast de officiële congressen zijn er meerdere 
conferenties door de UPU georganiseerd. 
Slechts één daarvan wordt hier getoond 
omdat deze in Nederland werd gehouden: de 
Luchtpostconferentie van 1927 in Den Haag 
(afb 33).

UPU hoofdkantoor Bern
Het hoofdkantoor van de UPU (Union Postale 
Universelle) is gevestigd in Bern (Zwitserland). 
Er werken thans 250 mensen uit 50 landen. 

In het vorige deel (decembernummer) werd ingegaan op de UPU-congressen. Dit deel gaat over 
de voorschriften. De nummering eindigde daar met afbeelding 32, en nu gaan we door met 33.
door Dio Glaudemans

W
van de UPU is een eigen postkantoor Bern-15 
gevestigd (afb 36).

Niet discrimineren
Een belangrijk uitgangspunt van de UPU is, 
dat post uit/naar het buitenland op gelijke 
wijze behandeld wordt als binnenlandse post. 
In feite vormen alle UPU landen één postge-
bied, zoals al bij de oprichting van de UPU 
werd vastgelegd (afb 37). Toch wordt post uit 
een ander land wel eens gediscrimineerd, en 
alle voorbeelden daarvan zijn om politieke 
redenen. Arabische landen behandelden post 
uit Israël als onbestelbaar, ondanks het feit 
dat Israël gewoon lid is van de UPU. Een brief 
uit Israël naar de oude stad van Jeruzalem, 
in 1965 nog door Jordanië bezet, kreeg een 
stempel ‘Geen postdienst via Israël’ (afb 38). 
In Engeland werden brieven uit Rhodesië als 
ongefrankeerd beport (afb 39), omdat men 
de zegels van de eenzijdig onafhankelijk ge-

Het kantoor verleent logistieke en technische 
steun aan landen op postaal gebied. In veel 
derde wereld landen heeft het postkantoor 
een belangrijke rol in financiële dienstver-
lening: sparen, betalen, geld overmaken. De 
UPU houdt zich ook bezig met filatelie, het 
bestrijden van illegale uitgiften, met kwaliteit 
en veiligheid van de post en met het opstellen 
van standaards. Via de website van de UPU 
kan over de postdienst van elk land (maar 
niet over Andorra en Somalië) een rapportage 
bekeken worden. Er is ook een UPU website 
voor de training van postmedewerkers: 
www.upu-trainpost.com
De UPU regelt dat dienstpost van de postad-
ministratie van elk aangesloten land we-
reldwijd portvrij kan worden verzonden. De 
dienstpost van de UPU zelf was aanvankelijk 
ook portvrij in de hele wereld (afb 34). Op 
16-9-1957 werden speciale dienstzegels uit-
gegeven voor de UPU (afb 35). In het gebouw 

140 jaar Wereldpostunie (UPU) [3]
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worden kolonie niet wilde erkennen.  Tussen 
Oost- en West-Duitsland was er zo nu en dan 
een postoorlog met het retour zenden van 
poststukken en het zwartmaken van onwel-
gevallige zegels (afb 40). Het zal duidelijk 
zijn dat dit allemaal overtredingen zijn van de 
grondbeginselen van de UPU.

Specimen
Alleen postzegels die aangemeld zijn bij de 
UPU, zijn geldig op brieven naar het buiten-
land. Voor dat doel moesten er 600 exem-
plaren van elke uitgegeven zegel naar Bern 
worden gezonden, ook van postwaardestuk-
ken zoals briefkaarten (afb 41). Veelal werden 
zulke zegels voorzien van een opdruk ‘Speci-
men’. Het UPU kantoor in Bern verzorgde de 
wereldwijde distributie van de zegels: elk land 
ontving er drie. Als een zegel niet aangemeld 
werd (afb 42) dan was zo’n zegel slechts in 
het binnenland te gebruiken. Merkwaardig 
dat portzegels ook aan de UPU werden 
gezonden (afb 43), terwijl een portzegel geen 

enkele betekenis heeft in het internationale 
postverkeer, want beporten gebeurt altijd 
bij aankomst. 
Maar hoe stelde men zich dat voor? Heeft 
elke postbode uit elk land alle zegels onder 
ogen gekregen? Hij moest immers kunnen 
zien of er geldige zegels werden geplakt? 
Natuurlijk werkt dat niet zo. Tegenwoordig is 
de hoeveelheid uitgegeven zegels zo enorm, 
dat niemand nog kan weten wat er gebruikt 
mag worden. De afspraak is dat het land 
van afzending bepaalt of de eigen zegels 
geldig zijn, en eventueel een portstempel 
‘T’ (Frans: Tax) plaatst op het poststuk bij 
onjuiste frankering. Wat gebeurde er dan met 
de Specimen-zegels? Veel landen hebben 
daarmee een postmuseum ingericht, want 
vanzelf krijgt men een wereldcollectie, waar 
een gewone verzamelaar slechts van kan dro-
men. Andere landen hebben na verloop van 
tijd hun Specimen-zegels verkocht, zodat ze 
op de markt gekomen zijn. Niet altijd werden 
de zegels overdrukt met Specimen. Zulke 

zegels zijn niet herkenbaar dat ze naar de UPU 
werden gezonden. Omgekeerd zijn niet alle 
Specimen-opdrukken ook UPU zegels, want er 
zijn meerdere redenen waarom men Specimen 
zegels gebruikt, bijvoorbeeld de Franse zegels 
van de Post opleidingsschool.

UPU Kleuren: groen, rood en blauw
Het UPU Congres van Parijs 1878 bepaalde 
dat de postzegels voor internationale tarieven 
standaard kleuren zouden krijgen: groen voor 
drukwerk naar het buitenland, rood voor een 
briefkaart en blauw voor een brief naar het 
buitenland. Daarmee kon men zien of een 
poststuk voldoende gefrankeerd was. Het 
lijkt wel of men de kleuren had gekozen die in 
Duitsland al gangbaar waren want de zegels 
hadden al UPU kleuren in 1875, Oostenrijk 
zelfs al in 1863. Bij andere landen duurde het 
behoorlijk lang om de kleuren in te voeren: 
Canada en USA in 1898, Nederland (afb 44), 
Frankrijk, Portugal en Zwitserland in 1899, 
Brazilië in 1900, terwijl Noorwegen al in 1883 
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overging op UPU  kleuren. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werden de kleuren afgeschaft, 
hoewel enkele landen nog altijd doorgaan 
met de standaard kleuren. Het voordeel 
voor verzamelaars van poststukken is dat 
nog steeds gemakkelijk te zien is wat het 
tarief van een oude brief destijds was, ook al 
zijn er geen tarievenlijsten ter beschikking. 

Voorbeeld: aangetekende brief van het Vati-
caan uit 1929 gefrankeerd met 2,50 Lire. Het 
‘blauwe’ tarief was 1,25 Lire, zodat er voor het 
aantekenrecht 1,25 Lire over blijft (afb 45). 
Deze brief uit Tokyo (afb 46) werd uitsluitend 
gefrankeerd met Japanse zegels van 24 Yen, 
uitgegeven tussen 1949 en 1953; alle zegels 
zijn blauw voor het tarief van de brief naar 

het buitenland. Als een bepaalde zegel later 
in een andere kleur werd uitgegeven, dan 
heeft dat heel vaak te maken met de UPU 
kleuren. Voorbeeld: Suriname 5 cent rood 
in 1914 tarief briefkaart, groen in 1922 tarief 
drukwerk en paars in 1926 (afb 47). Omdat 
5 cent in 1926 geen UPU tarief meer was 
mocht de zegel geen UPU kleur meer hebben.
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gebruiken. Zo hebben Rusland en Japan dub-
bele aantekenstroken gebruikt: in hun  eigen 
schrifttekens en in ‘latijnse’ schrifttekens 
(afb 50). Mexico zette de letters ‘UPU’ op de 
stroken (afb 51), hoewel dat niet verplicht 
was. In Duitsland zette men de ‘R’ eerst rechts 
(afb 52), later links zoals gebruikelijk bij alle 
andere landen. De Verenigde Staten maakten 
zich er gemakkelijk vanaf door op 1-1-1883 
alleen R-stroken in te voeren bij de exchange 
(uitwissel) kantoren (afb 53), die aangeteken-
de post naar het buitenland verzonden, terwijl 
er in het binnenlandse postverkeer in Amerika 
nooit aantekenstroken met plaatsnaam zijn 
geweest.

Briefkaarten
Briefkaarten werden goedgekeurd in het 
internationale postverkeer door het UPU 
Congres van 1878. Veel briefkaarten voor het 
tarief naar het buitenland vermelden de naam 
van de UPU, zoals deze Portugese kaart met 
de oorspronkelijke naam van de UPU: União 
Geral Dos Correios (afb 54). Briefkaarten met 
vooruitbetaald antwoord werden ingevoerd 
door het UPU Congres van 1885. Het zijn dub-
bele briefkaarten waarvan het antwoorddeel 
uit elk land teruggezonden kon worden naar 
het land van oorsprong. Het voorbeeld is een 
antwoordkaart uit Curaçao die uit Duitsland 
werd teruggezonden naar Curaçao (afb 55). 

Aangetekend
Het Congres van 1878 in Parijs bepaalde de 
invoering van aantekenstroken in het interna-
tionale postverkeer. Een aangetekende brief 
bevat iets wat waarde heeft of wat belangrijk 
is en niet verloren mag gaan. Aangetekende 
post wordt geheel afzonderlijk behandeld 
van de gewone post, en overal waar het langs 
komt geregistreerd, zodat achteraf nage-
gaan kan worden wat ermee gebeurd is. Een 
aangetekende brief mag niet zoek raken of 
tussen de gewone post geraken. Voordat de 
UPU het ging regelen, was het vaak onduide-
lijk wat een aangetekend stuk was. Sommige 
landen gingen ertoe over dan maar zelf een 
duidelijk aantekenetiket aan te brengen bij 
binnenkomst van zulke onduidelijke aan-
getekende post uit het buitenland (afb 48). 
De UPU bepaalde dat de aangetekende post 
moest worden voorzien van een etiket met 
een duidelijke ‘R’, een aanduiding van de 
plaats van afzending en een volgnummer. 
De ‘R’ komt van het Franse ‘Recommandé’ 
(aantekenen). Een aantal landen gingen over 
tot het gebruik van aantekenstroken met 
landsnaam, maar Curaçao behoorde in 1892 
tot de eerste landen die R-stroken met kan-
toornaam invoerden (afb 49). Een R-stempel 
was ook toegestaan als het maar duidelijk 
was. Ook landen waar een andere schrift-
soort gangbaar was, moesten toch een ‘R’ 

Zo kunnen postwaarden ontstaan die op 
legale wijze in een ander land zijn afgestem-
peld. Over het algemeen zijn echt gelopen 
antwoordkaarten die uit het buitenland 
werden teruggezonden behoorlijk schaars. 
Er werd steeds minder gebruik van gemaakt 
en op het UPU Congres van 1969 werden 
de briefkaarten met betaald antwoord 
 afgeschaft in het internationale verkeer. 
Enkele landen (zoals Duitsland) gingen na 
1969 nog door met antwoordkaarten in het 
binnenland.

Vreemde bezigheden
Het is ongelooflijk waar de UPU zich allemaal 
mee bezig heeft gehouden. Zo werden er 
Postidentiteitskaarten uitgegeven die alleen 
gebruikt konden worden bij het afhalen van 
post, ook in het buitenland. Dit voorbeeld uit 
Italië (afb 56) is ook interessant vanwege de 
bijpassende stempels met de tekst ‘Tessere 
di Ric.’ (Tessere = kaarten, Ric. is de afkorting 
van Riconoscimento = identiteit). Nog een 
vreemde bezigheid van de UPU: reischeques. 
Deze waren in het land van bestemming in te 
wisselen op het postkantoor. Het voorbeeld 
(afb 57) werd uitgegeven in Italië voor uit-
betaling in Frankrijk.

(Slot volgt)
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ond 1990 werd ontdekt dat van de 
Zwitserse langlopende zegels, uit-
gegeven rond 1910, er twee standen 
van het watermerk ‘groot kruis’ be-

stonden. Eerder was dit kennelijk niet opgeval-
len – beter gezegd er was nooit syste matisch 
naar gekeken of het was ooit wel ontdekt en 
beschreven maar niet relevant geacht wat 
gezien de houding van de meeste catalogus-
makers geen ondenkbaar scenario is.
In andere landen is iets dergelijks waar te 
nemen. Bij een in Nederland relatief weinig 
 behandeld gebied als Oostenrijk is dit prachtig 
te illustreren. Om te beginnen met een ver-
schijnsel dat zeer nauw aansluit bij het hier-
boven genoemde voorbeeld van Zwitserland.

Oostenrijk en de belangrijkste catalogi
Wie Oostenrijk verzamelt met enige diepgang 
komt uit op de ANK Spezial van Oostenrijkse 
bodem en op de Michel Österreich Spezial. Is 
de periode voor 1918 in het bijzonder interes-
sant dan is het handboek van Ferchenbauer de 
eerst aangewezen bron. (afb. 1, 2) 

1890 Kaiser Franz Joseph zegels
Oostenrijk geeft sinds 1850 zegels uit gedrukt 
bij de Oostenrijkse Staatsdrukkerij in Wenen. 
In de tijd van de Dubbelmonarchie heette 
die ongetwijfeld net iets anders, maar dat 
doet voor ons verhaal weinig ter zake. Zegels 
werden overwegend gedrukt in boekdruk 
op papier met een watermerk dat zich aan 

Bij de meeste klassieke verzamellanden kunnen nog de grootste ontdekkingen gedaan worden 
alhoewel er vaak vele tientallen jaren zijn verstreken sinds dat de zegels zijn uitgegeven. 
door Rein Bakhuizen van den Brink

R
papier vrij grove, gekleurde vezels zijn toege-
voegd – zoals bij Zwitserland en Oostenrijk – 
dan is het vaststellen van de papierlooprich-
ting eigenlijk kinderspel. De gekleurde vezels 
richten zich in meerderheid eveneens naar de 
papierlooprichting. Bij het Zwitsers papier met 
watermerk liepen de blauwe en rode vezels 
horizontaal voor 1909 en na die tijd verticaal. 
De stand van het watermerk veranderde gelijk 
mee.(afb. 3, 4)
Het ligt voor de hand om bij de Oostenrijkse 
zegels eveneens te letten op de zwarte vezels. 
Zijn die verticaal gericht of juist horizontaal?

De emissie 1890-1908
De zegels zijn gedrukt bij de Staatsdrukkerij in 
boekdruk (lage waarden) en plaatdruk (hoge 
waarden). De catalogi geven niet aan wat de 
velgrootte is voor de zegels. Voor de hand ligt 
10x10 voor de lage waarden.
Afgezien van het feit dat papier is gebruikt 
met (bruin)zwarte vezels vermelden de 
 catalogi niet veel over het papier. Zelfs 
 Ferchenbauer niet. En al helemaal niets over 
de richting waarin de vezels staan! 
De Oostenrijkse zegels (en die van de gebie-
den) zijn bijzonder bekend/berucht om hun 
variatie aan tandingen. Vaak werd de tanding 
in opdracht van verzamelaars/handelaren 
gefabriceerd. In dit artikel laat ik de tandingen 
geheel buiten beschouwing.(afb. 5-8)

Druk
Bij de 1890 deelemissie in Kreuzer hadden alle 
waarden dezelfde ‘plaat’ in boekdruk. Dit be-
tekent dat we theoretisch ‘plaatfouten’ tegen 
kunnen komen die bij meer dan een waarde 
aanwezig zijn.
De hoge waarden zijn in plaatdruk waarbij het 
papier vooraf werd bevochtigd. Afhankelijk 
van hoe het papier in de pers werd gelegd kan 
de papierrichting horizontaal of verticaal zijn 
en dan door ongelijkmatige krimping (sterker 
dwars op de papierrichting) kan een verschil 
in afmeting voorkomen: hoger en smaller 
versus lager en breder.
Plaatdruk komt alleen in de eerste 3 deel-
emissies voor.
In 1891 werden bij 4 waarden 2-kleuren boek-
druk dezelfde ‘plaat’ gebruikt maar met een 
andere tekening; vanaf 1899 werden de heller-
waarden met 3 verschillende platen gedrukt. 
Boekdruk van dezelfde ‘plaat’ voor de 1, 2, 3, 5 
en 6 heller respectievelijk de 10, 20, 25 en 30 
heller respectievelijk de 40, 50 en 60 heller. 
Latere aanvullingswaarden sloten zich bij deze 
3-deling aan.(afb. 11-13)

de rand van een drukvel van 10x10 zegels 
bevond. Een watermerk dat toen werd gezien 
als bescherming tegen namaak van zegels ten 
nadele van de posterijen.

Vezels
In 1890 werd op een andere manier van 
bescherming tegen namaak overgegaan en 
wel door het toevoegen aan het papier van 
lange zwarte vezels. In Zwitserland waren toen 
al de rode en blauwe vezels toegevoegd met 
hetzelfde idee, zij het als extra naast het wa-
termerk. Vanaf 1899 werden bij de serie die in 
1890 was begonnen proeven gedaan om op het 
papier voorafgaand aan de zegelbedrukking 
lakstrepen aan te brengen om hergebruik van 
de zegels tegen te gaan. Bij het afwassen van 
gebruikte zegels zouden de lakstrepen oplos-
sen en met de zegeldruk en al verdwijnen. Eind 
1905 was het met dat experiment afgelopen en 
werden geen lakstrepen meer gebruikt.
In dezelfde tijd werden ook in Nederlands-
Indië soortgelijke oplossingen getest om her-
gebruik tegen te gaan. Daar bleef men echter 
nog tot diep in de jaren 1930 door modderen.

Papierlooprichting
Bij machinaal vervaardigd papier richten de 
papiervezels zich in de looprichting. Bij post-
zegels is de papierlooprichting altijd terug te 
vinden als hetzij horizontale vezels dan wel 
verticale vezels. Voor een ongeoefend oog is 
dit niet altijd zo eenvoudig, echter als aan het 

Austria incognita
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Lakstrepen
De lakstrepen werden al in 1899 uitgetest 
waarbij de strepen 3.5mm breed en de 
tussenruimte tussen 2 strepen eveneens 
3.5mm was. Bij de definitieve versie was de 
streep 2.25mm breed en de tussenruimte 
7.25mm. Ferchenbauer geeft aan dat er 
onderscheid gemaakt kan worden waarbij er 
aan de duidelijke streep een schaduw hangt 
die eerst 3mm breed was (1901) en daarna 
2mm (1902),  en geheel is verdwenen in 
1903! Ferchenbauer doet verder met deze 
uitsplitsing niets.

