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8884
MOTIEF MIJNBOUW/OLIEINDUSTRIE: 7 albums met een giga collectie o/*/** zeer 
hoge catw nú 395,00 
8956
SPANJE: Lindner luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, in prima staat, nw prijs 
200,00 met een ogenschijnlijk geheel compleet en 99% ** collectie 1960-1974 incl Lp en 
blokken nú 140,00
9003
ZWEDEN: 2 Victoria blanco albums (goede staat)met een ZEER UITGEBREIDE , voorna-
melijk gebruikte
PRACHTCOLLECTIE 1855-1979, sommige zegels tot wel 6 a 8 maal aanwezig( stempels, 
types, tandingen etc) Aanwezig o.a. ( we noemen maar een heel klein aantal op) 2ª,7ª,7b, 
9ª+b+c, 10ª+b,11ª,12ª, 14II,15ª(€ 140,00)16ª+b,
19/25ª+B(totaal 44 stuks), 27(2 stuks), 29/37(totaal 38 stuks), 39, 40(*), 41/49( totaal ca 
120 stuks), 54, 55(4 stuks),
68/83( totaal ca 165 stuks) 86/95,97/99,115/24, 126BW ( 2 stuks),144/49,153,174/206( 
totaal ca 400 stuks!) 215,
220 I B *, 227/38 hierna heel goed gevuld met dus heel veel combi’s uit de boekjes. 
Luchtpost: 138/40*, 239 *+o, 290 B, Dienst 1/6ª, 4 A c ( € 170,00)8 A, 9ª, 11AB, 1/11 B ( 
totaal ca 75 stuks), 12, 14/29 Port 1ª/8ª, 10ª, Port 1B/6B,
8B/10B, verder een 5tal klassieke brieven/postwaarde stukken Catw vele 1000en euro’s 
nú 595,00(FOTO’S WEB) 
9181
FRANKRIJK: 2 verhuisdozen vol met een “Collection Historique du Timbe Poste 
Francais” Zeer luxe uitgevoerde eerste dag bladen in ca 13 albums en vele honderden in 
speciale hoezen. Periode 1974 tot en met mei 2003 “Document philatélique offi ciel édité 
par la poste et tiré sur les presses de l’imprimerie des timbres
poste et des valeur fi duciaires” elke zegel of serie/blok wordt zeer uitgebreid beschre-
ven op A4 formaat bladen, aanschafprijs indertijd ca 15000 franse franc( omgerekend 
ca € 2300,00) nu te koop voor slechts een een derde deel van deze prijs oftewel slechts 
750,00 ( bij een grote veiling is onlangs zo’n collectie verkocht voor 1200 euro + 20% 
opgeld !)
9182
ROEMENIË: doos met een mooie geheel POSTFRISSE voorraad jaren 40, waarbij veel 
blokken en veldelen, prima voor rondzendboekjes, Ebay, Marktplaats etc catw € 2.945,00 
nú 195,00
9205
PORTUGAL: nagelnieuw(in verpakking) DAVO luxe voordrukalbum met cass deel I(nw 
prijs 97,00), met daarbij een PRACHTCOLLECTIE 1853-1940 vnl gebruikt,  aanwezig ( 
Michels nrs) o.a. 6 I, 6 II, 9ª, 10 I, 10 II,11,
12 II*, 13*,14/6,18/0,22/4, 33 ( € 600,00),34,38/9,51/3,60C,73,80,24
7C,341*,344*,376/7,472/507 */ºzonder 482,494,506
509/14 º/*,515Z*,563,578/0,598/613*,620/29*, div port, rode kruis etc catw rum 
3.500,00 nú 495,00( FOTO’S WEBS.)
9261
ODS/WÜRTTEMBERG: kleine interessante collectie1851-1923 º/* o.a.2 º,18º,26 *(€ 
400,00) 58ºetc nú 79,50 (F)
9262
NED NW GUINEA: complete collectie op DAVO LUXE BLADEN, nrs 1-81 geheel postfris 
z.pl ( behalve 19/21= met nette plakker) tevens UNTEA serie compleet postfris z.pl(geen 
Port) catw 313,60 nú 89,00
9274
TSJECHOSLOWAKIJE: Yvert voordrukalbum,redelijke tot goede staat. Met een º/* col-
lectie 1918-11978 o.a. aanwezig Michel nrs 109 º, 159/61*, 179/0*, 185/88*, 256º, 275/6 
º etc verder nog blokken 2**,5**,9*,20º,22º Kranten- Zegels , Dienst en Port, heel veel 
materiaal voor slechts 95,00
9323
HONGARIJE: 6 SCHAUBEK voordrukalbums, deels voorzien van klemstroken, in prima  
nw staat!!, nw prijs ca 585 €!!! Daarin een hele leuke vnl gebruikte startcollectie tussen 
1884 en 1991 Koopje: 275,00!!!
9338
NOORWEGEN: nagelnieuw stockboek met kleine maar toch interessante º/* collectie 
1855-1941 aanwezig o.a. Michel nrs 1/5 º(€ 370,00)10º,11º,13º,15º,18/20º,42º,64º,95º,11
3º,176/206*,211/4*,231/5* D22/32* cw1250,00nú175,00
9341
CRETA: stockkaart met  ZEER INTERESSANTE, kleine collectie º/* 1898-1908 incl. Bureau 
oostenrijk, Port en Dienst Cataloguswaarde 1400,00 nú 245,00 ( ALLE ZEGELS OP DE 
WEBSITE)
9371
INDONESIË: DAVO crystal voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat met een 
GEHEEL COMPLETE postfrisse collectie 1950-1969 incl. blokken, Riau op nr 11 na geheel 
compleet!! zeer hoge cw nú 245,00
9372
SAAR(GEBIET): stockboek 16 blz met GEBRUIKTE collectie 1920-1950 cw € 1.992,00 nú 
385,00
9384
REP.SURINAME: LINDNER luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw type, nw prijs 
110,00 in prima staat met complete postfrisse collectie 1986-1992 als losse jaargangen 
kost dit 175,00( zie pag 2) nú slechts 137,50
9412
NEDERLAND: luxe KABE voordrukalbum, blanco klemstroken, in perfecte staat, nw prijs 
ca 150,00 met een bijna, in de hoofdnummers ,complete gebruikte( een paar blokken 
*/**) collectie 1852-1969 De missende zegels zijn: 11,48,80,101,104, 130/1,136/9,372/3, 
Verder nog heel goed Port ( op 17 na compleet) LP, Dienst 1/43 compleet, Leg Blokken *, 
Postbewijs: 2,6,7 Telegram 1,2,5,6,8,9, SUPERDEAL VOOR SLECHTS 999,00!!!

9415
DDR: stockboek 64 blz NOKVOL met prachtige ( vnl echt)gebruikte collectie 1949-1990 
en op een enkele zegel en blokken 1/5 na zo goed als compleet ( wel ca 125 blokken 
aanwezig) catw vele 1000en euro’s nú 395,00
9434
D.REICH: Schaubek voordrukalbum, band = nieuw, bladen in nw staat, nw prijs ca 
140,00 met een º/* collectie 1872-1944 fl ink wat materiaal met hoge catw en dat voor 
slechts 125,00
9436
DUITSLAND 1948-1963: Schaubek voordrukalbum, goede staat nw prijs ca 90,00 met 
een leuke start vnl Bund o.a. 118º,123/38º, 147º,155º,158/66º,168/70º,177/96*,205/08º,2
17/8º,235/6º Berlijn&DDR schaars gevuld 65,00
9447
ITALY: NAGELNIEUW DAVO LUXE VOORDRUKALBUM DEEL I( NOG IN VERPAKKING WIN-
KELPRIJS 102,00) met een º/* prachtcollectie 1861-1939 aanwezig o.a. Michel nrs 1/7* ( € 
1316,00) 11º, 22/2º, 96º,49º zr fr,50/3º,
67/9*,74/84º,94º,99*,110*,123*,124*,125º,127*,136º,141/3º,161/4*,188/91*201/4º(€ 
320,00)210/11*,213º,221*,230º,
232º,234/9º/*,241*,243*,245º,246*,259/2*,264*,318/27*342/4*,364*,373/90*,413*,429
º,531º,551*,560/75*,576/90*,591
/628* Dienst 6*,8*zrfr,Ppost 1+2*(€ 425,00)3/6º(€ 145,00) Verr.marken 2/5º,Port16/7º cw 
ca 4000,00 nú 595,00!WEB
9466
BELGIË: DAVO crystal/luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat bw prijs ca 
100,00 met een
TOPCOLLECTIE 1849-1949 in begin vnl º later */** aanwezig o.a. 1/149 compleet( zonder 
nr 96 en 97( goedkope zegels)gebruikt en iets * o.a. nr 147 ( 5 Franken is * cw 450,00) 
161 *, 162 º ( €240,00) 165/78 compleet *  cw € 850,00, hierna heel goed gevuld op 
Mercier en 2e Orval na aardig compleet, verder nog blokken aanwezig o.a
2 */**( ++€ 350,00),5**(€ 265,00) Totale cataloguswaarde ca 10.000,00 nú 1.475,00 ( 
ZIE FOTO’S)
9469
NEDERLAND: complete collectie frankeerzegels periode 1930-1940 ( NVPH nrs 229 tot 
en met 373) alle ongebruikt met plakker(rest) catw 1.969,00 nú 495,00( voor 25€ extra 
een gloednieuw DAVO luxe album erbij!!)
9483
DENEMARKEN: stockboek met PRACHTCOLLECTIE º/* 1858-1941 wb vele betere 
aanwezig o.a.(Michel) 7º,
11/15º,20º,22/31º,32º,40*,47/59º,61º,66º,67/76º,87º,93º,94º,96º,97/09º,110/6º,126*,144/
5º,151/2º etc verder nog Verr.
Marken div tussen 1/10 X&Y º/*, Dienst o.a. 2º,Militair 2* ,Postfaerge 2º,24* etc Catw 
ruim 1700,00 nú 235,00(F)
9502
OUD ITA.STATEN: MODENA: Nrs 2/11 gebr en krantenzegels 2/3 gebr, PARMA: 1/7 en 
9/16 Krantenzegels 1+2 , deels “neudrucke” cataloguswaarde indien ALLES echt meer 
dan 250.000 euro!!! Nú 375,00 ( FOTO’S)
9510
GIBRALTAR: Lindner luxe voordrukalbum, nw type, blanco klemstroken, nw staat nw 
prijs ca 140,00 ( periode 1946-1981) met een pracht collectie tussen 1912 en 1983 , 
ALLES POSTFRIS ZONDER PLAKKER!! Aanwezig nrs 71 en 73 (schaars!!) en vanaf nr 125( 
1949) geheel compleet !!! zeer hoge catw nú 375,00
9515
VATICAAN: Lindner luxe(oude type) voordrukalbum, blanco klemstroken red.staat 
met een vnl */** collectie tussen 1929 en 1970 incl. port en Luchtpost catw ca 1000,00 
koopje: 145,00
9516
DUITSLAND BUND: 2 DAVO st.voordrukalbums, luxe bladen maar met zwarte klemstro-
ken, goede staat met daarin EEN PRACHTCOLLECTIE (op slechts 4 zegels na compleet!!, 
MISSENDE zegels: 114,139/0,176) tot 1957 º/*/** en daarna geheel ** incl. vellen/blok-
ken, tevens nog fl ink wat  automaatboekjes!!cw ca4000,00nú375,00
9519
VER.EUROPA/CEPT: 3 DAVO( 2x Crystal, 1xLuxe(nieuwstaat!!) voordrukalbum, blanco 
klemstroken, nw prijs 286,00 met een met een mooie gebruikte collectie 1956-1990 wb 
beter oa Lux.56/57 etc nú 275,00
9521
IERLAND: DAVO crystal voordrukalbum, red/goede staat(potloodaantekeningen) met 
PRACHTCOLLECTIE 1921-1988 aanwezig o.a. 1/3a *, 5a*,7a*,8*,20*,32*,40/51*,52/3 
*/**,59/60**,66/70** en vanaf nr 83 op handjevol zegels na geheel compleet en prak-
tisch alles POSTFRIS ZONDER PLAKKER cw ca 2000,00 nú 375,00
9537
EUROPA: SNUFFELBOX®, grote verhuisdoos met een hele mooie voorraad van (restant)
collecties, stocks  in  albums/stockboeken , zakjes, enveloppen etc etc nú 395,00
9541
ZWITSERLAND: DAVO standaard voordrukalbum red/goede staat met een SUPERCOL-
LECTIE 1850-1982 vnl gebruikt deels */** aanwezig o.a.(nrs Michel) 6 I, 7 II zr fr, 8 II ( 2 
maal) 9 II zr fr, 11 zr fr, 13 I &II, 14/6, 20/6, 28*,
31*,33/4, 41,43,46 vanaf nr 50 op een handje vol na compleet Pax compleet op 2 en 10 
franc na, Luchtpost voor 1950 compleet op 2 na ( 438,518) Blokken alleen nrs 4&12* 
Back of the Book: SDN div tussen 1 en 13 en div tussen 16 en 33, 36/8, 45, 567/64 BIT/
ILO: oa.3,20,49/56,75/81 BIE/IBE: 23/8** OMS/WHO: oa 1/5**,22**,25** ONU/
UNO: oa.. 19 ( € 160,00) etc etc Dienst o.a. 5 II*, 11/16* Port 1/9 (-zonder 6), 10/11, 15/41 
div tussen 42 en 61
Telegraaf div tussen 1/19 vnl * en 11 º Catw 9.000,00 nú 1.250,00 ( DIVERSE FOTO’S)
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11602
BELGIË: Blanco bladen met collectie AUTOMAAT stroken periode 1981-1982 . 
waarbij 1-84 Fr. Compleet ** en tevens diverse FDC’s met stroken, leuk en schaars 
geheel  Prijs 75,00
11603
BELGIË: Spoorweg Blok nr 4 Postfris prijs 59,00 ( FOTO)
11604
BELGIË: Dagbladzegels nrs JO19/36 * catw 180,00 Prijs 59,50
11605
BELGIË: Blanco bladen met vnl * en deels ** collectie PREO’s ( Voorafstempelingen) 
periode 1939-1984 vrijwel compleet, nu voordelig te koop: 65,00
11606
BELGIË: kleine collectie  Pub’s o.a. PU 59/66*, 74/100**, 103 **, 115**,118/120**, 
143/171* Prijs 79,50
11607
DDR : NAGELNIEUW DAVO LUXE ALBUM DEEL I ( in verpakking nw prijs 106 euro) 
met een praktisch complete vnl ** collectie 1950-1965 incl. blokken zeer hoge 
cataloguswaarde Prijs 395,00
11608
BELGIË: Blokken nrs 27 en 28 ( V .d. Weyden en Jordaens) echt gebruikt prijs 
125,00(FOTO)
11609
BUND: Michel nrs 123-138( POSTHOORN) postfris met Attest Schlegel dd 9 Sep 
2014 “ EINWANDFREI” catw 2.200,00 bij DNS heel netjes geprijsd: 895,00(FOTO)
11610A
VATICAAN: Michel nr 43 ongebruikt ( 3 Lire Provisorio serie) met certificaat 
Vesperman 1982 Prijs 175,00(FOTO)
11610B
BELGIË: OBP Nr 3 ongebruikt met originele gom met certificaat Pierre Kaiser dd 
dec 2011. Zeldzaam zegel. Cataloguswaarde 4.450,00 Prijs 1.950,00(FOTO)
11611C
BELGIË: Blok 30( Koekelberg) postfris  catw 450,00 Prijs 150,00(FOTO)
11612
WERELD 1E VLUCHTEN PER LUFTHANSA: 7 PS I albums ( nieuw) met ca 270 echt 
gelopen covers Prijs 95,00
11613
HANDBOEK NEDERLANDSE  PLAAT EN ETSINGNUMMERS: 4 Boeken( ringbanden) 
zeer goed gedocumenteerd ca 1876-1985, alles met zeer duidelijke full colour 
foto;s . Een must vor de specialist Prijs 79,50
11614
VERENIGD EUROPA/CEPT: DAVO Luxe voordrukalbum deel II ( nw staat in 
verpakking) 1970-1979 nw prijs 91,00. Iets gevuld met gebruikte series/blokken 
Prijs 45,00

11615
VERENIGD EUROPA/CEPT: DAVO Luxe voordrukalbum deel III ( nw staat in 
verpakking) 1980-1990 nw prijs 117,00. Iets gevuld met gebruikte series/blokken 
Prijs 55,00
11616
BERLIJN: oud DAVO album met een goed gevulde vnl gebruikte collectie 1949-
1990 . Aanwezig o.a. 1/18 ( 19 en 20 *), 34 ( keur Schlegel), 35/41 ( Stephan) etc etc 
Prijs 265,00 ( Voor 94 euro ( winkelprijs 111,00) kunt U er een nieuw DAVO album 
bij kopen)
11617
VERENIGDE NATIES: DAVO en KABE album met ogenschijnlijk geheel complete  
gebruikte collectie New York 1987-1992, Geneve 1969-1992 en Wenen 1979-1992 
Pracht aanbieding voor slechts 95,00
11618
ZWITSERLAND: oud Schaubek album met gebruikte restant collectie 1850-1954 
waarbij betere o.a. Nr 3 breed gerand ( catw 3.800,00) 1 en 3 Franc van de Pax serie 
etc etc Prijs 795,00 (FOTO)
11619
VATICAAN: Leuchtturm bladen met een * en veel ** collectie 1931-1984 op top na 
( wel blok 1 ** ) vrijwel compleet Hoge catwaarde Prijs 295,00
11620
HONGARIJE: Postfrisse blokken Nr 1 ( catw 170,00) prijs 65,00 Nr 17 ( catw 450,00) 
prijs 150,00(FOTO)
11621
SPANJE: Marini luxe voordrukalbum, blanco klemstroken met een compleet ** 
collectie 1996-2001 Prijs 120,00
11622
LIECHTENSTEIN: stockboek met ** collectie 1960-1980 waarbij oa CEPT 1960. 
Totale catw  ca 900,00 Prijs 140,00
11623
POLEN: Schaubek voordrukalbum met een, op blokken na ,vrijwel complete 
gebruikte collectie 1960-1980 Fikse cataloguswaarde Prijs 65,00
11624
NEDERLAND:  DAVO album met COMPLETE collectie FDC’s E2-E153A ( ook 129a) 
vnl beschreven /getypt. Cataloguswaarde
Ca 4.750,00 Prijs 495,00(FOTO)
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11625
NEDERLAND:  DAVO album met gebruikte collectie 1852-1996 , o.a. aanwezig 
1/10, 14, 16 etc vanaf ca 1926 vrijwel compleet Hoge catw prijs 140,00
11626
NEDERLAND:  Speciaal album met motief beroemde personen , met daarbij 
penningen en zegels, leuk geheel Prijs 49,50
11627
SPANJE:  Stockboek met PRACHTCOLLECTIE 1850-1942 º/*/** w.b gebieden ( 
Burgeroorlog), complete ** vellen en heel veel series. Giga catwaarde Prijs 495,00
11628
POLEN: Schaubek voordrukalbum met collectie  blokken  º/*, waarbij blok 1 ( zeer 
fraai) ook wat Port en Gebieden prijs 147,50 
11629
NED.INDIË:  Nrs 149/159(BANDOENG) postfris met Attest Vleeming  2008, kleine 
opmerking Catw 1000,00 Prijs 495,00(FOTO)
11630
NED.INDIË:  Dienst Nr D7F ( Kopstaand) ongebruikt met certificaat NVPH 1977 
ZELDZAAM ZEGEL!! Prijs 595,00(FOTO)
11631
INDONESIË:  Riau serie ( Zonnebloem nr1-22) postfris met Attest Vleeming  mei 
2013. Catw 1.190,00 Prijs 475,00(FOTO)
11632
OUD SURINAME:  Complete collectie Luchtpost NVPH nrs 1-59 ALLES NETJES 
ONGEBRUIKT CATW 1.000,00 Prijs 375,00
11633
CURACAO:  Complete collectie Luchtpost NVPH nrs 1-88 ALLES NETJES 
ONGEBRUIKT CATW 1.322,00 Prijs 475,00
11634
DUITSLAND-SBZ-OST SACHSEN:  Michel nr 41 postfris met Attest Bodo Ströh Okt 
2001 Prijs 595,00 ( FOTO)
11635
D.REICH:  Blok nr 2 ( NOTHILFE) echt gebruikt, met Attest Schlegel  21 juli 
2014 vrijwel pracht exemplaar“ Papierbug”  Cataloguswaarde 13.000,00 ( het 
zeldzaamste gebruikte blok van Duitsland) Prijs 3.950,00 (FOTO)
11636
DUITSLAND-SBZ-THÜRINGEN  Michel Blok nr 1 ta (VI) echt gebruikt met Attest 
Jasch dd 29.07.2014 zeer zeldzaam Cataloguswaarde  3.200,00 Prijs 1.595,00 ( 
FOTO)
11637
DUITSLAND-SBZ-THÜRINGEN  Michel Blok nr 2 t (I) echt gebruikt met Attest Jasch 
dd 29.07.2014 zeer zeldzaam Cataloguswaarde  3.200,00 Prijs 1.595,00 ( FOTO)
11638
INDONESIË:  DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat incl. 
cassette met een vrijwel complete postfrisse collectie 2001-2009 Prijs 245,00

11639
CANADA:  stockboek met collectie 190-1980 waarbij aardig wat ** Prijs 85,00
11640
NEDERLAND:  Prestigeboekjes UITZOEKEN: nrs 1-28 slechts 5 euro per stuk ( 
uitgifte prijs 9,95 , cataloguswaarde stukken hoger) Nr 11 ( Rembrandt) prijs 10,00
11641
SOV.UNIE:  Stockboek 48 blz NOKVOL met º/*/** voorraad 1966-1979 heel veel 
voor weinig: slechts 65,00
11642
ISRAEL:  Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken ( full tab) periode 
1948-1975, in perfecte nieuwstaat, Leuchtturm winkelprijs 275 euro , iets gevuld, 
maar een mooie kans om uw “ oude “ album te vervangen voor een nieuwe Prijs 
slechts 75,00
11643
ISRAEL:  2 oude zeer grote insteekalbums met pracht collectie FDC’s periode 
1948-1957 vnl zonder tab en veelal echt gelopen naar diverse bestemmingen. 
Zeer schappelijk geprijsd: 75,00
11644
DUITSLAND:  diverse (rest)partijen A) St.boek Bayern º, div ODS en DDR ( wb ** 
vellen)+iets div.landen prijs 17,50 B) Importa voorraad boek ( nw staat) met o.a. 
Am/BR Zônes en gros voorraad zowel wb veel ** tevens wat Geal. Zones, veel 
zegels prijs 75,00
C) D.Reich en Bayern voorraad wb ** prijs 60,00 D) DANZIG voorraad in oud 
stockboek veelal */** prijs 100,00 E) D.Reich + iets ODS en Franse Zônes, prijs 
55,00 F) D.Reich voorraad Dienst º/*/** Prijs 40,00 G) D.REICH giga voorraad prijs 
145,00
11645
MICHEL CATALOGI: nieuw , overjarig en geseald  2013/2014 Aanwezig delen 
3,4,5,7 Winkelprijs 59,80 per stuk, bij DNS 39,95 per stuk en in NL portvrij, 
beperkte voorraad! Duitsland 2013/2014 Winkelprijs 46,00 bij DNS 29,50
11646 O.B.P CATALOGUS 2015 BELGIË nieuw gesealed Prijs 29,90 + voor NL 5 euro 
porto aandeel
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Verkoop nooit uw postzegels
Voordat u met ons contact hebt opgenomen. Verkopen is geen kunst,  

want iedereen geeft u de hoogste en beste prijs. Of nog erger, belooft u de beste resultaten bij 
een (eventuele) verkoop!

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in binnen- en 
buitenland. Onze succesformule is een snelle verkoop tegen een winstmarge van maar 15%.  

Bij verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% voor de koper en  
20% voor de verkoper. Dit is 40%. Bij een verkoop van 100,- euro krijgt u maar 80,- euro, maar de 

verkoper moet wel 120,- euro betalen en meestal moet u maanden op uw geld wachten!

Dit is 50% meer dan wat u krijgt !!!!!!
Mocht u overwegen uw collectie, verzameling of doubletten te verkopen, 

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

Postzegelhandel Zeist
Bachlaan 76  3706 BD  te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277

Of bezoek ons kantoor/winkel, vrijdags van 10 uur tot 17 uur
Stemerdingweg 12B te Soesterberg, Internet info@pzhzeist.nl

Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen bel dan nu.
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VERZAMELBEURZEN 
 

RODEN – NOORD 2015 
ZATERDAG 14 FEBRUARI  (09.30-16.00 UUR) 

SPORTCENTRUM DE HULLEN 
-CENTUURBAAN ZUID 6, 9301 HX- 

 

DEN HAAG 
ZONDAG 1 MAART  (10.00-16.00 UUR) 

Hotel van der Valk 
-Zijdeweg 54, 2245 BZ in Wassenaar- 

 

ROTTERDAM 
ZONDAG 8 MAART  (10.00-16.00 UUR) 

Regardz Airporthotel 
-Vliegveldweg 59-61, 3043 NT- 

 
Voor  inlichtingen  e/o aanmelding  050-5033926                    

(’s avonds) of info@wbevenementen.eu 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 
 

Archiefbox LOGIK

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

Archiefbox voor ca. 750 ansicht-
kaarten, 450 brieven, 500 insteek-
kaarten, 750 kaartenbakkaarten, 
muntensets en meer tot een formaat 
van 220 x 168 mm (A5 liggend). 
Flexibele indeling dankzij drie uit-

neembare tussenschotjes. Meta-
len greep met etiketraampje.

Buitenformaat: 230 x 173 
x 267 mm

art.nr. 345 677      

A 22,95
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Anzeige_NL_Filatelie_02-15.indd   1 17.12.14   13:22‘Verzamelend Nederland’
GROTE INTERNATIONALE

VERZAMEL- EN CURIOSAMARKT
21 - 22 maart 2015

VAN 9.30 - 16.30 UUR
HOME BOXX

NIEUWEGEIN
gelegen aan de Symfonielaan, nabij de A.C. Verhoefweg en A12

570 kramen vol verzamelitems!                         ENTREE: € 5,00
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (o6) 12 91 88 88

www.verzamelendnederland.nl
Al meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van verzamelaars!
Een evenement dat u beslist niet mag missen!