De lakstrepen zijn bij schuin-opvallend licht 
goed te zien. Vaak ook in doorzicht (door het 
papier tegen een lichtbron aan te houden) 
en dan zijn ze als donkere balken te zien. 
Dan worden soms ook de extra brede balken 
(2.25+2 respectievelijk 3mm) zichtbaar.
(afb. 14-16) De deelemissies van de emissie 18901908 (afb. 9, 10)

1890 nominale waarde in kreuzer of gulden:

2-kleuren boekdruk 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 24, 30 en 50 kreuzer;
plaatdruk  1 en 2 gulden
1891 aangepaste tekening:

2-kleuren boekdruk 20, 24, 30 en 50 kreuzer
aangepaste kleur, plaatdruk 1 en 2 gulden
1899 nominale waarde vanaf nu in heller of kronen:

2-kleuren boekdruk, zwart waarde op de kleur 1, 2, 3, 5, 6; 10, 20, 25, 30; 40, 50 en 60
plaatdruk  1, 2 en 4 kronen
1901 met lakstrepen:

2-kleuren boekdruk, zwarte waarde op de kleur 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50 en 60 
1904 met lakstrepen:

1-kleuren boekdruk 1, 2, 3, 5, 6, 35, 40, 50, 60 en 72
2-kleuren boekdruk, zwarte waarde in het wit 10, 20, 25, 30 
November 1905 zonder lakstrepen:

1-kleuren boekdruk 1, 2, 3, 5, 6, 35, 40, 50, 60, 72
2-kleuren boekdruk, zwarte waarde in het wit 10,20, 25, 30 
1906 zonder lakstrepen, aangepaste kleuren:

1-kleuren boekdruk 5, 10, 12, 20, 25 en 30
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Looprichting van de bruinzwarte vezels
De looprichting van de bruinzwarte vezels is 
van begin af aan verticaal, dat wil zeggen de 
vezels zijn in principe staand ten opzichte van 
de zegels. Dit geldt voor de zegels in boekdruk. 
Bij de zegels in plaatdruk kunnen de vezels 
zowel horizontaal als verticaal voorkomen. Dit 
gaat gelijk op met verschillen in de afmeting 
van het zegelbeeld. Bij zegels in plaatdruk 
wordt het papier vóór de druk licht bevoch-
tigd. Afhankelijk van hoe de drukvellen – hier 
wreekt zich de gebrekkige kennisoverdracht: 
hoe groot zijn ze? – worden ingelegd op de 
pers – met de looprichting van het papier 
horizontaal dan wel verticaal – vinden we 
zegelbeeld-afmetingen die minder hoog maar 
breder zijn resp minder breed maar hoger. 
Ook hierover wordt door Ferchenbauer geen 
informatie verbreid.
Vanaf deelemissie 1901 komt plaatdruk niet 
meer voor. Vanaf dan worden bij de zegels – 
altijd in boekdruk – de lakstrepen gebruikt 
en is de papierrichting in eerste instantie nog 
zoals die was: verticaal. Maar dat verandert 
snel. Daarna is alles voorzien van lakstrepen 
met een horizontale papierrichting. Papier 

zonder lakstrepen is altijd met een verticale 
papierrichting.
Vanaf november 1905 zijn de lakstrepen weer 
verdwenen.(afb. 17-20)

Waarden met horizontale  
dan wel bruinzwarte vezels
1901, 2-kleuren boekdruk, zwarte waarde  
op de kleur:
verticaal: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 
50 en 60 
horizontaal: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 35, 
40, 50 en 60
vetgedrukt is mij bekend, echter aannemelijk 
is dat beide versies er voor alle waarden zijn. 
Alleen andere verzamelaars hebben er nog 
geen aandacht aan besteed.

Conclusie 
Systematisch onderzoek naar hoe postzegels 
vervaardigd zijn is nog steeds een zwaar 
verwaarloosd terrein. Het idee – als er al over 
nagedacht zou zijn – dat de drukker gewoon is 
doorgegaan met hetzelfde papier te gebruiken 
om lakstrepen op aan te brengen is onjuist. 
De drukker is anders versneden papier gaan 

gebruiken omdat dat beter aansloot bij hoe 
hij lakstrepen optimaal kon aanbrengen. Na 
ruim 100 jaar komen we niet meer achter de 
werkelijke beweegredenen. Bij de Zwitserse 
zegelaanmaak in 1909 was de overgang van 
gomaanbrenging na de druk naar drukken op 
vellen versneden uit voorafgegomde papier-
banen de achtergrond voor de wijziging.

Catalogus-producenten – met al dan niet 
enigszins gespecialiseerde catalogi – verwij-
zen steevast specialisten naar publicaties van 
gespecialiseerde studiegroepen en ‘ArGe’s’ 
(Arbeitsgemeinschaften). De kans dat zulke 
publicaties na enkele decennia nog beschik-
baar zijn op papier wordt steeds kleiner. 
Digitalisering van die publicaties geschiedt 
weliswaar doch komt niet veel verder dan het 
uitbrengen van een CD-Rom voor de eigen 
parochie. Onbeperkt toegankelijk maken via 
het internet stuit wellicht nog op weerstand, 
doch is bij de huidige stand van de techniek, 
de enige mogelijkheid dat vondsten die in het 
verleden gedaan werden teruggevonden kun-
nen worden en dat niet telkens opnieuw het 
wiel moet worden uitgevonden.      
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In Dordrecht loopt zelfs een seriemoordenaar rond!
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schien wel. Hij wordt bijvoorbeeld 

Meer dan
1650 jongens 

en meisjes  
gingen je voor!  

De postzegel club  
van JFN op internet: 
de Stamp Kids Club. 

Surf naar 
www.stampkids.nl

V ind je het leuk om een 
(power point) presentatie 

te doen over je verzame-
ling? Dan is het Jo Toussaint 
toernooi misschien wel iets 
voor je. Op 1 maart wordt die in 
Nijmegen gehouden tijdens de 
manifestatie Postzegel-Totaal. 
Dit jaar kan de jeugd voor 
het eerst meedoen aan deze 
wedstrijd. Als je belangstelling 
hebt om jouw verzameling 
te presenteren, meld je dan 
zo snel mogelijk aan via een 
mailtje bij de organisatie: 
jan.opdencamp@t-online.de 

Presentatie-
wedstrijd in 
Nijmegen

Paarden aan het werk

D e 30ste Dag van de Jeugd-
filatelie wordt op 21 maart 

2015 in Den Bosch gevierd. Dat 
gebeurt tijdens de tentoonstelling 
Hertogpost, die al op 20 maart 
de deuren opent. Het thema van 
de Dag van de Jeugdfilatelie is 
Brabantica, dat wil zeggen alles 
wat met de provincie Brabant te 
maken heeft. Als je een blad gaat 
maken over de steden in Brabant 
zou je het Mooi Nederland-velletje 
over Tilburg kunnen opnemen. Aan 
de hand van dat velletje kan je veel 
over de stad vertellen. In juli wordt 
er de grootste jaarlijkse kermis van 

Nederland gehouden met ongeveer 
250 attracties. Wist je dat Tilburg 
vroeger de wolstad van Brabant 
was en lange tijd een belangrijke 
textielindustrie had?  De tweede 
koning van Nederland, Willem II, liet 

in Tilburg een paleis bouwen, want 
hij voelde zich er erg thuis. Hij is 
ook in de stad overleden. Tilburg wil 
graag een moderne stad zijn en is 
trots op zijn hoogbouw, zoals West-
point, dat korte tijd de hoogste 

woontoren van het land was. Er zijn 
nog meer opvallende gebouwen in 
Tilburg, bijvoorbeeld de Stadsheer 
met blokvormige balkons en het 
Draaiend Huis, dat rondjes draait 
op de Hasseltrotonde. 

Brabantica: 
Tilburg

ZEGEL WAAR MUZIEK IN ZIT

V orig jaar was het thema van de Europazegels “Nationale muziekin-
strumenten”. De post van Luxemburg kwam met twee vrolijke zegels 

waar muziek in zit. Op de een van de zegels zie je een groep muzikanten. 
Ze zijn gekleed als ouderwetse boeren en maken muziek op traditionele 
instrumenten. Zij spelen de  “Hämmelmarsch”, ofwel de schapenmars. 
Met die muziek nodigen ze de bewoners van hun dorp uit om naar de 
kermis te komen. Ze worden vergezeld door een paar schapen.

Z org voor voldoende beweging. 
Eet niet te veel suiker en vet. 

Vergeet je fruit en je groente niet. 
Het helpt allemaal om je lichaam in 
goede conditie te houden. De post-
dienst van Nieuw-Zeeland heeft 
een serie zegels uitgegeven die 
nog eens wijzen op het belang van 
gezonde voeding. De afgebeelde 

Eet verstandig

kinderen hebben allemaal een stuk 
fruit of groente in hun hand. Op de 

achtergrond zie je hun schaduw, 
die de toekomst uitbeeldt.

het zonnetje gezet. In de westerse 
wereld worden paarden niet veel 
meer gebruikt voor het zware werk. 
Toch kom je de dieren nog op ver-
schillende plekken tegen als werk-

paard. Bij de politie bijvoorbeeld of 
tijdens plechtige gebeurtenissen 
waar koetsen bij betrokken zijn. Er 
zijn ook evenementen met oude 
wagens die voortgetrokken worden 
door paarden. En wat dacht je van 
de bossen, waar men paarden inzet 
om zo milieubewust mogelijk het 
bos te kunnen beheren? Paarden 
mogen dan niet meer dagelijks 
door onze straten lopen zoals 
vroeger, maar ook in onze moderne 
maatschappij vervullen ze nog 
steeds een belangrijke rol. 

gebruikt als iemand 
lekker aan het luieren is 
terwijl anderen hard aan 
het werk zijn. De uitdruk-
king heeft natuurlijk te 
maken met het leven dat 
sommige paarden heb-
ben. Ook voor paarden 
geldt dat ze niet altijd 

een makkelijk leven hebben. De 
Britse postdienst heeft met een 
serie postzegels die werkpaarden in 

www.stampkids.nl
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PostscriptumPostscriptum

Wist je dat…

JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Wat vinden jullie van het nieuwe 
jasje van de Posthoorn?  
Laat het ons weten. We zijn erg 
benieuwd naar jullie reacties.
Een filatelistische groet van

Jeffrey Groeneveld

Reageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

De gulle gevers
Vraag je je wel eens af: hoe komt Jeugd-
Filatelie toch aan al die postzegels? Dan 
vind je hier het antwoord: die krijgen 
wij voor niets! Van wie dan? Van aardige 
mensen die stoppen met verzamelen en 
van de postzegelwinkels. 

Wat vinden de kinderen leuk?
Dat vragen mensen heel vaak aan mij. 
En vervolgens gaan ze in hun eigen 

ver zameling zoeken naar 
 zegels met die onderwer-
pen. Ik zeg natuurlijk heel 
vaak: dieren, want ik weet 
dat die goed scoren bij 
jullie.

Er werd een keer 
aangebeld
Op een mooie zondag-
ochtend ging bij ons de 
voordeurbel. Daar stond 
een meneer die ik al vaker 
gesproken had over post zegels. Hij vertel-
de, dat hij zijn verzameling wilde wegdoen, 
en hij dacht het eerst aan de jeugd. “Die 
hebben belangstelling voor mijn zegels,” 
zei hij, “en daarom geef ik je mijn album.” 
Dat album is nu voor jullie  beschikbaar, en 
zoals je op de foto kunt zien, zitten er een 

paar héle oude Nederlandse 
zegels in. Fantastisch, dat er 
op die manier geholpen wordt 
om jullie ook die oude zegels 
te kunnen geven.

En dat gebeurt 
wel vaker
Het was niet de eerste keer 
dat iemand zijn verzameling 
aan JFN gaf, en het zal ook 
nog wel vaker voorkomen. 
Ik hoor ook wel van andere 

jeugdleiders dat oudere mensen die stop-
pen met verzamelen hun collecties aan JFN 
geven om de jeugd te helpen. Want zeg nou 
zelf: wat is het leuke aan postzegels verza-
melen? Het  verzamelen, het tentoonstellen 
en je collectie steeds mooier maken. Dàt 
is de lol.

De postzegelhandel
Postzegels worden gekocht door handela-
ren, en dat zijn ook de postzegelwinkels. 
Zij geven eveneens aan JFN mooie series 

...de strepen die je achter vliegtuigen in 
de lucht ziet, condensstrepen zijn? Hoe 
komt dat eigenlijk? De uitlaatgassen 
van de motoren bevatten voornamelijk 
kooldioxide en water. 
Op een hoogte van zo’n 10 kilometer is het 
zo koud dat het water van de uitlaatgas-
sen bevriest tot ijskristalletjes. En die 
zie jij dan als die witte staarten. Meestal 

verwaaien die staarten en zie je ze nog 
als een reuze soort vogelveer. Iets later 
zijn ze zo uitgewaaid dat wij op aarde de 
kristalletjes niet meer kunnen zien. Op 
bijgaande postzegel van Israel is zo’n 
condensstreep te zien. Maar of een straal-
jager zo’n mooie negen kan schrijven is 
toch wel een beetje onzeker. 
Toon Oomens

Ereprijs in Klimmen
I n het weekend van 8 en 9 

november werd in het Limburgse 
Klimmen een gezellige tentoonstel-
ling gehouden. Behalve mooie 
verzamelingen was er ook een 
modelspoorbaan te zien. Met veel 
geduld hadden spoorenthousiasten 
het Miljoenenlijntje nagebouwd. 
De tentoonstelling trok aardig wat 

belangstellenden. Helaas deden 
er niet veel jongeren mee aan de 
tentoonstelling, maar Ricardo Pluy-
maekers gelukkig wel. Samen met 
zijn opa en oma brengt hij vele uren 
met zijn postzegels door. Ricardo liet 
verzamelingen zien over ruimtevaart 
en Noord-Holland. De jury vond dat 
een mooie beker waard. 
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B ij een verzameling horen meer dan 
 alleen postzegels. Er kunnen ook 

allerlei stempels en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat noemen we 
 Filatelistische elementen.
Wat je hier ziet zijn de zegels van het In-
ternationale Gerechtshof van de Verenigde 
Naties in Den Haag. Dat is gevestigd in een

 paleis, het Vredespaleis. Als je daar bent 
(bijvoorbeeld voor een rondleiding) mag 
je postzegels kopen die daar verkocht wor-
den, ze worden gestempeld als je ze op een 
kaart plakt en daar op de bus doet. Wel een 
beetje apart, dus. Wat ook opvalt is, dat de 
tekst van het gerechtshof in het Frans is: 
Court Internationale de Justice.
Willeke ten Noever Bakker

ANTWOORDEN PUZZEL NOVEMBER 2014
De antwoorden van de puzzel van november zijn: 1. Chinezen; 2. een afbeelding in 
reliëf; 3. 1864; 4. wereldkampioenschaken; 5. Hieronymus van Aeken.  
Het prijsje van deze maand gaat naar Tom Winter. 
Vanaf deze maand staat er geen puzzel meer in de Posthoorn. Per maand ontvingen 
we slechts twee of drie antwoorden en in november zelfs maar één. Omdat we sinds 
een jaar een pagina minder hebben, besteden we de schaarse ruimte liever aan een 
filatelistisch onderwerp.

De twaalf  
filatelistische elementen

zegels weg. Want zij willen graag dat 
kinderen en jeugd interesse krijgt in onze 
mooie hobby. 

En jij?
Ik weet zeker dat jij ook wel eens wat 
weggeven hebt van je postzegels. Al was het 
maar om een vriend of een neefje of nichtje 
te interesseren voor je verzameling. Meestal 
worden mensen pas enthousiast om te 
gaan verzamelen als ze zelf al wat hebben. 
Vond je het leuk om weg te geven? Wel als 
je zag hoe de ander er blij mee was, denk ik.

Op de postzegelclub
Als je naar de bijeenkomsten van de post-
zegelclub bij jou in de buurt gaat, is er ook 
altijd wel wat te “krijgen”. Er is een veiling, 
een tentoonstelling of iemand stopt jou wat 

toe als je vertelt wat je verzamelt. Maar: de 
volgende keer help je diegene dan ook weer 
aan een aardige zegel die je gevonden hebt. 
Voor wat hoort wat.

De Stamp Kids Club
Als je je aanmeldt bij deze internetclub krijg 
je een enveloppe met 100 zegels, hoe vind 
je dat? Die zegels krijgt jeugdleider Toon 
ook weer van allerlei organisaties, maar ook 
van mensen die stoppen met verzamelen en 
van de postzegelwinkels. Hij vraagt je dan 
per mail welke onderwerpen je verzamelen 
wil, en als het lukt, stuurt hij je van die 
onderwerpen ook zegels. Beter kan je het 
niet hebben, denk ik.
Succes er mee!

D e scans staan nu in een map die je 
hebt moeten opgeven, bij mij als 

D:\Scanner. Ga naar deze map en klik 
de scan ‘Zegel-300’ aan met de rechter 
muisknop. Kies bij ‘openen met’ voor het 
programma Paint, op iedere Microsoft-PC 
aanwezig. Je scan (postzegel) wordt nu 
ingeladen met 300 DPI; hij is in ieder 
geval al een stuk beter te zien dan je 
eigen zegel door een loep. Helemaal 

als je de ‘Zegel-600’ inlaadt, je kunt 
rustig achterovergeleund de zegel op je 
gemak bestuderen.
Ideaal dus om verschillen in zegels 
op te zoeken. Niet alleen voor de 
Nederland specialist voor de Wilhelmi-
nazegels ‘hangend haar’,  maar ook voor 
het bestuderen van plaatfouten of het 
eindelijk kunnen lezen van de tekst in 
het stempel. Voor de mensen die zegels 
onderling willen vergelijken: scan beide 
zegels samen. Heb je er veel, scan alles 
gezamenlijk. Open het gescande blad 
met Paint. Je kunt nu met de tekenop-
dracht ‘selectie’ één zegel selecteren en 
deze kopiëren naar een zegel verderop 
op hetzelfde blad. Zoals eerder gezegd: 
“Daar kan geen vergrootglas tegenop”.
Marth van Herk

Scanner als 
vergrootglas [3] 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2015 
(verschijnt 5 maart) moeten 
uiterlijk op 1 februari in het 
bezit zijn van de redactie 
van ‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de 
voorkeur!

Attentie: graag alle 
evenementen in 1x per 
seizoen doorgeven.

Voor opname onder het 
kopje ‘Ruildagen’ moet 
u de volgende gegevens 
vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden 
en telefoonnummer en/
of email adres van de 
organisator. Onvolledige 
opgaven van evenementen 
kunnen helaas niet 
verwerkt worden.

Hoewel deze agenda 
met veel zorg wordt 
samengesteld, kan de 
redactie niet garanderen 
dat de genoemde 
evene  menten ook op 
de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie 
aanvaardt geen aan sprake-
lijkheid voor eventuele 
fouten in de evenement 
gegevens. Niet alle 
evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels 
een onderdeel vormen 
van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u met klem 
om – en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen – 
eerst even met de 
organisatoren te bellen.

 

TENTOONSTELLINGEN
EN MANIFESTATIES

31 januari+1 februari:
Hilversum. Filateliebeurs,
Dudok-Arena, Arena 303, za. 10.00-
17.00 uur, zo. 10.00-16.30 uur. 
www.filateliebeurs.nl

21-22 februari:
Capelle aan den IJssel. Wijkcen-
trum De Trefterp, Marsdiep 1, za. 
10.00-17.00 uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
T: 06-44114695. www.fvijenl.nl

1 maart:
Nijmegen. Postzegel-Totaal (met 
Jo Toussaint bekertoernooi). 
 Wijkcentrum ‘Titus Brandsma’, 
Tweede Oude Heselaan 386,  
10:00-16:00 uur. T: 024-3584332. 
www.noviopost.nl

20-21 maart:
’s-Hertogenbosch. Hertogpost 
2015 (21 maart Dag van de Jeugdfi-
latelie). Maaspoort, Marathonloop 1, 
vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00 
uur. www.hertogpost-event.nl

3-4 april:
Gouda. Brievenbeurs / Filamania 
/ GoldaCarta. Sporthallen De 
 Mammoet, Calslaan 101, vr. 10.30-
17.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.  
www.brievenbeurs.com

7-9 mei:
Essen, Duitsland. Briefmarken-
messe, 7-8 mei: 10.00-18.00 uur, 
9 mei:  10.00-17.00 uur.  
www.briefmarkenmesse-essen.de

13-16 mei:
London, Verenigd Koninkrijk. 
London 2015. FEPA. Open om 10.00, 
sluitingstijd en programma zie: 
www.london2015.net

14-19 augustus:
Singapore. Singapore 2015. FIP. 
www.singapore2015.com

26-27 september:
Capelle aan den IJssel. Wijkcen-
trum De Trefterp, Marsdiep 1, za. 
10.00-17.00 uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
T: 06-44114695. www.fvijenl.nl

30 oktober–1 novenber:
Täby (Stockholm), Zweden. 
Nordia 2015. www.nordia2015.se

20-23 november:
Hong Kong. Hong Kong 2015 
31st Asian International Stamp 
Exhibition. FIAP.
www.hongkong2015stampexpo.com

28-29 november:
Capelle aan den IJssel. Wijkcen-
trum De Trefterp, Marsdiep 1, za. 
10.00-17.00 uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
T: 06-44114695. www.fvijenl.nl

3-5 december:
Monaco. MonacoPhil 2015, 
3-4 december: 10.00-17.30 uur, 
5 december: 10.00-16.00 uur. 
www.monacophil.eu

RUILDAGEN EN
HANDELSBEURZEN

8 januari:
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.30-22.00 uur. 
T 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl

10 januari:
Elshout. Gebouw ’t Rad, 
Kerkstraat 39, 10.00-13.00 uur 
T: 0416 37 99 19.
Hoofddorp.  ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, Beemster-
straat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Hoogkarspel. Reigersnest, 
 Nachtegaal 1, 12.00-16.00 uur. 
T: Tel: 0227-542286.
Leusden. de Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur.
T: 0318-513222 deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Steenwijk. Vereniging USA-Canada, 
De Meenthe, Stationsplein 1. 
10.00-17.00 uur. T: 06 – 25240316. 
www.usca.nl 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4, 10.00–15.00 uur. 
T: 0548-858220 

11 januari:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. info@vbvboxtel.nl 
Wijchen. Brede school ‘Het Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-13.00 
uur. T: 024-6450041 of 024-6413355.
Venlo. Zalencomplex Limianz, 
Kaldenkerkerweg 182b,  
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.  
info@philavenlo.nl 

16 januari:
Leiden. Het Gebouw, Arubaplein 
2, 19.00-21.30 uur. T: 071-5611719.  
cor@verlooij.nl

17 januari:
Appingedam. ASWA-gebouw,  
Burg. Klauckelaan 16,  
10.00-16.00 uur. 
T: 0596-624394  
Barneveld. Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6, 10.00-16.00 uur.  
T: 0342-422542. 
f c.vandijk1@vodafonethuis.nl 
Leiden. Restaurant ‘De Lepelaar’, 
Apollolaan 2, 13.00-17.00 uur.  
T: tel:071-5611719.
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.

18 januari:
Schagen. De Groene Schakel, 
 Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

19 januari:
Deventer, Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur,  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 

20 januari:
Nijmegen. Wijkcentrum 
‘Titus Brandsma’, Tweede Oude 
Heselaan 386, 13:30-16:00 uur. 
T: 024-3584332. 
secretaris@noviopost.nl

24 januari:
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
 Snelliuslaan 35, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. 
T: 0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Katwijk a/d Rijn. gebouw “de wiek”  
Fresiastraat 19, 10.00-15.30 uur.  
T: 071-5173995.  www.postzegel-
verenigingkatwijkrijnsburg.nl 
Oosterwolde. De Miente, Snellin-
gerdijk 39, 10.00-16.00 uur. 
T: 0592-388585.
Purmerend. De Inval’,  
Karekietpark 16, 10.00-16.00 uur, 
T: 0633650247 www.PPRC.nl
 
25 januari:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur.  
T: 0227-542286.
Echt. Café “De weegbrug” Stams 
Loperweg, 9.30-12.00 uur.  
hotterbeekx@hetnet.nl 
Huissen. Cultureel centrum ‘De 
Brink’, Brink 8, 10.00-14.30 uur.  
T: 026-3271979.
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26 januari:
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. 
T: 024-3584332.  
secretaris@noviopost.nl

31 januari:
Winschoten. S.V. Bovenburen, 
Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-592676/421497.
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

1 februari:
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 
153-155, 9.00-12.00 uur.  
T: 0226-452047.

7 februari:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2. 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544
Hendrik-Ido-Ambacht. Sandido, 
Reeweg 79, 12.00-16.00 uur. 
T: 078-6814441.
Lisse. t Poelhuys, Vivaldistraat 
4,10.00-15.30 uur. T: 06-21485476. 
dickschopman@gmail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5. 13.15-
16.00 uur. Tel: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
 Bloemenhof 2, 13.00 - 16.00 uur.  
T: 0162-432738   
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-15.00 uur.  
T: 0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.

8 februari: 
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis  
De Walnoot, Reginahof 1,  

10.00-13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 
Venlo. Zalencomplex Limianz, 
Kaldenkerkerweg 182b,  
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.  
info@philavenlo.nl 
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

14 februari:
Elshout. Gebouw ‘t Rad, 
Kerkstraat 39, 10.00-13.00 uur. 
T: 0416 37 99 19.
Hoofddorp.  ANBO-Gebouw 
“De Jeugd van Gisteren”, Beemster-
straat 4, 10.00-16.00 uur.  
T: 06-54741761.
Hoogkarspel. Reigersnest,  
Nachtegaal 1, 12.00-16.00 uur.  
T: Tel: 0227-542286.
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220.

15 februari:
Castricum. Dorpshuis De Kern, 
Overtoom 15, 10.00-16.00 uur. 
pietrietwijker@hotmail.com 
Schagen. De Groene Schakel,  
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur.  
T: 0224-298416.

16 februari:
Deventer, Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur,  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 

17 februari:
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Ti-
tus Brandsma’, Tweede Oude 
 Heselaan 386, 13:30-16:00 uur. 
T: 024-3584332.  
secretaris@noviopost.nl

20 februari:
Leiden. Het Gebouw, Arubaplein 
2, 19.00-21.30 uur. T: 071-5611719.  
cor@verlooij.nl

21 februari:
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14, 10.00-17.00 uur. 
T 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat 3, 10.00-16.00 uur.  
T: 0184-415437.  
m.a.smeding@tele2.nl
Pijnacker. Vereniging USA-Canada, 
De Acker, Park Berkenoord 2.  
10.00-17.00 uur. T: 06 – 25240316. 
www.usca.nl 
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.
 
22 februari:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur.  
T: 0227-542286.
Echt. Café “De weegbrug” Stams 
Loperweg, 9.30-12.00 uur.  
hotterbeekx@hetnet.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
‘De Brink’, Brink 8, 10.00-14.30 uur.  
T: 026-3271979.
Schagen. De Blokhut, Loet 10,  
9.30-12.30 uur.   
nelboersen@planet.nl 

28 februari:
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur.  
T: 0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, zondag 
en feestdagen 12-17 uur.  
Gesloten op maandag, Koningsdag, 
25 december en 1 januari. Museum-
jaarkaart gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u – alleen op 
afspraak – origineel materiaal uit 
het depot postwaarden bestuderen 
en bezichtigen. Onderzoeksdagen: 
15 januari, 19 februari, 19 maart. 
Als u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met Monique 
Erkelens (T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toe-
gankelijk na telefonische afspraak: 
mevr. Spiekman (T: 070-3307570, 
’s morgens).
Tentoonstelling ‘GO3D!’. De 
eerste overzichtstentoonstelling 
in  Nederland over 3D-printing  
(3-11-2014 – 1-10-2015).
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Express labels of the world
Verzamelaar Jan C. ter Welle 
heeft de hem bekende expresse 
stroken te boek gesteld. Een 
eenvoudig maar praktisch 
boekje met afbeeldingen (op 
70%) van alle gecatalogiseerde 
stroken. 
In het voorwoord wordt gerefe-
reerd aan de samensteller van 
de First Express label catalo-
gue, Charles H. Smith. Verder 
ontbreekt iedere bibliografie, 
referentie- of bronnenlijst.
Zo wordt ook niet duidelijk of dit 
boek een voortzetting is van het 
boek van Smith.
Er volgt een korte introductie 
(geheel in het Engels), waarin 
opgenomen een waarderings-
tabel van de strookjes. De 
strookjes zijn alfabetisch 
gerangschikt op landcode, vol-
gens de Engelse schrijfwijze. Dit 
maakt het niet echt gemakkelijk 
zoeken. Maar, als je bijvoorbeeld 
Nederlands-Indië zoekt en dit 
niet kunt vinden (omdat het 
voor Netherlands staat), dan is 
het doorlezen van deze lijst een 
hulpmiddel.
Terecht schrijft Ter Welle dat 
het boek niet compleet is. Dat 
zal ook niemand verwachten. 
Zonder literatuuropgave is het 
echter ondoenlijk om na te gaan 
wat de auteur wel en niet gezien 
heeft. Zo staan er bijvoorbeeld 
in het handboek van Bulterman 
over Nederlands-Indië (uitge-
geven in 1981) acht hoofdnum-
mers vermeld, terwijl Ter Welle 
niet verder komt dan vier.
Een aardig boekje voor wie 
expresse strookjes in de breedte 
wil verzamelen, en het interes-
sante is dat de verzamelaar wel 
haast zeker nieuwe vondsten 
doet. 

246 pag., 
formaat A5, 
verlijmd.
Verkrijgbaar 
voor € 39 (incl.
verzendkosten) 
bij de auteur: 
0521-587027 
janterwelle@
online.nl

mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:cor@verlooij.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl


50 FILATELIE  JANUARI 2015

p 1 november 1755 werd Lissabon 
verwoest door een zware aardbeving, 
men schat met een kracht van 9 
op de schaal van Richter. Er waren 

tienduizenden doden. Sebastião de Melo, de 
markies van Pombal, was destijds eerste mi-
nister en hij maakte zich verdienstelijk door de 
stad te herbouwen op een wijze die aardbevin-
gen zou kunnen doorstaan. In 1925 waren er 
plannen om een standbeeld op te richten voor 
Pombal, maar wie moest dat betalen?

Pombal
De eerste markies van Pombal (1699-1782) 
was eerste minister van Portugal van 1750 tot 
1777. Hij voerde economische hervormingen 
door, beëindigde de discriminatie van niet-
katholieken en hij schafte de slavernij af in 
de Portugese koloniën. Tevens voerde hij een 
kwaliteitskeurmerk in voor port en wijn. De 
Portugezen zijn terecht trots op hem, en er is 
een plaatsnaam naar hem genoemd (afb 1). 
Men wilde in 1925 een standbeeld oprichten 
voor hem, maar Portugal was destijds een arm 
land. Het standbeeld is er ook gekomen, maar 
waar haalde men het geld vandaan? En toen 
dacht men aan de postzegelverzamelaars.

Dwangtoeslag
Portugal en koloniën kennen een soort zegels, 
dat in Nederland onbekend is: dwangtoeslag-

Dwangtoeslag en 
dwangtoeslagport

In de aanloop naar het Brievenbeurs-themanummer 
van Filatelie (maart) met het thema ‘portzegels en 
met port belast’ een bijdrage over dwangtoeslagport.
door Dio Glaudemans

O
zegels. Het zijn zegels zonder frankeerwaarde 
die men verplicht erbij moest plakken op brie-
ven, kaarten, pakketten en telegrammen naast 
de normale frankeerzegels. Dit verplichte bij-
plakken gebeurde steeds gedurende een korte 

periode, bijvoorbeeld tijdens de kerstdrukte 
(afb 1) of rondom de nationale feestdag van 
Portugal (5 oktober). Meestal waren zulke 
zegels voor een goed doel, zoals armenzorg 
(afb 2), maar dus ook voor een standbeeld. 
Er werden op 8 mei 1925 Pombal zegels uitge-
geven in Portugal en alle Portugese koloniën, 
steeds een serie van drie zegels (afb 3). De 
Pombal zegels waren verplicht van 1925 tot 
1929 gedurende vijf of tien dagen in de maand 
mei. De meeste Pombal zegels werden door de 
verzamelaars gekocht, vooral de zegels van de 
koloniën. Op echt gelopen brieven uit de kolo-
niën zijn ze nauwelijks te vinden. Portugal had 
in die jaren heel wat dure series uitgegeven, 
die slechts drie of vier dagen geldig waren. 
Daartegen was veel protest van de verzame-
laars, want men had zegels gekocht die niet te 
gebruiken waren. De post besloot om diverse 
zegels waaronder de Pombal zegels, nogmaals 
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geldig te verklaren van 4-1-1934 tot 30-9-1945. 
De Pombal zegels waren toen te gebruiken als 
gewone frankeerzegel. Ook de Pombal zegels 
van de koloniën waren in die periode in Portugal 
geldig, ook al was er in de kolonie een ander 
soort geld in omloop dan in Portugal. De zegels 
uit de koloniën kunnen dus voorkomen met 
stempels uit Portugal en dat is geheel volgens 
de regels (afb 4a+b). Een stempel uit de kolonie 
is heel wat moeilijker (afb 5a-c).

Dwangtoeslagport
Wat gebeurde er als de dwangtoeslagzegel 
vergeten was? Voor dat doel waren er portzegels 
met inschrift ‘Multa’ (boete). Het bedrag van 
de portzegel was het dubbele van de verplichte 
toeslagzegel. Elk Portugees gebied kreeg in 1925 
een serie van drie Pombal Multa zegels (afb 6). 
En ook hier waren de dwangtoeslagportzegels 
van alle koloniën in de periode 1934-1945 geldig 
als frankeerzegel in Portugal (afb 7). 
De zegel van afb 1 is een dwangtoeslag-tele-
graafzegel van 30 cent. Deze zegels werden ook 
als portzegel gebruikt als de gewone dwangtoe-
slag van 15 cent ontbrak.
In Mozambique waren er in 1967 twee soorten 
dwangtoeslag tegelijk in gebruik: Assistência 
(armenzorg) en Telecomunicações. Op deze brief 
(afb 8) had de afzender deze vergeten, zodat ze 
in de plaats van aankomst (Beira) als dwangtoe-
slagport werden gebruikt. Ook in Angola werden 
dwangtoeslagzegels als portzegels gebruikt 
door er een ‘T’ stempel op te plaatsen (afb 9). 

Andere landen
Er zijn heel wat landen die dwangtoeslagzegels 
hebben uitgegeven, soms waren ze verplicht 
gedurende lange perioden. Het meest bekend is 
de Duitse zegel ‘Notopfer Berlin’ van 2  Pfennig 
(afb 10), die van 1948 tot 1956 verplicht bij-
geplakt moest worden op alle binnenlandse 
brieven, pakjes en kaarten in West Duitsland. 
Een land dat thans nog verplichte toeslagzegels 
kent, is Cyprus (afb 11). Hier is het doel meer 
politiek van aard, namelijk om aandacht te 
blijven vragen voor de vluchtelingen en voor de 
opdeling van het eiland. 

Als iemand een verzameling dwangtoeslagport 
wil aanleggen, dan is hij snel klaar. Naast Portugal 
en Koloniën, bestaat zo’n collectie uit Joegosla-
vië, Triëst (opdruk STT VUJNA) (afb 12) en Roe-
menië (luchtvaartfonds) (afb 13). Meer is er niet. 
Totaal 93 zegels, dus dat valt nog eens te doen.
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NEDERLAND
Prestigeboekjes
Nederland kent alleen nog 
maar prestigeboekjes. 
 Gedurende het eerste half - 
jaar verschijnen er drie: 
Nederlandse bruggen 
(30 maart, PR56), Natuur-
monumenten (28 april, PR57) 
en Mooi Nederland (26 mei, 
PR58). De inhoud zal steeds 
uit 10 zegels met tarief 1 
(69c) bestaan. De prijs van 
de boekjes blijft € 12.45. De 
donatie bij aankoop blijft nog 
steeds aanzienlijk: € 5.55. 
Over prestigeboekjes met 
persoonlijke zegels is niets 
aangekondigd. Het laatste 
verscheen in augustus 2013: 
‘100 Jaar Erasmus Universi-
teit’. Het nummer was PP33.

ÅLAND
Jachthonden
Voor zover nu bekend, 
verschijnt er dit jaar in Åland 
maar één postzegelboekje: 
op de postzegels staan  drie 
verschillende jachthonden: 
de Finse brak, Noorse eland-
hond en de dashond (teckel). 
Het boekje zal driemaal de 
drie zegels bevatten. Uitgifte-
datum wordt 3 september.

AUSTRALIË
Defensie 100 jaar
Een nagekomen bericht be-
treft het honderdjarig bestaan 
van de Australische defensie. 
De strijdkrachten ontstonden 
in 1914, het beginjaar van 
de Eerste Wereldoorlog. Ze 
bestaan uit de RAN (Royal 
Australian Navy), de RAAF 
(Royal Australian Air Force) en 
Australian Army. De vier op 
21 oktober verschenen zegels 
zijn ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar. (afb 1)

AZOREN
Jaarboekje 2014
De autonome regio Azoren 
geeft, net als Madeira, jaarlijks 
één prestigeboekje uit. Het 
verscheen half november en 
bevat alle uitgiften van 2014: 
vijf zegels en drie souvenirvel-

letjes. De blaadjes in het boek-
je geven veel tekst en uitleg 
over de uitgiften en bevatten 
bovendien kleurproeven van 
de Europazegels. De oplage 
bedraagt 4.000 -genum-
merde- boekjes. De tekst in 
het boekje is in het Portugees 
en het Engels. Totaalprijs van 
de zegels is € 7.30.

BELGIË
Jaarprogramma
De Belgische post doet nooit 
zo moeilijk naar de filatelisti-
sche pers. Om het wat sterker 
uit te drukken: er is geen land 
ter wereld zo mededeelzaam 
en open over uitgiften van een 
heel toekomstig kalenderjaar, 
compleet met afbeeldingen. 
Elk jaar in  oktober is er een 
pers bijeenkomst waarin alle 
geheimen onthuld worden.
Er komen dit jaar zeven post-
zegelboekjes.

Koning Filip
Vanaf eind januari komen er 
nieuwe permanente zegels 
met afbeeldingen van koning 
Filip. Het gaat om twee 
waarden die verkrijgbaar 
blijven op alle postkantoren 
en postpunten. Waarde 1 
(€ 0.72) in roodbruin en 
waarde 2 (€ 1.42) geelgroen. 
De tarieven zijn per 1 janu-
ari met 2c verhoogd. Losse 
zegels zijn overigens nog 
altijd duurder dan zegels in 
velletjes of boekjes.
Waarde 1 zit in boekjes van 
tien stuks, waarde 2 in boek-
jes van vijf. (afb 2)

Emoticons
Het eerste boekje met ge-
legenheidszegels verschijnt 
op 26 januari en bevat tien 
postzegels met afbeeldingen 
van emoticons, tekentjes die 
de taalarmoede zichtbaar 
maken. Al zullen jongeren 
daar anders over denken. 
Jammer is ook dat de gele-
genheidszegels vrijwel niet 
te koop zijn bij de normale 
verkooppunten van de post.
De tien zegels in het boekje 
hebben waarde 1 (72c).
(afb 3)

Later dit jaar…
Nog drie boekjes. Ik vind het 
niet zo nuttig de actualiteit 
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Afb. 1. Hoofddeksels en embleem van de Australische landmacht, luchtmacht en marine.