Gratis parkeren (1.500 auto’s)

Per openbaar vervoer: Sneltram 

vanuit Utrecht C.S., uitstappen  

halte Zuilenstein (t/o Home Boxx)

Duizenden bezoekers

89e Capelse postzegelbeurs89e Capelse postzegelbeurs

•	 Vele	handelaren	met	voor	elk	wat	wils
•	 Een	”stuiverhoek”	met	honderdduizenden	zegels
•	 Toegang	en	overdekt	parkeren	(blauwe	zone)	gratis!
•	 Eindpunt	metro	”de	Terp”/Capelle	aan	den	IJssel
•	 Openingstijden	zaterdag	van	10.00	-	17.00	uur
	 zondag	van	11.00	-	15.00	uur

Voor inlichtingen:	
tel.:	06	-	44	11	46	95

Opgericht 1 oktober 1979

Volgende beurzen zijn op: 
26 en 27 september 2015, 28 en 29 november 2015

Zaterdag 21 en zondag 22 februari 2015 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1

“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

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)
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84  China’s 
bevrijde gebieden

97  Valeurs-à-Recouvrer
(in te vorderen waarden)

114  Postgeschiedenis 
van Tsjecho-Slowakije

ADVERTEREN?  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/blad/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
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4876 VC Etten-Leur, tel.: 076-5035295
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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

20085 Argentinië postwaardestukken collectie 1876-1925. Prijs: € 1475
Schitterende ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling, door de verzamelaar met veel kunde en geduld 
bij elkaar verzameld, met typen, papierdiktes, variëteiten, SPECIMEN, bijfrankeringen, stempels en be-
stemmingen, op volgorde opgezet met beschrijvingen, in totaal bijna 300 meest verschillende, in 3 al-
bums. Zelden aangeboden in deze verscheidenheid! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20060 Azië 1854-1930. Prijs: € 8950
Indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie, vele landen zeer goedgevuld aanwezig w.o. Ceylon, 
China incl. 1e serie (5 candarin het dure zegel met brede marges!), Hong Kong met veel toppers, India en 
Indiase Staten, veel klassiek Japan, Macao, goed Perzië, Shanghai, Siam met dure zegels etc. etc. in oud 
Yvert album. Zeer mooie collectie met zeer veel schaars materiaal!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18561 België 1849-1945. Prijs: € 2000
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1945 in Leuchtturm album. Collectie is tot 1920 
voornamelijk gebruikt en daarna postfris en ongebruikt en bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no’s): 
1-2, 8, 12, 37, 53-67, 92-99, 100-107, 147, 187** in compleet vel van 25, 258-266*, 272A-272K* (kroontjes 
opdruk), 290**, 290A*, 342-350* (Mercier, 347 mist), 352*, 353-355**, 356-362*, 377-383*, 394-400*, blok 
2(*) 3*, 4*, 5*, 6*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20350 België 1849-1967. Prijs: € 1500
Uitgebreide, gebruikte collectie België 1849-1967 in 2 blanco albums. Collectie bevat o.a. veel brieven, 
waaronder interessante, veel doubletten en veel betere zegels zoals (Michel no’s): 82-88II, 156 (2 Frank 
staalhelm), 235-243, 347-353, 366-372, 386-392, 432, 433, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20351 België 1849-1990. Prijs: € 1700
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte (klassiek deel gebruikt) collectie België 1849-1990 in 2 albums. 
Collectie bevat veel beter materiaal in iets gemengde kwaliteit zoals (Michel no’s): 158** (10 Frank staal-
helm postfris), 186** in kleinbogen, 287**, 314**, 315-321*, 347-353**, 386-392*, blok 3*, 4**, 5*, 20*, 21** 
(vouw), 22** (vouw), 23**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20124 België 1851-1988. Prijs: € 2350
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1851-1988 in 3 luxe Leuchtturm 
albums. Collectie bevat o.a. Rode Kruis serie 1918 ongebruikt (keur Balasse), Mercier serie 1932 onge-
bruikt, Grote Orval serie 1933 ongebruikt, en vanaf 1934 vrijwel compleet, waaronder veel postfris.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19828 België ca. 1930-1980. Prijs: € 1350
Postfrisse en ongebruikte collectie België ca. 1930-1980 in 2 insteekboeken. Collectie bevat veel betere 
series zoals (Yvert no’s): 258-266*, 293-298**, 737-742**, 751-755**, 761-772**, 785**, 786**, 787-791**, 
814-822** (2x), 827-831** (2x), 860-862**, 863-867**, 868-875**, 880-891**, 943-945**, 946-951**, blok 
6**, 27**, 28**, 29** (2x), etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19886 België spoorwegzegels. Prijs: € 1500
Twee grote dozen met ca. 200.000 (ja, tweehonderdduizend) spoorwegzegels van België uitgave 1923-
1931, Rijkswapen. Dagen, weken, maanden uitzoekplezier!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20141 Curaçao 1873-2001. Prijs: € 1200
Vrijwel geheel postfrisse en ongebruikte collectie Curaçao 1873-2001 in Importa album. Collectie be-
vat beter materiaal zoals (NVPH no’s): 19-23*, 24fa (kopstaande opdruk), 57-67*, 68-70*, 135-137**, 
135A-137A**, 141-152*, 233, 239-243**, luchtpost 18-25*, 26-40*, 86, 88, port 4I(*), 7III(*), 11-20*, 31-33*, 
etc. Tevens Aruba 1986-2001 postfris compleet. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18922 Curaçao en Antillen 1873-1987. Prijs: € 1500
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte complete collectie Curaçao 1873-1987 in Davo album. Collectie is 
compleet in de hoofdnummers en bevat dus veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-12*/o, 42-43(*), 
80, 81*, 104-120*/o, 141-152*, 178-181*,port en luchtpost vrijwel compleet, luchtpost 1-3**, 18-25 o, 82-
88*/** etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20236 Curaçao port. Prijs: € 1750
Insteekboek met ongebruikte en gebruikte portzegels van Curaçao. Bevat o.a. NVPH no. 7 (16x), 
Specimen opdrukken etc. Wat wisselende kwaliteit, maar zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19797 Curaçao/Antillen 1872-1998. Prijs: € 1575
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curaçao/Antillen 1872-1998 in Davo album. Collectie is 
goed gevuld met ook veel betere zegels zoals (NVPH no’s): 1-12*/o, 24fa (kopstaande opdruk), 42-43(*), 
74a, 74b**, 80 (scheurtje), 81*, 104-120*/o (119 ontbreekt), 137**, 141-152**, 178-181*, luchtpost 1-3*, 
18-25*, 85*, 86, port 7, 11-20, 34-43**, etc. Tevens Aruba 1986-1998 aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19792 Curaçao/Antillen 1873-2005. Prijs: € 1350
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curaçao/Antillen 1873-2005 in 2 luxe Leuchtturm albums. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-12*/o, 19-23*, 104-120*, 178-181*, lucht-
post 1-3*, 18-25**, 41-44a*, port 4(*), 11-20*, 31-33*, 34-43**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19899 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 1150
Voornamelijk gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Davo luxe album. Collectie is goed gevuld met 
ook betere zegels, zoals Polar Fahrt Zeppelin zegels en aardige blokken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18246 Duitsland combinaties 1912-1941. Prijs: € 3950
Schitterende postfrisse stockvoorraad in vaak grote aantallen, in mooie, frisse kwaliteit, vele betere uit-
gaven aanwezig w.o. Germania S4 (5pf+10pf verticaal): 19x, complete keerdruk middenstukken van het 
vel (10 keerdrukken boven elkaar), Kriegs- en Friedensdruk, keerdrukken met Han-nummer in aantallen, 
Hindenburg en toeslaguitgaven in grote aantallen, in 2 dikke voorraadboeken. Enorme cat.w. en handels-
waarde. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19962 Engeland 1840-1975. Prijs: € 9250
Prachtige, uitgebreide gebruikte/ongebruikte collectie met heel veel topnummers, meest in zeer mooie, 
frisse kwaliteit w.o. 1840: 1d zwart ongebruikt(?) en gebruikt, 2d blauw, 1847/54: 10d goed gerand, sur-
face printed met de betere waarden en plaatnummers, penny reds t/m plaat 225, 1867/82 incl. de super-
zeldzame 5 pond oranje gebruikt met centraal stempel Belfast (enkele minieme lichte kreukjes), 1870: 
1/2d incl. 2x plaat 9!, 1883/4 hoge waarden 2/6 t/m 10sh, 1 pond lila met het zeldzame wmk. orbs (3 
keurstempeltjes op az!), pond groen, pond Edward, Seahorses etc. etc. in Yvert band. Prachtige, verzorg-
de collectie met enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20410 Engeland 1840-1980. Prijs: € 1300
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1980 in blanco album. Collectie is goed gevuld met 
o.a. aardig klassiek deel, waarin betere zegels, veel fosfor series en veel nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19097 Engeland 2000-2002. Prijs: € 2900
“Engeland 2000-2002, winkelvoorraad zgn. “”Smilers””-vellen, 10 verschillende, totaal 110 vellen. Cat. 
waarde GBP 10.500+!! Incl. LS3, LS4(10x!!), LS5(19x!!), LS7(7x) etc. in map.”

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18149 Engeland en koloniën 1870-1972. Prijs: € 1650
Leuke verzameling met o.a. Engeland collectie ongebruikt/postfris met Wembley 24/25*, 1951 hoge waar-
den, de betere fosfor series, verder Omnibus uitgaven 1937 en 1977, Kanaaleilanden, Malta en Gibraltar, 
Falkland incl. pondwaarde George VI, andere betere series, mooi Virgin Islands incl. shilling en pondwaar-
den, in 9 albums/boeken en los, in doos. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19730 Engelse koloniën 1851-2006. Prijs: € 1400
Duizenden ongebruikte en gebruikte zegels van Engelse koloniën 1851-2006 in 21 albums in 2 dozen. 
Partij bevat o.a. Australië, Barbados, Bermuda, Hong Kong, India, Nieuw Zeeland etc. etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19780 Europa 1841-1945. Prijs: € 6000
Ongebruikte en gebruikte oude Europa verzameling in groot blanco album. Collectie bevat o.a. goed 
België (staalhelm ongebruikt, Mercier gebruikt, blauwe Madonna gebruikt), Belgisch Congo, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Portugal, Rusland, etc. Collectie is in wat gemengde kwaliteit (ongebruikte zegels zitten 
deels vastgeplakt), maar bevat veel beter en ongewoon materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20120 Europa CEPT 1949-2005. Prijs: € 1350
Vrijwel complete, postfrisse en ongebruikte collectie Europa CEPT 1949-2005 met tevens voorlopers en 
meelopers in 5 luxe Davo albums. In de collectie ontbreken enkele duurdere series, maar verder vrijwel 
compleet met ook zeer veel blokken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20023 Europa klassiek. Prijs: € 1600
Kleine klassieke collectie Europa in 3 fotoalbumpjes in cassette. Bevat o.a. Italië, Denemarken, Oostenrijk, 
IJsland, Zweden etc. Mooi materiaal, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18380 Europa postfris. Prijs: € 4000
Mooie partij voornamelijk postfris materiaal van Europa in zakjes in doos. Partij bevat zeer veel materiaal, 
waaronder veel beter zoals (Yvert no’s): België 471-477, 737-742, 827-831, 912-917 (2x), 938-940, 943-
945, Liechtenstein 199-212, 277-280, Italië 83, 84, 325-329, 536 (6x), 660-661, luchtpost 37-38, San 
Marino pakketpost 33, 35-36, Oostenrijk 732-738 (2x), 765-768 (2x), 773-776 (2x), 783, 784, 785, 788-
790, Bulgarije Estland 67-68, 163-166 (3x), 171-174 (2x), Letland 132-136, 143-148, luchtpost 6-7, 13-15, 
Litouwen 270-273, 304-310, 311-318, 319-326, 327-334, 365A-365D, luchtpost 1-7, 60-67, 68-75, etc. 
Tevens wat materiaal van buiten Europa: USA 44(*), 81*, 83*, 84*, 85(*), 88*, 131(*) etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19850 Europa. Prijs: € 1250
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Europese landen. Bevat o.a. leuk 
Zwitserland met meerdere betere blokken, Engeland met goed klassiek materiaal waaronder bruin pond 
Victoria (met perfi n) en veel goede dienstzegels en aardig Albanië. Ook wat materiaal van buiten Europa 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18842 Frankrijk 1849-1964. Prijs: € 2650
Mooie **/*/0 collectie w.o. Yvert 154, 182, 242A gestempeld, 257A, 269**, Caisse d’amortissement, be-
roemde mannen, vanaf 1900 vrijwel compleet, in 2 Safe albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19128 Franse koloniën. Prijs: € 3250
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën in 16 (!) insteekboeken in doos. Collectie 
bevat zowel klassiek materiaal als zegels van na de onafhankelijkheid. Ook betere zegels aanwezig zoals 
(Yvert no’s): Afrique Equatoriale 167-180**, 181-190*, Guadeloupe 127-132*, Guinee 1-13*, 15(*), 33-47*, 
port 1-7*, 8-15*, Guyane 137-142* etc. Zeer veel materiaal, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18469 Griekenland en gebieden 1912-1960. Prijs: € 1100
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland en gebieden 1912-1960 in blanco Leuchtturm 
album. Beetje rommelige collectie, maar met ook beter materiaal, waaronder leuk Egeïsche eilanden, 
Ionische eilanden etc. Leuke spannende collectie. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19148 IJsland 1873-2000. Prijs: € 4500
Prachtige, postfrisse en ongebruikte, vrijwel complete collectie IJsland 1873-2000 in 2 luxe Leuchtturm 
albums. Collectie bevat zeer veel goed materiaal zoals (Michel no’s): 1-5*, 6-11*, 12-15*, 19B*, 35-47*, 
48-62*, 69-75**, 83-98*, 99-103*, 111**, 114-118*, 119-120*, 121*, 125-140*, 141* (gekeurd), 142-146*, 
156-167*, dienst 44-59* etc. Klassieke deel iets gemengde kwaliteit, maar zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20152 Israël 1949-1987. Prijs: € 1200
Geheel postfrisse, uitgebreide collectie Israël 1949-1987 op tentoonstellingsbladen in 2 cassettes. 
Collectie bevat veel betere zegels zoals (Michel no’s): (alles postfris fulltab) 15, 16, 18 links, 18 rechts, 
19-21, 28-29, 30-31, 33-38, 39-40, 41, 54, 59-61, 80-86, blok 1 etc. Ook enkele plaatfouten en variëteiten 
aanwezig. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19644 Italiaanse koloniën 1900-1950. Prijs: € 1500
Prachtige (on)gebruikte/postfrisse collectie/doubletten lot met vele betere zegels en series van de diverse 
koloniën, ook postfrisse veldeeltjes, Cirenaica incl. beter, veel Eritrea w.o. 1893: 20c oranje en 25c blauw 
ongebruikt, 1903 incl. 50c*, 5L gebruikt, 1922 opdrukken t/m 1L*, 1923 Fide serie gebruikt, 1924 opdruk 
serie*, 1936 luchtposten t/m 10L, port incl. 1903 t/m 2 lire gebruikt (2x, schaars zegel!), Libië, Somalië en 
Tripolitana ook zeer uitgebreid, op insteekkaarten, in map. Cat.w. 11.000++ EURO!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18863 Joegoslavië 1866-1957. Prijs: € 1200
Prachtige **/*/0 collectie met Servië incl. 1866 krantenzegels (2), 1866 Weense druk 20pa en 50pa, 
Montenegro, Joegoslavië met uitgebreid 1919 opdrukken, luchtposten, port, krantenzegels etc. in album. 
Zeer aan te bevelen collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19791 Luxemburg 1852-2002. Prijs: € 1350
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2002 in 3 Davo luxe al-
bums. Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no’s): 68**, 74-85* (78 gebruikt), 226-230*, 234-
238*, 239-243*, 244-248**, 252-257*, 276-281*, 410-413**, 425-428**, 429-432**, 433-438**, 439-442**, 
443-448**, 449-452**, 453-454, 454A** (3x), 531-533**, luchtpost 16-20*, blok 1**, 3*, 7**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18780 Luxemburg 1852-2009. Prijs: € 1350
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Luxemburg 1852-2009 in 2 Davo albums. Collectie bevat veel 
beter materiaal zoals (Yvert no’s): 1-2, 20 in paar, 59-68, 226-230, 234-238, 239-243, 244-248, 252-257, 
276-281, 324-329, 392-397, 398-401, 402-405, 410-413, 425-428, 429-432, 433-438, 439-442, 449-452, 
453-454, luchtpost 16-20, blok 7, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19599 Luxemburg back of the book. Prijs: € 1900
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, dubbel verzamelde collectie Luxemburg back of the book in 
Leuchtturm album. Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no’s): dienst 1* (gekeurd), 2* (ge-
keurd), 4, 7* (gekeurd), 8b* (gekeurd), 5II(*) met kopstaande opdruk (gekeurd), 15II* (gekeurd), 35-46, 47-
56*, 47-56, 76-92*, 76-92, telegram 1-4*, 1-5, briefkaarten, treinstempels etc. Mooie collectie, hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20127 Monaco 1891-1990. Prijs: € 1200
Postfrisse en ongebruikte collectie Monaco 1891-1990 in 2 Davo albums. Collectie is goed gevuld met 
ook beter materiaal zoals (Yvert no’s): 27-31*, 34-42*, 119-134*, 135-139*, 140-153*, 185-194*, 200-214*, 
334A-337B**, luchtpost 28-31*, 32-35*, 51-54**, 59, 60, port 27-28, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18441 Nederland 1852-1970. Prijs: € 1250
Gebruikte/ongebruikte/postfrisse collectie, op enkele dure zegels na compleet, in meest nette kwaliteit, 
w.o. 1/28 compleet, 49, 1906 TBC (lijkt postfris), 90/100, 104/105 ongebruikt, Jubileum 1923 serie (2 
1/2gld dunne plek), 1924 tentoonstelling, vanaf 1920 wel bijna helemaal compleet (w.o. deels nagegomd), 
ook diverse roltanding series, de Ruyter portserie etc. in duur Importa album. Zeer hoge cat. waarde!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19053 Nederland 1852-2003. Prijs: € 3200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, zo goed als complete collectie Nederland 1852-2003 in 3 luxe 
Leuchtturm albums. Collectie is in het klassieke deel enigszins gespecialiseerd op type en tandingen en 
bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-3, 4-6, 7-12, 29, 44, 47, 48 (dunne plek), 49, 80, 101, 
104-105, 130-131, 136-138*, 402-403B** (legioen blokken), luchtpost 12-13, Internering 1-2*, postbewijs 
1-7, port 1-2, 3-12, 27-28, dienst 1-8 (armenwet), roltanding 33-56, 57-70, 71-101 (alle kinderseries) etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19123 Nederland 1891-2011. Prijs: € 5500
Postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1891-2011 in 7 Davo luxe albums. Mooie collectie met veel 
beter materiaal zoals (NVPH no’s): 90-101, 104-105, 130-131, 236-237**, 346-349** etc. Ook aardig deel 
roltanding, port etc. Helaas ook wat zegels met waarschijnlijk minder originele gom.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19059 Nederland 1923-2001. Prijs: € 1400
Vrijwel geheel postfrisse collectie Nederland 1923-2001 in 3 insteekboeken. Collectie is goed gevuld met 
ook veel beter materiaal, maar helaas gedeeltelijk nagegomd. Wel hoge cat. waarde en veel nominaal 
materiaal. 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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20059 Nederland fdc’s jaren 50-2005. Prijs: € 1500
Enorme hoeveelheden meest blanco covers, deelverzamelingen, met ook betere onbeschreven uitgaven 
jaren 50, betere kindblokken op fdc, de toeslag en de euro uitgaven ook in grote aantallen aanwezig, 
ongeplunderde, originele partij!! In 5 verhuisdozen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20154 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 2150
Werkelijk fantastische tentoonstellingscollectie grootrondstempels van Nederland in 6 blanco albums. 
Collectie bevat postkantoren, bijkantoren, nachturen, hulpkantoren, trajectstempels, spoor- en tramstem-
pels etc. Naast stempels op zegels ook veel poststukken waaronder ook prentbriefkaarten. Zeer mooie 
waardevolle collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18923 Nederlands Indië 1846-1949. Prijs: € 1500
Op 1 zegel na (no. 260, 50 cent met watermerk), in de hoofdnummers complete ongebruikte en gebruikte 
collectie Nederlands Indië 1846-1949 in Davo cristal album. Mooie collectie met veel beter materiaal zoals 
(NVPH no’s): 1, 2, 149-159, 160-166, 274-289, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19507 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1375
Zeer mooie meest ongebruikte verzameling (w.o. ook postfris) met nr. 1 en 2 gebruikt, 1870 Willem serie, 
1900 hulpuitgifte, Java en Buiten Bezit t/m 2 1/2gld + veel foutdrukken t/m 1 gld, 1922 Bandoeng, 1923 
Jubileum, 1924 Stockholm specimens (44 van de 49 waarden, zeer schaars en ondergewaardeerd), 1948 
opdrukken t/m 25gld, port compleet incl. alle goede uitgaven, dienst compleet, in stockboek. Zeer hoge 
cat.w.!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18682 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 1450
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Nederlands Indië 1864-1949 
in ordner. Beetje rommelige collectie in gemengde kwaliteit, maar met veel beter materiaal zoals (NVPH 
no’s): 40a-49a*, 58-61, 63-80, 141A*, 149-159*, 280*, 288*346*, 351-361, port 1, 2*, 3*, 4*, 41-48*, dienst 
2f*, 4f* (keur Hekker), 5f* (keur Hekker, klein dun plekje), 19a*, 27, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18677 Nederlands Indië 1864-1951. Prijs: € 1150
Gebruikte collectie Nederlands Indië 1864-1951 in Leuchtturm album. Collectie is zeer goed gevuld en 
bevat beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1, 2, 61, 63-80, 81-98, 149-159, 160-166, 287 (stempel vals), 
289, 351-361, dienst 1-727, etc. Tevens RIS opdruk Indonesië en Nederlands Nieuw Guinea compleet.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20012 Nieuw Zeeland 1864-2008! Prijs: € 1875
Prachtige dubbele verzameling, zowel ongebruikt als gebruikt, betere ouder deel incl. Admirals 2sh en 
3sh, Smiling boys gebruikt en ongebruikt, langlopende series, health sheetlets, moderner deel ogen-
schijnlijk compleet met blokken, velletjes, ook speciale uitgaven die je alleen kon krijgen door punten te 
verzamelen, Ross Dependency, opgezet in 6 blanco albums. Schitterende collectie met enorme nieuw-
tjesprijs!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18384 Oost Europa. Prijs: € 2000
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Oost Europa in zakjes in doos. Bevat zeer veel materiaal, 
waaronder ook beter en veel klassiek. Bevat o.a. Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, 
Roemenië, Tsjecho-Slowakije etc. Zeer mooie uitzoekpartij, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
17461 Oostenrijk 1850-1955. Prijs: € 2500
Prachtige ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling, met veel kunde en geduld opgezet met typen, tan-
dingen, variëteiten, afstempelingen en brieven, incl. 1850: 1kr(5), 2kr(5), 1858: 2k geel(3), 3k zwart, 3k 
groen(2), krantenzegels, typen, tandingen en afstempelingen, leuk brievendeel, gebieden etc. etc. opge-
zet in 4 dikke insteekboeken. Cat.w. ruim 35.000 euro!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19405 Oostenrijk 1850-1982. Prijs: € 2000
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1982 in 2 Schaubek albums. Collectie is 
goed gevuld met aardig klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 175, 176, 418-424*, 433-
441*, 442-446*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 591-596, 693-696* (Hitler opdrukken), 937-940**, 952-954, 
984-987*, etc. Tevens aardig Oostenrijkse gebieden aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19615 Oostenrijk stempelverzameling 1850-1880. Prijs: € 2950
Prachtige collectie met zeer groot aantal zegels en zeer grote verscheidenheid aan afstempelingen, ook in 
andere kleuren, op groot aantal (veelal) betere zegels w.o. 1850: 1k(10), 2k(9x), stapels 3k, 6k en 9k zegels 
met mooie afstempelingen, 1858-59: 2k geel (5),  3kr groen(2), 3kr zwart(2), 1861: 2k geel(11), 1867/80 
Frans Joseph t/m 50k w.o. 25k met stempel ‘Vaduz’ etc. etc. in album. Schitterende collectie met vele 
zeldzame afstempelingen!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
17002 Servië 1866-1915. Prijs: € 1350
Zeer mooie, gespecialiseerde, vrijwel complete ongebruikte collectie Servië 1866-1915 op albumbladen 
in map. Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 2*, 4*, 6y*, 7y* (met cert.), 9-10*, etc. 
Cat.w. volgens verzamelaar 11.000 EURO!!!. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19520 Spanje 1850-1910. Prijs: € 1750
Kleine, voornamelijk gestempelde collectie Spanje 1850-1910 op albumbladen in map. Collectie bevat 
veel beter materiaal, maar in wat gevarieerde kwaliteit. Enkele voorbeelden (Yvert no’s): 2, 3, 9, 15, 18, 20, 
34, 56, 82, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20149 Spanje 1850-1995. Prijs: € 1200
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Spanje 1850-1995 in 2 albums. Collectie bevat aardig 
klassiek deel en ook beter materiaal zoals (Michel no’s): 552A*, 590*, 797A-806A*, 928*, 948, 975, 976, 
979*, 980*, 989-993*, 1003-1007*, blok 1a*, 15-18, etc. Tevens dienst, lokaaluitgiften, telegram etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20197 Spanje brieven. Prijs: € 1700
Partij van ruim 200 brieven van Spanje tot ca. 1945, waaronder groot deel pre-filatelie. Mooie sortering 
met ook veel betere klassieke brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19114 Suriname 1873-1973. Prijs: € 1350
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, iets gespecialiseerde collectie Suriname 1873-1973 in 2 blanco al-
bums. Aardig gevulde collectie met ook beter materiaal zoals (NVPH no’s): 20 met specimen opdruk, 23-
28*, 30f (gebroken T), 34-36*, 37-40*, 58a, 59a, 60-64, 104-110*, luchtpost 15-19, 24-26*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19799 Suriname 1873-1975. Prijs: € 1200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Suriname 1873-1975 in Davo album. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-12*/o, 40(*), 57(*), 58a, 59a, 64, 109*, 280-
283**, luchtpost 9-13* (Do.X incompleet), port 1-8, 15(*), 16, 36-46* etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19974 Suriname 1873-1988. Prijs: € 1400
Postfrisse en ongebruikte collectie Suriname 1873-1988 op Scott albumbladen in doos. Collectie is goed 
gevuld met veel betere zegels zoals (NVPH no’s): 1-12(*), 23-28(*), 34-36(*), 56-57(*), 60-64(*), 104-110*, 
229-238*, 239-243*, 280-283**, port 15(*), 36-46**/*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20341 Turkije schitterende stempelcollectie klassiek! Prijs: € 3000
Fantastische partij stempels van Turkije in 8 insteekboeken in doos. Veel zegels op briefstukje en alles 
gedocumenteerd. Heel veel materiaal dat volgens de vorige eigenaar niet in de Coles en Walker catalogus 
is terug te vinden. Voor de specialist! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20324 Turkije. Prijs: € 1250
Insteekboek met beter ongebruikt en gebruikt klassiek materiaal van Turkije, waaronder veel gekeurde 
zegels en 2 zegels met certificaat. Bevat o.a. Michel 107*, 54U*, 245 etc. Mooi kavel voor specialist!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19763 USA uitzoekdoos. Prijs: € 1600
Fantastische uitzoekpartij USA in 3 dozen. Partij bevat albums, doosjes, mappen, zakjes etc. met zeer 
veel materiaal, waaronder veel postfris (ook in complete vellen), censuur brieven, postwaardestukken, 
heel oude catalogi, etc. etc. Het kost wat tijd om het goed uit te zoeken, maar gegarandeerd hoge winst!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20150 Vaticaan 1929-2000. Prijs: € 1475
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan 1929-2000 in 2 luxe Leuchtturm 
albums. Collectie bevat alle dure zegels zoals (Michel no’s): 1-15 op brief, 17-20 op brief, 39-44*/o 
(Provisori), 45-50, 51-58, 67-72*, 147-148 (148 met certificaat), 161-162**, 180-184**, 205-206**, 185-
186** (certificaat), blok 1**, etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18804 Wereld collectie tot ca. 1950. Prijs: € 1450
Ongebruikte en gebruikte wereldcollectie tot ca. 1950 in superdik Minkus album. Goed gevulde collectie 
zonder Europese landen, maar met veel Franse en Engelse gebieden, waaronder ook 10 R Gandhi van 
India ongebruikt met plakker. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19830 Wereld. Prijs: € 5500
Uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte dealerstock op kleine stockkaartjes in doos. Bevat zeer 
veel materiaal, waaronder beter zoals Turkije vrouwencongres 1935 ongebruikt, Liechtenstein Europa 
1960 postfris (2x), goed Vaticaan, Israël, Italië, veel motiefseries etc. Zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19818 Wereld. Prijs: € 2000
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij van de hele wereld in 19 (!) stockboeken en albums in doos. 
Partij bevat o.a. goed Bundespost, IJsland, Canada, Zweden, Finland etc. Zeer veel materiaal!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20443 Wereld. Prijs: € 1550
Zeer uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij wereld in 48 (!) albums en insteekboeken in 2 
grote dozen. Zeer veel materiaal, waaronder veel Engelse koloniën.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19834 Wereld. Prijs: € 1200
Doos met 5 albums en map met albumbladen met postfrisse (ook wat ongebruikt) collectie USA 1910-
1989, Canada gebruikt 1870-1997, Baltische Staten in 2 albums, Australië gebruikt en Faeröer postfris 
compleet 1975-1989. Veel materiaal, waaronder betere series. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20123 Wereldcollectie. Prijs: € 2550
Mooie, ongebruikte en gebruikte wereldcollectie in zeer dik Kabe album. Collectie bevat voornamelijk 
materiaal tot ca. 1945 en dan vooral van Latijns Amerika, zoals goed Argentinië, Brazilië, Kanaal Zone etc. 
Verder ook aardig Azië aanwezig, waaronder Korea, Siam, Touva, Mantsjoerije etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19652 Zweden 1855-1946. Prijs: € 1150
Gebruikte en ongebruikte collectie Zweden met beter klassiek materiaal, w.o. (cat. Michel) no. 2, 6, 7-12, 
14, 15-16, 17-26, 86-96 *, 141-143, 144-158*, 159-173*, dienst 1-11, 12-13, Landstorm etc. Op bladen in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18959 Zwitserland 1850-1985. Prijs: € 1150
Dubbel verzamelde (postfris/ongebruikt en gebruikt) collectie Zwitserland 1850-1985 in 4 Lindner-T al-
bums. Collectie is goed gevuld met goed klassiek deel en veel beter materiaal waaronder (Michel no’s): 
233-234x*, 233-234z, 245x*, 245x, 454, 457, 459, blok 2**, 4**, 7**, 8**, 9**, 10**, 12**, 13**, etc. Ook wat 
brieven, dienst etc. aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20130 Zwitserland 1850-2009. Prijs: € 1275
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland 1850-2009 in 2 Schaubek albums. Collectie 
bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 20-28, 29-35, 46, 128-129, 130-132, 133-135, 145, 233-234, 
447-459 (Pax serie), blok 2** (Pro Patria 1936), 3, 4, 7 (Pro Patria 1942), 8, 9, 10 (vouw), 12, etc. Ook goed 
dienst, port, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20433 Zwitserland 1854-1980. Prijs: € 1500
Gebruikte collectie Zwitserland 1854-1980 in 2 Schaubek albums. Collectie is goed gevuld met veel beter 
materiaal, waaronder Pax serie, veel blokken en verder ook diverse brieven.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19535 Zwitserland 1854-1996. Prijs: € 1250
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Zwitserland 1854-1996 in 2 Kabe albums. Collectie bevat 
ook beter materiaal zoals (Michel no’s): 122*, 123*, 128-129*, 130-132*, 133-135*, 226**, 233-234, 447-
459** (Pax), blok 1* (Naba 1934, roestplekje), 2, 4**, 5**, 7**, 8*, 9** (enkele roestpuntjes), 10*, 11*, 12**, 13, 
14**, 15*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19856 Zwitserland 1862-1993. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Zwitserland 1862-1993 in Scott album. Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 110*, 123*, 128-129*, 130-132*, 142*, 145*, 152*, 
226*, 227*, 228*, 233-234*, 447-459* (Pax), blok 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11**, 12**, 13*, 14(*), dienst 
Kriegswirtschaft 1-8I* (dunne opdruk), 1-8II*, IRO 1-8**, UNO 12-20*, etc. Mooie collectie, hoge cat. waar-
de! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19715 Zwitserland port vanaf 1878. Prijs: € 3250
Uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie portzegels en portovrij zegels van Zwitserland 
vanaf 1878 in 8 albums en stockboeken. Bevat vele duizenden zegels, deels in veldeeltjes, gespeciali-
seerd naar tanding, plaat, opdrukken, plaatfouten etc. Fascinerende collectie!

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

WINTEROPRUIMING,
30% KORTING OP DEZE KAVELS !!!