Afb. 2. Het nieuwe boekje met vijf zegels van koning Filip

Afb. 3. Tien kleurige ‘gevoelsuitinkjes’ 
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Afb. 4. Artistieke uitingen

Afb. 5. Toivo Kärki
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NORFOLK EILAND
Dennenbomen
De  Araucaria heterophylla is 
een soort den die vrijwel uit-
sluitend op het eiland Norfolk 
voorkomt. Hij wordt ook wel 
de Norfolk Pine Tree genoemd 
en men is er kennelijk zo trots 
op dat er op 29 september 
een boekje werd uitgegeven 
met tien postzegels van 
$ 0.70, waarop de diverse 
stadia in het leven van deze 
boom zijn afgebeeld.
De zegels zijn zelfklevend. Er 
zijn 5000 boekjes vervaar-
digd. (afb. 9)

VATICAANSTAD 
Reizen van de paus
Een viertal postzegels bracht 
twee gedurende 2013 onder-
nomen  reizen van paus Fran-
ciscus onder de aandacht. 
Het zijn tweemaal twee 
zegels van elk € 0.85 die ook 
in een boekje verkrijgbaar 
zijn. In totaal zijn er 40.000 
boekjes vervaardigd.
De ene reis was binnen 
Italië (Lapedusa, Cagliari en 
Assisi), de andere naar Rio 
de Janeiro. De opbrengst van 
zegels en boekjes komt ten 
goede aan het vluchtelingen-
werk. Er zijn 60.000 boekjes 
vervaardigd.

Afb. 6. Spiegel spiegel 

Afb. 7. Het vergeten boekje van Griekenland

Afb. 8. Vrijwilligers uit Guernsey

Afb. 9. Dennenbomen op Norfolk Eiland.

ver voor te blijven, maar zorg 
wel  tijdig voor gedetailleerde  
informatie en afbeeldingen. 
Enfin, op 7 september komen 
tekeningen van dinosaurus-
sen op postzegels in een 
boekje en tenslotte komen er 
–net als afgelopen jaar– eind 
oktober twee boekjes met 
kerst- en nieuwjaarszegels.

FINLAND
Kunstenaarsvereniging
De Finse Vereniging van 
Kunste naars bestaat 150 
jaar. In het voorjaar van 2014 
werd een ontwerpwedstrijd 
uitgeschreven Een zestal re-
sultaten ervan werd gekozen 
voor de afbeeldingen op een 
op 19 januari te verschijnen 
serie eersteklas postzegels. 
Het zijn artistieke impressies 
geworden van lijnen, punten, 
een soort achtbaan, een 
dansende bruid, een vlucht 
en een fruitboom (‘aan de 
vruchten herkent men de 
boom’).
Het eersteklas tarief bedroeg 
vorig jaar € 1.00. Op het 
moment van schrijven is niet 
bekend of dat gewijzigd is. 
(afb. 4)

Toivo Kärki
Op 2 maart volgt een boekje 
dat gewijd is aan de honderd-
ste geboortedag van Toivo 
Kärki, een veelzijdig talent uit 
het Finse muziekleven. De ze-
gels geven drie fasen uit zijn 
lange carrière: als uitvoerend 
artiest, als componist en als 
platenbaas. (afb. 5)

Internationale Vrouwendag
Ook op 2 maart wordt 
aandacht besteed aan de 
Internationale Vrouwendag: 
vrouwen als stripfiguren die 
zichzelf een spiegel voorhou-
den. Een dubbele spiegel als 
het ware.
Het boekje bevat vier eerste-
klas zegels.(afb. 6)

GRIEKENLAND
Thessaloniki
Mooi dat de Griekse post 
aan het begin van elk jaar 
een overzicht stuurt van 
alle te verwachten uitgiften. 
Niet mooi dat het overzicht 
van 2014 onjuist en niet 
compleet was! Schept alleen 

maar verwarring.
Pas kortgeleden bleek dat er 
op 12 april 2014 een boekje 
verscheen ter gelegenheid 
van het feit dat Thessaloniki 
in 2014 Europese hoofdstad 
voor de jeugd was. Het boekje 
bevat tien zelfklevende post-
zegels van 90c. (afb. 7)

GUERNSEY
Verhalen uit de Eerste Wereld-
oorlog
Ook inwoners van Guernsey 
hebben te maken gehad met 
de Grote Oorlog. Vrijwilligers 
beantwoordden de oproep en 
een contingent werd onder-
deel van het zesde Royal Irish 
Regiment. Sommigen sneu-
velden in de gevechten bij 
de Somme. Anderen gingen 
werken in een munitiefabriek 
of zorgden voor ondersteu-
ning bij het Leger des Heils.
Op een zestal op 11 novem-
ber verschenen postzegels 
staan foto’s van zulke man-
nen en vrouwen. Verhalen 
erover zijn te vinden in een 
prestigeboekje. De zegels 
met de foto’s (41, 54, 55, 66, 
74 en 83p) zitten er ook in. 
Vier van elke zegel steeds 
op een velletje. Prijs van het 
geheel is € 14.92. (afb. 8)

MADEIRA
Jaarboekje 2014
Net als op de Azoren geeft 
de Portugese Post ook in 
Madeira jaarlijks een pres-
tigeboekje uit. Er zitten alle 
in 2014 verschenen uitgiften 
in, te weten vijf zegels en 
drie souvenirvelletjes en het 
verscheen half november. De 
tekst en afbeeldingen op de 
tussenblaadjes geven extra 
informatie in het Portugees 
en het Engels. Er zijn 4.000 
– genummerde – boekjes 
vervaardigd. Prijs van alle 
zegels samen is € 7.30.

NOORWEGEN
Kerst 2014
Wat laat kan ik nog melden 
dat het Noorse kerstboekje 
verscheen op 10 november. 
Het bevat tien kerstzegels 
met de aanduiding A (10 kr, 
tarief binnenland). Afgebeeld 
op de zegels is het beroemde 
jongenskoor Sølvguttene 
(‘zilveren jongens’). 
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afb. 11

fgelopen jaar heb ik mijn vakantie in 
IJsland gehouden. Bij de voorberei-
dingen voor de reis dacht ik ook aan 
de oproep in het Maandblad Filatelie 

om in je vakantieland op zoek te gaan naar een 
Postmuseum of een filatelistische gebeurtenis 
en er een artikel voor het maandblad over te 
schrijven. 
In zo’n geval ga je uiteraard eerst op het 
internet kijken of een dergelijk museum wel 
bestaat en waar het dan gevestigd is. Al gauw 
bleek dat er geen IJslands postmuseum 
bestaat, wel een aantal musea met moderne 

De auteur wilde voor de serie 'bezoek buitenlandse postmusea' 
iets over IJsland schrijven. Bij gebrek aan een postmuseum 
aldaar werd het een artikel over de IJslandse Posterijen.  
door Nico de Weijer

A

De postkantoren
De postkantoren zijn meestal nieuwe moderne 
stenen gebouwen. Het gebouw bestaat steeds 
uit drie delen (afb. 6+7). Een deel voor het pu-
bliek met balie en een winkeltje, een overslag 
ruimte voor de aangevoerde en te verzenden 
post en de garage voor de postauto’s (het 
hoge witte gedeelte). Meestal was in het gara-
gegedeelte plaats voor twee bestelwagens die 
nu in de hoogzomer (14° C) buiten stonden. In 
het winkeltje worden kantoorartikelen, (wens-)
kaarten en dergelijke te koop aangeboden 
en uiteraard het assortiment van IJslandse 
postzegels. (afb. 8) 
Een mooi voorbeeld van een volwaardig 
postkantoor is bijvoorbeeld ook te vinden in 
Patrikfjördur. (afb. 9) Deze plaats ligt in het 
afgelegen noordwesten van IJsland dicht bij 
het meest westelijke punt van Europa (als de 
Azoren niet worden meegerekend). De plaats 
is nog niet helemaal door een asfaltweg te 
bereiken. Een deel van die weg ernaartoe is 
nog een gravelweg die stukje bij beetje wordt 
geasfalteerd. Van de kantoorhoudster mocht 
ik een interieurfoto maken met haar achter de 
balie. (afb. 10)

Postkantoor en bankfiliaal
Bij de nog veel kleinere plaatsjes en dan 
bedoel ik plaatsen tot 500 inwoners, houdt 
men kantoor, samen met Landsbankinn. Wie 
kan zich in Nederland nog voorstellen dat in 
een dergelijke plaats van zo’n omvang nog een 
PTT-kantoor in stand wordt gehouden maar 
ook een filiaal van een bank. In Nederlandse 
plaatsjes van die omvang is die dienstverle-
ning allang weggesneden en moet je voor deze 
dienstverlening naar een naburige grotere 
plaats reizen. Ook in IJsland is dienstverlening 
niet gratis en zal betaald moeten worden!
Het gezamenlijk optrekken van Pósturinn en 
Landsbankinn wordt in de volgende afbeel-

kunst. Wel begrijpelijk als je bedenkt dat 
IJsland maar 307.000 inwoners heeft. Dat 
aantal inwoners in een land dat tweeënhalf 
keer zo groot is Nederland. De omvang van 
de bevolking is te vergelijken met dat van de 
stad Utrecht. De exploitatie van zo’n specifiek 
museum is natuurlijk niet haalbaar. (afb. 1)

Rondreis per auto
Toen heb ik het plan opgevat om op mijn 
rondreis (beeld-)materiaal te verzamelen om 
de lezers van het maandblad iets te laten zien 
van hoe de posterijen op IJsland functioneren. 
Het is zeker geen diepgaande studie geworden 
waarbij allerlei zaken uitputtend zijn onder-
zocht maar gewoon een aantal indrukken die 
ik tijdens mijn toeristische rondtocht erbij heb 
verzameld. Dus ik heb niet alleen vulkanen, 
geisers, fjorden en gletsjers bekeken en gefo-
tografeerd maar ook enkele postkantoren aan 
de binnen- en buitenkant.
Als je met de auto naar IJsland gaat, moet je 
in het topje van Denemarken inschepen. De 
havenplaats daar is Hirtshal en de reis, via 
Faeröer, duurt ruim twee en een halve dag. 
Op de veerboot van de ‘Smyril-line’ kwam ik al 
de eerste filatelistische tekenen van IJsland 
tegen. In het trappenhuis hingen een aantal 
uitvergrote afbeeldingen van oude IJslandse 
postzegels uit 1930. (afb. 2)  

Aankomst IJsland
De aankomst van de boot is niet in Reykjavik 
maar in Seyđisfjörđur, aan de andere kant 
van het eiland. De eerste plaats waar we 
naartoe moesten reizen was Egilstađir om de 
pincodes voor de vakantiehuisjes op te halen. 
Daar wapperde reeds de vlag van de IJslandse 
Posterijen en hing de eerste brievenbus bij het 
moderne postkantoor waar op dat moment 
de post van verre met een grote vrachtwagen 
werd aangevoerd (afb. 3-5).
De naam van de posterijen op IJsland is 
Pósturinn. De bedrijfskleur van dat bedrijf is 
zoals in vele landen rood en het vignet is een 
gestileerde posthoorn. De brievenbussen zijn 
naar Deens model. Ze zijn ook gelijk aan de 
brievenbussen die op de Faeröer eilanden in 
gebruik zijn. Alleen zijn die in de blauwe kleur 
geschilderd. 
Het postbedrijf doet heel modern aan. De 
hoofdplaatsen (en dan bedoel ik plaatsen tot 
duizend inwoners) hebben nog een echt post-
kantoor. In tegenstelling tot Nederland gelooft 
men nog steeds in dienstverlening door mid-
del van zelfstandige (fysieke) vestigingen. 

afb. 1 Kaartje van IJsland met de in dit artikel 
genoemde plaatsnamen (nummer afbeelding)

afb. 2 Aan boord van SS-Norröna van de Smyril-
line die de dienst Denemarken-IJsland onderhoudt

afb. 3 De vlag van Pósturinn

afb. 4 
IJslandse 
brieven-
bus

afb. 12

afb. 10

afb. 17

afb. 23

afb. 16

afb. 5

afb. 6

De posterijen van IJsland
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dingen getoond. (afb. 11+12) In het kantoor 
Skagaströnd kocht ik een velletje postzegels. 
De waarde van het velletje bedroeg 1.800 IJs-
landse kronen en was voor 10 postzegels, goed 
voor een brief tot 50 gram. Zegels voor een 
brief tot gewicht van 20 gram kende men niet. 
De bon die ik voor deze aankoop kreeg, was van 
Landsbankinn, Daarop stond dat ik een inleg bij 
die bank had gedaan van 1.800 IJslandse kro-
nen (nooit gedacht dat ik bij een IJslandse bank 
geld zou inleggen!). De op de bon vermelde 
teruggaaf was het wisselgeld. (afb. 13)
Ook heb ik op dat kantoor gevraagd een dag-
tekeningsstempel op een enveloppe te zetten. 
(afb. 14) Het bleek een metalen tuimelstem-

pel te zijn (stempelkussen in het stempel). Er 
kan een mooie afdruk mee worden gemaakt. 
Ik zou bijna PostNL adviseren: schaf ook der-
gelijke solide en mooie metalen stempels aan. 
Wellicht zal men dat te duur vinden omdat de 
Nederlandse PostNL -contactpunten, zoals 
winkels en bedrijven met onder andere post-
busfaciliteiten, wel eens van adres wisselen. 
Als in een gehucht geen postkantoor of een 
bankfiliaal aanwezig is dan hangt er wel 
een brievenbus bij een supermarkt waar je 
de  dagelijkse spullen kunt kopen. (afb. 15) 
Is het gehucht daar nog te klein voor dan is 
er wel een benzinestation (vaak met kleine 
snackbar en piepklein winkeltje) waar de 

brievenbus aan de gevel hangt.
Bij de postkantoren zag ik soms een reclame-
zuil waaruit bleek dat er een samenwerking 
bestaat met TNT. (afb. 16)

afb. 6 Postkantoor Reyđarfjörđur ,een plaatsje van 1.100 inwoners (per 2013)

afb. 8 Interieur van het postkantoor Reyđarfjörđur

afb. 10 Interieur postkantoor Patreksfjörđur, met 651 inwoners

afb. 12 Gezamenlijk kantoor te Tálknafjörđur, 
met 275 inwoners (per 2013)

afb. 13 Kassabon van Landsban-
kinn voor een velletje postzegels

afb. 5 Egilsstađir met 2.303 Inwoners (per 2013). Een vrachtwagen levert de post af.

afb. 7 Postkantoor Reyđarfjörđur deze keer met minder mist

afb. 9 Postkantoor Patreksfjörđur

afb. 11 Gezamenlijk kantoor te Skagaströnd, 
met 501 inwoners (per 2013)

afb. 14 Het metalen tuimelstempel Skagastrōnd
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Openingstijden
Opmerkelijk is dat het postgebeuren voor 
het overgrote deel, in ieder geval aan de 
buitenkant, door vrouwen wordt gerund. Ik 
ben in ieder geval op die kantoren geen man 
tegengekomen. Ook de openingstijden van de 
kantoren verschillen per vestiging, Zo kwam ik 
kantoren tegen die om 9.00 uur open gingen 
en om 16.00 uur sluiten. Ook was soms de 
openingstijd pas om 10.00 uur. Wellicht wor-
den deze openingstijden ingegeven door de 
beschikbaarheid van het vrouwelijk personeel 
die bijvoorbeeld eerst de kinderen naar school 
brengen en daarna de baan bij Pósturinn 
oppakken. Ook zag ik de postbezorging alleen 
door vrouwen gedaan worden. 

De filatelistische dienst
In Reykjavik heb ik het filatelistisch loket 
gevonden in een naar IJslandse begrippen 
oud gebouw. De trap op en daar stond ik in 
het postkantoor met drie balies waar je de 
postwaarden kunt aanschaffen. (afb. 17-21).

Daar heb ik enkele formulieren meegenomen 
en een folder van de filatelistische dienst. Er 
stond ook een tafel waar je de brieven kon 
schrijven, de benodigde port van een tarieflijst 
kon aflezen en de zegels kon plakken met 
behulp van een postzegelbevochtiger. 
Op de brievenbussen staan ook de belangrijk-
ste tarieven voor binnenlandse- en buiten-
landse bestemmingen vermeld. 
Een zeer bijzondere filatelistische ontdekking 
was een blinde muur bij een aantal parkeer-
plekken in Reykjavik. Op deze muur waren 
een aantal fantasie zegels afgebeeld met wel 
een heel bijzondere (beveiligings-)tanding. 
(afb. 22)

Echte postdienst
Al met al een verfrissende ervaring die poste-
rijen van IJsland. Nog echt een postdienst die 
zelfs in de kleinste plaatsjes (afb. 23) aan-
wezig is en dus dienstbaar aan de bevolking. 
In Nederland hoor je steeds weer het verhaal 
dat het aantal brieven door de andere media 

zo sterk terugloopt dat men niet anders kan 
dan de dienstverlening anders te organiseren. 
Hetgeen inhoudt: alles minder behalve de 
prijs. Als je steeds weer dat verhaal hoort, 
begin je het meestal ook te geloven. 

Je vraagt je af hoe kunnen ze op IJsland wel 
die dienstverlening blijven bieden, zou het 
een staatsbedrijf zijn dat het publiek belang 
voorop stelt? Zijn de IJslanders conservatief 
en behouden zij het goede of zijn zij juist 
modern en richt men de dienstverlening meer 
op pakketbezorging, ik weet het niet. In ieder 
geval volgt men het Nederlandse model van 
verminderde dienstverlening niet.
Ik stel me zo voor dat al die IJslanders in de 
winter, wanneer het de hele dag donker is, 
‘‘s-avonds’ gaan internetten en over de hele 
wereld allerlei spullen bestellen; want ja ze 
moeten alles invoeren. Het is dan een rust-
gevende gedachte, dat je erop kunt rekenen 
dat die gekochte spullen door Pósturinn dicht 
in de buurt worden afgeleverd. 

afb. 15 Brievenbus aan gevel van supermarkt afb. 16 Een reclamezuil Pósturinn en TNT bij HúsavÍk, 
met 2.228 inwoners ( per 2013)

afb. 17 Ingang postkantoor met filatelistische dienst 
te Reykjavik met 117.607 inwoners (per 2013)

afb. 18 Klant wordt geholpen met de uitbreiding 
van zijn collectie

afb. 19 Filatelistische dienst afb. 20 Interieur met drie loketten

afb. 21 De schrijftafel in het postkantoor afb. 22 Blinde muur in Reykjavik afb. 23 Hvolsvöllur met 770 inwoners (per 2013)
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EUROPA

ALBANIË
9-10-’14. Europa, muziek-
instrumenten. 
100, 150 L. (samenhan-
gend). Ook velletje met de 
zegels. Resp gaida (doedel-
zak), lodra (trom).

ALDERNEY
6-11-’14. Kerst. 
36, 41, 54, 55, 66, 74, 83 p. 
Kindertekeningen, resp. 
sneeuwpop op Noordpool, 
Kerstman en sneeuwpop 
met sterren, sneeuwpop 
met sneeuwvlokken en 
zonsondergang, sneeuw-
pop en dennenbomen, 
poppen en speelgoed, 
vuurtoren en kinderen bij 
brievenbus, kerstbomen en 
sterrenhemel. 

ANDORRA
9-11-’14. 100e geboor-
tedag Esteve Albert 
(1914-1995).
€ 0.55. Portret dichter. 

29-11-’14. Kerst.
€ 0.66. Altaarstuk uit 
kerk Rosaire de Sainte in 
Encamp met geboorte van 
Christus.

AZERBEIDZJAN
24-10-’14. Wintersporten.
Velletje met tweemaal 
0.50 m. Snowboarden, 
skiën. 

28-10-’14. Eerste Wereld-
forum voor Jongeren-
politiek in Baku.
0.60 m. Dansers, congres-
gebouw, beeldmerk.

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Kroatische PostMostar)
31-10-’14. Romeinse munt.
3.- KM. Gouden munt met 
afbeelding keizer Nero 
(37-68).
1-11-’14. Fauna. 
Viermaal 3.- KM. (samen-
hangend). Equus caballus, 
Equus asinus, Equus 
hinnus, Equus mulus. 
1-11-’14. Flora. 
1.-, 1.- KM. (samenhan-
gend). Lilium cattaniae, 
Helleborus hercegovinus. 

BULGARIJE
24-10-’14. Vervoer. 
0.30, 0.65, 0.80, 1.-. 
Elektrische trams uit resp. 
1900, 1930, 1945, 2014. 
Ook velletje met de zegels.
25-10-’14. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bulgarije-Portugal in 
Plovdiv. 
Blok 0.65 L. Portret ontdek-
kingsreiziger Ferdinand 
Magellaan (1480-1521). 

25-10-’14. Bulgaarse regio’s, 
Zuid-Centraal Bulgarije. 
0.65, 0.65, 1.-, 1.- L. Resp. 
oude munt uit Perperikon, 
observatorium in Rozhen, 
gemsbok met dennentak 
in Nationaal Park Kupena, 
Etnografisch Museum in 
Plovdiv.
25-10-’14. Zangvogels.
0.30, 0.50, 1.-, 1.50 L. 
Resp. Bombycilla garrulus, 
Cercotrichas galactotes, 
Melanocorypha yeltonien-
sis, Hippolais icterina. Ook 
velletje met de zegels. 
31-10-’14. Universiteits-
ziekenhuis ‘Alexandrovska’ 
135 jaar. 
0.65 L. Gebouw in Sofia, 
rood kruis.
10-11-’14. Slag bij Varna 
570 jaar geleden. Blok 
1.50 L. Vladislaus III van 
Varna (1424-1444), koning 
van Polen en Hongarije. 
Landkaart en wapenschild 
op rand. 

11-11-’14. 20 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Soevereine Orde van Malta.
1.50 L. Vlaggen, wapen-
schilden.

CYPRUS
24-11-’14. Kerst, iconen.
€ 0.41, 0.64, 0.75. Resp. ge-
boorte van Christus, Maagd 
Maria, geboorte van Christus.
24-11-’14. Kinderzegels.
Vijfmaal € 0.41 (in boekje). 
Verschillende afbeeldingen 
uit volksverhaal ‘De Prins 
van Venetië’. 

DENEMARKEN
17-11-’14. Frankeerzegels, 
koningin Margarethe II.
7.-, 10.-, 16.50, 19.- kr. 
Portret met verschillende 
kleuren.

DUITSLAND
4-12-’14. Terugkeer van 
meerforel.  
€ 0.45. Salmo trutta trutta. 

4-12-’14. Frankeerzegels, 
bloemen.  
€ 0.62, 0.80, 0.85, 3.95, 
4.40. Resp. Paeonia sp., Pri-
mula denticulata, Dianthus 
plumarius, Heuchera sp., 
Lilium martagon. 
4-12-’14. Schatten uit 
Duitse musea.  
€ 1.45. Schilderij ‘De Visi-
tatie’ van Rogier van der 
Weyden (ca.1400-1464). 

ESTLAND
17-11-’14. Kunst. 
€ 1.30. Schilderij van 
Herbert Luki (1892-1919). 

17-11-’14. Persoonlijke 
zegel. 
€ 0.55. Landkaart eiland 
Hiiumaa. Ruimte kan ook 
gebruikt worden voor 
persoonlijke invulling.
20-11-’14. Kerst. 
€ 0.55, 1.20. Resp. kersttak 
met ballen, kerstballen en 
 dennenappels.

FINLAND
17-11-’14. Kerst. 
1 Kl. Kerstman in sneeuw-
landschap met stad 
Rovaniemi.
19-1-’15. Nationale 
Artiesten Organisatie 150 
jaar, kunstwerken. Zesmaal 
1 Kl. (in boekje).’Lijnenspel’ 
van Anneli Hilli, ‘Punt’ van 
Mika Natri, ‘Achtbaan van 
artiest’ van Marjo Suik-
kanen, ‘Dans van de bruid’ 
van Mayumi Niiranen-
Hisatomi, ‘Vlucht’ van 
Laura Kontinen, ‘Je  herkent 
hen aan hun vruchten’ van 
Kalevi Karlsson. 

 19-1-’15. Valentijnsdag. 
Zes maal 1 Kl. Sneeuw-
vlokken, bomen, muis, 
vogels in nest, bessen, vos 
en konijn.
19-1-’15. Sport.  
1 Kl. Kunstschaatsen, 
synchroonrijden. 

FRANKRIJK
24-10-’14. Industrieel 
Frankrijk. 
Twaalfmaal Lettre Verte 
20g (in boekje). Fabriek 
van de toekomst: schema 
met tandraderen, digitale 
transitie: cijferreeksen, 
duurzame ontwikkeling: 
cirkeldiagram, erfgoed: Eif-
feltoren met Nôtre Dame-
kathedraal en aquaduct 
Pont du Gard, omschake-
ling energie: symbolische 
afbeelding met zonnen, 
gastronomie: bestek 
met taartjes en kreeft en 
slakken met wijnglazen, 
elegantie: laarzen, sociale 
en solidaire economie: per-
sonen, export: symbolische 
afbeelding met cirkels, 
kunst: kubussen, innovatie: 
wifi-pictogram en atomen, 
elektrisch vervoer: wagons 
op lijnennet. 

10-11-’14. Blauwe Anjer, 
herdenking slachtoffers 
Eerste Wereldoorlog. 
€ 1.10. Hand met anjer. 

9-12-’14. Nationale politie 
70 jaar. 
€ 1.10. Agenten op motor, 
helikopter met brancard, 
agent met verrekijker, agent 
met hond, beeldmerk. 

In deze rubriek worden zegels vermeld van landen die – voor zover dat valt na te gaan – zijn aangesloten bij de Wereld postunie 
(UPU). In enkele gevallen worden ook niet-UPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de 
algemeen gebruikte postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt 
gegeven dan is de zegel  (of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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GIBRALTAR
3-11-’14. Kerst, kinder-
tekeningen.  
12, 50, 54, 64 p., £ 2.50; 
blok £ 3.-. Resp. kerstman, 
sterren, kerstman, de Drie 
Koningen, kerstboom; land-
schap met palmboom. 

GRIEKENLAND
23-10-’14. Schrijvers. 
€ 0.10, 0.40, 2.-, 2.10. 
Resp. Kostas Varnalis 
(1884-1974), Dido Sotiriou 
(1909-2004), Antonis 
Samarakis (1919-2003), 
Stratis Tsirkas (1911-1980). 

GUERNSEY
6-11-’14. Kerst.  
36, 41, 54, 55, 66, 74, 83 p. 
Kinder tekeningen, resp. 
zwart gezicht en sterren, 
boom met vogels en 
kerstman met sneeuwpop, 
zuurstokken en cadeau met 
hond, kerstman, vogel met 
kerstmuts, sneeuwpop, 
hondenkop met muts.
11-11-’14. Verhalen uit de 
Eerste Wereldoorlog.  
41, 54, 55, 66, 74, 83 p. 
Klaproos met resp. vrijwil-
liger Yves Cataroche, majoor 
 George Le Page, vrijwilligster 
Dorothy Nicolls, luitenant 
Frank de Mouilpied Lainé, 
Leger des Heilsvrijwilligster 
Ada le Poidevin, soldaat 
Latimer le Poidevin. 

HONGARIJE
3-10-’14. Parlements-
gebouw, interieur. 
Velle tje met achtmaal 
200 Ft. Bankstel, kasten, 
klok, viermaal decoratie op 
houten panelen, bankstel 
en salontafel. 

6-11-’14. Europees kam-
pioenschap handbal dames 
in Hongarije en Kroatië.
145 Ft. Speelsters, vlaggen. 

6-11-’14. 200e geboorte-
dag ijzergieter en ingenieur 
Ábrahám Ganz (1814-1867).
200 Ft. Wiel van spoor-
wagon.

KROATIË
14-11-’14. Gefortificeerde 
kerken. Gezamenlijke 
uitgifte met Roemenië.
Velletje met tweemaal 
7.60 kn. St. Nicolaaskerk in 
Komiža (Kroatië), Lutherse 
kerk in Brasov (Roemenië). 

17-11-’14. 100e geboorte-
dag schilder Ivan Generalić 
(1914-1992).  
3.10 kn. Schilderij ‘Invor-
dering’, belastinginners en 
politie agenten nemen koe 
in beslag.
27-11-’14. Kerst. 
3.10 kn. Kerstgroen, 
kaarsen,  dennenappels. 

LETLAND
11-10-’14. Frankeerzegel, 
aanvullingswaarde. 
€ 0.01. Houten klokken-
toren van Vabalninkas.
7-11-’14. 100 jaar repu-
bliek, kunst.
€ 0.57, 0.64, 0.78. Resp. 
schilder Vilhelmam 
Purv̄ıtim (1872-1945), 
graficus Pēteris Up̄ıtis 
(1899-1989), beeldhouwer 
Kārlis Zāle (1888-1942).

MALTA
30-9-’14. Grootmeesters 
van de Maltezer Orde 
(1530-1798). 
Twee velletjes met elk 
tienmaal € 0.26; velletje 
met achtmaal € 0.26. Resp.  
Philippe de Villiers de 
I’Isle Adam (1464-1534), 
Piero de Ponte (1462-
1535),  Didier de Tholon 
Saint-Jaille (?-1536), Juan 
de Homedes (1477-1553), 
Claude de la Sengle (1494-
1557), Jean de la Valette 
Parisot (1494-1568), Pietro 
del Monte san Savino 
(1499-1572), Jean Levesque 
de la Cassière (1502-1581); 
Hugues Loubenx de Ver-
dalle (1531-1595), Martín 
Garzéz (1526-1601), Alof de 
Wignancourt (1547-1622), 
Luis Mendez de Vasconcel-
los (1543-1623), Antoine 
de Paule (1551-1636), Jean 
Paul Lascaris de Castellar 
(1560-1657), Martín de 
Redín (1590-1660), Annet 
de Clermont de Chattes-
Gessant (1587-1660), 
Rafael Cotoner (1601-
1663), Nicolás Cotoner 
(1608-1680); Gregorio Ca-
rafa (1615-1690), Adrien de 
Wignancourt (1618-1697), 
Ramón Perellós y Rocccaful 
(1637-1720), Marc’Antonio 
Zondadari (1658-1722), 
Antonio Manoel de Vil-
hena (1663-1736), Ramon 
Despuig (1670-1741), 
Manuel Pinto de Fonseca 
(1681-1773), Francisco Xi-
ménes de Texada Francisco 
(1703-1775), Emmanuel de 
Rohan-Polduc (1725-1797), 
Ferdinand von Hompesch 
zu Bolheim (1774-1805).
7-11-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, 
ziekenhuizen.
€ 0.10, 0.59, 2.-. Resp. 
Bighi, Floriana, hospitaal-
schip ‘Rewa’. 

17-11-’14. Kerst.
€ 0.26, 0.59, 0.63, 1.16. 
Resp. Maria met Jozef en 
Jezus, bezoek van de Drie 
Koningen, kerststal in Gozo, 
Ghajnsielem-kerk.

MOLDAVIË
7-11-’14. Fauna.
1.20, 1.50, 1.75, 2.-, 3.-, 
8.50 L. Resp. wijngaard-
slak (Helix  pomiata), 
ooievaar  (Ciconia ciconia), 
snoekbaars (Stizoste-
dion lucioperca), karper 
(Cyprinus carpio), stompe 
moerasslak (Viviparus 
viviparus), gele kwikstaart 
(Motacilla flava). 

MONACO
1-12-’14. 127e vergadering 
Internationaal Olympisch 
Comité in Monaco.
€ 0.66. Beeldmerk, gebouw. 
1-12-’14. Tien jaar strijd 
tegen Aids in Monaco.
€ 1.-. Hart, lippen. 

2-1-’15. Frankeerzegel.
Prioritaire 20g. Portret 
prins Albert II in rood.

MONTENEGRO
8-10-’14. 100e geboor-
tedag Mihailo Lalić 
(1914-1992).
€ 0.30. Portret schrijver, 
handtekening.
22-10-’14. Kinderfestival 
‘Blijdschap van Europa’. 
€ 0.95. Acrobaten, sterren. 

12-11-’14. Historie.
€ 0.30, 0.80, 0.95. Resp. 
portret schilder Anastas 
Bocarić (1864-1944), 
mausoleum in Orlov Krš, 
ruïnes in Svač.
17-11-’14. Leeszaal in 
Danilovgradu 125 jaar. 
€ 0.30. Gebouwen, boek, 
mensen. 

NOORWEGEN
10-11-’14. Kerst.
Tweemaal A Innland. 
Jongenskoor Sølvguttene, 
kindermusical ‘Putti Plutti 
Pott en de baard van de 
kerstman’. 

21-11-’14. Postzegelten-
toonstelling Nordia 2014 in 
Lillestrøm. 
Velletje met 16.-, 19.- kr. 
 Zegels uitgegeven op 13-6-
’14 resp. leeuwenstandbeeld, 
koning Christiaan Frederik.

OEKRAÏNE
31-10-’14. Hoofdpost-
kantoor van Tsjernivtsi 
125 jaar.
2.- Hr. Gebouw. 

14-11-’14. Familie Teresh-
chenko, ondernemers, filan-
tropen en landeigenaren. 
Velletje met 4.60, 5.70. Hr. 
Resp. Familie wapen, por-
tret Artemii Tereshchenko 
(1794-1873). 

OOSTENRIJK
3-11-’14. Gouden munt 
Weens Filharmonisch 
orkest 25 jaar. 
Velletje met € 0.70, 0.90. 
Voor- en achterzijde munt. 

3-11-’14. Kerst.
€ 0.62, 0.62, 0.70, 
0.70. Resp. altaarstuk 
’Aanbidding door de Drie 
Koningen’, ’Aanbidding 
van de Koning’ door Jan 
Brueghel de Oudere (1568-
1625), beeld van Krumauer 
 Madonna, ‘Winterland-
schap’ van Lucas I. Valcken-
borch (1535-1597).
3-11-’14. 100e geboorte-
dag graficus Arthur Zelger 
(1914-2004).
€ 1.70. Bergen, hand-
tekening. 

POLEN
31-10-’14. Film- en 
 theaterpersonages. 
1.75, 2.35, 4.20 Zł. Resp. 
Tola Mankiewiczówna 
(1900-1985), Antoni 
Fertner (1874-1959), Loda 
Halama (1911-1996). Ook 
velletje met de zegels. 

14-11-’14. Kerst. 
2.35, 5.20 Zł. Resp. Heilige 
Familie, Marie met Jezus 
en de Drie Koningen.

ROEMENIË
31-10-’14. Steden aan de 
Donau, Tulcea.
3.-, 3.30, 4.30, 14.50 L. 
Resp. Onafhankelijkheids-
monument, College ‘Spiru 
Haret’, Aziziye-moskee, 
bisschoppelijke kathedraal 
St. Nicolas.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luis_Mendez_de_Vasconcellos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luis_Mendez_de_Vasconcellos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Paule
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Paule
http://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Xim%c3%a9nes_de_Texada
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7-11-’14. Universiteit 
Carol I-paleis 100 jaar. 
9.10 L.; blok 14.50 L. Resp. 
vooraanzicht bibliotheek, 
historische afbeelding van 
paleis.
14-11-’14. Gefortificeerde 
kerken. Gezamenlijke 
uitgifte met Kroatië. 
1.-, 9.10 L. Resp. St. 
Nicolaaskerk in Komiža 
(Kroatië), Lutherse kerk in 
Brasov (Roemenië). Ook 
velletje met de zegels. 

20-11-’14. Ondergang 
communistisch regime 
25 jaar geleden.
14.50 L.; blok 8.50 L. Resp. 
Romeins cijfer XXV, muur 
met hamer en sikkel; 
monument ‘Vleugels’ als 
symbool van strijd tegen 
het communisme. 

21-11-’14. Kerst.
1.- L. Icoon met Heilige Fa-
milie en de Drie Koningen.

RUSLAND
29-10-’14.  Keizerlijke Ortho-
doxe Palestina Organisatie.
Velletje met driemaal 20.- r. 
Grootvorstin Elizabeth 
Fjodorovna Romanov 
(1864-1918), beeldmerk, 
gebouw in Jeruzalem.
7-11-’14. Wilde katten.
15.-, 18.-, 20.- r. (samen-
hangend). Uncia uncia, 
Panthera pardus orientalis, 
Panthera tigris altaica. 
13-11-’14. 100e geboor-
tedag Georgy Babakin 
(1914-1971).
15.- r. Portret ruimtevaart-
ingenieur.

25-11-’14. Nationaal Park 
Kerzhensky. 
15.- r. Bossen, meer, 
kanoërs. 

25-11-’14. Wereldkam-
pioenschap voetbal in 
Brazilië.  Blok 50.- r. (rond 
zegel). Bal.
28-11-’14. Houtsnijwerk.
Twee velletjes met elk 
viermaal 20.- r. (driehoek-
zegels met doorlopend 
beeld). Verschillende 
motieven. 

SERVIË
16-6-’14. St. Sava-dom 
in Belgrado. 
10.- Ndin. Kerk, stand-
beeld St. Sava. (Verplicht 
toeslagzegel 16-23 juni).
23-9-’14. Dag van de 
Postzegel.
23.- Ndin. Brief met 
postzegels. 

1-10-’14. Museumstukken.
23.-, 69.- Ndin. Wapen-
schilden van Balkan-ge-
slachten resp. Hemagnich, 
Brankovich.
8-10-’14. Wetenschap.
23.-, 74.- Ndin. Resp. 
geoloog Pétar Stevanović 
(1914-1999) met schelpen, 
botanicus Josifa Panćića 
(1814-1888) met takken en 
sparappels.
17-10-’14. Kerst.  
23.-, 70.- Ndin. Religieuze 
iconen. 

20-10-’14. Bevrijding 
Belgrado 70 jaar geleden.
Velletje met 50.-, 170.- 
Ndin. Resp. verwoest ge-
bouw en brug, gebouwen.
17-11-’14. Kinderzegels, 
dieren. 
23.-, 35.-, 46.-, 70.- Ndin. 
Resp. hond, vos en kraai 
met kaas, haan en diamant, 
schildpad en vogel. 

SLOWAKIJE
14-11-’14. Kerst.
T2 50g., € 0.45. Resp. 
kerstman, glas-in-lood-
raam met geboorte van 
Christus.
25-11-’14. Kunst.
€ 1.30, 1.65. Resp. Schilde-
rij van vrouw met boek van 
Peter Michal Bohúň (1822-
1879), beeld van hert van 
Alojz Stróbl (1856-1926). 

5-12-’14. Severín Zrubec 
(1921-2011). 
€ 0.60. Portret dichter, 
advocaat en vooraanstaand 
filatelist.