Smits_A4_feb15.indd   2 9/01/15   12:55
FI1502 bw.indd   6 09-01-15   15:29



 FEBRUARI 2015 FILATELIE 77

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

20085 Argentinië postwaardestukken collectie 1876-1925. Prijs: € 1475
Schitterende ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling, door de verzamelaar met veel kunde en geduld 
bij elkaar verzameld, met typen, papierdiktes, variëteiten, SPECIMEN, bijfrankeringen, stempels en be-
stemmingen, op volgorde opgezet met beschrijvingen, in totaal bijna 300 meest verschillende, in 3 al-
bums. Zelden aangeboden in deze verscheidenheid! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20060 Azië 1854-1930. Prijs: € 8950
Indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie, vele landen zeer goedgevuld aanwezig w.o. Ceylon, 
China incl. 1e serie (5 candarin het dure zegel met brede marges!), Hong Kong met veel toppers, India en 
Indiase Staten, veel klassiek Japan, Macao, goed Perzië, Shanghai, Siam met dure zegels etc. etc. in oud 
Yvert album. Zeer mooie collectie met zeer veel schaars materiaal!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18561 België 1849-1945. Prijs: € 2000
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1945 in Leuchtturm album. Collectie is tot 1920 
voornamelijk gebruikt en daarna postfris en ongebruikt en bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no’s): 
1-2, 8, 12, 37, 53-67, 92-99, 100-107, 147, 187** in compleet vel van 25, 258-266*, 272A-272K* (kroontjes 
opdruk), 290**, 290A*, 342-350* (Mercier, 347 mist), 352*, 353-355**, 356-362*, 377-383*, 394-400*, blok 
2(*) 3*, 4*, 5*, 6*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20350 België 1849-1967. Prijs: € 1500
Uitgebreide, gebruikte collectie België 1849-1967 in 2 blanco albums. Collectie bevat o.a. veel brieven, 
waaronder interessante, veel doubletten en veel betere zegels zoals (Michel no’s): 82-88II, 156 (2 Frank 
staalhelm), 235-243, 347-353, 366-372, 386-392, 432, 433, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20351 België 1849-1990. Prijs: € 1700
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte (klassiek deel gebruikt) collectie België 1849-1990 in 2 albums. 
Collectie bevat veel beter materiaal in iets gemengde kwaliteit zoals (Michel no’s): 158** (10 Frank staal-
helm postfris), 186** in kleinbogen, 287**, 314**, 315-321*, 347-353**, 386-392*, blok 3*, 4**, 5*, 20*, 21** 
(vouw), 22** (vouw), 23**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20124 België 1851-1988. Prijs: € 2350
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1851-1988 in 3 luxe Leuchtturm 
albums. Collectie bevat o.a. Rode Kruis serie 1918 ongebruikt (keur Balasse), Mercier serie 1932 onge-
bruikt, Grote Orval serie 1933 ongebruikt, en vanaf 1934 vrijwel compleet, waaronder veel postfris.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19828 België ca. 1930-1980. Prijs: € 1350
Postfrisse en ongebruikte collectie België ca. 1930-1980 in 2 insteekboeken. Collectie bevat veel betere 
series zoals (Yvert no’s): 258-266*, 293-298**, 737-742**, 751-755**, 761-772**, 785**, 786**, 787-791**, 
814-822** (2x), 827-831** (2x), 860-862**, 863-867**, 868-875**, 880-891**, 943-945**, 946-951**, blok 
6**, 27**, 28**, 29** (2x), etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19886 België spoorwegzegels. Prijs: € 1500
Twee grote dozen met ca. 200.000 (ja, tweehonderdduizend) spoorwegzegels van België uitgave 1923-
1931, Rijkswapen. Dagen, weken, maanden uitzoekplezier!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20141 Curaçao 1873-2001. Prijs: € 1200
Vrijwel geheel postfrisse en ongebruikte collectie Curaçao 1873-2001 in Importa album. Collectie be-
vat beter materiaal zoals (NVPH no’s): 19-23*, 24fa (kopstaande opdruk), 57-67*, 68-70*, 135-137**, 
135A-137A**, 141-152*, 233, 239-243**, luchtpost 18-25*, 26-40*, 86, 88, port 4I(*), 7III(*), 11-20*, 31-33*, 
etc. Tevens Aruba 1986-2001 postfris compleet. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18922 Curaçao en Antillen 1873-1987. Prijs: € 1500
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte complete collectie Curaçao 1873-1987 in Davo album. Collectie is 
compleet in de hoofdnummers en bevat dus veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-12*/o, 42-43(*), 
80, 81*, 104-120*/o, 141-152*, 178-181*,port en luchtpost vrijwel compleet, luchtpost 1-3**, 18-25 o, 82-
88*/** etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20236 Curaçao port. Prijs: € 1750
Insteekboek met ongebruikte en gebruikte portzegels van Curaçao. Bevat o.a. NVPH no. 7 (16x), 
Specimen opdrukken etc. Wat wisselende kwaliteit, maar zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19797 Curaçao/Antillen 1872-1998. Prijs: € 1575
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curaçao/Antillen 1872-1998 in Davo album. Collectie is 
goed gevuld met ook veel betere zegels zoals (NVPH no’s): 1-12*/o, 24fa (kopstaande opdruk), 42-43(*), 
74a, 74b**, 80 (scheurtje), 81*, 104-120*/o (119 ontbreekt), 137**, 141-152**, 178-181*, luchtpost 1-3*, 
18-25*, 85*, 86, port 7, 11-20, 34-43**, etc. Tevens Aruba 1986-1998 aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19792 Curaçao/Antillen 1873-2005. Prijs: € 1350
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curaçao/Antillen 1873-2005 in 2 luxe Leuchtturm albums. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-12*/o, 19-23*, 104-120*, 178-181*, lucht-
post 1-3*, 18-25**, 41-44a*, port 4(*), 11-20*, 31-33*, 34-43**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19899 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 1150
Voornamelijk gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Davo luxe album. Collectie is goed gevuld met 
ook betere zegels, zoals Polar Fahrt Zeppelin zegels en aardige blokken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18246 Duitsland combinaties 1912-1941. Prijs: € 3950
Schitterende postfrisse stockvoorraad in vaak grote aantallen, in mooie, frisse kwaliteit, vele betere uit-
gaven aanwezig w.o. Germania S4 (5pf+10pf verticaal): 19x, complete keerdruk middenstukken van het 
vel (10 keerdrukken boven elkaar), Kriegs- en Friedensdruk, keerdrukken met Han-nummer in aantallen, 
Hindenburg en toeslaguitgaven in grote aantallen, in 2 dikke voorraadboeken. Enorme cat.w. en handels-
waarde. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19962 Engeland 1840-1975. Prijs: € 9250
Prachtige, uitgebreide gebruikte/ongebruikte collectie met heel veel topnummers, meest in zeer mooie, 
frisse kwaliteit w.o. 1840: 1d zwart ongebruikt(?) en gebruikt, 2d blauw, 1847/54: 10d goed gerand, sur-
face printed met de betere waarden en plaatnummers, penny reds t/m plaat 225, 1867/82 incl. de super-
zeldzame 5 pond oranje gebruikt met centraal stempel Belfast (enkele minieme lichte kreukjes), 1870: 
1/2d incl. 2x plaat 9!, 1883/4 hoge waarden 2/6 t/m 10sh, 1 pond lila met het zeldzame wmk. orbs (3 
keurstempeltjes op az!), pond groen, pond Edward, Seahorses etc. etc. in Yvert band. Prachtige, verzorg-
de collectie met enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20410 Engeland 1840-1980. Prijs: € 1300
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1980 in blanco album. Collectie is goed gevuld met 
o.a. aardig klassiek deel, waarin betere zegels, veel fosfor series en veel nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19097 Engeland 2000-2002. Prijs: € 2900
“Engeland 2000-2002, winkelvoorraad zgn. “”Smilers””-vellen, 10 verschillende, totaal 110 vellen. Cat. 
waarde GBP 10.500+!! Incl. LS3, LS4(10x!!), LS5(19x!!), LS7(7x) etc. in map.”

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18149 Engeland en koloniën 1870-1972. Prijs: € 1650
Leuke verzameling met o.a. Engeland collectie ongebruikt/postfris met Wembley 24/25*, 1951 hoge waar-
den, de betere fosfor series, verder Omnibus uitgaven 1937 en 1977, Kanaaleilanden, Malta en Gibraltar, 
Falkland incl. pondwaarde George VI, andere betere series, mooi Virgin Islands incl. shilling en pondwaar-
den, in 9 albums/boeken en los, in doos. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19730 Engelse koloniën 1851-2006. Prijs: € 1400
Duizenden ongebruikte en gebruikte zegels van Engelse koloniën 1851-2006 in 21 albums in 2 dozen. 
Partij bevat o.a. Australië, Barbados, Bermuda, Hong Kong, India, Nieuw Zeeland etc. etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19780 Europa 1841-1945. Prijs: € 6000
Ongebruikte en gebruikte oude Europa verzameling in groot blanco album. Collectie bevat o.a. goed 
België (staalhelm ongebruikt, Mercier gebruikt, blauwe Madonna gebruikt), Belgisch Congo, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Portugal, Rusland, etc. Collectie is in wat gemengde kwaliteit (ongebruikte zegels zitten 
deels vastgeplakt), maar bevat veel beter en ongewoon materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20120 Europa CEPT 1949-2005. Prijs: € 1350
Vrijwel complete, postfrisse en ongebruikte collectie Europa CEPT 1949-2005 met tevens voorlopers en 
meelopers in 5 luxe Davo albums. In de collectie ontbreken enkele duurdere series, maar verder vrijwel 
compleet met ook zeer veel blokken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20023 Europa klassiek. Prijs: € 1600
Kleine klassieke collectie Europa in 3 fotoalbumpjes in cassette. Bevat o.a. Italië, Denemarken, Oostenrijk, 
IJsland, Zweden etc. Mooi materiaal, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18380 Europa postfris. Prijs: € 4000
Mooie partij voornamelijk postfris materiaal van Europa in zakjes in doos. Partij bevat zeer veel materiaal, 
waaronder veel beter zoals (Yvert no’s): België 471-477, 737-742, 827-831, 912-917 (2x), 938-940, 943-
945, Liechtenstein 199-212, 277-280, Italië 83, 84, 325-329, 536 (6x), 660-661, luchtpost 37-38, San 
Marino pakketpost 33, 35-36, Oostenrijk 732-738 (2x), 765-768 (2x), 773-776 (2x), 783, 784, 785, 788-
790, Bulgarije Estland 67-68, 163-166 (3x), 171-174 (2x), Letland 132-136, 143-148, luchtpost 6-7, 13-15, 
Litouwen 270-273, 304-310, 311-318, 319-326, 327-334, 365A-365D, luchtpost 1-7, 60-67, 68-75, etc. 
Tevens wat materiaal van buiten Europa: USA 44(*), 81*, 83*, 84*, 85(*), 88*, 131(*) etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19850 Europa. Prijs: € 1250
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Europese landen. Bevat o.a. leuk 
Zwitserland met meerdere betere blokken, Engeland met goed klassiek materiaal waaronder bruin pond 
Victoria (met perfi n) en veel goede dienstzegels en aardig Albanië. Ook wat materiaal van buiten Europa 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18842 Frankrijk 1849-1964. Prijs: € 2650
Mooie **/*/0 collectie w.o. Yvert 154, 182, 242A gestempeld, 257A, 269**, Caisse d’amortissement, be-
roemde mannen, vanaf 1900 vrijwel compleet, in 2 Safe albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19128 Franse koloniën. Prijs: € 3250
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën in 16 (!) insteekboeken in doos. Collectie 
bevat zowel klassiek materiaal als zegels van na de onafhankelijkheid. Ook betere zegels aanwezig zoals 
(Yvert no’s): Afrique Equatoriale 167-180**, 181-190*, Guadeloupe 127-132*, Guinee 1-13*, 15(*), 33-47*, 
port 1-7*, 8-15*, Guyane 137-142* etc. Zeer veel materiaal, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18469 Griekenland en gebieden 1912-1960. Prijs: € 1100
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland en gebieden 1912-1960 in blanco Leuchtturm 
album. Beetje rommelige collectie, maar met ook beter materiaal, waaronder leuk Egeïsche eilanden, 
Ionische eilanden etc. Leuke spannende collectie. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19148 IJsland 1873-2000. Prijs: € 4500
Prachtige, postfrisse en ongebruikte, vrijwel complete collectie IJsland 1873-2000 in 2 luxe Leuchtturm 
albums. Collectie bevat zeer veel goed materiaal zoals (Michel no’s): 1-5*, 6-11*, 12-15*, 19B*, 35-47*, 
48-62*, 69-75**, 83-98*, 99-103*, 111**, 114-118*, 119-120*, 121*, 125-140*, 141* (gekeurd), 142-146*, 
156-167*, dienst 44-59* etc. Klassieke deel iets gemengde kwaliteit, maar zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20152 Israël 1949-1987. Prijs: € 1200
Geheel postfrisse, uitgebreide collectie Israël 1949-1987 op tentoonstellingsbladen in 2 cassettes. 
Collectie bevat veel betere zegels zoals (Michel no’s): (alles postfris fulltab) 15, 16, 18 links, 18 rechts, 
19-21, 28-29, 30-31, 33-38, 39-40, 41, 54, 59-61, 80-86, blok 1 etc. Ook enkele plaatfouten en variëteiten 
aanwezig. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19644 Italiaanse koloniën 1900-1950. Prijs: € 1500
Prachtige (on)gebruikte/postfrisse collectie/doubletten lot met vele betere zegels en series van de diverse 
koloniën, ook postfrisse veldeeltjes, Cirenaica incl. beter, veel Eritrea w.o. 1893: 20c oranje en 25c blauw 
ongebruikt, 1903 incl. 50c*, 5L gebruikt, 1922 opdrukken t/m 1L*, 1923 Fide serie gebruikt, 1924 opdruk 
serie*, 1936 luchtposten t/m 10L, port incl. 1903 t/m 2 lire gebruikt (2x, schaars zegel!), Libië, Somalië en 
Tripolitana ook zeer uitgebreid, op insteekkaarten, in map. Cat.w. 11.000++ EURO!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18863 Joegoslavië 1866-1957. Prijs: € 1200
Prachtige **/*/0 collectie met Servië incl. 1866 krantenzegels (2), 1866 Weense druk 20pa en 50pa, 
Montenegro, Joegoslavië met uitgebreid 1919 opdrukken, luchtposten, port, krantenzegels etc. in album. 
Zeer aan te bevelen collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19791 Luxemburg 1852-2002. Prijs: € 1350
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2002 in 3 Davo luxe al-
bums. Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no’s): 68**, 74-85* (78 gebruikt), 226-230*, 234-
238*, 239-243*, 244-248**, 252-257*, 276-281*, 410-413**, 425-428**, 429-432**, 433-438**, 439-442**, 
443-448**, 449-452**, 453-454, 454A** (3x), 531-533**, luchtpost 16-20*, blok 1**, 3*, 7**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18780 Luxemburg 1852-2009. Prijs: € 1350
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Luxemburg 1852-2009 in 2 Davo albums. Collectie bevat veel 
beter materiaal zoals (Yvert no’s): 1-2, 20 in paar, 59-68, 226-230, 234-238, 239-243, 244-248, 252-257, 
276-281, 324-329, 392-397, 398-401, 402-405, 410-413, 425-428, 429-432, 433-438, 439-442, 449-452, 
453-454, luchtpost 16-20, blok 7, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19599 Luxemburg back of the book. Prijs: € 1900
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, dubbel verzamelde collectie Luxemburg back of the book in 
Leuchtturm album. Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no’s): dienst 1* (gekeurd), 2* (ge-
keurd), 4, 7* (gekeurd), 8b* (gekeurd), 5II(*) met kopstaande opdruk (gekeurd), 15II* (gekeurd), 35-46, 47-
56*, 47-56, 76-92*, 76-92, telegram 1-4*, 1-5, briefkaarten, treinstempels etc. Mooie collectie, hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20127 Monaco 1891-1990. Prijs: € 1200
Postfrisse en ongebruikte collectie Monaco 1891-1990 in 2 Davo albums. Collectie is goed gevuld met 
ook beter materiaal zoals (Yvert no’s): 27-31*, 34-42*, 119-134*, 135-139*, 140-153*, 185-194*, 200-214*, 
334A-337B**, luchtpost 28-31*, 32-35*, 51-54**, 59, 60, port 27-28, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18441 Nederland 1852-1970. Prijs: € 1250
Gebruikte/ongebruikte/postfrisse collectie, op enkele dure zegels na compleet, in meest nette kwaliteit, 
w.o. 1/28 compleet, 49, 1906 TBC (lijkt postfris), 90/100, 104/105 ongebruikt, Jubileum 1923 serie (2 
1/2gld dunne plek), 1924 tentoonstelling, vanaf 1920 wel bijna helemaal compleet (w.o. deels nagegomd), 
ook diverse roltanding series, de Ruyter portserie etc. in duur Importa album. Zeer hoge cat. waarde!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19053 Nederland 1852-2003. Prijs: € 3200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, zo goed als complete collectie Nederland 1852-2003 in 3 luxe 
Leuchtturm albums. Collectie is in het klassieke deel enigszins gespecialiseerd op type en tandingen en 
bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-3, 4-6, 7-12, 29, 44, 47, 48 (dunne plek), 49, 80, 101, 
104-105, 130-131, 136-138*, 402-403B** (legioen blokken), luchtpost 12-13, Internering 1-2*, postbewijs 
1-7, port 1-2, 3-12, 27-28, dienst 1-8 (armenwet), roltanding 33-56, 57-70, 71-101 (alle kinderseries) etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19123 Nederland 1891-2011. Prijs: € 5500
Postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1891-2011 in 7 Davo luxe albums. Mooie collectie met veel 
beter materiaal zoals (NVPH no’s): 90-101, 104-105, 130-131, 236-237**, 346-349** etc. Ook aardig deel 
roltanding, port etc. Helaas ook wat zegels met waarschijnlijk minder originele gom.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19059 Nederland 1923-2001. Prijs: € 1400
Vrijwel geheel postfrisse collectie Nederland 1923-2001 in 3 insteekboeken. Collectie is goed gevuld met 
ook veel beter materiaal, maar helaas gedeeltelijk nagegomd. Wel hoge cat. waarde en veel nominaal 
materiaal. 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  

WINTEROPRUIMING,
30% KORTING OP DEZE KAVELS !!!
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INFORMATIEBON

Naam .............................................................................................

Adres .............................................................................................

Postcode.................... Plaats ........................................................

Geboortedatum .............................................................................

Telefoon .........................................................................................

E-mail ............................................................................................

Interessegebieden .........................................................................

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620

Kies één van onderstaande mogelijkheden:

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr..................................................

!

20059 Nederland fdc’s jaren 50-2005. Prijs: € 1500
Enorme hoeveelheden meest blanco covers, deelverzamelingen, met ook betere onbeschreven uitgaven 
jaren 50, betere kindblokken op fdc, de toeslag en de euro uitgaven ook in grote aantallen aanwezig, 
ongeplunderde, originele partij!! In 5 verhuisdozen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20154 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 2150
Werkelijk fantastische tentoonstellingscollectie grootrondstempels van Nederland in 6 blanco albums. 
Collectie bevat postkantoren, bijkantoren, nachturen, hulpkantoren, trajectstempels, spoor- en tramstem-
pels etc. Naast stempels op zegels ook veel poststukken waaronder ook prentbriefkaarten. Zeer mooie 
waardevolle collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18923 Nederlands Indië 1846-1949. Prijs: € 1500
Op 1 zegel na (no. 260, 50 cent met watermerk), in de hoofdnummers complete ongebruikte en gebruikte 
collectie Nederlands Indië 1846-1949 in Davo cristal album. Mooie collectie met veel beter materiaal zoals 
(NVPH no’s): 1, 2, 149-159, 160-166, 274-289, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19507 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1375
Zeer mooie meest ongebruikte verzameling (w.o. ook postfris) met nr. 1 en 2 gebruikt, 1870 Willem serie, 
1900 hulpuitgifte, Java en Buiten Bezit t/m 2 1/2gld + veel foutdrukken t/m 1 gld, 1922 Bandoeng, 1923 
Jubileum, 1924 Stockholm specimens (44 van de 49 waarden, zeer schaars en ondergewaardeerd), 1948 
opdrukken t/m 25gld, port compleet incl. alle goede uitgaven, dienst compleet, in stockboek. Zeer hoge 
cat.w.!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18682 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 1450
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Nederlands Indië 1864-1949 
in ordner. Beetje rommelige collectie in gemengde kwaliteit, maar met veel beter materiaal zoals (NVPH 
no’s): 40a-49a*, 58-61, 63-80, 141A*, 149-159*, 280*, 288*346*, 351-361, port 1, 2*, 3*, 4*, 41-48*, dienst 
2f*, 4f* (keur Hekker), 5f* (keur Hekker, klein dun plekje), 19a*, 27, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18677 Nederlands Indië 1864-1951. Prijs: € 1150
Gebruikte collectie Nederlands Indië 1864-1951 in Leuchtturm album. Collectie is zeer goed gevuld en 
bevat beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1, 2, 61, 63-80, 81-98, 149-159, 160-166, 287 (stempel vals), 
289, 351-361, dienst 1-727, etc. Tevens RIS opdruk Indonesië en Nederlands Nieuw Guinea compleet.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20012 Nieuw Zeeland 1864-2008! Prijs: € 1875
Prachtige dubbele verzameling, zowel ongebruikt als gebruikt, betere ouder deel incl. Admirals 2sh en 
3sh, Smiling boys gebruikt en ongebruikt, langlopende series, health sheetlets, moderner deel ogen-
schijnlijk compleet met blokken, velletjes, ook speciale uitgaven die je alleen kon krijgen door punten te 
verzamelen, Ross Dependency, opgezet in 6 blanco albums. Schitterende collectie met enorme nieuw-
tjesprijs!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18384 Oost Europa. Prijs: € 2000
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Oost Europa in zakjes in doos. Bevat zeer veel materiaal, 
waaronder ook beter en veel klassiek. Bevat o.a. Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, 
Roemenië, Tsjecho-Slowakije etc. Zeer mooie uitzoekpartij, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
17461 Oostenrijk 1850-1955. Prijs: € 2500
Prachtige ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling, met veel kunde en geduld opgezet met typen, tan-
dingen, variëteiten, afstempelingen en brieven, incl. 1850: 1kr(5), 2kr(5), 1858: 2k geel(3), 3k zwart, 3k 
groen(2), krantenzegels, typen, tandingen en afstempelingen, leuk brievendeel, gebieden etc. etc. opge-
zet in 4 dikke insteekboeken. Cat.w. ruim 35.000 euro!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19405 Oostenrijk 1850-1982. Prijs: € 2000
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1982 in 2 Schaubek albums. Collectie is 
goed gevuld met aardig klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 175, 176, 418-424*, 433-
441*, 442-446*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 591-596, 693-696* (Hitler opdrukken), 937-940**, 952-954, 
984-987*, etc. Tevens aardig Oostenrijkse gebieden aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19615 Oostenrijk stempelverzameling 1850-1880. Prijs: € 2950
Prachtige collectie met zeer groot aantal zegels en zeer grote verscheidenheid aan afstempelingen, ook in 
andere kleuren, op groot aantal (veelal) betere zegels w.o. 1850: 1k(10), 2k(9x), stapels 3k, 6k en 9k zegels 
met mooie afstempelingen, 1858-59: 2k geel (5),  3kr groen(2), 3kr zwart(2), 1861: 2k geel(11), 1867/80 
Frans Joseph t/m 50k w.o. 25k met stempel ‘Vaduz’ etc. etc. in album. Schitterende collectie met vele 
zeldzame afstempelingen!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
17002 Servië 1866-1915. Prijs: € 1350
Zeer mooie, gespecialiseerde, vrijwel complete ongebruikte collectie Servië 1866-1915 op albumbladen 
in map. Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 2*, 4*, 6y*, 7y* (met cert.), 9-10*, etc. 
Cat.w. volgens verzamelaar 11.000 EURO!!!. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19520 Spanje 1850-1910. Prijs: € 1750
Kleine, voornamelijk gestempelde collectie Spanje 1850-1910 op albumbladen in map. Collectie bevat 
veel beter materiaal, maar in wat gevarieerde kwaliteit. Enkele voorbeelden (Yvert no’s): 2, 3, 9, 15, 18, 20, 
34, 56, 82, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20149 Spanje 1850-1995. Prijs: € 1200
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Spanje 1850-1995 in 2 albums. Collectie bevat aardig 
klassiek deel en ook beter materiaal zoals (Michel no’s): 552A*, 590*, 797A-806A*, 928*, 948, 975, 976, 
979*, 980*, 989-993*, 1003-1007*, blok 1a*, 15-18, etc. Tevens dienst, lokaaluitgiften, telegram etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20197 Spanje brieven. Prijs: € 1700
Partij van ruim 200 brieven van Spanje tot ca. 1945, waaronder groot deel pre-filatelie. Mooie sortering 
met ook veel betere klassieke brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19114 Suriname 1873-1973. Prijs: € 1350
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, iets gespecialiseerde collectie Suriname 1873-1973 in 2 blanco al-
bums. Aardig gevulde collectie met ook beter materiaal zoals (NVPH no’s): 20 met specimen opdruk, 23-
28*, 30f (gebroken T), 34-36*, 37-40*, 58a, 59a, 60-64, 104-110*, luchtpost 15-19, 24-26*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

19799 Suriname 1873-1975. Prijs: € 1200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Suriname 1873-1975 in Davo album. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-12*/o, 40(*), 57(*), 58a, 59a, 64, 109*, 280-
283**, luchtpost 9-13* (Do.X incompleet), port 1-8, 15(*), 16, 36-46* etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19974 Suriname 1873-1988. Prijs: € 1400
Postfrisse en ongebruikte collectie Suriname 1873-1988 op Scott albumbladen in doos. Collectie is goed 
gevuld met veel betere zegels zoals (NVPH no’s): 1-12(*), 23-28(*), 34-36(*), 56-57(*), 60-64(*), 104-110*, 
229-238*, 239-243*, 280-283**, port 15(*), 36-46**/*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20341 Turkije schitterende stempelcollectie klassiek! Prijs: € 3000
Fantastische partij stempels van Turkije in 8 insteekboeken in doos. Veel zegels op briefstukje en alles 
gedocumenteerd. Heel veel materiaal dat volgens de vorige eigenaar niet in de Coles en Walker catalogus 
is terug te vinden. Voor de specialist! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20324 Turkije. Prijs: € 1250
Insteekboek met beter ongebruikt en gebruikt klassiek materiaal van Turkije, waaronder veel gekeurde 
zegels en 2 zegels met certificaat. Bevat o.a. Michel 107*, 54U*, 245 etc. Mooi kavel voor specialist!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19763 USA uitzoekdoos. Prijs: € 1600
Fantastische uitzoekpartij USA in 3 dozen. Partij bevat albums, doosjes, mappen, zakjes etc. met zeer 
veel materiaal, waaronder veel postfris (ook in complete vellen), censuur brieven, postwaardestukken, 
heel oude catalogi, etc. etc. Het kost wat tijd om het goed uit te zoeken, maar gegarandeerd hoge winst!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20150 Vaticaan 1929-2000. Prijs: € 1475
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan 1929-2000 in 2 luxe Leuchtturm 
albums. Collectie bevat alle dure zegels zoals (Michel no’s): 1-15 op brief, 17-20 op brief, 39-44*/o 
(Provisori), 45-50, 51-58, 67-72*, 147-148 (148 met certificaat), 161-162**, 180-184**, 205-206**, 185-
186** (certificaat), blok 1**, etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18804 Wereld collectie tot ca. 1950. Prijs: € 1450
Ongebruikte en gebruikte wereldcollectie tot ca. 1950 in superdik Minkus album. Goed gevulde collectie 
zonder Europese landen, maar met veel Franse en Engelse gebieden, waaronder ook 10 R Gandhi van 
India ongebruikt met plakker. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19830 Wereld. Prijs: € 5500
Uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte dealerstock op kleine stockkaartjes in doos. Bevat zeer 
veel materiaal, waaronder beter zoals Turkije vrouwencongres 1935 ongebruikt, Liechtenstein Europa 
1960 postfris (2x), goed Vaticaan, Israël, Italië, veel motiefseries etc. Zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19818 Wereld. Prijs: € 2000
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij van de hele wereld in 19 (!) stockboeken en albums in doos. 
Partij bevat o.a. goed Bundespost, IJsland, Canada, Zweden, Finland etc. Zeer veel materiaal!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20443 Wereld. Prijs: € 1550
Zeer uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij wereld in 48 (!) albums en insteekboeken in 2 
grote dozen. Zeer veel materiaal, waaronder veel Engelse koloniën.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19834 Wereld. Prijs: € 1200
Doos met 5 albums en map met albumbladen met postfrisse (ook wat ongebruikt) collectie USA 1910-
1989, Canada gebruikt 1870-1997, Baltische Staten in 2 albums, Australië gebruikt en Faeröer postfris 
compleet 1975-1989. Veel materiaal, waaronder betere series. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20123 Wereldcollectie. Prijs: € 2550
Mooie, ongebruikte en gebruikte wereldcollectie in zeer dik Kabe album. Collectie bevat voornamelijk 
materiaal tot ca. 1945 en dan vooral van Latijns Amerika, zoals goed Argentinië, Brazilië, Kanaal Zone etc. 
Verder ook aardig Azië aanwezig, waaronder Korea, Siam, Touva, Mantsjoerije etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19652 Zweden 1855-1946. Prijs: € 1150
Gebruikte en ongebruikte collectie Zweden met beter klassiek materiaal, w.o. (cat. Michel) no. 2, 6, 7-12, 
14, 15-16, 17-26, 86-96 *, 141-143, 144-158*, 159-173*, dienst 1-11, 12-13, Landstorm etc. Op bladen in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
18959 Zwitserland 1850-1985. Prijs: € 1150
Dubbel verzamelde (postfris/ongebruikt en gebruikt) collectie Zwitserland 1850-1985 in 4 Lindner-T al-
bums. Collectie is goed gevuld met goed klassiek deel en veel beter materiaal waaronder (Michel no’s): 
233-234x*, 233-234z, 245x*, 245x, 454, 457, 459, blok 2**, 4**, 7**, 8**, 9**, 10**, 12**, 13**, etc. Ook wat 
brieven, dienst etc. aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20130 Zwitserland 1850-2009. Prijs: € 1275
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland 1850-2009 in 2 Schaubek albums. Collectie 
bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 20-28, 29-35, 46, 128-129, 130-132, 133-135, 145, 233-234, 
447-459 (Pax serie), blok 2** (Pro Patria 1936), 3, 4, 7 (Pro Patria 1942), 8, 9, 10 (vouw), 12, etc. Ook goed 
dienst, port, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
20433 Zwitserland 1854-1980. Prijs: € 1500
Gebruikte collectie Zwitserland 1854-1980 in 2 Schaubek albums. Collectie is goed gevuld met veel beter 
materiaal, waaronder Pax serie, veel blokken en verder ook diverse brieven.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19535 Zwitserland 1854-1996. Prijs: € 1250
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Zwitserland 1854-1996 in 2 Kabe albums. Collectie bevat 
ook beter materiaal zoals (Michel no’s): 122*, 123*, 128-129*, 130-132*, 133-135*, 226**, 233-234, 447-
459** (Pax), blok 1* (Naba 1934, roestplekje), 2, 4**, 5**, 7**, 8*, 9** (enkele roestpuntjes), 10*, 11*, 12**, 13, 
14**, 15*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19856 Zwitserland 1862-1993. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Zwitserland 1862-1993 in Scott album. Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 110*, 123*, 128-129*, 130-132*, 142*, 145*, 152*, 
226*, 227*, 228*, 233-234*, 447-459* (Pax), blok 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11**, 12**, 13*, 14(*), dienst 
Kriegswirtschaft 1-8I* (dunne opdruk), 1-8II*, IRO 1-8**, UNO 12-20*, etc. Mooie collectie, hoge cat. waar-
de! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
19715 Zwitserland port vanaf 1878. Prijs: € 3250
Uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie portzegels en portovrij zegels van Zwitserland 
vanaf 1878 in 8 albums en stockboeken. Bevat vele duizenden zegels, deels in veldeeltjes, gespeciali-
seerd naar tanding, plaat, opdrukken, plaatfouten etc. Fascinerende collectie!

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

WINTEROPRUIMING,
30% KORTING OP DEZE KAVELS !!!
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Ter gelegenheid hiervan gaf PostNL 
op 5 januari een postzegelvel uit 
(zie decembernummer pagina 734).
Op 2 januari werd het vel tijdens 
een live-uitzending in Hilversum 
ten doop gehouden. Bij de Top 40 
denken we natuurlijk aan de jeugd, 
maar de jeugd van het eerste 

uur en de artiesten van toen zijn 
nu natuurlijk de ‘rijpere jeugd’ 
geworden. Het vel werd aan diverse 
artiesten die in de Top 40 stonden 
uitgereikt. 
Op de foto (L-R):  André van Duin, 
Leo Vroon (PostNL), Jan Keizer 
(BZN), Arnold Muhren (The Cats).

50 jaar 
Top 40

Geen agenda

DE F I L AT ELIE

U
IT

 D
E WERELD VA

N
Op de jaarlijkse postzegelmani-
festatie NOORD 2015 in Roden op 
14 februari, heeft de organisatie 
ditmaal als thema voor ‘Koetsen’ 
gekozen. 
De Duitse Post zal een speciaal 
beursstempel in gebruik hebben 
met een afbeelding van een koets. 
Dit betreft een Statieberline die ooit 
in het bezit was van jonkheer Van 

Loon, het is een galarijtuig en is één 
van de laatste en meest luxueuze in 
zijn soort en een van de pronkstuk-
ken het Museum Nienoord in Leek. 
 
Sportcentrum De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX 
in Roden, 9.30-16.00 uur.  
Op vertoon van KNBF-Bondspas 
50% korting op de entree. 

Noord 2015: koetsen

Het was een hele teleurstelling 
voor de trouwe fans die gerekend 
hadden op de gebruikelijke agenda 
bij de aankoop van 3 velletjes met 
Decemberzegels.
PostNL had voor de 18  november 
verleden jaar verschenen 
 Decemberzegels iets anders 
 bedacht: Het Good Food Book.
Voor de gelegenheid had PostNL 
het journaille uitgenodigd om naar 

de Foodhallen in Amsterdam te 
komen. Aldaar werden de zegels en 
het Good Food Book gepresenteerd 
door de vijf topkoks die het boek 
samenstelden. 
Op de foto (L-R): Ramon Beuk 
(kok en voor de gelegenheid 
presentator), Ronald Kunis, 
Barry  Husman (directeur PostNL 
consument en klein zakelijk), 
Niven Kunz, Ron Blaauw.

De jury van de L.H. Tholentrofee 
roept kandidaten op mee te dingen naar de

L.H. Tholentrofee 2014
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de niet-filatelistische pers komen uitsluitend bijdragen in 

de Nederlandse taal in aanmerking. 

Lezers van ‘Filatelie’ kunnen de jury opmerkzaam maken 
op filatelistische artikelen die in het jaar 2014 in de niet-

filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen voor 
bekroning in aanmerking komen.

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van 
de jury van de L.H. Tholentrofee:  

L.F.C. Elzinga Schalmei 5, 4876 VC Etten-Leur

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie van) de 
bijdrage die voor bekroning wordt voordragen.  

De voordracht moet uiterlijk 6 maart 2015 door de secretaris 
van de jury zijn ontvangen. 

Foto: Rein Bakhuizen 
van den Brink 

Foto: René Hillesum

Foto: Museum Nienoord/John Stoel
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Het jaar is buitengemeen guur begonnen. 
Als ik dit schrijf – half januari – is de 
gedachte eerder bij de herfst dan bij de 

winter. Kortom: fantastisch postzegelweer dus!
We zijn het jaar begonnen met een verrassing. 
Nee, niet de nieuwe vormgeving van uw lijfblad 
Filatelie. Dat was immers aangekondigd. Maar, 
uit de binnengekomen reacties valt op te maken 
dat het toch een plezierige verrassing was.

De echte verrassing kwam van PostNL. Zo ‘uit 
het niet’ werden we op 5 januari (de eerste 
maandag van het nieuwe jaar) door PostNL 
getracteerd op een nieuwe postzegel die 
– onaangekondigd, vandaar de verrassing – die 
dag verschenen was: Een nieuwe uitgave van 
de permanente postzegel van koning Willem-
Alexander, ontworpen door Studio Job. 
Toegegeven, ook de versie met het jaartal 2014 
werd niet aangekondigd, maar nu is er toch meer 
‘aan de hand’. Niet alleen het jaartal is nieuw 
(2015) maar ook het ontwerp werd aangepast. De 
‘neutrale’ kroon die de ontwerpers bedacht had-
den (en die vanzelfsprekend werd goedgekeurd) is 
vervangen door de Nederlandse kroon  zoals die 
in 1816 werd vastgesteld door koning Willem I.

Bij de presentatie in 2013 van de nieuwe zegels 
kwam er al kritiek op de gebruikte kroon. 
Waarom dan de kroon al niet werd aangepast bij 
de herdruk van de zegels met het jaartal 2014 is 
een raadsel.

Wie heeft eigenlijk de postzegel op de eerste 
dag kunnen kopen? Volgens mededeling van 
PostNL was de zegel op die eerste dag slechts 
verkrijgbaar via de webshop. En, aangezien dus 
niet aangekondigd, zal vermoedelijk niemand 
de postzegel op 5 januari in bezit gehad hebben. 
Laat staan hebben kunnen gebruiken op deze 
eerste dag. Of toch? De redactie ziet graag uw 
reacties, ook met de eerste stempeldatum.

Ook de twee andere waarden zullen te zijner tijd 
met de nieuwe kroon in roulatie komen. Maar, 
net als de ‘officieel’ op 5 januari verschenen zegel 
1 binnenland, zullen eerst de ‘oude’ zegels opge-
bruikt worden. Dus we vernemen graag de eerste 
stempeldatum van alle drie de zegels.

Ik begon dit editorial met “fantastisch postzegel-
weer”. Bij dit weer wordt ook menig kilopakket 
uitgeplozen. Velen zien daar een leuke tijds-
besteding in en hopen op interessante vondsten. 
Het is af en toe net een loterij waarbij de hoofd-
prijs ook kan vallen.
Zo kon Linn’s Stamp News uit de USA in 
december melden dat een Ierse postzegel, die 
23 januari 2014 was uitgekomen, maar direct 
werd teruggetrokken, gebruikt werd aange-
troffen in kilowaar. Er waren wel al een paar 
ongebruikte exemplaren bekend, maar dit was de 
eerste gebruikte. Het betreft de postzegel ‘Irish 
Citizen Army’. De postzegel werd teruggetrokken 
vanwege een controverse over het ontwerp.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Zoals u in het decembernummer 
heeft kunnen lezen, werd op de 
afgelopen Eindejaarsbeurs voor 
de eerste keer de Eindejaarspen-
ning uitgereikt. De penning kan 
zowel worden toegewezen aan een 
persoon die zich verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de Filatelie als 
de numismatiek. De eerste penning 
ontving de numismaat Tom Passon. 
Als gebruikelijk verscheen op de 
beurs de Filakrant (de vierde editie 
alweer) en was er met Stamptales 
volop aandacht voor de jeugd.

Litouwen: nummer 19 Op 1 januari van dit jaar is 
Litouwen toegetreden tot 
de Eurozone en is de euro 
als munt het enige wettig 
betaalmiddel. 
Anders dan een jaar 
eerder, toen Letland 
toetrad tot de Eurozone, 
verschenen de eerste 
postzegels in in euro-
waarde in Litouwen pas 
op 2 januari. Op 9 januari 
gevolgd door een geïl-
lustreerd postwaardestuk 
met een frankeerwaarde 
van € 0,81 (tarief voor 
Europa, priority) en een 
verkoopprijs van € 1,51. 

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.

Eindejaarsbeurs
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Vastkader-zegels lijken uit de taboesfeer 
te komen. Op de eindejaarsbeurs 2014 
toonde de KNBF op haar stand terecht 
trots de diverse vastkader-zegels die zij 
in de loop de tijd had laten maken. Zie 
ook: www.postzegelblog.nl/2014/12/27/
bondspostzegels-van-de-knbf
Een vastkader-zegel is een gewone 
postzegel met alle frankeermogelijk-
heden en eigenschappen van een 
traditionelere postzegel waarvan de 
afbeelding van te voren is vastgesteld 
door de uitgevende postadministra-
tie. Bij een vastkader-zegel wordt de 
afbeelding echter vastgesteld door 
degene die hem laat maken [en dat is 
toch ook vaak weer de postadminis-
tratie zelf]. Het vaste kader is hierbij 
echter de productie en de productie-
wijze van de postadministratatie die 
in een enkel geval de vervaardiging 
aan de aan vrager overlaat doch er 
wel op toeziet en zo nodig ingrijpt als 
afbeelding of de afwerking niet voldoet 
aan de eisen van de post. 
Van de kant van de verzamelaar 
hoeft er dan ook geen bezorgdheid te 
ontstaan over wildwest-toestanden ten 
nadele van de verzamelaar. Niet anders 
dan bij de traditionelere postzegel.
De vastkader-zegel als postzegel kan 
dan ook naadloos functioneren in twee 
van de drie takken van de filatelie: de 
druktechnische en de posthistorische. 
In de thematische filatelie speelt het 
vaak beperkt voorkomen van een 
afbeelding ten dienste van het thema 
een belangrijke rol. Die dimensie is door 
de vastkader-zegel volkomen irrelevant 
geworden. Wie de hele verzamelwereld 

moest afreizen om een zegel te vinden 
over ‘koude kernfusie’ of Low Energy 
Nuclear Reaction gaat nu zelf achter het 
beeldscherm zitten en bestelt er een. 
Het daarmee samenhangde nadeel 
voor de ‘traditionele’ [druktechnische] 
filatelie is dat het aantal mogelijke 
afbeeldingen dat benut kan worden 
oneindig is en daarmee ‘compleetheid’ 
onmogelijk zal zijn en direct daarmee 
samenhangend een catalogisering.
Wat echter wel te overzien blijft, en dat 
hangt direct samen met de gecontro-
leerde productiewijze, is de verschei-
denheid in het vaste kader. Alle aspec-
ten van de traditionele filatelie zijn op 
deze kaders van toepassing of het nu 
gaat om druktechniek, perforatie of 
papier en dergelijke. Zelfs als we daar 
aan zouden toevoegen de verschillende 
productiewijzen bij het aanbrengen van 
de afbeelding blijft het overzichtelijk. 
Per vastkader-tekening kunnen deze 
aspecten uiteenlopen van slechts 
1 variant tot 10, hooguit 20 varianten. 
En daarmee niet wezenlijk verschil-
lend met wat er bij de traditionele 
postzegel speelt bij de inventarisatie 
of catalogisering. Wie modern Mexico 
na 1950 verzamelt weet inmiddels 
dat er op gerekend moet worden om 
per langlopende emissie alleen al 
10-15 verschillende papiersoorten 
te onderscheiden wat dan ook door 
elke zichzelf enigszins respecterende 
catalogus wordt vermeld.
Met deze constatering valt tegelijk elk 
argument weg om de diversiteit van 
de vastkader-zegels ook terug te laten 
komen in de gespecialiseerde catalogi.

 
samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm

Vastkader-zegels 
in december 2014N E D E R L A N
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Uitgegeven op 5 januari 
2015. Blok met 5x2 zegels ‘1’ 
met beelden verwijzend 
naar songs uit de Top 40 
van de laatste 50 jaar. 
 Ontwerp Sybren Kuiper. (5)
‘Radar Love’ door Golden 
Earring (1973) • ‘One way 
wind’ door The Cats (1971) • 
‘Willempie’ door André van 
Duin (1976) • ‘Mon Amour’ 
door BZN (1976) •‘No Limit’ 
door Two Unlimited (1993) 
•‘Vlieg met me mee’ door 
Paul de Leeuw (1985) • 

‘Dromen zijn bedrog’ door 
Marco Borsato (1994) • 
‘We’re going to Ibiza’ door 
de Vengaboys (1999) 
• ‘Cupido’ door Jan Smit 
(2006) •‘Birds’ door 
Anouk (2013) 
Kortom geen nummers uit 
de beginperiode (1965-
1970)! En dat onder het 
mom van ‘ieder decennium 
de twee grootste hits.’ 
Marco Borsato’s hit is van 
1994, maar stond er in 1995 
ook nog op! Vandaar dat het 

bij nader inzien toch klopt.
Vreemd is wel dat de twee 
wereldwijd meest succes-
volle nummers van Neder-
landse popgroepen er niet bij 
staan. ‘Venus’ van Shocking 
Blue uit 1969 en ‘Una Paloma 
Blanca’ van de George Baker 
Selection uit 1975 . 
Gedrukt bij Cartor, La Lou-
pe, Frankrijk (dochter van 
Walsall Security Printing 
in Walsall, UK), in offset op 
een velinleg pers. Het zegel-
formaat is G = 25 x 36mm; 
kamtanding 13.6:13.333 
17/24 tanden horizontaal/
verticaal. De tanding loopt 

boven en onder door, links 
en rechts niet.
De drukvellen zijn 5 hori-
zontale rijen van 3 blokken 
naast elkaar groot. 
Vijfkleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
150 onder rasterhoeken per 
kleur verschillend: magenta 
15 graden, cyaan 75 graden, 
geel 0 graden en zwart 
45 graden.  
Papierrichting | (verticaal= 
in de lengterichting van het 
zegel).
Artikelnummers: 350161 en 
product-barcode + 84293.

Top 40 bestaat 50 jaar

Bij de sinds november 2011 
uitgegeven zelfklevende vastkader 
decemberzegels is de mogelijk-
heid tot het maken van zegels met 
een eigen invulling steeds beperkt 
geweest tot rollen van 100 zegels. 
Ook in 2014 nog. De door de 
post uitgegeven zegels vertonen 
een paartje vogels. Deze zijn echter 
uitsluitend verkrijgbaar geweest als 
compleet doorgestanste zegels in 
een presentatiemapje. [Mapje 449] 
(1)
Leggen we de vogels, gedrukt in 
offset bij Joh. Enschedé in Haar-
lem, naast een zegel afkomstig van 
Lijnco, Groningen en digitaal gedrukt 
[geprint] dan hoeven we niet eens te 
kijken naar het verschil in aanmaak-
techniek wat best lastig kan zijn, maar 
naar het verschil in tekening van het 
kader!
Te zijner tijd zullen deze twee varian-
ten – zegel uit blok versus zegel uit 
rol – uitvoerig in de bevriende rubriek 
‘Kraamkamer’ aan de orde komen. 
(2+3)
Er was dit jaar nog iets aan de hand 
met de vastkader decemberzegels. Wie 
een eigen invulling probeerde te geven, 
bemerkte in de internet applicatie van 
PostNL een wat eigenaardige variant 
met een zwart rechthoekig haakje 
wat meer naar de binnenkant van de 
zegel toe. Ik werd daarop gewezen 
door Jan Jelle Claus en heb toen de 
proef op de som genomen [we zijn/
waren allebei wiskunde leraren :) ] en 
een blok besteld. Het resultaat vindt u 
hiernaast! (4)
Nog een ander aspect dat verder moet 
worden onderzocht, is dat de ge-
gomde, getande decemberzegels een 
L-vormige fosforbalk hebben die oranje 
oplicht terwijl de zelfklevende zegels 
van de rol geel oplichten.

1

2

3a2a

3

4

5

www.postzegelblog.nl
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Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselkantoor
is eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 

expertise!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, een ketting of een 

horloge, een treintje waar opa nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden 

eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden 

goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!

Kijk voor de actuele 
openingstijden van de
Goudwisselkantoren en 
het dichtstbijzijnde 
kantoor op onze website of 
bel voor meer informatie 
naar: 088-1021070.

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN
GROOTFORMAATZEGELS    ALLE PRIJZEN IN EURO’S 100 gr 250 gr 1 kg
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 16,00 37,00 132,00
Oostenrijk : grote sortering 25,00 60,00 228,00
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 11,50 25,00 95,00
Skandinavië : grote sortering met IJsland 12,50 30,00 112,00
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 11,00 25,00 90,00
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 11,00 25,00 90,00
Engeland : veel nieuwe en met hoge waarden 12,50 25,00 87,50
Finland : grote sortering 10,00 23,50 90,00
Wereld : vele landen (iets Europa) 12,00 27,00 95,00
MISSIEWAAR
Duitsland : nieuw en met hogere waarden  8,50 28,50
Australië : veel nieuw en met hogere waarden  17,00 62,00
N. Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 9,50 23,50 90,00
Engeland : met buitenland en hogere waarden  9,00 28,00
W. Europa : onuitgezocht met grootformaat  8,50 32,50

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto. Orders boven € 60,00 portovrij 

Levering onder rembours + € 11,50. Filatelistische frankering. Korting voor grotere partijen op aanvraag
LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP:

Bankrek.nr. NL 56 SNSB 082 18 220 47 of NL 75 INGB 000 78 321 96

HULS J.B.A. b.v.
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG

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

Bekijk het groeiend aanbod op 
www.tenkatephilatelie.nl

Of bezoek onze stand op een van 
de grote Nederlandse beurzen.
De postzegel webwinkel van TenKate philatelie is op dit moment de 
snelst groeiende webwinkel op het gebied van postzegels. Dage-
lijks voegen we onderdelen toe. Hoge kwaliteit en goede service zijn 
onze belangrijke speerpunten. Daarnaast geven we advies bij het 
opzetten, uitbreiden of verkopen van uw verzameling. 
En dat alles voor zeer schappelijke prijzen.

Informatie? Bel:  026 - 47 22 176 of 06 - 466 44 808

FI1502 bw vrij.indd   3 08-01-15   14:41
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Nationale tentoonstelling 
‘Groningen 100’ in 2015

Op 20 en 21 maart wordt in de 
Maaspoort in Den Bosch een bij-
zonder filatelistisch evenement 
georganiseerd: Hertogpost 2015. 
De samenwerking van KNBF, 
PostNL en NVPH  heeft (op-
nieuw) geresulteerd in een 
mooi aanbod: verenigingen 
kunnen de kosten van een bus-
reis naar Hertogpost vergoed 
krijgen. De organisatie van deze 
mooie beurs / tentoonstel-
ling biedt de busreizigers bij 
aankomst een heerlijke Bossche 
verrassing aan. 
Wat zijn de voorwaarden?

• De touringcar moet goed gevuld 
zijn, te denken is aan minimaal 
40 reizigers.  Verenigingen kun-
nen met elkaar  afspreken om 
gezamenlijk een bus te laten 
rijden.  Wellicht kunnen hier in 
regio-verband afspraken over 
gemaakt worden.

• Per busreis geldt een maximale 
vergoeding van € 500.

• De vereniging heeft zich vooraf 
en tijdig aangemeld. U kunt een 
aanmeldingsformulier aanvra-
gen bij het Bondsbureau van 
de KNBF en ontvangt daarna 
verdere informatie.

Pas op: vervalsers! 
Wij werden recentelijk attent 
gemaakt op een toenemende 
activiteit op veiling- en verkoop-
sites zoals Ebay en Marktplaats 
van vervalsers van postzegels 
en met name van zegels met 
opdrukken en stempels. 
Zij bieden bijzondere of schaar-
se zegels aan tegen prijzen die 
niet in verhouding staan tot 
de werkelijke waarde van deze 
zegels. Ook bieden zij zegels aan 
met opdrukken die nooit zijn 
uitgegeven. 

Daarbij bedienen ze zich van een 
woordkeuze waaruit niet blijkt 
dat een zegel of opdruk vervalst 
is. Zij doen of ze niet precies 
weten wat voor zegel of opdruk 
het is. 
Deze lieden bedienen zich van 
diverse namen en wisselen deze 
regelmatig. Daarmee wordt het 
bijzonder moeilijk om officiële 
stappen tegen ze te onderne-
men. 
Helaas zijn niet alle vervalsingen 
te herkennen op het beeld-
scherm van uw computer. Wij 
kunnen u echter wel een paar 
tips geven om te voorkomen 
dat u betaalt voor zegels die 
waardeloos zijn: 

1. Overtuig u dat de getoonde 
zegel ook werkelijk is uitgege-
ven; 

2. Raadpleeg informatie op in-
ternet. Er zijn diverse sites waar 
informatie omtrent verdachte 
verkopers en vervalsingen te 
raadplegen is; 

3. Bij twijfel, raadpleeg een 
specialist of vereniging die 
bekend is met de zegels die u 
wilt kopen; 

4. Heeft u toch zegels gekocht 
en twijfelt u aan de echtheid, 
laat de zegels dan keuren door 
een erkend en gespecialiseerde 
keurmeester. 

Wilt u contact met de Bonds 
KeuringsDienst (BKD) van de 
KNBF zie: www.knbf.nl/ 
index.php?page=keuringen 

Gratis met de bus 
naar Hertogpost

De filatelistenvereniging “Gro-
ningen” bestaat 100 jaar en gaat 
dat groots vieren met o.a. een 
nationale tentoonstelling op 5 en 
6 september 2015 in het Sport-
centrum De Hullen, Ceintuurbaan 
Zuid 6 in Roden. 
Zij roepen filatelisten uit het 
hele land op mee te doen aan 
deze nationale tentoonstelling, 
waarvoor in de categorie 1 en 2 
deelname mogelijk aan de vol-
gende klassen: Traditioneel, 
posthistorie, postwaarde-
stukken, thematisch en 
luchtpost. Dan zijn er 
nog de andere klassen: 
Astro filatelie, fiscale 
filatelie, maximafilie, 

één kader verzamelingen, de open 
klasse, de literatuurklasse, jeugd-
filatelie en de e-kaders waarvoor 
geen instapnormen gelden.
Vooral de categorie e-kaders, 
waarvoor nog geen juryregels 
zijn opgesteld, biedt u de moge-
lijkheid filatelistisch materiaal in 
de ruimste zin van het woord in 
een PowerPointpresentatie aan 
te bieden. Bovendien kunt u met 

zo’n presentatie later ook op 
een ledenavond in uw eigen 

omgeving nog eens voor de 
dag komen.
Aanmelden kan nog tot 
1 maart 2015 via e-mail: 
t.m.berends@kpnmail.nl 
of pvggrunopost@gmail.com

https://www.knbf.nl/index.php?page=keuringen%20
https://www.knbf.nl/index.php?page=keuringen%20
mailto:t.m.berends@kpnmail.nl
file:///werk/filatelie/Filatelie%2002-2015/Bond/../pvggrunopost@gmail.com
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KNBF-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, vice-voorzitter:
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

Audiovisueel Centrum (AVC)
Adviseurs:
J.J.M. Pieters, E.A.Th. Kniese
Uitleningen en informatie via 
het Bondsbureau

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 – 17 uur.
Extra zaterdagopenstellingen:
7 maart, 2 mei, 3 oktober en 
5 december 2015 van 10 – 12 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

Ook in 2015 is de Bondsbibliotheek weer 
een aantal zaterdagen geopend tussen 
10:00 en 12:00. Op de zaterdagen 
7 maart, 2 mei , 3 oktober, en 5 decem-
ber 2015 bent u van harte welkom in 
de Bondsbibliotheek gevestigd in de 
Bibliotheek van Baarn (souterrain), 
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn.

Ingaande 2015 worden de leners ver-
zocht indien men boeken wil verlengen 
of  niet in de gelegenheid zijn het ma-
teriaal tijdig terug te brengen dit per 
email te melden: bibliotheek@knbf.
nl. Indien er geen reactie is ontvangen 
wordt een toeslag van 0,25 per ge-
leend werk per week berekend. Voor 
het laten maken  door de bibliotheek 
van kopieën of scans wordt 0,25 per 
pagina berekend.

Gouden bondsspeld 
voor Willem van der Velde

Extra zater dag 
openstelling 
KNBF 
bibliotheek
in 2015

Foto: Mevrouw Tineke Oberink

Op 3 december jl. hield 
de Filatelistenvereniging 
Roden-Leek e.o. haar 
laatste vergadering van 
het jaar 2014. Een avond 
met een bijzonder tintje, 
want het was 25 jaar ge-
leden dat de vereniging 
was opgericht, ontstaan 
uit de oude verenigingen 
in Roden en in Leek.
Een drukke avond ook 
voor de secretaris, Wil-
lem van der Velde, die 
naast het secretariaat 
alle mogelijke hand- en 
spandiensten binnen de 
vereniging verricht.
Vanwege het uitreiken 
van een jubileumboek-
werk was het program-
ma overvol.

Toen voorzitter Ger-
ritsen het woord gaf aan 
de secretaris van de 
KNBF, Hans Kraaibeek 
en deze aan een opsom-
ming begon van alle 
activiteiten van een 
bestuurslid die al vanaf 
de oprichting van de ver-
eniging actief is, begon 
er bij Van der Velde iets 
te dagen.
Zijn mede-bestuurs-
leden hadden de 
voordracht voor een 
Bondsspeld buitenge-
woon goed voor hem 
verborgen kunnen 
houden. Hij was totaal 
verrast. Helemaal toen 
hem de Gouden Bonds-
speld werd opgespeld. 

mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
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e revolutie van 1911 maakte een 
einde aan het keizerrijk China, maar 
met de stichting van de Republiek 
China door Sun Yat Sen werd de 

situatie er voor de Chinees niet beter op. 
Corruptie, uitbuiting, enorme hongersnood 
waarbij miljoenen mensen stierven en 
landlords die de uitbuiting van de bevolking 
voortzetten bepaalden het leven van de Chi-
nees. Na de Russische revolutie van 1917 werd 
in 1921 de CCP (Chinese Communistische 
Partij) opgericht. De republikeinse regering, 
de GuoMinTang (letterlijk: volkspartij) onder 
leiding van Chiang Kai-Shek was vastbesloten 
de communisten te elimineren, waarmee de 
burgeroorlog een feit was.

De lange Mars
Mao had in de omgeving van Fukien, Hunan 
en Kiangsi gebieden onder communistisch 
beheer gebracht en een leger gevormd onder 
leiding van Chu Deh. In het nauw gedreven en 
met het uitzicht om afgeslacht te worden door 
de troepen van Chiang, forceerden Mao en zijn 
troepen, die geen partij waren tegen het beter 
bewapende leger van de GuoMinTang in 1934 
een doorbraak. Hiermee startte de 10.000 km 
lange Lange Mars en ruim 100.000 mensen 
(schattingen variëren) trokken iets naar het 
zuiden en westen van China om vervolgens 
naar het noorden af te buigen en aan te komen 
in Yenan. De groep bestond uit militairen, bur-
gers, maar ook criminelen en deserteurs van 
Chiang sloten zich aan. De groep groeide maar 
20.000 man van de oorspronkelijke groep 

haalden uiteindelijk de bestemming in oktober 
1935. De omstandigheden waren erbarmelijk. 
In de veroverde gebieden organiseerde Mao 
Sovjetbesturen. Landeigenaren werden ont-
eigend, vermoord en het land werd verdeeld 
onder de boerenbevolking. Het Rode Leger 
werd geïnstrueerd zich correct te gedragen 
jegens de burgerbevolking. Dit alles maakte de 
communisten populair en zorgde uiteindelijk 
voor Mao’s overwinning. In (de grotten van) 
Yenan in de provincie Shensi (afb 1) was het 
centrum van de Chinese Communistische 
revolutie gevestigd en in de 2e wereldoorlog 
was hier het hoofdkwartier van de Red Army 
en de CCP gevestigd.
In 1937 viel Japan China binnen en hadden de 
strijdende partijen er een 3e partij bij. Chiang 
Kai-Shek en Mao besloten samen Japan te 
bestrijden, immers geen der partijen had 
behoefte om een strijd te moeten voeren op 
twee fronten. Nadat in 1945 Japan verslagen 
was, pakte beide partijen de strijdbijl weer op 
en vochten verder tot in 1949 de republikeinen 
verslagen waren en Mao Ze Dong op het Tien 
An Men plein in Beijing de Volksrepubliek 
China uitriep.
In China zijn later herinneringszegels uit-
gegeven (afb 2). De 100 meter lange brug, 
bestaande uit 13 ijzeren kettingen was met 
planken overdekt. Op het moment dat het 
1e leger van Mao’s Red Army arriveerde bleek 
dat de planken weg waren gehaald door de 
GuoMinTang-troepen. 20 ‘vrijwilligers’ kropen 
langs de kettingen en schakelden de natio-
nalisten uit met behulp van handgranaten. 