TSJECHIË
26-11-’14. Fictief persoon 
Jára Cimrman.
 A (13.- Kc.), Z (30.- Kc.) 
(ronde zegels). Verschil-
lende silhouet portretten. 

TURKIJE
29-10-’14. Republiek 91 
jaar. 
Blok 1.25 NTL.; blok 
1.25 NTL.; blok 2.50 NTL.; 
blok 4.- NTL. (laatste drie 
blokken zijn ongetand).  Pre-
sidentieel paleis in Ankara.

3-11-’14. Orgaandonatie.
Velletje met 1.25+0.10, 
1.25+0.10 NTL. (doorlo-
pend beeld). Handen met 
hart. 

VATICAAN
21-11-’14. Kerst. 
Gezamen lijke uitgifte met 
 Argentinië.
€ 0.85. Schil derij ‘Geboorte 
van Christus’ van Raul Soldi 
(1905-1994). 

21-11-’14. 450e sterfdag 
Michelangelo (1475-1564).
€ 0.70, 0.85. Schilde-
rijen resp. ‘Kruisiging van 
Petrus’, ‘Paulus op weg naar 
Damascus’.
21-11-’14. 450e geboorte-
dag William Shakespeare 
(1564-1616).
€ 0.85. Portret Britse 
dichter en toneelschrijver. 

21-11-’14. Reizen van paus 
Franciscus in 2013.
€ 0.70, 0.85. Reizen van 
paus naar resp. Lampedusa 
en Cagliari en Assisi, Rio de 
Janeiro. 

IJSLAND
6-11-’14. Kerst. 
B50g Innan lands, 50g 
 Innanlands, 50g Evrópu. 
Resp. geboorte van Jezus, 
aanbidding door de Drie 
Wijzen, aankondiging van 
Jezus’ geboorte.

6-11-’14. IJslandse kunst, 
VI, schilderijen met dage-
lijks leven. 
B50g Innanlands, 50g 
Innanlands, 50g Til 
Evrópu, 2000g Innanlands. 
Resp. ‘Haringmeisje’ van 
Gunnlaugur Blöndal (1893-
1962), ‘Winkel op de hoek’ 
van Gunnlaugur Scheving 
(1904-1972), ‘Meisjes’ van 
Snorri Arbinbjarnar (1901-
1958), ‘Schip’ van Þorvaldur 
Skúlason (1906-1984). 

ZWEDEN
13-11-’14. Alice Tegnér 
(1864-1943), componist 
van kinderliedjes. 
Velletje met 14.-, 14.- kr. 
Portret, kinderen dansen 
in kring. Doorlopend beeld 
met piano op rand. 

13-11-’14. Kerst. 
Zesmaal Julpost (6.50 kr.). 
Koppen met glühwein, 
koekhuisje, sinaasappel 
met kruidnagelen en lint, 
koek ‘Lussebulle’, kerstap-
pel, marsepein snoepgoed 
15-1-’15. Popmuziek, 
muzikanten. 
Vijfmaal Brev. Max Martin, 
First Aid Kit, Robyn, Avicii, 
Seinabo Sey. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
1-11-’14. Bevrijdingsoorlog 
60 jaar geleden.  
15.- Dh. Beeldmerk.
16-11-’14. 100e geboorte-
dag Sheikh Abdelkrim Dali 
(1914-1978).  
15.- Dh. Portret musicus 
met instrument.

19-11-’14. Publieke werken. 
15.-, 15.- Dh. Vlag en 
via duct, Saleh Bey-viaduct 
(Constantine). 

ANGUILLA
31-12-’13. Voortgezet 
onderwijs 60 jaar.
15 c., $ 1.35, 2.-, 2.50. 
Resp. jongensoverhemd en 
stropdas, meisjesuniform, 
eerste schoolleider James 
T. Thom, beeldmerk.

 

ANTIGUA
24-3-’14. Downton Abbey.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 9.-. Verschil-
lende acteurs uit tv-serie. 

ARGENTINIË
20-10-’14. 100e geboorte-
dag schrijver Julio Cortázar 
(1914-1984). 
Viermaal $ 5.-. Portret, 
kat, grafische weergave, 
portret met wekker en vis 
en bloemen. 

ARUBA
19-11-’14. Vissersboten.
250, 275, 300, 325 c. 
(samen hangend). Verschil-
lenden boten. 
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BARBADOS
15-8-’14. Panamakanaal 
100 jaar. 
10, 65 c., $1.-, 2.-, 3.-. Resp. 
aankomst in Cristobal 
van s.s. ‘Ancon’ (1909), 
arbeiders met spoorweg 
(1912), rotsverschuiving 
(1913), houttransport met 
paard en wagen (1914), 
vervaardiging houten 
bodemplaten (1915). 

BOLIVIA
24-10-’14. Nationaal 
Symfonie Orkest. 
13.- Bs. Dirigent Mauricio 
Otazo. 

30-10-’14. USFA, Universidad 
Privada San Francisco de Asis. 
2.- Bs. Franciscus van Assisi 
(1182-1226), beeldmerk.

BRAZILIË
28-10-’14. Diplomatieke 
betrekkingen met Kroatië, 
wetenschappers. 
R$ 2.95, 2.95. Portret en 
handtekening van Brazili-
aanse natuurkundige Mário 
Schenberg (1914-1990), 
Kroatische elektrotech-
nicus en uitvinder Nikola 
Tesla (1856-1943).
3-11-’14. Indiaanse kunst.
1o Porte Carta Comercial. 
Motief van Wajapi-indianen. 

5-11-’14. Kerst. 
1o Porte Carta Comercial, 1o 
Porte Carta Não Comercial. 
Kerst versiering met resp. 
familie aan tafel, kinderen 
met pakjes. 

CURAÇAO
26-9-’14. Toerisme, 
ruimte-expedities.
Velletje met tienmaal 
177 c. Hangar, cockpit 
ruimtevaartuig, bezoekers-
accommodatie, beeldmerk 
en luchtfoto, luchtfoto, 
aandrijfmotor, driemaal 
 ruimtevaartuig, ruimte-
vaartuig en wereldbol. 

FALKLANDEILANDEN
22-12-’14. Torpedoboot-
jagers Type 42s.
30, 75 p., £ 1.-, 1.20. Resp. 
HMS ‘Sheffield’, HMS 
‘Exeter’, HMS ‘Liverpool’, 
HMS ‘Edinburgh’. 

FIJI
30-10-’14. Mangroves.
50, 65 c., $ 1.20, 10.-. 
Beeldmerk Mescal* met 
resp. mangrovebos, bos 
met kwal en zeester, boom, 
vrouwen planten bomen. 

28-7-’14. Haaien.
50, 90 c., $ 1.20, 5.- Resp. 
Carcharhinus melanop-
terus, Carcharhinus 
falciformis, Carcharhinus 
longimanus, Alopias 
superciliosus. 

8-8-’14. Heropening Grand 
Pacific Hotel.
40, 65, 90 c., $ 1.20, 5.-. 
Resp. oprijlaan, lobby, bar, 
zwembad, entree. 

FILIPPIJNEN
20-10-’14. Landing op 
Leyte 70 jaar geleden. 
10.- P. Generaal Douglas 
Mac Arthur (1880-1964) 
met militairen.
30-10-’14. Kerst.
Viermaal 10.- P. (samen-
hangend). Broers met baby, 
zingende kinderen, jongen 
en oma, gezin aan kersttafel. 

8-11 -’14. Opbouw na 
tyfoon Haiyan een jaar 
geleden. 
10.- P. Handen, groeiende 
plant, opkomende zon. 
10-11-’14. Nationale 
Maand van het Postzegels 
verzamelen.
Viermaal 10.- P. (samen-
hangend); velletje met vier-
maal 20.- P. Zegel-op-zegel, 
zegels uit 1854 met beelte-
nis koningin Isabella II.
19-11-’14. Filippijns-Chine-
se Kamer van Koophandel 
110 jaar.
10.-, 10.- P. (samenhan-
gend). Handelaren met 
resp. abacus en Chinese 
jonk, computer en gebou-
wen. Beeldmerk op beide 
zegels. 

GAMBIA
7-10-’13. Treinen in Afrika, 
locomotieven. 
Velletje met viermaal 35.- 
D.; blok 110.-. Resp. GEA 
no., 4009, GEA no. 4048, 
Garratt no. 81, GEA no. 
4047; 15F Class no. 3150.

15-12-’13. Nelson Mandela 
(1918-2013).
30.- D.-; velletje met zes-
maal 30.- D.; twee blokken 
elk 110.- D. Verschillende 
afbeeldingen van Zuid-
Afrikaanse oud-president.
24-3-’14. Paus Franciscus 
I (1936).
Twee velletje met elk vier-
maal 50.- D.; twee velletje 
met elk tweemaal 110.- D. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus.
2-4-’14. Pinguïns. Vel-
letje met driemaal 50.- D.; 
 velletje met viermaal 
50.- D.; twee blokken elk 
150.- D. Resp. viermaal 
Spheniscus demersus; 
Spheniscus demersus. 

GUATEMALA
5-7-’14. Bedreigde dieren, 
hagedissen. 
1.-, 5.-, 6.50, 10.- Q. Resp. 
Abronia vasconcelosi, 
Abronia fimbriata, Abronia 
meledona, Abronia frosti. 

12-8-’14. Landschappen.
1.-, 3.20, 6.-, 8.- Q. Resp. 
Acatenambo-vulkaan, El 
Pino-lagune, Magdalena-
lagune, Chicabal-lagune 

HONDURAS
4-6-’14. President Juan 
Orlando Hernandez (1968).
50.-, 50.-, 100.-, 150.-, 
200.- L. Resp. beeldmerk 
gouvernement, eiland, 
driemaal portret.

HONGKONG
4-11-’14. Kerst.
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.-. 
Resp. kerstman, rendier, 
sneeuwpop, engeltje. Ook 
velletje met de zegels. 

4-11-’14. Kerst, persoon-
lijke zegels.
Local Mail, Air Mail Postage. 
Resp. kerstman, sneeuw-
pop. Aanhangsels voor 
persoonlijke invulling.

INDIA
25-10-’14. Anagarika 
Dharmapala (1864-1933). 
5.- R. Boeddhistisch 
evangelist en schrijver. 
4-11-’14. Eerste levertrans-
plantatie in India 15 jaar 
geleden.
5.- R. Chirurgen, patiënt, 
lever. 

12-11-’14. Investerings-
organisatie Unit Trust of 
India. 
5.- R. Gebouw, beeld-
merken.

INDISCH OCEAAN-
GEBIED – BRITS
9-6-’14. Wapenschild.
54, 54 p. (samenhangend, 
doorlopend beeld); blok 
£ 2.-. Wapen met schild-
padden, schelpen, vlag. 

INDONESIË
5-10-’14. Legerjubileum
Driemaal 3.000 Rp. 
(samenhangend). Zeilschip 
‘Dewa Ruca’, Sukhoi 
gevechtsvliegtuig en 
roofvogel, Leopard tank en 
jachtluipaard (Acinonyx 
jubatus).
5-11-’14. Flora en fauna.
3.000, 3.000 Rp. (samen-
hangend). Schildpad 
(Eretmochelys imbricata), 
pijlwortel (Tacca leontope-
taloides). 

IRAN
12-11-’14. 50 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Mexico. Gezamen-
lijke uitgifte met Mexico. 
8.000 Rls. Gezicht van 
Achaemenian-soldaat en 
Mayakalender, vlaggen.

12-11-’14. Wereld Post Dag.
6.000 Rls. Hoofdpostkan-
toor in Teheran.

ISRAËL
16-12-’14. Arik Einstein 
(1939-2013). 
NIS 1.80. Portret zanger en 
acteur met microfoon. 
16-12-’14. Auto-industrie.
NIS 3.80, 4.00, 4.10, 8.30. 
Resp. Standard Carmel 
(1936), Sabra Sport (1961), 
Kaiser Manhattan (1951), 
Sufa Jeep (1992). 

16-12-’14. Zonnewijzers.
NIS 2.70, 3.80, 5.60. Wijzers 
van resp. Joodse wijk (Je-
ruzalem), Al Jezzar-moskee 
(Acre), Zoharei Chama-
synagoge (Jeruzalem).
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16-12-’14. Joods feest 
 Hanukkah.
NIS 9.70. Jongen en meisje 
met Menorah-kandelaar.
16-12-’14. Orchideeën. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Ecuador.
NIS 5.-. Ophrys fuciflora, 
Dracula simia. 

JAPAN
1-10-’14. Shinkansen 
25 jaar. 
Velletje met tienmaal 
82 yen. Verschillende 
afbeeldingen van hoge-
snelheidstrein.
9-10-’14. Internati-
onale Week van het 
Brievenschrijven.  
70, 90, 110, 130 yen. 
Resp. vogels, poststation 
Ejiri, poststation Kanaya, 
poststation Kukuroi. 

10-10-’14. Japanse spoor-
wegen, II. 
Velletje met tienmaal 
82 yen. Treincabines, Mei-
tetsu Kiha 8000, Kintetsu 
19200, JNR 581, JNR EF66, 
Seibu 5000, slaapwagon 
JNR 14, JR E259, Keisei AE, 
Tokyo Metro 1000. 
17-10-’14. Schatten van 
Shōsō, I. 
Vijfmaal 82 yen. Bord en 
stenen voor spel Go, snaar-
instrument koto, vaas van 
lapis lazuli, blaaspijpen, 
met bloemen gedecoreerde 
luit.
23-10-’14. Groetzegels.
52, 52, 52 yen. Vis, happy in 
roze, happy in groen.

24-10-’14. Traditioneel 
handwerk, III. 
Velletje met tienmaal 
82 yen. Imari-porselein, 
Inshwahi-papier, Echizen-
kast, Chichibu-zijde, 
Kagawa-lakwerk, Ise-pa-
pierwerk, Yamaga-lantaarn, 
Koshu-kristalwerk, Hakone-
parket, Arimatsu-textiel. 

30-10-’14. Dierenriem. 
 Velletje met tienmaal 
82 yen. Verschillende 
 lettertekens voor geit.
30-10-’14. Nieuwjaar, 
schapen. 
52, 82 yen. Resp. geit van 
Shishunskano-klei, houten 
Iwai-geit. Ook zegels met 
loterijnummers.

KIRGIZIË
30-8-’14. Beroemde 
politici. 
20.-, 29.-, 35.- s. (ook 
ongetand). Resp. Imanly 
Aidarbekov, Abdykerim 
Sadykov, Abdykadyr Oroz-
bekov.
18-9-’14. Technische 
Universiteit 60 jaar.
Velletje met 52.-, 62.- s. 
(ook ongetand). Gebouwen 
in Bisjkek.
18-10-’14. Internationale 
Communicatie Unie.
Blok 30.- s. (ook ongetand). 
Wereldbol, computerprint-
plaat, beeldmerk. 

1-11-’14. Bekende 
personen.  
35.-, 40.- s. (ook onge-
tand). Resp. dichter Tokto-
gil Satylganov (1864-1933), 
filmacteur Suymenkul 
Chokmorov (1939-1992)  
en film camera. 

MACAU
1-11-’14. Hoofdpostkanto-
ren. Gezamenlijke uitgifte 
met Thailand. 
5.50, 5.50 ptcs. Gebouwen 
in Bangkok, Macao.
5-11-’14. Museumcollec-
ties, IV, Lin Zexu Memorial 
Museum. 
Viermaal 2.- ptcs.; blok 
12.- ptcs. Verschillende 
afbeeldingen van bestrijder 
opiumhandel tijdens Qing-
dynastie. 

12-11-’14. Macau in beeld.
2.-, 2.-, 3.-, 5.- ptcs; blok 
12.- ptcs. Schilderijen van 
schilder Kam Cheong Ling 
(1911-1991).

MALEISIE
5-11-’14. Wereld jeugd-
postzegeltentoonstelling 
2014 in Kuala Lumpur.
Blok RM 5.-. Pusat congres-
centrum. 

MEXICO
25-10-’14. Archeologische 
zone Paquimé. 
Velletje met $ 7.-, 7.-, 11.50, 
13.50, 13.50. Resp. tweemaal 
aardewerk, driemaal ruïnes.
29-10-’14. Dag van de 
Doden. 
$ 11.50. Schedel, munten, 
postzegels.
30-10-’14. Volkslied 160 
jaar. 
$ 13.50. Tekst. 

4-11-’14. Dag van de 
Uitvinder.  
$ 7.-. Hand, propeller, 
technische apparatuur.
5-11-’14. Autonome Univer-
siteit van Mexico in Toluca 
50 jaar.  
Velletje met driemaal $ 7.-. 
Verschillende accommo-
daties. 
10-11-’14. Dag van de 
Postbode.  
$ 7.-. Bezorger op motor, 
hand met scanner, distribu-
tiecentrale. 

18-11-’14. Inheemse fauna.
$ 13.50, 15.- (samenhan-
gend). Resp. zeekomkom-
mer (Isostichopus fuscus), 
krab (Danielum ixbauchac). 

MONGOLIË
27-10-’14. Hoofdstad 
Ulaanbataar 375 jaar.  
Blok 1.000 T. Wapenschild. 

MONTSERRAT
13-10-’14. Sport. 
Velletje met viermaal 
$ 3.50; blok $ 7.-. Horde-
loop, estafette, voetbal, 
kogelstoten; cricket. 

NEVIS
11-11-’13. Alexander 
Hamilton (1755-1804).
30, 90 c., $ 10.-. Resp. 
portret eerste secretaris-
schat bewaarder Verenigde 
Staten, standbeeld, ge-
bouw; perkamentrollen. 

18-11-’13. Koffie.
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 9.-. Resp. kop koffie, 
geroosterde bonen, koffie-
bessen; geroosterde boon.
5-3-’14. Olympische 
Winterspelen In Sotsji. 
Velletje met zesmaal $ 3.15; 
velletje met viermaal 
$ 4.75. Resp. ijshockeystick 
en puck, slee, snowboard, 
biatlonski’s en geweer, 
bobslee, curlingsteen; 
skispringen, schaatsen, 
alpineskiën, kunstrijden.
5-3-’14. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden. 
Twee velletjes met elk zes-
maal $ 3.15; twee velletjes 
met elk tweemaal $ 5.-. 
Resp. wervingsbureau in 
Londen, man met kogelvrij 
vest, Franse schutters, Fort 
Brady, fotograaf, medisch 
officier met gasmasker; 
verschillende oorlogspos-
ters uit Frankrijk, Groot-
Brittannië, Verenigde Sta-
ten, Duitsland, Australië, 
Italië; Franse militairen in 
loopgraaf bij Berry-au-Bac, 
Franse soldaat bij ingang 
loopgraaf; wervingspos-
ters uit Groot-Brittannië, 
Verenigde Staten.
2-4-’14. Graffiti op 
Berlijnse Muur. 
Velletje met zesmaal $ 3.-; 
velletje met tweemaal 
$ 5.-. Resp. duif met bal en 
 ketting, gestileerd gezicht, 
repro ductie van linker 
binnenomslag Pink Floyds 
album ‘The Wall’, soldaat 
en prikkeldraad, hand met 
opgestoken duim, handen 
aan tralies en ketting; 
twee gestileerde hoofden, 
reproductie van rechter 
binnenomslag Pink Floyds 
album ‘The Wall’.
7-7-’14. Orchideeën. 
Velletje met viermaal 
$ 4.-; blok $ 9.-. Resp. 
Phalaenopsis, Phalaenop-
sis Sogo Yukidian, Aerides 
houlettiana, Zygopetalum 
crinitum; Phalaenopsis, 
Miltonia. 