Als wij aan Chinese filatelie denken dan denken we vaak 
aan het Keizerrijk, de Republiek China (1911-1949) en de 
Volksrepubliek (vanaf 1949). China’s burgeroorlog heeft een 
rijke filatelistische en voor velen een onbekende geschiedenis. 
Deze zegels worden als voorlopers van de Volksrepubliek gezien 
en staan bekend als liberated area’s, China’s bevrijde gebieden.
door Ed Boers

D
China’s bevrijde gebieden

Afb 6. Envelop van Luokou naar Dahu (ten oosten van LuiYang 
in de provincie Hunan). Het draagt onder andere stempels van 
NingTu, Yun Shin Branch Courier station, AoCheng station en 
enkele stempels van LienHua. Deze brief maakte deel uit van een 
intacte bundel van 20 enveloppen, onderschept in Ping Chiang.

Afb 1. De Yenan-pagode, 
het hoofdkwartier van 
de communisten in 
noordwest China.

Afb 2. De legendarische verovering van 
de Lu Tung brug door de communisten.

Afb 3 . De 1 fen rood, Yang RP9, het 
enig bekende exemplaar, in november 
2014 in Hong Kong verkocht voor 
€ 322.000,- (excl. veilingkosten).

Afb 4. De 1 cent (Yang 
nr. REP7), waarvan 2 
exemplaren bekend 
zijn, van de 2 cent is 
alleen één gebruikt 
exemplaar bekend.

Afb 5. Twee 
zegels van 
de Chinese 
Red Post.
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Dit is misschien wel de meest legendarische 
passage uit de Lange Mars die door de jaren 
heen misschien wel wat verheerlijkt is.

De postale geschiedenis
Wij filatelisten kennen allemaal het verhaal 
van de ‘Blauwe Mauritius’ en de ‘British 
Guyana’. Zegels die spectaculair zijn vanwege 
de zeldzaamheid. Er zijn echter nog meer van 
deze zeldzaamheden. Met enkele hiervan laat 
ik u vandaag kennis maken. De zegels van 
de bevrijde gebieden zijn uitgegeven tussen 
1930 en 1950 en zijn onder te verdelen in drie 
perioden:
1930-37 Civil War period
1937-45 War against Japan
1945-49 Third Civil War

Civil War period
De eerste 14 zegels werden in 1930 en 1931 
uitgegeven in de revolutionaire bases op de 
scheidslijn van de 3 provincies: 江西 (Jiangxi), 
湖南 (Hunan) en 閩西 (West Fujian). Deze 
zegels staan bekend als de Red Post Stamps. 
Een aantal van deze zegels is buitengewoon 
zeldzaam (afb 3+4). Van de overige 12 zegels 
(afb. 5) varieert het aantal bekende zegels van 
1 tot (naar mijn eigen schatting) 75. Ook zijn 
er brieven bekend, meestal in slechte staat. 
Regel was dat brieven nadat deze gelezen wa-
ren, vernietigd dienden te worden. Er stonden 
zware straffen op het toch bewaren ervan. 
Men wilde voorkomen dat militair gevoelige 
informatie in verkeerde handen zou komen. 
Verzamelen was in China al vroeg populair en 
in de jaren 30 werden Chinese zegels naast 
geld als alternatief betaalmiddel gebruikt. 
Daarom zijn er in die periode zegels en brieven 
het gebied uit gesmokkeld, vaak verstopt in 
kleding of schoenen. Toch bestaan er enkele 
brieven in een goede conditie (afb 6).
In 1932 werd de Sovjet-Republiek gesticht en 
verschenen er 16 zegels, bekend als Soviet 
Post stamps, eveneens zeldzaamheden 
(afb 7). Van het rechter verticale rode 2-fen 
zegel is ook één groen exemplaar bekend met 
een nominale waarde van 1 fen. Het bevindt 
zich op een brief samen met de 2 fen rood. 
Een 2e exemplaar van dit zegel is nog niet 
gevonden. Alle zegels zijn ontworpen door 
Huang Ya-Kuang en werden onder uiterst pri-
mitieve omstandigheden gedrukt in een grote 
tempel in ShaChouChen. De ontwerpen waren 
afkomstig van politieke leuzen die door het 
volk op straat geroepen werden. De definitieve 
ontwerpen (alle zegels werden handmatig 
getekend) werden vooraf besproken met de 
boeren en arbeiders. De post had primair 

Afb 7. Zegels van Chinese Soviet Post.

Afb 8. Status 
onbekend: beide 
zegels zijn wel 
voorzien van 
een (Chinees) 
certificaat

als functie onderlinge (militaire) informatie 
 tussen de troepen in de verschillende steden 
uit te wisselen. In steden van enig formaat 
werden aanvankelijk 2 of 3 arme vrijwillige 
boeren aangesteld met als enige taak het 
vervoer van post. Er zijn van dit gebied zegels 
bekend waarvan de status tot op heden 
 onbekend is (afb 8). Het Expert Committee 
van het Chinese Postmuseum in Beijing heeft 
verklaard dat deze zegels echt zijn, maar 
er wordt geen informatie gegeven op grond 
waarvan dit beweerd wordt. Zolang de status 
niet bekend is en ook Beijing geen helderheid 
kan geven, zitten deze zegels bij mij op het 
verdachtenbankje. Op vervalsingen kom ik 
later terug. 
Tenslotte zijn er in het noordwesten van de 

provincie 山西 (Shanxi) in 1935 vier (afb 9) 
en in 1937 drie zegels verschenen. Over de 
eerste 4 zegels uit 1935 is nauwelijks iets 
bekend. Alle documenten uit het Sovjet-
gebied werden door WangChun overgedragen 
aan Tsao Shih-Hua, verantwoordelijk voor de 
postale organisatie in Shanxi. Eén postbe-
ambte LiuTu-I, die de zegels drukte, is later 
opgespoord en geïnterviewd maar kon zich 
niets meer herinneren. Mizuhara gaf in 1988 
aan dat er van de ½ fen één exemplaar bekend 
is. Inmiddels zijn er 2 zegels en één strook 
van 4 bekend. Van de strook van 4 is bekend 
hoe deze door de militaire eigenaar het 
oorlogsgebied uit is gesmokkeld. Alle zegels 
dragen afbeeldingen van soldaten, hamer & 
sikkel en teachers.

Afb 9. De mysterieuze zegels van noordwest Shanxi. 
Van de 8 cent blauw heb ik ooit een afbeelding van een 
mijns inziens echt gestempeld exemplaar gezien.

Afb 10. Van de 5 fen 
blauw zijn 6 onge-
bruikte en 3 gebruikte 
exemplaren bekend. Van 
de 1 fen zijn 3 onge-
bruikte en één gebruikt 
exemplaar bekend. 
Daarnaast is er een 
zwarte ‘proef’ bekend 
van de 5 fen, waarvan ik 
de echtheid betwijfel. 
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War against Japan
De communisten en de nationalisten (door de 
communisten ‘de witten’ genoemd) hadden 
beiden last van de derde partij: Japan. De 
periode van 1937 tot 1945 werd door beide 
partijen strijd geleverd met de Japanners. Na 
het einde van de Lange Mars verschenen in 
december 1937 de eerste zegels in het grens-
gebied waar het front lag (afb 10). De boven-
ste regel geeft aan ‘晋冀察邊區’(=Jin Ji Cha 

Border). Vlak daaronder staat ‘臨時郵政‘  
(= voorlopige postale administratie). Er zijn 
ook zwarte ongestempeld exemplaren bekend, 
tot nu toe bestempeld als ‘proef’, maar ze 
zijn eenvoudig te vervalsen en er zijn al 
verschillende vervalsingen bij grote veilingen 
aangeboden. Dit gebied kent nog enkele 
vergelijkbare zeldzaamheden, waaronder ook 
unieke exemplaren.
Op belangrijke militaire bases kwamen zegels 

uit. Omdat post uit deze frontlinies vaak ver-
stuurd werd door militairen en vaak de status 
‘confidential’ of ‘secret’ mee kreeg, werd 
de post na gelezen te zijn geweest ook hier 
veelal vernietigd. In het grensgebied 淮 南 區 
(HuaiNan) werden in de jaren 1942-3 de 
eerste kleine zegels uitgegeven met oorlogs-
gerelateerde afbeeldingen (afb 11). Spoedig 
volgde andere afbeeldingen en werden diverse 
zegels voorzien van opdrukken (afb 12). 

Afb 11. ‘Warship’ en 
‘Airplane’, Yang EC218-9, 
ontworpen en gedrukt 
door Mi Na en Hwai Nan 
Bao Press.

Afb 12. Het groene zegel kocht ik ooit in een collectie bij een  Nederlandse 
veiling. Het draagt de opdruk 暫作平邮 (tijdelijk gebruik voor 
 normale post) en er zijn 9 exemplaren bekend. Heel soms tref je het.

Afb 13. Zegels met de afbeelding van een jonk, havik en fakkel zijn in vele 
 varianten bekend met opdrukken voor aanvullende diensten: 平 ( Ping = 
normale post), 機 ( ji = confidentieel) 机 (Ji = luchtpost) en 快 ( Kuài = expresse). 
Dit soort zegels lijkt al jaren volledig van de markt te zijn verdwenen.

Afb 14 Het enig 
bekende exemplaar van 
een getand Warship 
zegel, uitgegeven in 
鹽卓區 (Yanfu in 
de provincie noord 
Kiangsu). Ongetand zijn 
heel soms ongebruikte 
exemplaren te vinden.

Afb 15. Dit blok van vier is het enige dat bekend is van dit zegel 
(Yang EC210). Er zijn geen losse exemplaren of brieven bekend.

Afb 16. Dit zegel 
was bedoeld voor 
de verzending van 
pakketpost. Het is 
echter tot nu toe 
alleen gevonden 
op brieven met een 
hoge frankeer-
waarde. Het aantal 
vervalsingen is 
 legio en echte 
zegels zijn buiten-
gewoon zeldzaam. 
Om de 5 à 10 jaar 
komt het op de 
markt.

Afb 18. Een mengfrankering bevrijde gebieden met zegels van de republiek China. Artikel 74 van de ‘Soviet 
Postal Regulations’ schrijft in hoofdstuk 16 (dit artikel handelt over de contacten met de republikeinse 
postkantoren): ‘When sending mail to White areas (dit was een scheldnaam waarmee de republikeinse 
gebieden werden aangeduid), the sending party shall pay soviet area postage in addition to White area 
postage in addition to ordinary mail.’

Afb 17. De 2 kleinste 
zegeltjes van de bevrijde 
gebieden, uitgeven in 
Su-Ching Fifth  Sub-district 
(provincie Kiangsu). Hoewel 
deze zegels voor gebruik zijn 

uitgegeven, zijn er nog geen gestempelde exemplaren gevonden.

Afb 19. Links Chu Deh en rechts Mao met de overdruk (150 yuan 
op 10), gedrukt op kalenderpapier (zie onder).
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Later werden deze zegels weer voorzien 
van opdrukken (afb 13) voor aanvullende 
diensten. Gebruikte exemplaren zijn er ook te 
vinden, maar deze bevinden zich, gezien de 
oorlogsomstandigheden vaak in erbarmelijke 
omstandigheden (afb 14). Vrijwel al deze 
vierkante zegeltjes zijn gedrukt in velletjes 
van 9 (3x3) en zijn op een enkele uitzondering 
na uit één blok gesneden. Kleine onderlinge 
verschillen in de ontwerpen maken de zegels 
positioneerbaar, een belangrijke houvast om 
de echtheid te kunnen vaststellen.

Manuscript
Ook is er telegrampapier gebruikt voor het 
drukken van een zegel dat in het voorjaar van 
1942 speciaal bestemd werd voor het gebruik 
door news reporters (afb 15). Het is een rood 
zegel overdrukt met het karakter 稿 (GAO), 
hetgeen te vertalen is als ‘manuscript’. Dit is 
misschien wel het beroemdste zegel van alle 
zeldzaamheden geworden van de bevrijde ge-
bieden, mogelijk vanwege het mooie ontwerp.
Motiefverzamelaars van treinen kunnen 
lang zoeken naar het gezochte zegel dat op 
15 maart 1944 werd uitgegeven in YanFu 
(Yancheng-Funing) met een locomotief als af-
beelding (afb 16). Eén van de kleinste zegeltjes 
verscheen in het Suzhong 5e district (afb 17). 
De zegels dragen geen waarde-inscriptie, maar 
de afbeelding van een vogel met de overdruk 
平 (Ping =Ordinary mail) en een vliegtuig met 
de overdruk 機 (Ji = Confidential mail). Van de 
rode zegels zijn 20 en van het blauwgroene 
zegel 17 exemplaren bekend. Misschien een 
teleurstelling voor motief verzamelaars.

De 3e Civil War
Na de nederlaag van de Japanners pakten 
Mao en Chiang Kai-Shek de strijd weer op. 
De bevrijde gebieden kregen niet langer de 
postale naam ‘Soviet Post’ of ‘Border area’s’, 
maar de namen op de zegels in de door Mao 
veroverde gebieden veranderden in ‘Liberated 
areas’ en ‘People’s Post’. 
Op postaal gebied was er natuurlijk geen 
contact tussen de nationalisten en de com-
munisten. Er zijn enkele uitzonderingen 
(afb 18). Deze brief is verstuurd uit Noord 
China en gefrankeerd met een groot (commu-
nistisch) rood zegel, de 4 yuan, uitgegeven ter 
gelegenheid van de overwinning op de Japan-

ners. Het stempel is lastig leesbaar, maar er 
staat 泊 頭 市-冀察晋 (BoTouZhen-Jinchaji 
District), gedateerd 22.3.35 (=22.3.1946). Op 
een manier die we nooit zullen weten is hij de 
grens met de republikeinen gepasseerd en 
bijgefrankeerd met 2 zegels van de repu-
bliek, gestempeld 廿七日三月一九四十六 
(27.3.1946) om 2 uur en verder gestuurd. 

Kalenderpapier
In noordoost China was niet altijd voldoende 
papier voorhanden. Fascinerend zijn daarom 
de zegels die gedrukt zijn op de achterkant 
van kalenderpapier. Inmiddels zijn alle 
gebruikte kalenderafbeeldingen in kaart 
gebracht. Het gaat hier veelal om afbeeldin-
gen van charmante meisjes met bloemetjes 
(afb 19) uit de jaren ’30. Natuurlijk zijn er 
compleet bedrukte kalenderplaten bekend.
Met name de laatste uitgaven van de bevrijde 
gebieden zijn in grote aantallen gedrukt. Men 
wist toen dat er met de export van zegels 
van de toekomstige volksrepubliek geld te 
verdienen was en de drukpersen deden hun 
best. Een aantal van de laatste uitgaven zijn 
zelfs uitgegeven nadat de Volksrepubliek al 
geproclameerd was en de Volksrepubliek 
haar nationale zegels al had uitgegeven. Veel 
van deze zegels zullen velen van u daarom 
bekend voorkomen (afb 20). Om deze zegels 
postaal gelopen te vinden is echter weer ‘een 
uitdaging’. De oorlog liep ten einde en Chiang 
Kai-Shek was genoodzaakt zich met zijn 
troepen terug te trekken naar Taiwan. Hij nam 
veel keizerlijke museumstukken mee die zich 
daarom nu in Taiwan bevinden. Veel Taiwanese 
zegels zijn hier getuigen van met de afbeeldin-
gen van ‘Chinese pottery & vessels’.

Catalogi
De eerste catalogus van de bevrijde gebieden 
verscheen in Tianjin in 1950, juist na het einde 
van de burgeroorlog. Twee jaar later, in 1952, 
kwam de ‘Universal Stamp Service’ in Hong 
Kong met een catalogus op de markt. Deze 
gegevens vormden de basis voor hetgeen 
Stanley Gibbons in haar catalogus opnam. 
In 1955 verscheen van de hand van de Japan-
ner Mizuhara en de Chinese autoriteit op dit 
gebied Zhong Xiao Lu een catalogus. In 1960 
typte Zhong Xiao Lu met paars carbonpapier 
een manuscript voor een Engelstalige versie. 

Aan de hand van dit manuscript gaf N.C. Yang 
(in 2014 overleden) zijn kleurencatalogus uit. 
Ofschoon dit nog steeds de meest gehanteer-
de catalogus is, zijn de gegevens al jaren niet 
bijgewerkt. Gedurende de Culturele revolutie 
in 1966 werd filatelie verboden en werden 
door de jonge Red Guards talrijke verzamelin-
gen op de brandstapel gegooid. Filatelie werd 
als ‘bourgeois’ bestempeld. Elite, waaronder 
onderwijzers werden vermoord, soms door de 
eigen kinderen. Duizenden mensen vonden de 
dood en de heropvoedingskampen waren vol. 
‘Zhong Xiao Lu’ die in die jaren als kennis-
autoriteit werd beschouwd op het gebied 
van de bevrijde gebieden ‘verdween’ in 1966 
onder deze omstandigheden voorgoed van het 
toneel. De in 1988 door Mizuhara uitgegeven 
catalogus bevat veel accuratere gegevens 
alsook gegevens over papiersoorten en tan-
dingen dan de catalogus van Yang. Qua inhoud 
verschillen de catalogi eveneens. Toen in 1945 
de Japanners waren verdreven uit Manchukwo 
(noord oost China) werd dit machtsvacuüm 
haastig opgevuld door de communisten en 
nationalisten. De nog aanwezige zegels van 
Manchukwo werden in vele steden voorzien 
van lokale opdrukken, waarvan er inmiddels 
3.200 verschillende bekend zijn (afb 21). 
Deze opdrukken zijn te vinden in de Kerr-
catalogus. De meeste overdrukken zijn door 
de nationalisten uitgegeven maar enkele 
onder het communistisch regime van Mao en 
behoren dus tot de bevrijde gebieden. Yang 
noemt er slechts enkele. Een beter beeld geeft 
Mizuhara, die er meer heeft opgenomen. Maar 
ook dit deel blijkt met de gegevens van nu niet 
volledig. Soms werden communistische gebie-
den heroverd door de nationalisten. Bij enkele 
steden moet dus de onderverdeling worden 
gemaakt in republikeinse en communistische 
opdrukken. Uiteindelijk kwam het hele gebied 
in handen van de communisten. De ‘grijze’ 
scheidslijn tussen communistische en republi-
keinse uitgaven is nog steeds niet volledig in 
kaart gebracht. De Michel heeft sinds enkele 
jaren een speciaalcatalogus uitgegeven van 
China als geheel. Voorheen had het alleen een 
klein aantal zegels opgenomen van de bevrijde 
gebieden, nu is het uitgebreid, maar het 
blijft natuurlijk een volledige kopie van Yang 
en daarmee gebaseerd op oude informatie. 
Conclusie: de catalogus van Mizuhara uit 1988 

Afb 20. Veelvoorkomende zegels van oost, noord, centraal, zuid en noordoost China.

Afb 22. Geen lief, maar een vals 
aapje, verkocht in Hong Kong.

Afb 21. Drie onder 
communistisch 
regime uitgegeven 
overdrukken: de steden  
哈爾濱區 (Harbin), 
訥河 (NoHo) en 
佳木斯 (Kia Mu Sze).
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bevat de meest gedetailleerde informatie. 
Hoe goed deze catalogus ook is, inmiddels is 
er zeer veel nieuwe informatie voorhanden. 
De Duitser Roman Scheibert, waarmee ik 
nauw samenwerk, heeft daarom het initiatief 
genomen om een nieuwe catalogus samen te 
stellen. U kunt hiervoor een kijkje nemen op: 
www.artessa.de/catalogue.asp. Compleet is 
de studie nog niet, maar de start is er en er 
is nog veel meer interessante informatie te 
vinden voor de gevorderde China-verzamelaar.

Vals materiaal
Het zou niet goed zijn dit steeds actueler 
wordende aspect niet te noemen. Zegels van 
de bevrijde gebieden lenen zich bij uitstek 
om vervalst te worden: de zegels zijn gedrukt 
op eenvoudig papier, hebben geen gom en 
hebben doorgaans een primitief ontwerp. Op 
de postzegelmarkt in China is een hal waar 
originele oude poststempels worden verkocht 
en waar levendige handel is in ouder blanco 

papier (jaren 20, 30, 40, 50). Het vindt gretig 
aftrek. De laatste jaren komen er daarom 
steeds meer vervalsingen op de markt, veelal 
afkomstig uit China. Aanvankelijk waren deze 
met enige kennis van zaken eenvoudig te 
herkennen. Tegenwoordig zijn de technieken 
echter zeer geavanceerd en professioneel. 
Dit geldt overigens ook voor andere Chinese 
gebieden en zelfs moderne zegels. Van het 
bekende aapje-zegel (afb 22) zijn momen-
teel vervalsingen in omloop die, behoudens 
enkele fragmentarische kenmerken, niet meer 
van echt te onderscheiden zijn. Sommige 
keurmeesters zijn hiervan gelukkig goed op de 
hoogte en zien op dit moment daarom zelfs 
principieel van keuring van dit soort zegels 
af. Falsificaten maken het daarom niet alleen 
verzamelaars, maar ook keurmeesters zeer 
lastig. Ik kan u werkelijk legio voorbeelden 
geven van certificaten waarbij zegels als echt 
worden gekenmerkt, maar waar het om een 
vervalsing gaat. Maar ook komt nu het omge-
keerde in sterk toenemende mate voor. Yang 
en Mizuhara maken van het Noord-Chinese 
5-cent zegel geen melding van het bestaan 
van een keerdruk (afb 23). De misschien wel 
meest gerenommeerde keuringsinstantie in 
Engeland voor bevrijde gebieden gaf voor dit 
paar een certificaat uit met het oordeel ‘vals’. 
Navraag naar de grondslagen voor dit oordeel 
leverde een moeizame discussie op, en na het 
overleggen aan de keuringsinstantie van valide 
argumenten zoals positiegegevens en bron 
werd het certificaat ingetrokken en kwam er 
een ander (positief) oordeel uit. Dit gebeurde 
bij 6 certificaten van 10 certificaten (gokken 
zou statistisch gezien een beter resultaat 
geven, nl. 5 van de 10). In oktober kwam er 
in de VS een kostbaar zegel onder hamer 
(Yang EC269a) met een APS-certificaat. Ook 
dit zegel bleek vals. De kern van het probleem 
ligt in het ontbreken van referentiemateriaal 
en het ontbreken van kennis over positieken-
merken. Bij gebrek hieraan, wordt er toch vaak 
een certificaat afgegeven. In een enkel geval 
kreeg ik als argument bij een buitenlandse 
keur: ‘we hebben geen referentiezegel, dus we 
gaan voor de veilige optie: ‘vals’’. Als bij keuring 
een elementaire controle plaatsvindt op de 
unieke positiegegevens van het zegel kan al 
veel onzekerheid worden weggenomen. Deze 
controle vindt niet altijd plaats. Een laatste 
voorbeeld hiervan: in 2005 kwam een variant 
van een zegel van de Soviet Post op de markt: 
de 8 fen blauw in plaats van bruin (Yang no. 
SP9) (afb 24), voorzien van certificaat . Het 
stempel (afb 24a) is moeilijk leesbaar, maar 
na enig puzzelen heb ik het kunnen identifi-
ceren. Het stempel is vanaf 1964 bekend en is 
gebruikt in West-Hunan (LienHwaSien). Vast 
staat echter dat de oorspronkelijke zegels 
van dit hele gebied gedrukt zijn in steendruk 
en elk zegel te positioneren is met behulp 
van positiekenmerken. De kenmerken van 
de zegels in dit blok wijken echter volledig af 
van de kenmerken die zij moeten vertonen. 
Dus toch maar een belletje met het Chinese 
Postmuseum in Beijing, alwaar aangegeven 

werd dat de keurmeester die het certificaat 
heeft ondertekend niet bekend is. Aangezien 
positiekenmerken bepalend zijn voor de echt-
heid, kunnen deze zegels per definitie niet echt 
zijn. Ook dit blok zit bij mij daarom op het ver-
dachtenbankje en voorlopig classificeer ik het 
als een vroege vervalsing, totdat het tegendeel 
bewezen is. Dit alles maakt het lastig, maar 
er is geen reden tot wanhoop. Momenteel 
is dhr. Poon in Hong Kong één van de beste 
keurmeesters op dit gebied en baseert hij zijn 
keuringen op een werkelijk gedegen onder-
zoek. Hij beschikt over een vrijwel complete 
collectie en maakt bij keuring gebruik van 
meerdere kenmerken zoals papier-onderzoek 
en beschikt over een van de grootste bronnen 
van de positiekenmerken.
Ofschoon niet onder de noemer ‘vervalsin-
gen’ te plaatsen, is het vroegere maakwerk 
interessant. Een fietsenhandelaar sloot al in 
de jaren ’40 zijn winkel op vreemde tijden in 
de middag. In zijn achterkamer produceerde 
hij maakwerk, geïnspireerd door de primi-
tieve afbeeldingen uit de 1e civil War Period 
(afb 25). De man is opgepakt en berecht. 
Zijn maakwerk is zeldzaam geworden en zeer 
gewild onder verzamelaars, waarschijnlijk 
vanwege de spectaculaire overdrukken en de 
tot de verbeelding sprekende ontwerpen.

Tot slot
Nog steeds is niet alles bekend over dit gebied 
en is er nog veel uit te zoeken. Elk jaar komen 
er nieuwe ontdekkingen naar boven. Er is op 
het Chinese internet zelfs een apart forum 
(helaas is het kunnen lezen van Chinees dan 
wel noodzakelijk). Wat er af en toe boven wa-
ter komt is amazing. Over uitgiftedata, evenals 
gebruikte stempels en postroutes in bepaalde 
oorlogsgebieden, is lang niet alles bekend. 
Kortom er is nog lang geen compleet beeld. 
De markt voor deze zegels speelt zich vrijwel 
geheel buiten Nederland af en zegels van de 
bevrijde gebieden zijn (m.u.v. de 3e Civil War) 
doorgaans schaars of zeldzaam. Inmiddels 
zijn er in China ook veilinghuizen operationeel 
geworden, waar ook nu en dan wel eens be-
vrijde gebieden te koop zijn. De kennis bij die 
veilingbedrijven is tot nu toe beperkt, zodat 
vervalsers er eenvoudig in slagen om vals 
materiaal aan te bieden.
Zegels van de bevrijde gebieden worden in 
China beschouwd als ‘national treasury’ en het 
is wettelijk verboden deze uit te voeren. Wil 
je topstukken kopen op een dergelijk veiling, 
dan is het niet verstandig dit van buiten China 
te doen (schriftelijk of telefonisch), want het 
wordt eenvoudigweg niet opgestuurd. Er naar 
toe gaan, goed kijken wat je koopt, betalen en 
meenemen is de beste optie.
Ed@taekwondo-denhaag.nl

Referenties
Catalogue of the Chinese Liberation Area Stamps, by Mizuhara 
1988
Yang’s Postage stamp catalogue of the PRC, by N.C. Yang
The birth of the Soviet postal Service by Huang Ya-Kuang, 1964
The Soviet Republic Provisional regulations of the postal service

Afb 23. Een unieke keerdruk, eerst als vals gekeurd, 
daarna toch weer niet. Ex. Lin Song collectie.

Afb 24:. Het blok is voor-
zien van een certificaat 
van de ‘China National 
Postage Stamp Museum’, 
de hoogste autoriteit op 
dit gebied in China.

Afb 25. Twee maakwerk-
zegels. Het rode zegel heeft 
de opdruk 蘇北 (provincie 
Subei) 改作壹角 (= ver-
anderd gebruik van 1 Jiao = 10 cent). Het groene zegel beeldt 
een schietende militair af onder kaarslicht. Hiermee werd 
gerefereerd naar de vaak nachtelijke vuurgevechten.

http://www.artessa.de/catalogue.asp
mailto:Ed@taekwondo-denhaag.nl
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Opwarmertje voor het grote 
port themanummer van maart

exas, USA, april 1933. Brief met als 
eerste bestemming Dordrecht, gefran-
keerd met 3 dollarcent als binnenlands 
tarief. Het tarief voor 28 gram bedroeg 

van 1.10.1907 tot 30.10.1953 8 dollarcent, dus 
5 dollarcent tekort. Belast met een verhoogd 
port van 25 cent in Dordrecht, datum 15 april 
1933 (bedrag in het paarse T-stempel onder het 

T

luchtpoststrookje). Op 18 april 1933 opnieuw 
verstuurd per luchtpost vanuit Rotterdam 
naar Pangkalan Brandan in Nederlands Indië. 
Luchtposttarief tot 100 gram: De eerste 20 gram 
75 cent, daarboven 50 cent per 20 gram. 28 gram 
is 1,25 gulden De bief is correct gefrankeerd. (Het 
brieftarief was reeds voldaan met de USA-franke-
ring van 3 dollarcent plus het verhoogd port van 
25 cent). Doorzenden in dezelfde tariefklasse was 
gratis. Aankomst in Palangkalan Brandan 29 april 
1933 en meteen doorgestuurd naar Lhoreumawi, 
aankomst 1 mei 1933. Daar belast met 12½ cent 
port voor Poste Restante in Lhoreumawi, ‘P.Rest’ 
met rode inkt boven Luchtpoststrookje.