NICARAGUA
21-11-’13. Spaans 
Bureau voor Ontwikkelings-
samenwerking 25 jaar. 
Blok 25.- Cd. Beeldmerk. 

NIEUW-CALEDONIË
7-11-’14. Kerst. 
110 F.  Versierde kerstboom, 
 mannen op paarden.
7-11-’14. Handwerk.
250 F. Vlechten van 
palmblad. 

7-11-’14. Inheemse plant.
190 F. Melaleuca quinque-
nervia.

NIEUW-ZEELAND
14-11-’14. Postzegelten-
toonstelling Baypex in 
Hawke’s Bay. 
Velletje met 30 c., $ 2.-, 
2.50. Zegels uitgegeven op 
23-7-’14, Eerste Wereld-
oorlog. 

OEZBEKISTAN
16-10-’14. Schilderijen.
1.500, 2.000 (S). Resp. 
‘Ilhom parisi’ van Shorasul 
Shoahmedov’, ‘Theater ’van 
Muzaffar Polatov.

3-11-’14. Nieuwe waarden, 
opdrukken op zegels uit 
1992. 
300 (S) op 20 k., 300 (S) 
op 50 k., 300 (S) op 50 k., 
500 (S) op 1.- r., 1.900 (S) 
op 10.- r. Resp. vrouwenpor-
tret, samowar, stadspoort 
van Khiva, vlinder (Melitaea 
acreina), Régistan-plein in 
Samarkand.
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11-11-’14.  Frankeerzegels, 
monumenten.
290, 500 (S). Resp. dichter 
Berdakh (1827-1900), 
veroveraar Amir Temur 
(1336-1405) op paard.

PERU
13-10-’14. Priesteres 
 Chornancap.
Blok 8.- S. Graf van 
priesteres met portret en 
keramische voorwerpen. 

17-10-’14. Vogels.   
Velletje met viermaal 9.- S. 
Crotophaga sulcirostris, 
Xenospingus concolor, 
Burhinus superciliaris, 
Glaucidium peruanum.
20-10-’14. Volksdansen.
8.-, 8.- S. Carnaval 
 Cusqueño, La Wuallata. 
20-10-’14. Bomen.
Velletje met viermaal 
9.50 S. Swietenia macrop-
hylla, Cedrela fissilis, Ceiba 
pentandra, Prosopis pallida. 
23-10-’14. Stichting stad 
Iquitos 150 jaar geleden.
6.- S. Schip, wapenschild.
26-10-’14. District Bar-
ranco Lima) 140 jaar.
7.- S. Kerk, brug, wapenschild.
3-11-’14. Fauna.
Velletje met viermaal 11.- S. 
Panthera onca, Dinomys 
branickii, Tapirus pincha-
cus, Leopardus jacobitus.
5-11-’14. Prehistorische 
insecten.
Blok 8.- S. Sycorax peruensis. 
10-11-’14. Mineralen.
6.-, 8.- S. Resp. kwarts, jaspis. 
14-11-’14. Kerst. 
6.- S. Altaarstuk.
17-11-’14. Dierentuin Lima 
50 jaar, apen. 
9.50, 9.50 S. (samenhan-
gend). Cebuella pygmaea, 
Ateles belzebuth. 

22-11-’14. Postorganisatie 
Serpost 20 jaar. 
6.- S. Vlaggen, beeldmerk.
28-11-’14. Wereldkam-
pioenschap voetbal in 
Brazilië.
Velletje met viermaal 3.80 s. 
Mascotte, beeldmerk, been 
met bal, wereldbeker.
1-12-’14. Schilderijen van 
Pancho Fierro (1809-1879). 
Velletje met viermaal 
10.- S. Soldaat met gitaar 
en geweer en vrouw met 
kind, geestelijke, ruiter op 
paard, liefdadigheidszuster.
3-12-’14. Upaep*, helden 
en leiders.
9.-, 9.- S. Vlag en resp. dich-
ter en revolutionair leider 
Mariano Melgar (1790-1815), 
vrijheidsstrijder José Olaya 
Balandra (1782-1823). 
5-12-’14. Chinese horo-
scoop.
6.50, 6.50 S. (samenhan-
gend). Jaar van de Slang 
(2013), Jaar van het Paard 
(2014).
9-12-’12. Munt.
Velletje met 10.-, 10.- S. 
Voor- en achterzijde van 
Peruaans pond uit 1987 
met staatswapen, india-
nenhoofd. 

9-12-’12. Slag bij Ayacucho 
190 jaar geleden.  
7.- S. Schilderij.
10-12-’14. Aartsbisschop 
Loayza-ziekenhuis 90 jaar.
3.80 S. Gebouw in Lima.
15-12-’14. Rijtuigen.
Velletje met viermaal 11.- S. 
Verschillende rijtuigen.

POLYNESIË
6-11-’14. Postzegel met 
Tahitiaanse danseres 50 
jaar geleden uitgegeven 
500 F. Zegel-op-zegel 15 F. 
Yvert nr. 7. 

6-11-’14. Volksverhaal 
Pipiri Ma.
75 F. Hoofdper sonen Pipiri 
en Rehua.

SINGAPORE
31-10-’14. 50 jaar 
toeristische ontwikkeling. 
1st, 2nd, 60, 90 c., $ 1.30. 
Resp. gerechten, gebouwen 
en wandelpad met wande-
laars, kabelbaan, fietstaxi 
en standbeeld stichter 
Thomas S. Raffles (1781-
1826), vogel en boom.

ST. MAARTEN
19-11-’14. Klederdrachten.
150, 250, 450, 550 c. 
(samenhangend). Verschil-
lende klederdrachten. 

ST. PIERRE ET 
MIQUELON
8-11-’14. Lagune van 
Savoyard. 
€ 2.50, 2.50 (met tus-
senveld, doorlopend beeld). 
Hardlopen en vliegeraar, 
meisje met hond, zeilboten 
en visser en meisje op paard. 
11-11-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
€ 1.-. Vertrek van schip 
‘Jeanette’, mensen op kade. 

19-11-’14. Kerst, kinder-
tekening.  
€ 0.66. Kerstman.

TADZJIKISTAN
13-7-’14. Wereldkampioen-
schap voetbal in Brazilië, 
opdruk op zegels uitgegeven 
in 2006 t.g.v. wereldkampi-
oenschap in Duitsland. 
Viermaal 2.50 S. (samen-
hangend). Voetballers.

TAIWAN
21-11-’14. Felicitatiezegels, 
aanvulling melding dec.’14.
NT$ 3.50, 5.-, 5.-. Resp. 
bruidspaar met taart en en-
gelen, traditioneel gekleed 
bruidspaar, bruidspaar met 
boeket en paarden. 

1-12-’14. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Geit. 
NT$ 3.50, 13.-. Blok 
NT$ 12.-. Geiten.

THAILAND
14-11-’14. Nieuwjaar.
Vijfmaal 3.- B.; driemaal 
15.- B. Resp. rozen, meisje 
en orchidee, meisje en 
lotusbloem, meisje met 
bloemen, ballonnen en 
bloemen; taxi en bloemen, 
bloem, danseressen. 

20-11-’14. Marine -
schepen, II.  
Viermaal 5.- B. ‘Chakri 
Naruebet’, ‘Phutthaloetla-
naphalai’, ‘’Phuttayodfa-
chulalok’, ‘Pinklao’.
1-12-’14. Rajabhat Univer-
siteit in Chiang Mai 90 jaar.
3.- B. Olifantengod Ganesh, 
beeldmerk.

TURKS EN
CAICOSEILANDEN
1-10-’13. Geboorte Britse 
koninklijke prins. 
Velletje met driemaal 
$ 1.-; blok $ 2.50. Resp. 
afbeeldingen uit Alice in 
Wonderland: het witte 
konijn, Hartenboer met 
kroon, Alice; tuinmannen 
en rozenstruik. 
1-5-’14. James Alexander 
George Smith McCartney 
(1945-1980). 
25 c.; blok $ 10.-. Portret 
eerste premier.

TUVALU
9-9-’14. Haaien. 
Velletje met viermaal 
$ 1.40; blok $ 4.50. Resp. 
Rhincodon typus, Sphyma, 
Carcharhinus perezi, Car-
charodon carcharias; Car-
charhinus melanopterus. 

VANUATU.
23-7-’14. Cocktails in het 
paradijs. 
70, 100, 180, 250 vt. 
(glasvorm). Resp. ‘Feel the 
Heat’, ‘Paradise Punch’, ‘Sea 
Breeze’, ‘Underwater Posties’. 
29-10-’14. Toerisme, 
extreme sporten in Vanuatu.
50, 120, 160, 190 vt. Resp. 
kiteboarding, off road bug-
gies, parasailing, jet boating. 

VERENIGDE NATIES
22-9-’14. Persoonlijk zegel. 
€ 0.70. Beeldmerk, aan-
hangsel voor persoonlijke 
invulling.

VERENIGDE STATEN
26-9-’14. Keukenchefs. 
Aanvulling melding 8/638.
Viermaal Forever. Edna 
Lewis (1916-2006), 
Felipe Rojas-Lombardi 
(1948-1991), Joyce Chen 
(1917-1994), Julia Child 
(1912-2004).

WALLIS EN  FUTUNA
3-10-’14. Amerikaans dorp 
bij Gahi.
400 F. Huizen. 

8-11-’14. Marianne-zegels 
70 jaar geleden.  
225 F. Heruitgave van Yvert 
147 met andere waarde-
aanduiding.
8-11-’14. Brial Benjamin 
(1923-2004).
340 F. Portret oud- 
gedeputeerde.

ZUIDPOOLGEBIED 
FRANS
6-11-’14. Verbindingen met 
radioamateurs 50 jaar.
Velletje met € 0.39, 0.66. 
Resp. seinsleutel en for-
mulier, antenne met zend-
apparatuur zendamateur. 
Landkaart op rand. 

*Gebruikte afkortingen:
Mescal:Mangrove Ecosystem Conservation and Livelihoods
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal
**Chinees Nieuwjaar: Jaar van de Geit 19-2-’15 t/m 7-2-’16.

http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22723185
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*Gebruikte afkortingen:
Mescal:Mangrove Ecosystem Conservation and Livelihoods
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal
**Chinees Nieuwjaar: Jaar van de Geit 19-2-’15 t/m 7-2-’16. Stripje van 3 met in het midden het foute kanaal Het juiste kanaal

p 5 augustus 2014 kon-
digde, voorzitter Mohab 
Marmish van de beheer-
maatschappij van het 

Suezkanaal (Suez Canal Autority) 
in Ismailia aan, dat Egypte plannen 
heeft voor een nieuw Suezkanaal. 
Dit plan zou naar schatting drie 
miljard euro gaan kosten en in vijf 
jaar te realiseren zijn. Het nieuwe 
kanaal, dat langs het al bestaande 
Suezkanaal moet komen te liggen, 
zou 72 kilometer lang worden. 
Het ‘eerste’ Suezkanaal, dat op 
17 november 1869 werd geopend, 
is 163 km lang, ligt op zeeniveau en 
heeft dus geen sluizen. 

Belangrijke vaarroute
Het Suezkanaal is een van de 
belangrijkste vaarroutes ter wereld. 
Het biedt schepen sinds 1869 de 
mogelijkheid om veel kortere routes 
te nemen tussen Europa en Azië. 
Voor die tijd moesten schepen 
tussen de Atlantische Oceaan en 
de Indische Oceaan langs Kaap de 
Goede Hoop in Zuid-Afrika varen. 
Jaarlijks gebruiken zo’n 20.000 
schepen de kortere route door 
Egypte. Het huidige kanaal levert 
jaarlijks zo’n 3,7 miljard euro op 
voor Egypte; afhankelijk van de 
grootte moet een schip tot 600.000 
euro betalen. Het Suezkanaal is 
een belangrijke bron van inkomsten 
voor het land, dat sinds de opstand 

in 2011 te maken heeft met dalend 
toerisme en minder investeringen 
vanuit het buitenland.

Extra inkomsten
De bedoeling van het plan is om 
de capaciteit van de belangrijke 
vaarroute te verbeteren en op die 
manier miljarden aan extra inkom-
sten te generen. Het nieuwe kanaal 
komt parallel te lopen aan het 
bestaande Suezkanaal, maar gaat 
anders dan het ‘hoofdkanaal’ niet 
de Middellandse zee met de Rode 
Zee verbinden. Het is de bedoe-
ling dat alleen op drukke plekken 
extra capaciteit komt. Zo wordt 
het  bestaande kanaal op sommige 
plaatsen verbreed. Over een lengte 
van 35 kilometer wordt daadwer-
kelijk een nieuw kanaal gegraven. 
Op die manier zouden meer sche-
pen van het kanaal gebruik kunnen 
maken, omdat er op veel plekken 
nu alleen eenrichtingsverkeer 
mogelijk is. Meer schepen betekent 
meer geld. 

Postzegels 
Op 6 augustus 2014 bracht 
de Egyptische postdienst een 
nieuwe serie van drie postzegels 
uit ter herdenking van het 145-jarig 
bestaan van het Suezkanaal en 
het beoogde uitbreidingsplan. De 
middelste zegel van het strookje 
toont een sluis, dat een flagrante 

Fouten op postzegels zijn van alle tijden, maar 
grote fouten komen niet zo heel vaak voor. 
Het foute kanaal is echter een markante. 
door Henk van de Laak

O

Foutieve uitgave 
postzegels Suez-
kanaal door Egypte

fout is. Schepen, die gebruik maken 
van het Suezkanaal hoeven geen 
sluizen te passeren. Naar verwach-
ting heeft de ontwerper gebruik 
gemaakt van een foto van het rivali-
serende Panamakanaal, zoals mag 
blijken uit bijgaand postwaardestuk 
 (Miafloressluizen, ingang van het 
kanaal aan de Stille Oceaan). 
Door de foute uitgifte was dit 
strookje van drie zegels een gewild 
object, dat thans voor een behoor-
lijke vraagprijs op internet aangebo-
den wordt. De zegels zijn natuurlijk 

door de Egyptische postdienst uit 
de handel genomen en vervangen 
door een nieuwe serie. 

Wilt u meer over het Suez- en 
Panamakanaal lezen, surf dan 
naar www.laakland.nl

Chinese geïllustreerde briefkaart met afbeelding sluis in het  Panamakanaal

Zegel-
beeld

http://www.laakland.nl/
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samenstelling Jeffrey Groeneveld, Purmerend reacties en tips jeffreygroeneveld@hetnet.nl

Noorse zegels: spiegel 
van Noorwegen

e ontwikkeling van steeds 
meer postzegels is al een 
hele tijd aan de gang, maar 
de ene postorganisatie 

kan de verleiding meer weerstaan 
dan de andere. Het Noorse Posten 
is daar een goed voorbeeld van. 
Het aantal uitgiften per jaar is 
heel acceptabel en zo goed als alle 
onderwerpen zijn gerelateerd aan 
het land zelf. Wie de zegels van de 
laatste jaren bekijkt krijgt een beeld 
van Noorwegen, zoals de Noren dat 
waarschijnlijk zelf zien. Een goed 
georganiseerd en modern konink-
rijk (1) met oog voor kunst (2+3), 
cultuur (4) en natuur (5+6). Kortom 
een land waar het prettig is om te 
wonen en waar men niet voor niets 
tot de gelukkigste bewoners ter we-
reld behoort. Dat het leven in Noor-
wegen een keerzijde heeft bewijst 
wel het aantal drugsverslaafden 
in een stad als Oslo, een probleem 
waar men niet goed raad mee weet. 
De aanslag van Anders Breivik was 
weliswaar een daad van een eenling, 
maar toont wel aan dat ook in het 
paradijselijke Noorwegen, onvrede 
tot extreem geweld kan leiden. 

Haar 
Hoe Noorwegen een land werd 
is gehuld in nevelen. Het verhaal 
gaat dat Harald Hårfagre de kleine 
koninkrijken in het noorden van 
Europa in 872 wist te verenigen 
(7). Volgens de overlevering was 
hij verliefd op de Viking prinses 
Gyda. Zij wilde echter niet met 
hem trouwen voordat hij koning 
was van een verenigd Noorwegen. 
Harald bezwoer vervolgens dat hij 
zijn haar niet meer zou kammen 
en knippen voordat hij koning was. 
Daarom noemde men hem Harald 
Wildhaar. Hij vocht zich een weg 
naar het noorden en veroverde dorp 
op dorp. Na tien jaar stond hij bij 
de Hafrsfjord in Stavanger klaar 
voor de strijd met koning Erik van 
Hordaland, de vader van Gyda, die 
hij uiteindelijk versloeg. Gyda hield 
haar woord en trouwde met Harald, 
die voortaan keurig gekapt door 
het leven ging wat hem de bijnaam 
Harald Hårfagre  (=Mooihaar) 
opleverde (8). 

Vikingen
De Noren zijn trots op hun rijke 
Vikingverleden en dat laat zich zien 
op de Noorse zegels. In 1926 werd 
het Vikingschipmuseum geopend 
op het Bygdøy-schiereiland in Oslo. 
Het 20 meter lange Oseberg Vi-
kingschip werd in 1904 opgegraven 
en is in volle glorie te bewonderen. 
In Borg bevindt zich het Lofotr 
Vikingmuseum, waar een van de 
grootste overblijfselen uit de tijd 
van de Vikingen te bewonderen is: 
de grondvesten van het huis van 
een Vikingleider (9). In het museum 
kan de bezoeker ervaren hoe het 
was om te leven in de tiende eeuw. 
In Haugesund and Karmøy bevin-
den zich het nationale monument 
ter herinnering aan de Slag bij 
Hafrsfjord en de plek waar Harald 
Hårfagre werd begraven. Op een 
onlangs uitgegeven zegel komen 
we  een replica van een Vikingschip 
tegen dat naar Harald vernoemd is. 
Met het schip wordt de roemruchte 
geschiedenis van Noorwegen en 
de veroveringen door de Vikingen 
tot over de landsgrenzen onder de 
aandacht gebracht (10). 

Ontdekkingsreizen
Vreedzamer was Thor Heyerdahl, de 
antropoloog die ook internationaal 
tot de verbeelding sprak (11). In 1947 
maakte hij met een aantal anderen 
een zeereis van Peru naar Polyne-
sië. Het bijzondere was dat ze dat 
deden op een vlot van balsahout dat 
gebouwd was naar een model van 
de Inca’s. De Kon-Tiki deed er 101 
dagen over om de reis te volbrengen 
(12). Heyerdahl schreef een boek 
over de tocht, dat een bestseller 
werd. In de jaren die volgden maakte 
hij verschillende reizen op vaartui-
gen die gemaakt waren naar oude 
voorbeelden. Zo bouwde hij een 
boot van papyrusriet om te bewijzen 
dat het al in de oudheid mogelijk 
was om de oceaan over te steken. 
Hoewel hij een heel eind kwam met 
deze boot, mislukte de expeditie en 
bereikte hij Amerika niet. Heyerdahl 
werd door de meeste wetenschap-
pers niet serieus genomen, maar 
het grote publiek wist hij ervan te 
overtuigen dat ver voordat westerse 

ontdekkingsreizigers dat deden men 
in het oude Egypte en Zuid-Amerika 
in staat was om de wereldzeeën te 
bevaren. 

Kunstschaatsen
Op Noorse postzegels worden 
regelmatig verdienstelijke Noren 
afgebeeld. Daarbij zijn opvallend 
veel vrouwen. De personen zijn 
afkomstig uit alle delen van de 
samenleving. Wetenschappers, 
schrijvers, kunstenaars, artiesten 
en sporters komen allemaal in 
aanmerking voor een postzegel. Zo 
werd in 2012 de kunstschaatsster 
Sonja Henie met twee postzegels 
vereerd (13+14). Zij deed vier keer 
mee aan de Olympische Winterspe-
len. Opmerkelijk is dat ze bij haar 
Olympische debuut in 1924 nog 
maar elf jaar oud was. Ze was toen 
niet erg succesvol omdat ze tijdens 
de kür soms geen idee had wat ze 
moest doen. Dat was vier jaar later 
wel anders toen ze voor de eerste 
maal goud won, een resultaat dat 
ze in 1932 en 1936 zou herhalen. 
Verder werd ze tien keer wereld-
kampioene en zes keer Europees 
kampioene. Er is overigens ook nog 
een link met Nederland. In 1934 
opende ze de eerste Nederlandse 
kunstijsbaan in Amsterdam. 

Paspoort
Een andere grote Noor is Fridtjof 
Nansen, die zowel ontdekkingsreizi-
ger als wetenschapper en diplo-
maat was. In 1893 voer hij richting 
de Noordpool en wist hij uiteindelijk 
te voet de hoogste breedtegraad 
te bereiken waar mensen ooit zijn 
geweest (15). Het is de dichtste 
benadering van de geografische 
Noordpool. Na de Eerste Wereld-
oorlog ging Nansen werken voor de 
Volkenbond, de voorloper van de 
Verenigde Naties. Hij trok zich het 
lot van vluchtelingen en statelozen 
zeer aan. Het vreemdelingenpas-
poort dat wordt verstrekt aan 
erkende vluchtelingen die geen 
officiële reisdocumenten bezitten, 
werd het Nansenpaspoort genoemd 
als eerbewijs aan de man die voor 
zijn werk in 1922 de Nobelprijs voor 
de Vrede won (16).

Universiteit
Nansen had gestudeerd aan de 
Universiteit van Oslo. Het is de 
grootste en oudste universiteit van 
Noorwegen, opgericht in 1811. Bij 
het tweede eeuwfeest werd een 
postzegel uitgegeven net als toen 
de universiteit 150 jaar bestond 
(17+18). Op het ogenblik zijn er 
ruim 30.000 studenten, die er 
theologie, rechten, geneeskunde, 
antropologie, wiskunde en natuur-
wetenschappen, tandheelkunde 
en onderwijs studeren. Alleen de 
faculteit rechten bevindt zich nog 
op de oude oorspronkelijke campus 
in Oslo vlakbij andere belangrijke 
instellingen als het Nationale The-
ater, het Hooggerechtshof en het 
parlement. Ook het koninklijk paleis 
is in de buurt. 

Royalty
De koninklijke familie figureert 
veelvuldig op de zegels van Noorwe-
gen. De huidige koning Harald V 
(19) en zijn vrouw Sonja (20) zijn 
enorm populair en hetzelfde geldt 
voor de familie van kroonprins 
Haakon en prinses Mette Marit (21). 
Waar koningin Sonja als gewoon 
burgermeisje op grote weerstand 
kon rekenen voordat ze aan het hof 
geaccepteerd werd, heeft Mette 
Marit met haar achtergrond als 
ongehuwde moeder het opvallend 
makkelijker gehad. Des te opmer-
kelijker is het dat Haakon en Mette 
Marit hun dochter prinses Ingrid 
naar een privéschool sturen, wat 
hen door veel Noren niet in dank is 
afgenomen. 
Al met al bieden Noorse postzegels 
een aardige mogelijkheid om het 
land te leren kennen, hoewel de 
minder positieve kanten niet aan 
bod komen. Thematisch gezien zijn 
de Noorse postzegels interes-
sant en zeker de moeite waard 
om op te nemen. Wie meer wil 
weten over Noorse filatelie en die 
van  Scandinavië in het algemeen 
kan terecht bij de Nederlandse 
 Filatelisten Vereniging Skandina-
vië. Kijkt u eens op de website
(www.nfvskandinavie.com), 
 misschien is het iets voor u.
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Aangeboden
www.motiefonline.nl Motiefpost-
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Tel. 0493-320949.

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-4512751. E-mail  
robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611.  
www.stamps-dns.com

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese  landen 35%, FDC’s, boek-
jes etc. J. Römkens.  
Tel. 045-5462894.  E-mail:  
john-stamps-romkens@hotmail.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Liechten-
stein, Brasil en Indonesië 20-25%. 
R. Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772 ML Hardenberg.  
Tel. 0523-272182.  
E-mail: rick3dorman@gmail.com 

België, Luxemburg, Frankrijk 
en Monaco: postfris en gebruikt: 
www.tenkatephilatelie.nl  
Tel. 026-4722176 of 06-46644808.  
E-mail: info@tenkatephilatelie.nl .

Indonesië na 1949 is mijn speci-
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoek@hetnet.nl  
Tel. 0228-318267 of 06-14511744.

www.philatelie-amsterdam.nl  
Online en met kleurenfoto’s: 
 motief, wereld en partijen.  
K.A. Erkelens. Tel. 020-6838643.

Gebruikte albums voor 40% van 
de nieuwprijs! Mooie kwaliteit 
Davo, Leuchtturm, Lindner, Safe, 
Schaubek www.tenkatephilatelie.nl
Tel. 026-4722176 of 06-46644808.
E-mail: info@tenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels- en 
munten  verzamelen zie:  
www.filateliehpz.nl  Helderse post-
zegelhandel. Tel. 0223-614066.

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl  
Voor postzegels, albums en 
 catalogi. A. Peters. E-mail:  
info@voorsterphilatelie.nl  
Tel. 06-51548440 of 045-5245256.

Postzegels, munten, ruime keuze 
op www.stores.ebay.nl/stampmart 
dagelijks aanvulling. Van Dal 
 Filatelie. Tel. 06-37447395.

Zwitserland, Liechtenstein en 
Oostenrijk: postfris en gebruikt: 
www.tenkatephilatelie.nl  
Tel. 026-4722176 of 06-46644808.  
E-mail: info@tenkatephilatelie.nl 

Kilowaar grootformaat, waarbij 
2014 o.a. Duitsland 400 gram 
12 euro. H.J. de Vries.  
Tel. 0252-518302.

Gevraagd
Grote collecties en partijen post-
zegel- en muntenverzamelingen 
van de gehele wereld. Contante 
betaling. D. van der Toorn.  
Tel. 070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot.

Dringend te koop gevraagd 
postzegel verzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis mogelijk. 
Bredenhof. Tel. 010-4826725.

Diversen 
Studiegroep Britannia, de ver-
eniging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 0575-848859, zie  
www.sgbritannia.nl Blad, mee-
tings, 4 grote veilingen, boekjes en 
veel verzamelplezier. Join the club, 
see you!

Filitalia, gezellige club voor 
 verzamelaars van Italië, San Marino 
en Vaticaan. Bekijk de  veiling op 
www.filitalia.nl. Lid worden:  
bel 06-53313000 of 0181-774870. 

De Filatelistenvereniging Zui-
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 
4 veilingen, eigen blad, rondzend- 
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. P. Mulder. 
Tel. 020-6197689. 
E-mail ppmulder@planet.nl

Contactgroep Frankrijk 
 Verzamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in 
De Bilt.  Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Tel. 020-6277894.  
E-mail: secretaris@cfv-marianne.nl 

Vereniging USA & Canada Fila-
telie, jaarlijks 7 bijeenkomsten en 
7 veilingen. Een uitgebreide biblio-
theek en rondzendingen. 
Onze website: www.usca.nl  
Erik Mulder, info@usca.nl Tel. 06-
25240316.

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt 
sinds 1926 gerichte kwaliteits-
rondzendingen per verzamel-
gebied. Contributie 9 euro 
per jaar. Tegemoet koming in 
portokosten. Ook inzenders van 
 kwalitatief goed materiaal van 
harte welkom. Provisie 6% en voor-
schotten beschikbaar. Inzenden in 
CsK-boekjes; aankoopkosten boek-
jes worden bij afrekening vergoed. 
Zie www.csk.nu B.K. Okma. Tel. 
0514-850744.

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE?

Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende aanbie-
dingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de beginnende 

als de gevorderde verzamelaar 
(en ook voor de wederverkoper).

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden.

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds.

Mag ik u eens mijn lijst zenden?
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten.

tel. 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail: wmhoekstra@home.nl

POSTZEGELVEILING

’LEOPARDI’
VEILING 195
zaterdag 17 januari 2015
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•  KIJKDAGEN: maandag 12 januari t/m vrijdag 16 januari  
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 17 januari van 8.30 tot 12.30 uur.

•  VEILING: zaterdag 17 januari van 11.00 tot 12.30 uur  
de zgn. ‘kleine kavels‘ en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen.

•  Vraag de GRATIS CATALOGUS!
•  Veiling 196 wordt gehouden op 14 maart 2015.
 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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POSTZEGELHANDEL

’t POSTZEGELHOES
Al sinds de jaren 80 een vertrouwd adres voor postzegels Nederland en Overzee. 
Postfris met originele gom, ongebruikt met plakker of plakkerrest en gestempeld. 

Alle door mij geleverde zegels worden door mij gegarandeerd en de duurdere stuk-
ken worden geleverd met certifi caat van de bekende keurmeesters. 

In mijn web-shop vindt U een keur aan zegels Nederland en Overzee.

WWW.POSTZEGELHOES.NL
AANBIEDING JANUARI

POSTFRIS NEDERLAND MET ORIGINELE GOM
Frankeerzegels                   * Certifi caat van erkende keurmeesters
45B+c 475,00 134-135  45,00  487-489  21,00 Luchtpost
65A+c  160,00  163-165+c  395,00  518-533  95,00  1-3  125,00
79+c  520,00  177-198+c  470,00  534-537+c 390,00 12-13+c  255,00
99+c  290,00  203-207  34,00  550-555  14,50 Port
101+c  1375,00  236-237+c  295,00  556-560  22,00  67a/68b+c  420,00
104-105+c  425,00  346-349+c  190,00  563-567  9,25 Internering
107-109  155,00  350-355  18,00  568-572  9,50  1-2+c  360,00
129-131+c  695,00  356-373  62,50  573-577  7,50 Dienst
132-133  115,00  474-486  37,50  592-595  22,00  1-8+c  425,00

POSTFRIS NED. OVERZEE MET ORIGINELE GOM
Ned.Indië  Curacao  178-81+c  220,00 Ned. Suriname
160-166+c  280,00  5+c  235,00  126-137  142,00  104-110+c  285,00
Brandkast  75-81+c  395,00 Port  Ongebruikt
1-7+c  370,00  104-20+c  375,00  31-33+c  205,00  32Aa+c  320,00
      245 F  180,00

MOOI GEBRUIKT NEDERLAND
29  42,50  44  29,50  48  190,00  80  250,00

ONGEBRUIKT NEDERLAND MET ORIGINELE GOM EN PLAKKER/REST
3+c  470,00  61b-c  225,00  Rolt.1-18  240,00  Rolt.71-3  60,00
6 B+c  760,00  149-162  117,00  Rolt.19-31  74,00  Port 31-43  69,00
43b+c  255,00  163-165  144,00  Rolt.33-56 120,00  Br.k.1-7* 385,00
47  195,00  177-198  122,00  Rolt.57-70  44,00  Br.k.1-7  370,00

Voor U overgaat tot defi nitieve aankoop van de duurdere items kunt U altijd een 
scan aanvragen. Uw bestelling kunt U via de webshop doorgeven, 

maar ook telefonisch of schriftelijk. Aanbod is geldig zolang voorraad strekt. 
Porto extra, doch franco levering boven 150,-. 

Geen winkel. Bezoek uitsluitend na afspraak.

Interesse in maandaanbiedingen via email?
Graag uw emailadres naar: info@postzegelhoes.nl

Hans Mans
 Venloseweg 43 5993 PH  Maasbree
 077 3512698 info@postzegelhoes.nl

Bankrekening:NL22 RABO 0107 7017 66 t.n.v. ’t Postzegelhoes te Maasbree

stopper

FI2015-01 bw.indd   8 05-12-14   09:55

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

Zadelstraat 43, 
3511 LS  Utrecht
Tel. 030-2342040  
Fax 030-2317077

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

Nog beperkt te koop (op=op): Cdrom ‘Filatelie’, de jaargangen 2004 tot en met 201 3.
Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. Als u oudere cd-rom’s wilt bestellen, 
kunt u € 10 (per jaar) overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, onder vermelding van de 
gewenste jaargang(en). Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de Cd-rom (‘s) moet 

worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
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Postzegelhandel
LUC VANSTEENKISTE

� België XX / X / �
� Diverse loten / partijtjes
� Uitzoeken kilowaar Frankrijk, België en U.K.
� Duo-stamps en PAP’s
� Zegels wereld & brieven
�  Ook inkoop plakwaarden (nominaal) België

en betere partijen

Onze Beursagenda voor 2015:
Filateliebeurs in Hilversum (NL)
Brievenbeurs in Gouda (NL)
Hollandfila in Barneveld (NL)
Vismijn in Nieuwpoort (B)
Antwerpfila in Antwerpen (B)
Postex in Apeldoorn (NL)
Eindejaarsbeurs in Barneveld (NL)

Rodenbachstraat 42, 8770 Ingelmunster, België
GSM: ++32 475 78 43 48

mail: vansteenkiste.luc@pandora.be

B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T

PRIJZEN PER STUK NORMAAL 1x 3x 5x 10x

L 4/8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75
L 4/16 32 BLZ WIT  9,90 8,00 7,50 7,00 6,75
L 4/24 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20
L 4/32 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9,50 9,00 8,50
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 165,00 NU 140,00

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 8,00 18,50 34,50
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,50 34,00 -------
CANADA MODERNE MIX 19,50 48,50 -------
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 8,00 18,50 34,50
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 –––- –––-
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 -------
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 ------- -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 -------
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -------
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 ------- -------
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 -------

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL

7625_FI070414.indd  1 09-03-2007  09:02:58

LAND OMSCHRIJVING 100 gr  250 gr 500 gr
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW    14,00  34,00  65,00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT   15,00  35,00 -------
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW    10,00  22,50  42,50
DUITSLAND  GROTE SORTERING MET NIEUW
 HOGE WAARDEN EN TOESLAG  12,50  29,50  55,00
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST  11,00  25,00  49,00 
ENG.GEBIEDEN GOEDE SORTERING  22,50  55,00 -------
FARÖER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK  50,00 ------- -------
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00  -------
FRANKRIJK VEEL NIEUW   14,00  34,00 68,00
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX  16,50  38,00 -------
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW  15,00  37,50 -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00 -------
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG  14,50  34,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN  35,00  ------ -------
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN  15,00  36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX    9,50  22,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG    9,50  22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG   13,50  32,50 -------
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN  22,50  ------ -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN  13,50  32,50  62,50
THAILAND MODERNE  MIX  18,00  42,50 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW  16,00  37,50 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK  12,50  29,50  55,00  
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW  13,50  32,50  60,00  
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW  55,00  ------- -------
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW  10,00  23,50  45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG  15,00  35,00 -------
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR  19,00  42,00 -------

B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T

PRIJZEN PER STUK NORMAAL 1x 3x 5x 10x

L 4/8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75
L 4/16 32 BLZ WIT  9,90 8,00 7,50 7,00 6,75
L 4/24 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20
L 4/32 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9,50 9,00 8,50
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 165,00 NU 140,00

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 8,00 18,50 34,50
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,50 34,00 -------
CANADA MODERNE MIX 19,50 48,50 -------
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 8,00 18,50 34,50
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 –––- –––-
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 -------
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 ------- -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 -------
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -------
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 ------- -------
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 -------
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B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T

PRIJZEN PER STUK NORMAAL 1x 3x 5x 10x

L 4/8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75
L 4/16 32 BLZ WIT  9,90 8,00 7,50 7,00 6,75
L 4/24 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20
L 4/32 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9,50 9,00 8,50
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 165,00 NU 140,00

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 8,00 18,50 34,50
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,50 34,00 -------
CANADA MODERNE MIX 19,50 48,50 -------
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 8,00 18,50 34,50
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 –––- –––-
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 -------
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 ------- -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 -------
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -------
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 ------- -------
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 -------
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Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065
email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl

De winkel is geopend van woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Bestelling graag per telefoon. Bankrek. NL10ABNA0401819582 of NL54INGB0007231950. 

Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,– geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. LID

WIJ HOUDEN DEZE MAAND EEN GROTE 
BALANS OPRUIMING MET KORTINGEN TOT 

30% OP VEEL PARTIJEN EN RESTANTEN. 
KOM LANGS

WIJ VERWACHTEN WEER VEEL 
NIEUWE KILOWAAR O.A.

CANADA GROOT, MISSIE U.S.A., MISSIE 
DUITSLAND, NOORWEGEN MISSIE, JAPAN 

GROOT, OOSTENRIJK
AANBIEDINGEN VAN DE MAAND;AANBIEDINGEN VAN DE MAAND;

1kg. MISSIE

DUITSLAND
NU 18,50

KIJK OOK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR MEER

IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00 -------
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG  14,50  34,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN  35,00  ------ -------
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN  15,00  36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX    9,50  22,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG    9,50  22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG   13,50  32,50 -------
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN  22,50  ------ -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN  13,50  32,50  62,50
THAILAND MODERNE  MIX  18,00  42,50 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW  16,00  37,50 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK  12,50  29,50  55,00  
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW  13,50  32,50  60,00  
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW  55,00  ------- -------
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW  10,00  23,50  45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG  15,00  35,00 -------
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR  19,00  42,00 -------

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND;

WWW.BREDENHOF.NL 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND;AANBIEDINGEN VAN DE MAAND;

VOOR MEER

INSTEEKBOEK
32/64 WITTE BLADEN

1 X 12,95

5 X 55,00

10 X 99,00

NU 18,18,

KIJK OOK OP WWW.BREDENHOF.NL WWW.BREDENHOF.NL 

32/64 WITTE BLADEN32/64 WITTE BLADEN

250gr. OUDER

FRANKRIJK
NU 27,50
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Meer dan 95 jaar 
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Veiling 404, voorjaar 2015 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen
en bent van harte welkom! 

 

 

www.rietdijkveilingen.com

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken voor deze veiling, die in april 2015 
plaats gaat vinden, wederom materiaal! 

Heeft u postzegels, brieven, prentbriefkaarten, 
stempels, collecties of voorraden? 
Neem gerust contact met ons op! 

 Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend. 
(van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraak). 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 
 

Bel           naar Rietdijk: 070-364 79 57 

       
7x Ned. Indië nr. 1 op brief toeslag € 34.000,- 

 

Bankok B - opdrukken op 
cover toeslag € 15.500,- 

Ambassade stempel op cover 
van  Straits Settelements          

toeslag € 9.400,- 
Geweldige opbrengsten 
op onze speciaalveiling 
brieven en posthistorie 
van november 2014. 

Plaats ook uw verzameling 
in de internationale etalage 

van Rietdijk veilingen! 

Neem ook een kijkje op onze Facebook 
pagina waar wij regelmatige nieuwtjes en 
foto’s met betrekking tot Rietdijk posten. 

 
https://nl-nl.facebook.com/rietdijkveilingen 
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