Verhoogd port in meerdere landen 
komt niet zo heel dikwijls voor. 
Als er dan ook nog frankeerzegels 
van twee landen op de brief zitten 
is niet alledaags.
door Adam van der Linden

Stempels en afzender op de achterzijde

 

2 maart
200 jaar Koninkrijk

Geboortezegel

In het kader van 200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden wordt een velletje 
uitgegeven met 2x 5 zegels in de 
waarde 2. Op de eerste postzegel 
staat een lichtrode gerasterde 
weergave van het grondgebied van 
het Koninkrijk der Nederlanden 
in 1815, tegen een lichtblauwe 
achtergrond. Voor de tweede 
postzegel is gebruikgemaakt van 
een soort gelijke weergave van het 
Koninkrijk op het moment van de 

eedaflegging door Koning Willem-
Alexander op 30 april 2013, maar 
dan blauw  gekleurd tegen een witte 
achtergrond. 
Bovenaan beide postzegels staat de 
naam van de vorst met het jaartal 
van inhuldiging.
Het velletje werd ontworpen door 
Vanessa van Dam (1971).
Er zijn 90.000 velletjes gedrukt bij 
Cartor Security Printing in Frankrijk.

Deze worden uitgegeven (en verkocht) in een vel 
van 50 stuks. De Geboorte zegel is een collage 
van illustraties van  hedendaagse  voorwerpen en 
symbolen die  mensen doorgaans met geboorte 
en baby’s associëren: een kinder wagen, een 
 hobbelpaard, een rammelaar, een zuigfles, 
 bloemetjes en hartjes. 

Het ontwerp is van  Marenthe Otten (1969) 
uit Den Haag. De zegels  hebben de waarde 1, 
 binnenland.
Eerste oplage is 100.300 mailers van 50 zegels 
(dus 5.015.000 zegels). Gedrukt bij Walsall 
 Security Printers, Engeland.
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 Strookje en stempel op achterzijde
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samenstelling nederland: John Dehé, johndehe@gmail.com  buitenland: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

NEDERLANDSE BLADEN

Feest
De Nederlandse Filatelistenver-
eniging ‘Skandinavië’ heeft haar 
50-jarig jubileum (1964-2014) 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Het jubileumnummer van ‘Het 
Noorderlicht’ is ongetwijfeld een 
hoogtepunt in de festiviteiten. Het 
is een prachtige bundel geworden, 
meer dan 100 pagina’s A4, full-
colour, met bijdragen van vele leden 
die gehoor gaven aan de oproep om 
iets te vertellen ‘over hun verzame-
ling of om een filatelistisch artikel 
te schrijven, gerelateerd aan hun 
verzamelgebied’.
Ton Steenbakkers (eindredactie) 
schreef samen met Frans Claessen 
een artikel over het gebruik van 
portzegels in Denemarken (1921-
1962). Het gaat om poststukken die 
om de een of andere reden niet juist 
zijn gefrankeerd en als gevolg daar-
van voorzien werden van een port-
zegel. Gelukkig schuwen de auteurs 
– waar nodig –het woord ‘strafport’ 
niet. Scherpe afbeeldingen en een 
duidelijke uitleg van tarieven en 
beportingsregels resulteren in een 
mooi verhaal. 
Voor het artikel van Albert Ruijne 
over het NORDLAND postkantoor 
geldt dit ook. De geschiedenis van 
dit kantoor, stempels en tarieven 
passeren de revue.
Scandinavië biedt ook ongekende 
thematische mogelijkheden. Wiebe 
ten Wolde schreef ‘een postzegel-
verhaal’ over de wonderbaarlijke 
reis van Nils Holgersson, de klas-
sieker van Selma Lagerlöf. Hij volgt 
de schrijfster, maar uiteraard vooral 
de kleine Nils: Zweedse postzegels 
in overvloed. Henk Fiolet richt 
zich op Finland, met een artikel 
over ‘Filatelie en literatuur, taal en 

cultuur in Finland tot 1918’. Henk 
heeft mij eens verweten dat ik vaak 
te positief schrijf over de filatelie. 
Toch moet ik hem een compliment 
geven voor dit stuk: de verbonden-
heid van de Finse filatelie met de 
literatuur levert inderdaad een 
rijke oogst op. Naast een artikel 
van Johan Vroom over enveloppen 
met opgedrukte zegelwaarde, is er 
nog een uitgebreid artikel van John 
en Rieneke Kuin over de IJsland-
vlucht van de Graf Zeppelin in 1931. 
Een  feestnummer!  
www.nfvskandinavie.com

Terug in de tijd
Ook in Leiden is het feest. De ‘Leid-
sche vereeniging van postzegel-
verzamelaars’ bestaat 75 jaar. Een 
eerbiedwaardige club dus, met sch 
en een dubbele e in de naam, maar 
nog steeds vitaal. Het december-
nummer van Sleutelpost blikt voor-
uit naar het komende jubileumjaar 
en de Postzegeltotaaldag (met 
persoonlijke postzegel, ontwerp 
Frans Hemelop) én terug. Nitha van 
Oosten dook in de geschiedenis. De 
vereniging werd opgericht in het 
eerste oorlogsjaar, het verzamelen 
van postzegels was in die tijd voor 
een aantal leden meer object van 
zwarte handel en speculatie dan 
een hobby. Na de oorlog was dat 
snel afgelopen, maar wat tot op de 
dag van vandaag in grote lijnen het-
zelfde bleef, was de manier waarop 
de verenigingsavonden gevuld 
werden. De filatelie is geen hobby 
van grote veranderingen en ook de 
verschillende bestuursconflicten 
lijken van alle tijden, net als de po-
gingen leden te winnen / te binden. 
In Leiden kunnen hardwerkende 
leden een plaats in het Gulden Boek 
krijgen.
Nog verder terug in de tijd gaat een 
stuk van Hans van der Lelie: Sporen 
uit een ver verleden. Hij behandelt 
het brievenvervoer per trekschuit 
van en naar Leiden en de omlig-
gende dorpen. Mooie afbeeldingen 
van poststukken en locaties onder-
steunen dit verhaal over het oudste 
openbaar vervoer in Holland. Zie 
ook: www.lvpv.nl

Vuur in de duinen
In Noord-Holland boven het IJ 
zijn drie verenigingen bezig een 
fusie-gedachte vorm te geven. De 
leden van Heemskerk, Castricum 
en Beverwijk bezoeken inmiddels 
elkaars bijeenkomsten, wat leidt 
tot meer reuring, gezelligheid en 
grotere veilingopbrengsten. 
‘Heempost’, het clubblad van 
‘Postzegelvereniging Heemskerk’ is 
doorgaans gevuld met mededelin-
gen van bestuurlijke / huishoude-
lijke aard en een flinke veilinglijst, 
maar vanaf het decembernummer 
van 2014 ging dat veranderen. 
Voorzitter Jan Koer had besloten 
zijn thematische bijdrage aan de 
Fila manifestatie (‘Vuur in de duinen’ 
– een staalbedrijf in Kennemerland) 
te bewerken voor een aantal arti-
kelen in Heempost. De vereniging 
telt veel oud-medewerkers van 
Hoogovens in haar midden, dus het 
artikel zal zeker goed gevallen zijn.
Koer stelt dat het eigenlijk onlo-
gisch is dat in de duinen van Ken-
nemerland zo’n groot staalbedrijf 
gevestigd werd. Traditioneel gezien 
kwamen hoogovens op plaatsen 
waar ijzererts werd gedolven (Saar, 
Ruhrgebied). In de eerste aflevering 
van zijn reeks komen onder meer de 
productie van ijzer, het winnen van 
erts en de eigenschappen van ijzer 
als constructiemateriaal ter sprake. 
Ook belicht hij het Nederlandse 
initiatief (begin 20e eeuw) om 
een eigen ijzer- en staalbedrijf te 
bouwen, terwijl er in de landen om 
ons heen toch al veel van dit soort 
bedrijven waren. IJmuiden werd 
gekozen als plaats van vestiging, 
welke beslissing toegeschreven 
wordt aan ‘de visionaire blik’ van 
Wenkebach. 

Meer dan koeien
Ooit sierde de dubbele koe van 
Jaap Drupsteen als het onmisken-
bare logo van de Purmerender 
Postzegel Ruilclub (PPRC) de 
voorkanten van de clubbladen. De 
veemarkt is naar de periferie van 
de marktstad verbannen, de koeien 
op het clubblad zijn ook verdwenen. 
Maandelijks verrast Hans Vaags 
tegenwoordig de leden met steeds 

weer een andere afbeelding én 
met een gevarieerde inhoud. De 
redacteur kan rekenen op een 
vaste schrijversploeg. Herman 
Verhoef bouwt al maandenlang aan 
een thematisch huis, een andere 
rubriek (‘Over stempels, brieven 
en tarieven’) loopt al meer dan 
130 afleveringen. In aflevering 133 
gaat het om de achtergronden van 
een briefkaart die in 1915 vanuit 
Den Haag naar door de Duitsers 
bezet (‘Envahi’) gebied in Frankrijk 
gestuurd werd, maar retour kwam. 
Trudy en Pieter Farenhorst brengen 
iedere maand het postzegelnieuws 
uit Canada. 
Blijkens de clubbladen timmert de 
vereniging behoorlijk aan de weg. 
Vitrines in het bejaardenhuis, meer 
dan zeventig leden bezoeken de 
maandelijkse clubavonden, een 
veiling voor Kika bracht meer dan 
duizend euro op en werd gecombi-
neerd met een lezing over de Uiver 
door Nicolaas Bakker. De regionale 
januaribeurs trekt ieder jaar veel 
bezoekers, een grote verenigings-
veiling is in aantocht. Drie vereni-
gingen maakten gebruik van het 
aanbod om met een bus op kosten 
van PostNL, KNBF en NVPH naar de 
Postex te reizen: de PPRC was er 
één van. Mooi blad, deels in kleur, 
ook op de website te bewonderen: 
www.pprc.nl

Gaatjes
Zo kleurrijk als het clubblad van de 
PPRC, zo wit is de buitenkant van 
Perfinpost, het ‘Officieel orgaan 
van de Perfin Club Nederland’. De 
inhoud is wel in kleur, aflevering 111 
bevat stukjes over veel verschil-
lende onderwerpen. Nico van der 
Lee schrijft over het raadselachtige 
perfin SB (Algemene Spoorweg-
boekhandel). Er bestaan verschil-
lende varianten, vervalsingen en 
maakwerk, de heren deskundigen 
zijn nog druk bezig de details in 
kaart te brengen, met hulp van 
de verzamelingen van leden. Jan 
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Verhoeven ontdekte het perfin 
(sb 2, Rotterdam) ook in een etiket 
‘Bestellen op Zondag’. 
Als perfins bedoeld waren om 
de postzegelkas te beschermen, 
dan lijkt dat hier toch niet op te 
gaan. Verhoeven: ‘Het perforeren 
van etiketten moeten we maar 
beschouwen als “overbodige luxe”. 
Ik heb dat ook niet eerder gezien en 
ik denk dat dit niet veel is gebeurd.’ 
Uiteraard zijn nieuwe meldingen 
welkom.
Van der Lee geeft ook wat achter-
gronden van de firma Nijgh & Van 
Ditmar, waarvan ook perfins bekend 
zijn. Vervalsingen komen ook in 
perfinland voor; lid worden van 
een gespecialiseerde vereniging is 
dé manier om goed op te hoogte 
te blijven. Ook verzamelaars van 
Belgische perfins worden geïnfor-
meerd over nieuwe vondsten en 
bevindingen (R. Slim). Website: 
www.perfinclub.nl

NEDERLAND OVER DE GRENS

‘Het Dokkumer Lokaaltje’
Het Dokkumer lokaaltje was een 
populair Fries lied in de jaren ’50. 
Er zijn in die tijd meer dan 100.000 
platen van verkocht. Het lied blijkt 
beroemd tot in de Verenigde Staten, 
zo beroemd dat de Netherlands 
Philately Volume 1/39 er een 
compleet artikel aan wijdt. Het gaat 
over de stoptrein van Leeuwarden, 
via Stiens, Forwerd, Dokkum en 
Metslawier naar Anjum. De lijn werd 
van 1901 tot 1905 gebruikt door de 
Noord-Friesche Locaalspoorweg-
Maatschappij (NFLS) die in 1905 
werd overgenomen door de Hol-
landsche Yzeren Spoorweg Maat-
schappij. In 1936 werd gestopt met 
passagiersvervoer. In 1940 werd 
de lijn tijdelijk opnieuw gebruikt 
omdat er een tekort aan brandstof 
was voor de lokale bussen. Op 
de lijn was ook een postbeambte 
aanwezig die zorg droeg voor het 
verwerken van post die langs de 

lijn werd  afgegeven. Van 1901 tot 
1919 werd hier een grootrondstem-
pel ‘Leeuwarden-Dokkum’ voor 
gebruikt. Later werden nog enkele 
blokstempels ingevoerd.
Op Ebay duiken de laatste jaren 
steeds postzegelboekjes op met een 
vals stempel Specimen of Ongeldig. 
Met behulp hiervan worden vrijwel 
waardeloze boekjes omgetoverd 
in schijnbare zeldzaamheden (op-
merking: in ons land is dit materiaal 
vooral op Marktplaats te vinden). Er 
wordt een lijst gepresenteerd van 
boekjes die bekend zijn als echt en 
boekjes die 100 % zeker vals zijn. 
Het advies is om alleen materiaal 
met een certificaat van een gerepu-
teerd keurmeester te kopen.
Het tijdschrift sluit af met deel 1 
van een overzicht van al het moois 
dat PostNL het afgelopen jaar heeft 
uitgegeven. Iedere emissie tot en 
met mei wordt uitgebreid thema-
tisch omschreven.
www.asnp1975.com

60 jaar geleden
60 jaar geleden, in 1954, gaven 
Indonesië en Nederlands Nieuw-
Guinea elk twee emissies uit. Voor 
Alan Bartlett is dit een goede reden 
om in het novembernummer van de 
Britse Netherlands Philatelist een 
aantal brieven te tonen. Voor Ne-
derlands Nieuw-Guinea betreft het 
de uitgifte van een aantal waarden 
van het type Paradijsvogel en het 
type Juliana. Indonesië geeft in het 
zelfde jaar een serie uit in verband 
met de uitbarsting van de Gunnung 
Merapi op Centraal Java en een se-
rie kinderzegels. Het feit dat beide 
landen maar twee series uitgeven 
wordt op verschillende wijze uitge-
legd. Nieuw-Guinea is nauwelijks 
bewoond en heeft dus weinig zegels 
nodig. Indonesië echter had al zo 
veel uitgegeven dat er even geen 
zegels nodig waren. Opvallend is 
overigens dat er geen uitgifte is be-
treffende 5 jaar onafhankelijkheid. 
Dit jubileum moet het doen met een 
fraaie herdenkingsenveloppe met 
Soekarno.
Een flink deel van het  nummer 

wordt ingenomen door een 
exponaat van Les Jobbins over de 
eerste emissie. Er wordt een aantal 
bladen getoond dat begint met de 
‘Beknopte Hand leiding Omtrent de 
Bestemming en het Gebruik van 
Postzegels’. Deze wordt gevolgd 
door een aantal proeven waarna 
voorbeelden worden getoond van 
zegels van de verschillende platen 
en het gebruik van de drie zegels op 
brief. Dit wordt gevolgd door een ar-
tikel over de post aan het einde van 
de 16e eeuw waarin wordt getoond 
hoe betalingsinstructies worden 
aangegeven op deze brieven.
Bij het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog werden NSB-ers, 
Duitsers, Oostenrijkers en andere 
staatsvijanden in Nederlands Indië 
geïnterneerd. Vrouwen en kinderen 
bleven hierdoor vaak zonder vader 
achter en voelden zich onveilig. Hier-
voor werden ‘beschermingskampen’ 
ingericht, vaak hotels die van Duitse 
eigenaren waren onteigend. Het tijd-
schrift toont een tweetal brieven van 
deze kampen. Veel van deze geïnter-
neerden werden later op scheeps-
transport gezet met als bedoeling ze 
via Japan naar Duitsland te brengen. 
Dit bleek over het algemeen niet mo-
gelijk waardoor velen pas in 1946/47 
echt thuis kwamen. 
Het grootste artikel wordt als toetje 
bewaard: een artikel over de Dornier 
X. Deze vliegboot deed 5 november 
1930 Nederland aan tijdens zijn 
rondvlucht over de noordelijke en 
zuidelijke Atlantische Oceaan. Dit 
betreft dezelfde vlucht waarvoor 
Suriname in 1931 een luchtpost-
serie uitgaf. Er worden poststukken 
getoond welke in diverse landen 
zijn verstuurd en via Nederland met 
deze vlucht zijn vervoerd.
www.netherlandsphilatelic.org.uk

Sabang en Bergweg 
Nederland onder de Loep heeft 
dit keer twee artikelen over een 
postkantoor. De ene betreft een 
artikel over Sabang, de plaats 
op Sumatra waar de schepen 
uit Europa meestal als eerste 
aanlegden, de tweede het post-
kantoor Bergweg in Rotterdam. 
Beide artikelen hebben een gelijke 
opzet: stempels en fraaie oude 
ansichtkaarten. Overigens was 
Sabang een plaats die in de eerste 
wereldoorlog bezoek kreeg van 
Duitse en Oostenrijkse koopvaar-
dijschepen die er een veilige haven 
zochten. Nederland was neutraal 
terwijl het omringende zeegebied 
in de Britse invloedssfeer lag. Er 
wordt post getoond tussen Sabang 
en Oostenrijk en Duitsland. Het 
postkantoor Bergweg was in 
gebruik van 1910 tot 1940. Het was 
geopend omdat Rotterdam in 1910 
uitbreidingsplannen had aan de 
noordrand. Stempels van dit kan-
toor worden alleen aangetroffen 
op stukken die aan het loket zijn 
afgegeven: aangetekend, expresse, 
pakketkaarten en filtelistische 
brieven. Geen eenvoudig te vinden 
stempel dus.
www.arge-niederlande.de

2½ cent
Californië heeft zijn eigen Ne-
derlandse filatelistenvereniging: 
Netherlands Philatelists of Cali-
fornia. Deze geeft maandelijks een 
nieuwsbrief uit die telkens weer 
het lezen waard is en waar men bo-
vendien iets van opsteekt. Heeft u 
zich wel eens afgevraagd waarom 
we de 2½ cent van Krimpen 
regelmatig op kaarten tegenko-
men terwijl 2 cent genoeg is? De 
verklaring is simpel, de blauwe 2 
cent zegel is veel minder geschikt 
om een mooie stempelafdruk op 
aan te brengen dan de oranje zegel 
van 2½ cent. Filatelisten hadden 
indertijd graag een halve cent 
extra ervoor over om de stempels 
mooi duidelijk te krijgen.
jdlkremer.angelfire.com

 

http://www.perfinclub.nl/
http://www.netherlandsphilatelic.org.uk/
http://www.arge-niederlande.de/
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e oorzaak van de 
schaarste moet worden 
gezocht in een represaille 
maatregel van de Duitse 

bezetter, naar aanleiding van de 
algemene spoorwegstaking die na 
17 september 1944 door de Ne-
derlandse regering in Londen was 
afgekondigd. De staking viel samen 
met de grootste geallieerde lucht-
landingsoperatie uit de geschiede-
nis nabij Arnhem: Operatie Market 
Garden. De Duitse bezettingsmacht 
blokkeerde, bij wijze van represaille 
maatregel, alle voedseltransporten 
naar het westen van Nederland. 
Zes weken duurde de blokkade en 
het gevolg was een catastrofale 
hongersnood in West-Nederland. 

Met de Hongerwinter wordt de winter van 1944-1945 in Nederland 
bedoeld. Dit was een strenge winter met een grote schaarste aan 
voedsel en brandstof aan het eind van de Tweede Wereld oorlog waarin 
twintigduizend Nederlanders omkwamen door de honger en de kou.
door Adam van der Linden

D

Alternatief postvervoer in de   Hongerwinter 1944-1945

In zijn boek ‘De Hunnen’ levert Jan 
Cremer felle kritiek op de regering 
in Londen, die in 1944 opriep tot 
de spoorwegstaking. Deze staking 
heeft volgens Cremer in feite de 
hongerwinter veroorzaakt, doordat 
door die staking voedsel vanuit 
de noordelijke delen van het land 
(waaronder aardappelen uit Gro-
ningen) niet naar de grote steden 
in het hongerende westen vervoerd 
kon worden. De waarheid ligt wel-
licht ergens in het midden.

In deze periode werd het zuiden van 
het land bevrijd. Omdat de frontlijn 
het land in tweeën sneed -ruwweg 
langs de grote rivieren- konden er 
ook geen Limburgse kolen meer 

kwam nog bij dat de gehele post-
verzorging al een klap had gekregen 
omdat vele postbodes en andere 
PTT-medewerkers in Duitsland 
tewerkgesteld waren.

Ramp met de Groningen IV
De SS Groningen IV was een 
veerboot van de Groningen-Lemmer 
Stoombootmaatschappij, de rederij 
van de gebroeders Nieveen. Het 
schip was in gebruik tussen Lemmer 
en Amsterdam. De Groningen IV is 
in de nacht van 8 op 9 januari 1945 
gezonken na een aanvaring met het 
zusterschip Jan Nieveen omdat de 
lichten geblindeerd moesten zijn. 
Over het aantal mensen dat bij deze 
aanvaring om het leven kwam be-
staat geen duidelijkheid. De cijfers 
lopen uiteen van 13-50 personen. 
De ramp vond plaats tijdens de 
hongerwinter; de veerdienst van de 
Lemmerboot werd toen veelvul-
dig gebruikt door mensen uit 
het westen van Nederland die op 
hongertocht naar Friesland gingen 
om eten te kopen.
Na de oorlog, in september 1946, is 

estafette tweede wereldoorlog 7

naar West-Nederland worden ver-
voerd. De rivieren en het IJsselmeer 
waren dichtvroren en omdat vervoer 
over land ook niet meer mogelijk 
was, werd het westen van voedsel, 
hulpgoederen, brandstoffen (zoals 
kolen), kleding en medicamenten 
afgesneden. In het zicht van de be-
vrijding stierven door deze blokkade 
in de eerste maanden van 1945 
meer dan 20.000 Nederlanders de 
hongerdood.

Postvervoer
Het postvervoer liep normaal veelal 
via treinen en vrachtauto ‘s. Zoals 
hierboven geschetst was vervoer 
met deze transportmiddelen niet 
of nauwelijks meer mogelijk. Daar 
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het wrak gelicht en naar Enkhuizen 
gebracht. Het bleek niet meer te 
herstellen en is geveild en gesloopt.

Postvervoer
Deze Lemmerboot heeft veel post 
vervoerd naar Amsterdam. Vanaf 
september 1944 waren postpak-
ketten niet meer toegestaan. Wel 
werden nog geruime tijd briefpakjes 
tot maximaal 2 kg. aangeboden 
en vervoerd. Dit werd eens temeer 
duidelijk na het lichten van het 
scheepswrak van de Groningen IV. 
In december 1946, na het bergen 
en drogen van de 270 zakken post, 
bleven slechts 3 à 4 zakken met 
correspondentie over. Wat nog 
leesbaar was werd alsnog bezorgd 
en voorzien van een PTT-strookje. 
De inhoud van de overige zakken 
bestond uit pakjes met levens-
middelen.

afb. 1: Groningen, 3 januari 1945. 
Briefkaart met bestemming 
Utrecht. Tarief 5 cent. Voorbeeld van 
een poststuk dat nog kon worden 
bezorgd. Let op de foutieve tekst op 

het strookje: ‘einde 1944 gezonken’ 
in plaats van ‘januari 1945’.

Vervoer met  
particuliere diensten
De PTT werkte feitelijk nog op een 
laag pitje. Vooral het vervoer naar 
de grote steden was nauwelijks 
mogelijk. Binnen de grote steden 
werd nog wel post bezorgd. Een 
aantal vervoerbedrijven zag hierin 
een extra verdienste door post in te 
nemen en naar plaatsen te brengen 
vanwaar de bestelling nog functi-
oneerde. Volgens de postwet had 
PTT echter het alleenrecht op de 
postbezorging. Zodoende moesten 
poststukken te allen tijde worden 
voorzien van postzegels, ook al 
vulde een andere partij een gedeelte 
van het vervoer in. Van de hoogte 
van de bedragen die in rekening zijn 
gebracht is niets bekend, evenals de 
methode van vervoer. Dichtbij zou 
per paard en wagen kunnen, vracht-
auto ’s gestookt op houtgas en als er 
water in de buurt was, per schip. 

In dit artikel wordt het postvervoer 

via het Rode kruis niet behandeld 
omdat deze in een vorig artikel is 
beschreven.

afb. 2: Rotterdam/Utrecht-Station, 
9 februari 1945. Brief met bestem-
ming Utrecht. Tarief: lokale brief 
5 cent. Verzonden per ‘speciale 
pakketten- en boodschappendienst 
vanuit Rotterdam naar Utrecht’ en 
daar gepost. Hergebruik van een 
enveloppe van het ‘Instituut voor 
Muziektheorie’.
 
afb. 3: Stempel van de vervoerder.

afb. 4: Groningen, 29 maart 1945. 
Brief per koerier met bestemming 
Soest. Onderweg door oorlogshan-
delingen grotendeels verbrand, 
en omwille van de snelheid via het 
‘Bureau Afvoer Burgerbevolking’ 
(alleen de naam al…) in Den haag, 
doorgestuurd naar Soest met on-
derstaand begeleidend schrijven.

afb. 5: ’s-Gravenhage, 4 april 1945. 
Het begeleidend schrijven waarvan 
de tekst voor zich spreekt.

afb. 6: Enkhuizen, 31 maart 1945. 
Brief met bestemming Utrecht. 
Tarief: brief tot 20 gram 7½ cent. 
De N.V. Expeditie van Doorn was 
gevestigd te Amersfoort. Kennelijk 
konden brieven bij een dependance 
in Enkhuizen worden aangeleverd 
(andere plaatsen zoals Haarlem zijn 
ook bekend) en nadien bezorgd (via 
Amersfoort?) in Utrecht.

afb. 7: ’s-Gravenhage/Amsterdam, 
7 april 1945. Brief met bestemming 
Amsterdam. Tarief: brief tot 20 gram 
7½ cent. De brief is meegegeven 
aan ‘Boelhouwer’s Autodiensten’ te 
‘s-Gravenhage (achterzijde) en op 
de post gedaan in Amsterdam. Men 
had kunnen volstaan met 5 cent 
voor een lokale brief in Amsterdam. 
Aankomst 9 april 1945.

Geraadpleegde literatuur
1981, Nederlandse Oorlogspost rondom de 
Tweede Wereldoorlog, Drs. W.J. van Doorn.
Internet, Wikipedia.
1990, Binnenlandse en Internationale Post-
tarieven van Nederland, Mr. W.S. da Costa.
Eigen onderzoek.
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door Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2016)

De zakelijke zegels 
ontwerp Bilak met een ‘1’

e kraamkamer wordt 
gelezen en daaraan dan-
ken we onder meer deze 
goede suggestie van de 

heer Kooij uit Zwolle. Hij ontdekte 
grootte-verschillen in de zegelteke-
ning en en passant ook verschillen 
in tanding en UV-reactie welke nog 
niet waren gemeld door de Speciale 
Catalogus van de NVPH.
De zakelijke zegels -ontwerp Bilak- 
met een ‘1’ zijn sinds 1 juli 2010 
verkrijgbaar in hangboekjes met 
50 zegels [2 los + 12 rijen van 4].
Anders dan in de catalogus vermeld 
werden de zegels gedrukt in offset 
bij Walsall Security Printing, Walsall 
bij Birmingham, Engeland.
In de loop van 2012 was een nieuwe 
drukorder geplaatst echter nu bij 
Joh. Enschedé Security Stamp 

D
Printing in Haarlem. Ook in Haarlem 
is voor deze zegels offset toegepast.
De zegels, die al in 2012 in omloop 
werden gebracht, vielen in eerste 
instantie op door een andere UV-
reactie. Een toen ongebruikelijke 
I-vormige fosforbalk.
Het problematische van de diverse 
zakenzegels is dat de toegankelijk-
heid van postfris materiaal belem-
merd wordt door de hoge aanschaf-
prijs voor 50 of meer exemplaren 
(bij de rolzegels voor zakelijk 
gebruik). Pas bij gebruikt materiaal 
valt het een oplettende verzamelaar 
misschien op dat er iets is veran-
derd. En dan zijn we vele maanden 
verder!

Het slagveld bekijkend kunnen we 
voorlopig vaststellen dat er 4 ver-

schijningsvarianten zijn:
2747A: de bij WSP gedrukte zegels 
in hangboekjes met een L-vormige 
fosforbalk. (1)
––: de bij WSP gedrukte zegels met 
een L-vormige fosforbalk welke ten 
behoeve van het Philatelic Bureau* 
volledig zijn doorgestanst. (2)
2747Ba:  de bij JESSP gedrukte 
zegels in hangboekjes met een 
I-vormige fosforbalk. (3+4)
2747Bb:  de bij JESSP gedrukte 
zegels in hangboekjes met een 
L-vormige fosforbalk. (5+6)
De hangboekjes van JESSP hebben 
dezelfde indeling als die van WSP, 
echter het hangoog (7+8) is anders 
en de aanduiding voor de plaat-
nummers [elke kleur een eigen 
nummer] is verdwenen.
Bij het onderscheiden van de losse 

zegelvarianten is dat laatste uiter-
aard niet zo behulpzaam. Daarvoor 
zijn andere kenmerken van belang:
• slittanding 14½:14 met 18/15 tan-

den horizontaal/verticaal bij WSP 
en slittanding 13½:13½ met 17/14 
tanden horizontaal/verticaal bij 
JESSP; de stans voor losse zegels 
bij WSP heeft dezelfde perforatie-
maat als die van de hangboekjes 
echter de afwerking is zeer grof.

• papierrichting | bij WSP en <-> bij 
JESSP

• de rasterhoek van magenta is 
45 graden bij WSP (9), echter 
15 graden bij JESSP (10).

En wat nu door de heer Kooij is 
ontdekt, is dat de zegeltekenings-
afmetingen sterk afwijken:
23x18.5mm bij WSP en 22x17.5mm 
bij JESSP.

* PostNL / CollectClub heeft dit uitbe-
steed. Eerst bij WSP, echter sinds oktober 
2014 bij International Security Printing, 
Wolverhampton [waarheen de voormalige 
zegeldrukkerij uit Walsall is verhuisd].
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m de incassodienst soepel 
te laten verlopen zijn 
naast specifieke regelge-
ving en voorschriften ook 

speciale enveloppen en formulieren, 
bijzondere portzegels en specifieke 
administratieve stempels in gebruik 
geweest. Zij laten bij uitstek zien 
hoe dit onderdeel van de posterijen 
functioneerde. Dichterbij de dienst 
kun je bijna niet komen. Afgaand 
op de letterlijke betekenis van het 
woord filatelie (de liefde voor de 
zegel) is het beschrijven van een 
vorm van postale dienstverlening 
begripsondersteunend en daarmee 
dienstig aan de filatelie zelf.

Begripsomschrijving. 
De ‘Service des Recouvrements’ 
kennen wij in Nederland als de 
‘dienst in te vorderen waarden’. 
In het Engels spreken we van de 
‘recovering of debts’ en in het Duits 
van ‘Postauftrag’. Het gaat om 
de invordering van commerciële 
waarden zoals wissels, facturen, 
promessen, etc.
Bij de verkoop van een goed of 
dienst zonder directe betaling 
ontstaat een schuldverhouding 
tussen de verkoper en de koper. De 
verkoper verleent in feite krediet 
aan de koper. Tussen koper en 
verkoper kunnen over de betaling 
verschillende afspraken worden 
gemaakt zowel wat het tijdstip van 
betaling betreft als de wijze waarop. 
Indien niet van directe betaling 
sprake was, werd in het verleden bij 
het internationale handelsverkeer 
door de schuldenaar (de koper) 
dikwijls een wissel uitgeschreven 
met daarop de datum waarop het 
verschuldigde bedrag betaalbaar 
was. In het binnenlands verkeer, 

Dit artikel gaat in op de werking van de dienst ‘in te vorderen 
waarden’ in Frankrijk en laat zien hoe deze dienst nu precies 
werkte. Het onderwerp is ‘de regels van het spel’ en niet het laten 
zien van een collectie met de meest exotische frankeringen, 
noch de Valeur-à-Recouvrer zegels zelf. Een goed begrip van 
het functioneren van de postdienst geeft meer betekenis aan 
de (post)zegels die we als verzamelaar tegenkomen, zelfs aan de 
meeste eenvoudige ‘back of the book’ zegels.
door Edwin Voerman

O

in Europa. Indien gewenst kon 
de crediteur zijn geïncasseerde 
vordering(en) direct op zijn reke-
ning laten bijschrijven. 
De ‘Service des Recouvrements’ 
kent duidelijke regels, maar is toch 
niet voor iedereen direct toegan-
kelijk, omdat de gebruikte port- en 
postzegels veelal tot de categorie 
‘back of the book’ behoren, daar-
mee relatief onbekend zijn en een 
goed begrip van de gang van zaken 
vereist is om zich de materie met 
succes eigen te kunnen maken. 
Voor sommigen betekent dit een 
hinderpaal, maar voor de echte puz-
zelaars vormt dit gegeven juist een 
stimulans. Bovendien heeft u het 
rijk vrijwel alleen!

Beknopte geschiedenis  
van de incassodienst
De postdienst was bij uitstek 
geschikt om in de incassobe-
hoefte van crediteuren te voorzien 
vanwege haar fijnmazige kantoren-
net en haar bekendheid met het 
behandelen van geldswaarden. Al 
eeuwen zijn de posterijen gebruikt 
om betalingen te faciliteren en al in 
1817 kwam de postwissel (Mandat 
de Poste) op de markt. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw nam 
het gebruik van dit betaalmiddel 
een grote vlucht. De schuldenaar 
kocht een postwissel voor het 
bedrag dat hij de verkoper schuldig 
was verhoogd met wat kantoor-
kosten. Het postkantoor stuurde 
de postwissel vervolgens naar het 
kantoor van de begunstigde. Die 
laatste kreeg een verzoekje zich 
met legitimatie op het kantoor van 
uitbetaling te melden en kon dan 
kiezen uit contant geld of vanaf 
1918 voor bijschrijving op zijn post-
girorekening.

Opkomst warenhuizen
Maar niet iedereen kon of wilde 
direct betalen. Ten gevolge van de 
toegenomen kredietbehoefte bij 
het publiek bereikte de Nationale 
Vergadering al in 1848 een voorstel 
om een postale incassodienst in 
het leven te roepen. De Vergadering 
wees dit voorstel echter af met 
het argument dat de banken reeds 
in deze behoefte voorzagen. De 

waarbij koper en verkoper op enige 
afstand van elkaar woonden, werd 
een schuldbekentenis, ook wel pro-
messe genaamd, getekend waarop 
de koper beloofde op een bepaald 
tijdstip te zullen betalen aan een 
in de schuldbekentenis genoemd 
bedrijf of persoon. Evenals wissels 
konden deze promessen op hun 
beurt ook weer verhandelbaar zijn. 
Wie snel geld wilde hebben, ver-
zocht zijn bank de schuldbekente-
nis ‘te verdisconteren’. Hierbij werd 
het bedrag van de schuldbekentenis 
per direct aan de schuldeiser uitge-
keerd onder vermindering van een 
rentevoet gedurende de nog reste-
rende looptijd van de schuldbeken-
tenis en een bijkomende provisie. 
Uiteraard moest de bank vertrou-
wen hebben in de schuldenaar of 
in de bank van de schuldenaar en 
moest bij non betaling verhaal op 
de schuldeiser mogelijk zijn die 
door zijn bank immers vooruit was 
afgerekend. De verdiscontering van 
schuldvorderingen, hoe interessant 
op zich ook, valt buiten het bestek 
van dit artikel. 

Girorekening
De praktijk van uitgestelde betaling 
bracht aan de kant van de verko-
per de behoefte met zich mee de 
schuldbekentenis op enig moment 
te incasseren. Het overschrijven van 
geld, laat staan betalen via internet 
of mobiele telefoon zoals wij dat 
heden ten dage kennen, kwam 
immers pas veel later kijken. In 
Frankrijk werd in 1918 de mogelijk-
heid gecreëerd om een girorekening 
te openen en voor het geldverkeer 
te gebruiken. 
Daarmee behoorde het land 
overigens tot de hekkensluiters 

Valeurs-à-Recouvrer
(in te vorderen waarden)

stormachtige ontwikkeling van de 
economie in de daarop volgende 
kwart eeuw met onder andere de 
opkomst van de grote warenhuizen 
had tot gevolg dat de behoefte aan 
krediet bij het grote publiek zeer 
sterk toenam. In deze behoefte kon 
het bankwezen niet voorzien omdat 
de banken geen kantoren op het 
platteland hadden. De posterijen 
daarentegen kwamen dagelijks tot 
in de kleinste gehuchten van Frank-
rijk. Zowel banken als particulieren 
maakten zelf al jaren van de poste-
rijen gebruik voor het incasseren 
van vorderingen op basis van een 
circulaire uit 1860 die toestond dat 
aan brievenbestellers op persoon-
lijke titel werd gevraagd incasso-
diensten uit te voeren zonder enige 
aansprakelijkheid van de posterijen 
zelf overigens. Dit kon zo natuurlijk 
niet eindeloos doorgaan, want af-
gezien van het toegenomen volume 
aan incasso-opdrachten ontstond 
er ook een moreel probleem. 

Adolphe Louis Cochery 
Op initiatief van Adolphe Louis 
Cochery (1819-1900), minister van 
de Post- en Telegraafdienst van 
5 februari 1879 tot 30 maart 1885 
kwam er een officiële incassodienst 
tot stand. (afb. 1).
Bij wet van 7 april 1879 werden 
de posterijen in Frankrijk officieel 
met het incasseren van geldswaar-
dige papieren belast. Voor grotere 
bedragen liep de incasso overigens 
meestal via de banken. Er bestond 
dus geen verplichting om gebruik 
te maken van de postdienst voor 

Afb. 1. Adolphe Louis Cochery
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Afb. 2. Op deze envelop is rechts goed 
te zien dat de crediteur ‘La Compagnie 
Singer’ reeds zijn postgirorekeningnummer 
waarop de afrekening van de te incas-
seren vorderingen moest plaatsvinden op 
envelop 1488 heeft gestempeld. De envelop 

is verzonden van kantoor Rochefort in het 
departement Charente Inférieure, naar 
het hulpkantoor Genouillé in hetzelfde 
departement. Genouillé moest tot incasso 
overgaan.

Afb. 3. Envelop 212bis voor het incasseren van vorderingen door de posterijen reeds 
voorgefrankeerd met een zegel van 25c type Sage. Deze envelop zou in 1883 worden 
vervangen door envelop 1488.

Afb. 4. Envelop 214bis waarin de (al of niet) geïncasseerde vorderingen weer retour werden ge-
zonden aan het kantoor van de crediteur. Deze envelop werd later vervangen door envelop 1494.

Afb. 5. Algemene dienstenvelop 819 is door 
kantoor Paris XVIII ambtelijk aangetekend 
ingezonden aan kantoor Le Mans, het 
kantoor van de opdrachtgever/crediteur. 
De envelop bevatte 2 onbetaald gebleven 
facturen. Kantoor Paris schreef dan ook 
met rood krijt ‘Taxe 2F’ op de envelop, het 
‘droit de présentation’ voor 2 onbetaald 
gebleven facturen. In Le Mans heeft het 

kantoor aldaar 2 stuks VAR-zegels geplakt 
van elk 1F en de envelop met de niet geïn-
casseerde facturen naar de opdrachtgever/
crediteur gezonden. De stempel R (van 
recommandé/aangetekend) was voor het 
normale aangetekende verkeer al in 1909 
vervangen door papieren R-strookjes, maar 
voor interne stukken bleven veel kantoren 
dit stempeltje nog lang gebruiken.

de incasso van geldswaardige 
papieren. In het vervolg zal ik deze 
stukken gemakshalve ‘facturen’ 
noemen. Deze wet trad in werking 
op 15 juni 1879. In eerste instantie 
ging het om een binnenlandse 
dienst waarvan aanvankelijk nog 
een veertigtal grotere plaatsen 
waren uitgesloten. Bovendien 
mocht per opdrachtgever niet meer 
dan 500 francs per keer worden 
geïncasseerd. Achtergrond van 
deze beperkingen was het gegeven 
dat de Posterijen op het gebied van 
de incasso van waardepapieren nu 
eenmaal geen monopolie hadden 
en de banken niet hinderlijk voor 
de voeten wilden lopen. Maar deze 
gevoeligheid bleek onterecht. De 
banken maakten zelf ruimschoots 

gebruik van de posterijen voor wat 
hun incasso’s op het platteland 
betreft en door de tijd heen is 
gebleken dat het toch voornamelijk 
de kleinere bedragen waren die via 
de post werden geïncasseerd. In 
de loop van 1879 werd het aantal 
uitgesloten plaatsen al sterk terug-
gebracht en in 1880 werd de dienst 
zelfs uitgebreid tot de Franse 
kantoren in het Midden-Oosten. 

Ook buitenland
Vanaf 1880 werd de dienst 
geleidelijk aan verder uitgebreid 
naar het buitenland te beginnen 
met Zwitserland op 6 januari 1880. 
Nederland volgde op 21 mei van 
datzelfde jaar. Voor Monaco golden 
de binnenlandse Franse voor-

schriften. Vanaf 14 juni 1881 werd 
de mogelijkheid geïntroduceerd 
om protest te laten aantekenen 
in geval van non-betaling. Hierbij 
verzet de schuldenaar zich tegen 
betaling en verklaart dit schrifte-
lijk ofwel op de factuur zelf ofwel 
in een afzonderlijke akte. Dit is 
noodzakelijk voor de verdere gang 
van zaken die buiten het bestek 
van dit artikel valt. Geleidelijk aan 
wordt de dienst verder uitgebreid 
naar de overzeese kantoren. 
Overigens heeft de incassodienst 
in de koloniën nooit een grote 
vlucht genomen wegens het hoge 
percentage wanbetalingen. De 
remboursdienst met zijn ‘boter 
bij de vis’ beginsel liep daar veel 
beter. 

Sneller betalingsverkeer
In de tweede helft van de 20e eeuw 
komt er geleidelijk aan een einde 
aan deze dienst wegens de opkomst 
van veel sneller betalingsverkeer 
voor de afhandeling van betrek-
kelijk eenvoudige transacties. Voor 
echt ingewikkelde krediettrans-
acties openen handelsbanken (in 
bankjargon: ‘stellen’ genaamd) 
zogenoemde ‘letters of credit’ ten 
gunste van de kopende partij. De 
verkoper kan pas aan zijn geld 
komen indien hij aan alle in deze 
kredietbrieven genoemde leverings-
voorwaarden heeft voldaan. Zodra 
de bank van de verkoper èn die van 
de koper van mening zijn dat de 
transactie perfect is, maakt de bank 
van de koper geld over naar de bank 
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Datum Brief- Aanteken- Vaste Provisie per onbe- Briefpost retourenvelop voor Vergoeding
 port (1) recht (2) vergoeding (3) taalde factuur (4) niet-girorekeninghouders (5) per protest (6)

15 jun 1879 0 0 25c - - -
1 apr 1892 0 0 25c 10c - -
1 jan 1917 15c 15c - 20c - -
1 apr 1920 25c 25c - 30c - -
25 mrt 1924 25c 40c - 30c - -
16 jul 1925 30c 50c - 40c - -
1 mei 1926 40c 60c - 50c 30c 5F
9 aug 1926 50c 60c - 60c 30c 5F
21 apr 1930 50c 1F - 60c - 5F
9 apr 1931 50c 1F - 1F - 5F
18 jul 1932 50c 1F25 - 1F - 5F
12 jul 1937 65c 1F50 - 1F - 5F
17 nov 1938 90c 1F60 - 1F - 5F
1 dec 1939 1F 2F - 1F - 5F
5 jan 1942 1F50 3F - 1F50 - 5F
1 mrt 1945 2F 4F - 3F - 10F
1 jan 1946 3F 6F - 5F - 15F
1 jan 1947 5F 10F - 8F - 25F
2 jan 1947 4F50 9F50 - 7F50 - 24F
1 mrt 1947 4F50 9F - 7F - 20F
8 jul 1947 6F 14F - 10F - 30F
21 sep 1948 10F 20F - 15F - 50F
6 jan 1949 15F 40F - 20F - 80F
1 jul 1949 15F 25F - 20F - 80F
8 dec 1951 15F 25F - 25F - 100F
1 jul 1957 20F 45F - 35F - 150F
6 jan 1959 25F 60F - 35F - 200F

van de verkoper die tenslotte door 
zijn bank wordt uitbetaald. Deze 
transacties zijn voor de posterijen 
veel te ingewikkeld en ontstijgen 
de eenvoudige recht-toe-recht-aan 
incasso in ruime mate. 

Succesvol
Aanvankelijk is de ontwikkeling van 
de incassodienst zeer succesvol 
geweest, ja zelfs stormachtig. In 
1879, het eerste jaar van de dienst, 
werden er 423.000 incasso’s afge-
handeld en in 1913 waren dat er al 
24½ miljoen! De piek werd bereikt 
in 1926 met 42 miljoen stuks. Daar-
na volgde een scherpe daling tot 
circa 11 miljoen in 1945. Vervolgens 
herstelde het aantal incasso’s zich 
nog wel tot zo’n 17 miljoen in 1954, 
maar daarna werd het toch echt 
minder. Oorzaken moeten worden 
gezocht in het toegenomen gebruik 
van verzending onder rembours, 
de opkomst van girocheques, de 
ontwikkeling van de acceptgiro en 
de opkomst van het consumptief 
krediet met zijn regelmatige maan-
delijkse betalingen. Het zijn met 
name de voorheen grote gebruikers 
van de incassodienst geweest -zo-
als verzekeringsmaatschappijen en 
grote warenhuizen- die later over-
schakelden op acceptgiro en het 
verstrekken van krediet op afbeta-
ling. Het effectueren van incasso’s 
is tegenwoordig in handen van 
particuliere ondernemingen, maar 
dan praten we over ‘probleemgeval-
len’. Voor het overige is de behoefte 
aan de postale incassodienst 
ingehaald door veel modernere 
betaalwijzen tot uw smartphone 
aan toe. Navraag in Frankrijk leert 
dat alle bepalingen met betrekking 
tot de incassodienst per 31 decem-
ber 2005 zijn komen te vervallen. 
Stukken van na 1970 zijn al moeilijk 
te vinden en aangenomen mag 
worden dat deze dienst, nadat zij 
is ingehaald door de nieuwe tijd, 
een zachte dood is gestorven. De 
buitenlandse incassodienst is al in 
1981 opgeheven.

Rembours
In 1896 werd aan de ‘Service des 
Recouvrements’ de mogelijkheid 
van zendingen tegen rembours toe-
gevoegd (‘Envois contre Rembour-
sement’). In feite gaat het hier om 
een pakjesdienst waarbij het pakje 
slechts tegen contante betaling 
wordt afgegeven. De begunstigde, 
de verkoper, krijgt van de post het 
vastgestelde bedrag onder aftrek 
van kosten bijgeschreven op zijn 
rekening of ontvangt een cheque. 

Deze dienst valt onder dezelfde re-
gels die gelden voor de ‘Service des 
Recouvrements’. Het grote verschil 
tussen beide diensten is natuurlijk 
dat er in geval van levering onder 
rembours geen schuldverhouding 
tussen koper en verkoper ontstaat. 
Er wordt slechts geleverd tegen 
directe betaling. Deze vorm van 
dienstverlening bestaat voor het 
binnenland nog steeds. Voor het 
buitenland is de dienst in 1976 
beëindigd omdat er te weinig 
gebruik van werd gemaakt. Hoewel 
de Remboursdienst sterke aan-
knopingspunten met de ‘Service 
des Recouvrements’ kent, valt dit 
onderwerp verder buiten het bestek 
van dit artikel.

(1) Deze rubriek betreft het te betalen briefport voor dienstenvelop 
1488 voorheen 212bis). In deze kolom is steeds sprake van het 
tarief van de 1e gewichtsklasse.
(2) Voor de ‘Valeurs-à-Recouvrer’ zendingen 1488 gold een 
 verlaagd aantekenrecht van 1 januari 1917 tot 18 juli 1932 en van 
21 september 1948 tot 1 juli 1957.
(3) Een vaste vergoeding geldend tot 1 januari 1917.

(4) Te betalen recht van aanbieding (‘taxe de présentation’) in geval 
van non-betaling per aangeboden factuur.
(5) Gedurende korte tijd werd er voor het verzenden van de retouren-
velop 1494) een vergoeding gevraagd indien de envelop een postwis-
sel ten gunste van de crediteur bevatte. Indien de crediteur rekening-
houder bij de postgirodienst was, kwam dit tarief te vervallen.
(6) Vergoeding per geprotesteerde factuur.

Datum Heffing per onbetaald gebleven factuur

1 februari 1892 10 centimes
30 december 1916 20 centimes
29 maart 1920 30 centimes
13 juli 1925 40 centimes
29 april 1926 50 centimes
5 augustus 1926 60 centimes
31 maart 1931 1 franc

Tabel 1: de heffing op niet betaalde stukken tussen 1892 en 1931.

Incasso procedure
Indien een verkoper betaald wilde 
worden, leverde hij bij zijn kantoor 
een speciaal daartoe verkregen en-
velop in waarin hij de te incasseren 
facturen had gestoken alsmede een 
borderel waarop deze in te vorderen 
waarden stuk voor stuk stonden 
opgesomd. In eerste instantie 
mochten er niet meer dan 15 in te 
vorderen facturen in één envelop 
zitten en mocht het te incasseren 
bedrag de 500F per factuur niet 
overstijgen. De verkoper schreef 
zijn naam, adres en woonplaatsge-
gevens op zowel de envelop als op 
de borderel en vulde deze verder in 
met de gegevens van de meegezon-
den facturen. Het kantoor van de 

verkoper stuurde deze speciale en-
velop (ambtelijk) aangetekend naar 
het dichtstbijzijnde postkantoor in 
de buurt van de schuldenaar. Daar 
werden de bestellers belast met 
het incasseren van de facturen. De 
bestellers mochten geen deelbeta-
lingen accepteren.
Op de meegezonden borderel werd 
aangetekend welke facturen wel wa-
ren voldaan, welke onbetaald waren 
gebleven en welke onverrichter zake 
retour zouden worden gestuurd dan 
wel dienden te worden doorgezon-
den ter incasso elders. Voorts werd 
de definitieve afrekening op de 
borderel aangetekend. Nadat het 
rondje was gemaakt, inclusief een 
tweede aanbieding indien noodza-
kelijk, werd de afrekening samen 
met de eventueel onbetaald geble-
ven facturen teruggestuurd naar 
het postkantoor van de verkoper in 
een speciale envelop en eveneens 
ambtelijk aangetekend. Het kantoor 
zorgde er ook voor dat de verkoper 
zijn onbetaald gebleven facturen 
weer terug kreeg. Vanaf 1918 kon 
de verkoper kiezen uit bijschrij-
ving van de netto opbrengst op 

Tabel 2: Tarief binnenland.
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Afb. 7. Het postkantoor van Surgères (Charente Inférieure) kreeg op 9 maart 1939 vijf 
enveloppen 1488 binnen afkomstig van verschillende kantoren in den lande met te innen 
facturen. Het kantoor Surgères bundelde de voorzijden van deze enveloppen met een stukje 
touw en archiveerde ze op de dag van binnenkomst.

Gebruikte enveloppen en 
 formulieren in het binnen
landse verkeer
Zoals we onder ‘procedure’ zagen, 
kende de incassodienst speciale 
enveloppen en formulieren om deze 
vorm van dienstverlening in goede 
banen te leiden. Ik laat ze onder-
staand successievelijk aan de orde 
komen.

Envelop 1488 (voorheen 212bis)
Envelop met opschrift ‘Valeurs-à-
Recouvrer’ (in te vorderen waarden) 
om de te Incasseren facturen inclu-
sief de borderel van afrekening van 
het postkantoor van de verkoper 
naar dat van de koper te sturen. 
Vanaf het begin van de dienst in 
1879 kon iedereen die een factuur 
te innen had naar het postkantoor 
stappen en daar een envelop 212bis 
(afb. 3) en een borderel 212 opha-
len. Beide stukken waren gratis met 
dien verstande dat de envelop door 
een postambtenaar was voorge-
frankeerd met een postzegel van 
25c die het vastrecht vertegenwoor-
digde dat gold tot 1 januari 1917. 
Dit bedrag kwam overeen met het 
aantekenrecht voor een binnen-
landse brief zoals dat met ingang 
van 16 januari 1879 gold. Zie tabel 
2, kolom 3. Pas in 1899 werd de 
envelop niet langer voorgefrankeerd 
uitgereikt, maar blanco verstrekt 
tegen de geldende kostprijs van 20c 
per 50 stuks. De gebruiker moest 
nu dus zelf met 25c frankeren. In 
1883 is envelop 212bis vervangen 
door envelop 1488 en het borde-
relnummer is gewijzigd van 212 in 
1485.

Envelop 1494 (voorheen 214bis) 
Envelop met opschrift ‘Valeurs re-
couvrées’ (ingevorderde waarden). 
(afb.4). Vanaf de dertiger jaren van 
de vorige eeuw werd daar nog de 
zinsnede ‘Règlement de Compte’ 
(afrekening) aan toegevoegd welk 
opschrift nog weer later de meest 
prominente aanduiding op deze 
envelop zou worden. In deze enve-
lop werden de onbetaald gebleven 
facturen van het postkantoor van 
de koper teruggestuurd naar het 
kantoor van de verkoper  alsmede 
de oorspronkelijke borderel voor-
zien van de afrekening voor de 
verkoper. 
In plaats van envelop 1494, maar 
met dezelfde functie, zijn voor 
de afrekening ook de ‘algemene 
dienstenveloppen’ 716, 819 en 1417 
gebruikt. Middels het plaatsen van 
stempels, en/of het handmatig 
aanbrengen van aantekeningen 
of het plakken van Valeur-à-
Recouvrer- zegels, hierna genoemd 
‘VAR-zegels’ blijkt dan dat het om 
een poststuk van de incassodienst 
gaat. (afb. 5).
In tegenstelling tot bijv. Nederland 
kende Frankrijk geen specifieke en-
veloppen voor onbetaald gebleven 
facturen. Nederland gebruikte voor 
die gevallen envelop 237 met als 
opschrift ‘Valeurs Non Recouvrées’. 
Geïncasseerd of niet, alles ging in 
Frankrijk in dezelfde retourenvelop 
met opschrift ‘Valeurs  Recouvrées’. 
Een enkele maal voegde de 
beambte met de hand het woordje 
‘non’ met de pen toe. Uit de franke-
ring van de retourenvelop valt op te 
maken of er sprake is van mislukte 

Afb. 6. Op deze borderel van afrekening 1485 kunnen we een aantal zaken onderscheiden. 
De opdrachtgever/crediteur Union Universelle heeft de namen van zijn debiteuren netjes 
in alfabetische volgorde onder elkaar geschreven. De Union heeft de borderel samen met 
envelop 1488 ‘Valeurs à Recouvrer’ alsmede de te incasseren facturen bij zijn postkantoor 
ingeleverd. De Union heeft 15 facturen ter incasso gezonden. Het gaat om 11 facturen ter 
waarde van 5F50 en 4 facturen van 10F voor een totaal te incasseren bedrag van 100F50. 
De postbode heeft rechts van de bedragen met de pen netjes aangegeven hoe hij met de 
facturen is gevaren. Achter de betaalde facturen heeft hij een ‘P’ geschreven van ‘payé’. 
Dat zijn er 6. Dan zijn er 6 personen die hebben geweigerd te betalen. Achter die facturen 
staat ‘Ref.’ geschreven van ‘Réfusé’. Dan zijn er nog 3 facturen over. 1 persoon is overleden. 
Achter die factuur staat ‘décédé’. 1 factuur is niet aan het juiste adres aangeschreven, want 
er staat ‘ínconnu’ van ‘onbekend’ en 1 factuur moet elders worden geïncasseerd. Hierachter 
staat ‘reexp.’ van ‘doorzenden’. Helemaal rechts op de borderel zien we de afrekening voor 
de opdrachtgever. Teleurstellend! We beginnen weer met het totaal van 100F50. Afgetrok-
ken wordt het bedrag dat niet is geïncasseerd (53F vermeerderd met de door te sturen fac-
tuur van 10F totaal 63F niet geïncasseerd). De beambte heeft 37F50 weten binnen te harken 
(5 x 5F50 plus 1 x 10F). Van dat bedrag moeten nog de volgende kosten af: 1F80 zegelrecht, 
6 x 1F voor 6 geweigerde facturen en 75c stortingsrecht. De opdrachtgever krijgt dus 28F95 
op zijn postgirorekening bijgeschreven en er is zo te zien voor hem nog een hoop werk aan 
de winkel voor wat betreft de niet betaalde facturen. De port voor de geweigerde facturen is 
voldaan middels het op de borderel aanbrengen van 6 VAR-zegels van elk 1F.

zijn girorekening of voor contante 
betaling. Veel bedrijven hielden er 
natuurlijk een girorekening op na 
en op veel enveloppen 1488 waarin 
de te incasseren facturen waren 
gestoken, zie je het gironummer van 
de begunstigde reeds op de envelop 
vermeld bij zijn naam, adres en 
woonplaatsgegevens. (afb. 2). Het 
vervolgtraject van de onbetaald ge-

bleven facturen viel niet onder het 
aandachtsgebied van de posterijen. 
Uiteraard kon de verkoper deze 
facturen best nog eens ter incasso 
via de postdienst aanbieden, maar 
deze was niet verantwoordelijk voor 
het al of niet slagen van de incasso-
poging. De posterijen hadden hier 
een inspanningsverplichting en 
geen succesverplichting. 
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incasso’s en op de borderel kon 
precies worden aangetekend wat 
per factuur de situatie was. Deze 
gang van zaken gold ook voor het 
verkeer met het buitenland.

Borderel 1485 (voorheen 212)
Op dit document werden de te 
incasseren facturen geschreven 
en later de afrekening voor de 
verkoper opgemaakt. Het formulier 
maakte dus zowel de heenreis van 
verkoper naar koper als andersom. 
(afb. 6).

Archivering
De aan de kantoren, die de incasso 
moesten uitvoeren, toegezonden 
enveloppen 1488 waarin zich de 
te incasseren facturen bevonden, 
werden gearchiveerd. Dat is ook 
logisch want de enveloppen bevat-
ten immers waarde. Mocht er iets 
mis gaan, dan moest het kantoor 
van ontvangst van deze opdrachten 
kunnen laten zien of zij de opdrach-
tenvelop al dan niet had ontvangen. 
De enveloppen 1488 werden door 
tenminste twee beambten geopend. 
Bij banken ging het net zo. Ook bij 
die instellingen werd alle binnenge-
komen post gedurende een reeks 
van jaren gearchiveerd. Omdat 
inkomende bankpost waarde kon 
bevatten, werd ze dikwijls direct al 
na binnenkomst in aanwezigheid 
van tenminste twee functionaris-
sen aan drie zijden opengesneden 
om er zeker van te zijn dat er niets 
in de envelop zou blijven steken. 
Voor de archivering was slechts de 
voorzijde van de ontvangen envelop 
van belang. Om ruimte te besparen 
hebben veel bank- en postkantoren 
van de binnengekomen enveloppen 
slechts de voorzijde bewaard en die 
op dag van binnenkomst gebun-
deld. (afb.7). 
Het openen door de ontvangende 
kantoren van dit soort envelop-
pen aan slechts één zijde en het 
dan ook nog eens bewaren van 
volledige enveloppen, behoorde 
tot de minderheid van de profes-
sionele praktijk. Om die reden zijn 
alleen voorzijden van envelop 1488 
volkomen verzamelwaardig omdat 
zij immers van het merendeel van 
de dagelijkse praktijk getuigen en 
die hield nu eenmaal geen rekening 
met de voorkeuren van filatelisten 
voor volledige stukken. Complete, 
slechts aan één zijde opengesneden 
enveloppen, zijn dus schaarser 
dan alleen voorzijden en verdienen 
een meerprijs.

(Slot volgt)

et verzamelen van 
briefkaarten is, zeker 
wat de Nederlandse 
betreft, een zeer uit-

dagende bezigheid. Een van de 
meest bijzondere aspecten van 
het verzamelen van briefkaarten 
is dat men, in tegenstelling tot 
enveloppen, ook de inhoud kan 
lezen. Indien het bestellingen en 
dergelijke betreft is die inhoud 
niet erg interessant, maar soms 
is die wel bijzonder, zoals bij deze 
briefkaart met betaald antwoord 
van 21 oktober 1908. Het betreft 
een briefkaart aan Mevrouw 
 Huizing, Redactrice van ‘Het 
Postzegelblad’, dat tweemaal per 
maand uitkwam (1). In het begin 
van de 20e eeuw kwam de filatelie 
sterk op en daarvan wilde de heer 
A. Woerkom die op Oostplein 11 
in Rotterdam een sigarenmaga-
zijn had, graag van profiteren: 
“Aangezien ik de ondergeteekende 
voor eigen rekening in mijne zaak 
postzegels van elke nationaliteit 
wensch te gaan verkoopen, en 
deze ook nog wel in een paar 
andere zaken wil verhandelen, 
verzoek ik u beleefd mij eenige u 
wel bekende adressen op te willen 
geven voor den wederverkoop van 
allerlei soorten postzegels waarop 
een matige winst kan verdiend 
worden. Inmiddels verblijf ik in 
afwachting, Met de meeste Hoog-
achting, A. Woerkom.” (2)
In hoeverre Mevr. Huizing deze 
vraag heeft beantwoord, zal wel 
altijd onbekend blijven, maar zij 
heeft in ieder geval de betaalde 
antwoord briefkaart van de 
vraagkaart verwijderd, zodat de 
heer Woerkom wel antwoord zal 
hebben gekregen. In hoeverre 
de heer Woerkom en Mevrouw 
Huizing beseften dat deze betaald 
antwoord briefkaart (3) een heel 
bijzondere was, namelijk met 
sterretje (G75V, zie Handboek 
Postwaarden Nederland A8- 
113-114) zullen we evenmin ooit 
weten. 

Gert Holstege

HTerug naar 1908
1

3

2
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l jaren verzamel ik de gum-
mistempels op uitknipsels 
van pakketkaarten. Deze 
gummistempels zijn 

gebruikt als proef in 1925 en 1926 
in de plaatsen Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag en Scheveningen. 
In het Maandblad Philatelie van juni 
1993 schreef ik hierover een artikel.
In mijn verzameling is ook een al-
bum opgenomen met stempels van 
Delft, Rotterdam en Zeist. Het zijn 
totaal andere stempels, maar ook 
op uitknipsels van pakketkaarten. 
Een paar voorbeelden hiervan ziet 
u in afb. 1. Ook hiervan wist ik bijna 
zeker dat het een proef zou betref-
fen, maar heb hier nooit enige in-
formatie over kunnen vinden. Op de 
Postex, oktober 2014, werd ik door 
een jurylid opmerkzaam gemaakt 
op een artikeltje in het Maandblad 
Philatelie van 1951 van de heer 
H. Smit te Nijmegen. Hij schrijft 
hierin onder andere: “Voor zover wij 
konden nagaan is tot dusverre geen 
melding gemaakt van de afgebeelde 
stempels, die in de jaren 1929-1931 
blijkbaar als proefneming in Delft, 
Rotterdam en Zeist gebruikt zijn. In 
verschillende Rijksveilingen van ge-
bruikte postzegels, die tot voor kort 
werden gehouden, zijn fragmenten 
van pakketpostkaarten met deze af-
stempeling verkocht en wij hadden 
toevallig gelegenheid een vrij grote 
hoeveelheid van deze stukken uit 
te zoeken. De gebruiksdata, die in 
bedoelde partij en in verzamelingen 
gevonden werden zijn:
Zeist: tussen 4 december 1929 en 
8 februari 1930
Rotterdam: tussen 20 mei 1930 en 
11 juni 1930
Delft: tussen 2 april 1931 en   
30 september 1931 en 12 januari 
1932.
Vele data zijn echter onleesbaar.
Bij nauwkeurige beschouwing van 
de afdrukken blijkt, dat: 
a. zij steeds ongeveer omgekeerd 
staan ten opzichte van de boven- of 
zijrand van de postpakketkaarten. 
(zie afb. 2 H.H.)
b. op de achterzijde van de verschil-
lende fragmenten spiegeldrukken 
of inktsporen voorkomen op precies 
dezelfde plaats en in dezelfde stand 
als op de voorzijde. (zie afb. 3 H.H.)

A

Proefstempels:    
een late reactie

door Henk Hospers Hieruit mag m.i. worden afgeleid, 
dat de afdrukken afkomstig zijn 
van een machine of van een met de 
hand dan wel met de voet bewogen 
apparaat, waarin het stempeltje bijv. 
aan een hefboompje bevestigd was. 
Bij navraag bij het Ned. Postmu-
seum bleek, dat men ook daar niet 
over nadere gegevens betreffende 
deze stempels beschikte!
De kleur van de afdrukken uit Zeist 
is steeds zwart, die van Rotterdam 
blauw tot blauwzwart, terwijl men 
in Delft met donkerviolette inkt 
afstempelde. Gegevens van lezers 
omtrent andere gebruiksdata of 
andere plaatsen van gebruik worden 
gaarne tegemoetgezien.”

60 jaar later
Toch vreemd dat over stempels, die 
tussen 1929 en 1932 gebruikt zijn, 
niet eerder dan in 1951 is gepubli-
ceerd. Ook hierna is, zover ik kan 
nagaan, verder nooit iets over deze 
stempels gepubliceerd. Nu, ruim 
60 jaar later, verschijnt pas weer 
een artikeltje over deze stempels.
Pakketkaarten werden niet aan de 
geadresseerden uitgereikt, maar 
door PTT ingenomen. De kaarten 
gingen naar een centrale knipsel-
dienst, waar de postzegels uit de 
kaarten geknipt werden. De kaarten 
werden vernietigd, de knipsels met 
zegels werden op ‘’s Rijksveilingen’ 
verkocht.
Bestudering van mijn collectie 
levert deels dezelfde data op dan de 
heer Smit vermeld:
Zeist: als vroegste datum 13 decem-
ber 1929, als laatste 18 januari 1930.
Rotterdam: als vroegste 20 mei 
1930, als laatste 12 juni 1930
Delft: als vroegste datum 2 april 
1931, als laatste 12 januari 1932.

Eén machine?
Gezien de data zou het om één ma-
chine kunnen gaan, die verplaatst 
werd van Zeist naar Rotterdam en 
van hier naar Delft. Wat opvalt is de 
korte gebruiksduur in Rotterdam 
(slechts 21 dagen) en de relatief 
lange periode in Delft. Al met al 
heeft de proef dus ruim 2 jaar 
geduurd. Evenals voor de proef met 
gummistempels, zal ook deze proef 
uitsluitend gegolden hebben voor 
pakketkaarten voor binnenlands 
gebruik. Het modelnummer van de Afb. 3: Inktsporen op de achterzijde van de knipsels.

Afb. 2: De afdrukken staan veelal kopstaand t.o.v. de boven- (bij het nieuwe model) 
of zijkant (van het oude model) van de kaarten. Meestal is de afdruk 30-45 graden 
t.o.v. de boven- of zijkant gedraaid.

Afb. 1: Voorbeelden van de 
gebruikte stempels in Zeist, 
Rotterdam en Delft.
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twee soorten gebruikte kaarten die 
ik vond, wijst hier ook op.
Zoals bij afb. 2 te zien is, staan 
de stempels veelal kopstaand 
ten opzichte van de pakketkaart. 
Waarschijnlijk werden de kaarten 
door de machine gevoerd langs een 
geleiding of aanslag.
Een opvallend verschil tussen de 
stempels van Zeist en Rotterdam 
enerzijds en Delft anderzijds is 
dat er in Delft vaak meerdere/vele 
stempels aangebracht werden. 
Het lijkt alsof het apparaat een 
automatisch repeterend karakter 
had. Als men niet snel genoeg de 

kaart weghaalde kwam er weer een 
stempel bij. Knipsel met meer dan 
zes stempels komen regelmatig 
voor. (afb. 4).

Tarieven
De tarieven voor binnenlandse 
pakketten bedroegen in die tijd: 30 
cent voor een pakket tot 1 kg, 40 
cent voor een pakket van 1-3 kg en 
50 cent voor een pakket van 3-5 kg.
In de periode 1929-1932 waren de 
zegels van het type Veth volop in ge-
bruik. Bijna alle knipsels zijn dan ook 
voorzien van Veth-zegels. Gezien de 
tarieven komt het overgrote deel van 

de stempels voor op de 30, 40 en 50 
cent zegels in het type Veth. Som-
mige andere waarden heb ik slechts 
één keer in mijn collectie. Indien 
op een knipsel meer dan 50 cent is 
gefrankeerd, diende een extra dienst 
door PTT uitgevoerd te worden, zoals 
expresse verzending. (afb. 5).

Overzicht
Hier treft u een overzicht aan op 
welke zegels de stempels in mijn 
collectie voorkomen:
Zeist: type Veth, de waarden 5, 6, 
7½ rood, 10 violet, 15 geel, 25, 30, 
40, 50 en 60c zwart.

Rotterdam: type Veth, de waarden 
5, 7½ rood, 10 violet, 12½ blauw, 
15 geel, 20, 25, 30, 40, 50, 60c 
zwart, de 2½ en 3c type Lebeau en 
de kinderzegel 12½ c van 1929.
Delft: type Veth: de waarden 5, 6, 7½ 
rood, 10 violet, 12½ blauw, 15 geel, 
20, 25, 30, 40, 50, 60c zwart en een 
exemplaar van de 2 en 3c Lebeau. 
In afb. 6 ziet u knipsels met niet 
veel voor komende frankeringen. 
Indien u meer informatie over 
dit stempel heeft dan ben ik 
hierin zeer geïnteresseerd. Wilt 
u dan  contact opnemen met mij: 
h.hospers@inter.nl.net.

Afb. 4: Bij de knipsels van Delft komen vaak veel stempels op één knipsel voor.
Afb. 5: Bij hogere frankeringen was sprake 
van een extra dienst, zoals expresse.

Afb. 6: Enkele 
voorbeelden van 
niet veel voor-
komende waarden 
waarop de stem-
pels te zien zijn.

mailto:h.hospers@inter.nl.net
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 •
 M

A
X

I M A F I L I E
 •

Cuba

1

1 A 2A

4

5 6

87

3

2

et wordt tijd om wat meer aandacht 
te besteden aan Latijns  Amerika, 
waar enkele landen een rijke 
maximafilie-traditie hebben. Nu de 

VS aangekondigd heeft de betrekkingen met 
Cuba te willen normaliseren, is dit land als 
eerste aan de beurt. Symbolischer kan het 
niet, door van het voormalig presidentieel 
paleis in Havana (afb.  1) het Museum van de 
Cubaanse Revolutie te maken. Het neoklas-
sieke pand is ontworpen door de Cubaan 
Carlos Maruri en de Belg Paul Belazi. Na de 
oplevering in 1929 bood het tot 1959 aan 
maar liefst 21 presidenten onderdak; een 
hoog getal waarmee het land in die periode 
als politiek instabiel kon worden aangemerkt. 
Een andere pre-revolutionaire maximumkaart 
is die van het fort en de vuurtoren (afb.2) 
die aan de ingang van de haven van Havana 
staan. Beide kaarten zijn ontwaard met een 
eerstedag stempel en op de achterkant is dit 
nog eens bevestigd met de aparte stempels 
(afb. 1a + 2a).
Na een ballingschap in Mexico startte Fidel 
Castro een succesvolle guerrillaoorlog tegen 
de corrupte dictator Batista. De zegevierende 
Fidel rijdt op 1 januari 1959 triomfantelijk 
in een jeep de hoofdstad Havana binnen. 
(afb. 3) In de jeep zit ook die andere bekende 
revolutionair, Che Guevara. Als Argentijn is hij 
de revolutie verder gaan verspreiden in Zuid 
Amerika, maar kwam in 1967 al snel om het 
leven in Bolivia. Op Cuba wordt hij nog steeds 
vereerd en herinnerd getuige zijn afbeelding 
op het bankbiljet van 3 Pesos. De ansicht-
kaart ervan is voorzien van de zegel en het 
stempel van Che. (afb. 4) De communisti-
sche leer drukt nog steeds zijn stempel op 
het land. De school voor beroepsonderwijs 
in Havana is weliswaar genoemd naar Lenin, 
maar de leerlingen (afb. 5) zijn toch tamelijk 
traditioneel gekleed met de meisjes in rokjes 
met witte kousen.
Na ernstige gezondheidsproblemen heeft 
Fidel de uitvoerende macht aan zijn jongere, 
thans 82 jaar oude broer Raúl overgedragen. 
Onder zijn presidentschap zijn buitenlandse 
investeringen mogelijk geworden en is het 
toerisme sterk gestimuleerd. Dit zal nu 
ongetwijfeld snel verder toenemen. Met 
zijn koloniale architectuur is Havana zeker 
het bezoeken waard en vast reisdoel is het 
Kathedrale plein (afb. 6) dat op de werelderf-
goedlijst staat. Op de tweede plaats komt het 
koloniale fort, het Fortaleza San Carlos de la 
Cabaña. (afb. 7) Helemaal mooi is natuurlijk 
dat u zich kunt laten rondrijden in die prach-
tige oude Amerikaanse sleeën die eindeloos 
opgelapt en gerepareerd zijn in dit arme land.
Postaal komen we Cuba in Europa sporadisch 
tegen. De Cubaanse post was wel aanwezig 
op de wereldtentoonstellingen in Spanje. 
De Cubaanse postzegel van de Alhambra 
van Granada is correct ontwaard met het 
gelegenheidsstempel van de Cubaanse post 
die daar in 1992 gebruikt werd. (afb. 8)

H
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Het is nu niet meer voor te 
stellen, maar in het verleden 

is Nederland een aantal keer in 
oorlog geweest met Engeland. 
Onze grote zeeheld Michiel de Ruy-
ter speelde toen een belangrijke 
rol. Tijdens de Tweede Engels-
Nederlandse Oorlog wist hij met 
zijn vloot de Engelsen bij Chatham 
te vernederen. Het gevolg was dat 
zij tijdens de vredesonderhan-
delingen een aantal eisen van de 
Nederlanders inwilligden. Op 31 juli 
1667 werd een vredesverdrag 

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

De vrede 
van Breda

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

2015 in Den Bosch gevierd. Dat 
gebeurt tijdens de tentoonstelling 
Hertogpost, dat al op 20 maart de 
deuren opent. Er zijn verschil-
lende jeugdinzendingen te zien 
en er worden leuke activiteiten 

voor jonge bezoekers georgani-
seerd. Hertogpost kan op vrijdag 
20 maart van 10.00-17.00 uur 
bezocht worden en op zaterdag 
21 maart van 10.00-16.00 uur. De 
tentoonstelling wordt gehouden 
in de Maaspoort Sports & Events, 
Marathonloop 1 in Den Bosch. 

tussen de vijanden getekend. Dat 
gebeurde in de Grote Zaal van het 
Kasteel in Breda. Achteraf vragen 
sommige mensen zich af wie er 
beter is geworden van de Vrede van 
Breda. Een van de onderdelen was 
een ruil tussen twee gebieden. De 
Nederlanders mochten in het op 
de Engelsen veroverde Suriname 
blijven en Nederland droeg Nieuw-

30ste dag van de jeugd-
filatelie in Den Bosch

Het thema van de Dag van de 
Jeugdfilatelie is Brabantica, dat 

wil zeggen alles wat met de Brabant 
te maken heeft. De provincie waar 
Den Bosch de hoofdstad van is heet 
Noord-Brabant. Dat suggereert dat 
er ook een Zuid-Brabant is. Vroeger 
was er een hertogdom Brabant 

De provincie Noord-Brabant

delijke deel ging naar de Zuidelijke 
Nederlanden. In 1815, nadat keizer 
Napoleon definitief was verslagen en 

de Noordelijke en Zuidelijke Neder-
landen weer samen waren gevoegd, 
kwamen ook de twee delen van het 
oude hertogdom weer bij elkaar. Die 
situatie zou niet lang duren. Toen in 
1830 de Belgen een eigen staat wil-
den en in opstand kwamen, werden 
de twee weer gescheiden. Daarom 
heet de provincie dus Noord-Brabant 
en ligt het zuidelijke deel in België.

A ls je naar Den Bosch gaat 
moet je zeker een Bossche 

Bol gaan eten. Dat is een soort 
moorkop, maar dan groter.  Het 
wordt gemaakt van soezenbeslag, 
gevuld met slagroom en een laagje 
gesmolten chocolade aan de bui-
tenkant. In Den Bosch noemen ze 
de Bossche Bol een ‘sjekladebol’.

Bossche bollen

Waarschijnlijk ben 
je wel eens in De 

Efteling geweest. Het is 
een modern park met de 
nieuwste  attracties.  
Als je zou kunnen terugreizen 
naar de beginjaren van De 
Efteling zou je wel dingen 
herkennen, maar het meeste 
toch niet. De Efteling begon 
als een park waar bekende 
sprookjes tot leven kwamen. 
Een van de belangrijkste 
medewerkers was de 
kunstenaar Anton Pieck, die 

het sprookjespark ontwierp. 
Zijn Holle Bolle Gijs (“papier 
hier”), Lange Nek en andere 
figuren kom je nog steeds 
tegen in De Efteling. Lange 
tijd hield het park vast aan 
de Anton Pieck-stijl, maar die 
werd in de jaren tachtig te 

ouderwets. Om te overleven 
moest het park moderniseren 
met attracties die flitsender 
en spannender waren.  
Dankzij deze aanpassing is 
De Efteling nog steeds een 
van de populairste attractie-
parken van ons land.

Modern sprookjespark

Amsterdam over aan de Engelsen. 
Deze stad is tegenwoordig over de 
hele wereld bekend als New York. 

dat zich uitstrekte over delen van 
wat nu Nederland en België is. Na 
de Tachtigjarige Oorlog werd bij 
de Vrede van Munster in 1648 het 
hertogdom in tweeën gesplitst. 
Het noordelijke deel kwam bij de 
Noordelijke Nederlanden, ook wel 
de Republiek genoemd. Het zui-

www.stampkids.nl
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PostscriptumPostscriptum

Wist je dat…

JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De Dag van de Jeugdfilatelie is 
ons jaarlijkse postzegelfeestje. In 
Den Bosch doen ze er alles aan 
om er een leuk evenement van te 
maken. Dat willen jullie toch niet 
missen? Wij zullen er zeker zijn!
Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

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

Soms zijn die mooie plaatjes op postzegels 
helemaal niet zo mooi. Ja, het plaatje wel, 
maar niet de bedoeling van de postzegel. 
Let op, ik ga je wat leren over ongewenste 
uitgiften. 

Dit dier heeft niets 
te maken met Bulgarije
Stel, jij verzamelt dolfijnen. Dan zoek je 
overal naar zegels van dat thema. Het 
maakt natuurlijk niet uit waar de postzegel 
vandaan komt, het gaat om het plaatje en 
hoe het op de postzegel staat. Mis! Het ligt 
toch een beetje anders. Net zoals er geen 
panda’s voorkomen in het oerwoud van 
Angola, zo komen er ook geen dolfijnen 
voor in Bulgarije. En dan is de postzegel 
niet helemaal juist. We noemen dat een 
ongewenste uitgifte.

Mooi stempel
Gaaf, hè, dat stempel van de hoofdstad van 
Nicaragua zo mooi zichtbaar op de postze-
gel? Wel erg mooi, hoor. Een beetje té mooi. 
En dus niet normaal, begin je het door te 
krijgen? Er is geen loketbediende op een 
postkantoor die zò mooi de stempels op de 
postzegels zet!

Nog zo’n verleidelijk zegeltje
Deze postzegel ziet er heel mooi uit, 
en ik heb hem graag in mijn collectie. 

Helaas is dit misschien ook wel een 
ongewenste uitgifte. Waarom? Omdat 
het land Guinee heel veel van dit soort 
postzegels uitgeeft. Zijn die dan allemaal 
door de inwoners op brieven geplakt en 
verstuurd? Welnee! Die worden ergens 
gemaakt (misschien wel bij een drukkerij 
in Nederland) en dan worden ze meteen 
verkocht aan postzegelwinkels. En die 
verkopen de zegels dan weer aan wie ze 
maar hebben wil. Aan jou, misschien. 

...bijgaande postzegel een bewer-
king laat zien van een gedeelte van 
een schilderij van de Italiaanse 
kunstenaar Vittore Carpaccio? 
Carpaccio leefde ongeveer van 1455 
tot 1526, voornamelijk in Venetië. 
Hij schilderde het liefst met rode 
en witte verf. Op de postzegel zien 

we een draak die met een speer 
wordt dood gestoken door Sint 
Joris. Carpaccio is trouwens ook 
de naam van een vleesgerecht dat 
voornamelijk bestaat uit dungesne-
den rauwe ossenhaas. Dat soort 
vlees heeft een heel intense rode 
kleur. En daarom heeft de Italiaanse 

post de postzegel afgedrukt in een 
rode kleur. Het oorspronkelijke 
schilderij was wel veelkleurig.
Toon Oomens

ANTWOORDEN PUZZEL 
DECEMBER 2014
De antwoorden van de puzzel van december zijn: 
1. 1937; 2. perforatie en initiaal; 3. midden 
schooljaar toets; 4. gloeilampen; 5. Luzern; 
6. New York. Het prijsje van deze maand  
gaat naar Annerieke Tijssen. Gefeliciteerd!

Ongewenste uitgiften

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl


 FEBRUARI 2015 FILATELIE 107

 

 

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 maximumkaarten. Het 
zijn ansichtkaarten, en op de kant van het 
plaatje zit een postzegel en de afstempe-
ling. Dat maakt het zo bijzonder: de postze-
gel en de kaart zijn hetzelfde of ze hebben 

sterk met elkaar te maken. Nu is het 
verzamelen daarvan nog niet zo eenvoudig: 
twee van de drie maximumkaarten die ik 
heb, zijn niet aanvaardbaar! Misschien het 
eerste voorbeeld ook niet, maar nu heb je 
wel een idee wat een maximumkaart is. In 
je verzameling kunnen deze kaarten een 
mooie, andere invalshoek aan je onderwerp 
geven. Dus blijven zoeken.
Willeke ten Noever Bakker

Waarom doen landen dat dan? 
Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt 
waarom landen allemaal postzegels gaan 
uitgeven als ze ze zelf niet gebruiken? Dat 
heeft te maken met geld: iedereen die die 
postzegels koopt betaalt daar geld voor, 
veel geld. Nou, wie wil dat niet, makkelijk 
rijk worden?

Herken je deze nog? 
Foute boel! 
Eind vorig jaar vertelde ik over postzegels 
op postzegels, en daar zat deze postzegel 
tussen. Ik vroeg toen: wat is Staffa, en 
waarom zit er een Israëlische postzegel op? 
Het antwoord is te leuk om niet te vertellen: 
Staffa is een onbewoond eiland voor de 
westkust van Schotland. Onbewoond! Dat 
betekent dat er niet één brief van dat eiland 
verzonden wordt, laat staan dat er iemand is 
die de postzegels van dat eiland nodig heeft. 

Clive Feigenbaum
Deze meneer is de ontwerper van deze 
zegels. En niet alleen van deze, ik ben 
er nog veel meer tegengekomen in mijn 
albums. Allemaal gemaakt om te verkopen 
aan filatelisten zoals jij en ik, met mooie 
afbeeldingen die prima bij onze thema’s 
passen. We gaan op onderzoek naar deze 
meneer Feigenbaum.

Allemaal schandalen
Hij leefde van 1939 tot 2007, en hij was als 

Eef Limmen stuurde ons een doos 
gefrankeerd met 179 zegels van 80 yen. 

Dat was nodig om een flink pak papier van 
Japan naar Nederland te versturen. Je 
kunt hier wel zeggen dat men niet op een 
zegeltje meer of minder heeft gekeken. 

Een zegeltje 
meer of minder 

Postzegelfilmpjes

zakenman betrokken bij allerlei schandalen 
in de wereld van de filatelie. Op zijn 18e 
had hij al een eigen postzegelwinkel. 
Het ging fout toen hij postzegels te koop 
aanbood die helemaal geen postzegels 
waren, bijvoorbeeld die van Staffa. Eigenlijk 
waren het een soort etiketten, we zouden 
ze ook “cinderella’s” kunnen noemen. Ook 
de zegels die hierboven staan, kwamen 
van hem. Hij gaf van meerdere gebieden 
onechte postzegels uit, en hij is daar ook 
voor bestraft. Als je leest wat hij allemaal 
gedaan heeft in de postzegelwereld, val 
je van je stoel van verbazing. Hij zette 
beroemde personen zomaar op een post-

De twaalf filatelistische elementen

C ees van der Wel heeft een post-
zegelwinkel in Den Helder. Om aan 

de buitenwereld te laten zien hoe leuk 
het verzamelen van postzegels is, is hij 
een paar jaar geleden begonnen met het 

maken van filmpjes. Die werden op You-
Tube gezet en het bleek een groot succes. 
De filmpjes zorgen ervoor dat mensen 
die gestopt waren met verzamelen weer 
opnieuw beginnen en startende verza-
melaars steken er veel van op. Inmiddels 
bestaat de aardige cursus filatelie al uit 
meer dan tien delen. Er zijn filmpjes over 
onder andere afweken, luchtpost, hoe je 
zelf een postzegelalbum kunt maken en 
tandingen. Bekijk ze ook eens, ze duren 
1-3 minuten en je steekt er in korte tijd 
een hoop van op. Je moet daarvoor naar 
www.filateliehpz.nl en dan op het linkje 
“cursus filatelie” klikken. 

zegel zonder dat ze er toestemming voor 
gegeven hadden…

Wat heb je nu geleerd? 
Het belangrijkste: een postzegel die je in 
je verzameling wil gebruiken, moet echt 
gelopen hebben. Geen plaatjes verzamelen, 
dan kun je beter stickertjes gaan kopen. 
Ik weet hoe moeilijk dat is. Houd vol!
Succes er mee!
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et verzamelen van de grootrond-
stempels uit de provincie Groningen 
is een overzichtelijke zaak, het aantal 
stempels is redelijk beperkt:

Postkantoren: 16
Hulpkantoren: 68
Trajecten:    6 *
Speciaal: 1
* Een trajectstempel is meegeteld als tenminste  
1 van de plaatsen in Groningen ligt.

Het speciale stempel ‘Groningen Tentoonstel-
ling’ is gebruikt op de Wereldtentoonstelling te 
Groningen in 1903.
Lang niet alle hulpkantoren hebben een groot-
rondstempel gehad. Sommige hulpkantoren 
schakelden direct over van het kleinrondstempel 

Het grootrondstempel werd vanaf 1895 ingevoerd als opvolger van het 
kleinrondstempel. Op hun beurt werden de grootrondstempels vanaf 1906 
afgelost door typenraderstempels. Waar het bij het kleinrondstempel heel 
goed mogelijk is om het stempel op losse zegels te verzamelen is dat bij het 
grootrondstempel lastig omdat het stempel niet op de meeste zegels past. Het 
verzamelen van grootrondstempels op post(waarde)stukken biedt dus uitkomst.
door Jan Boon

H
naar het typenraderstempel. Roodeschool was 
het eerste Groningse hulpkantoor dat een groot-
rondstempel ontving op 12-10-1895 (afb. 1), 
Ten Post het laatste op 30-10-1905 (afb. 2)

Uurkarakters
Postkantoor- (pk) en hulpkantoorstempels (hkt) 
zijn te onderscheiden door middel van de uur-
karakters. Bij de pk- stempels gold een indeling 
in 18 tijdvakken: van 6 uur ’s-ochtends tot 10 uur 
’s-avonds in perioden van 1 uur, een periode 
van 2 uur van 10 -12 ’s-avonds en ’s-nachts van 
12 tot 6 uur. In de provincie Groningen zijn geen 
zogenoemde nachtuurkarakters in gebruik 
geweest. De hulpkantoren hadden een indeling in 
5 perioden: ’s-Nachts van 12-8V en verder 4 uurs 
perioden (8-12V, 12-4N, 4-8N en 8-12N).
In de provincie Groningen heeft in de grootrond-

stempel-periode alleen Loppersum de status 
van zowel postkantoor als hulpkantoor gehad. 
Loppersum kreeg op 5-4-1898 het hulpkantoor 
grootrondstempel uitgereikt en op 16-11-1898 
werd Loppersum gepromoveerd tot postkantoor. 
Het hulpkantoorstempel is dus maar een kleine 
7 maanden in gebruik geweest en is daarom ook 
erg zeldzaam (afb. 3).

Zeldzaamheid van de stempels
Sommige stempels zijn ronduit moeilijk te 
vinden. Er zijn een aantal bedrijfsarchieven 
ontsloten die een rijke bron van diverse stempels 
bleken te zijn. De bekendste zijn:
Landweer (in granen), ’t Waar (afb. 4).
Van Hoorn, Luitjens en Kamminga, Foxhol 
(afb. 5), een “moeilijk” stempel. 
Ook zijn er afdrukken bewaard gebleven door 
 acties van verzamelaars, de bekendste is San-
dow, die vanuit allerlei kleine plaatsjes briefkaar-
ten naar zichzelf liet sturen (afb. 6). Deze kaar-
ten zijn te betitelen als maakwerk. Toch heeft de 
post wel een dienst geleverd en zijn dankzij deze 
verzamelaars veel zeldzame stempelafdrukken 
bewaard gebleven, over het algemeen van een 
zeer goede kwaliteit.

Het volledige overzicht van de grootrondstempels 
van de Provincie Groningen kunt u zien op de 
tentoonstelling ‘Groningen 100’, ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van de Philatelisten 
Vereniging Groningen op 5 en 6 september 2015.

Afb. 1. Roodeschool was het eerste hulpkantoor in Groningen dat een grootrondstempel 
uitgereikt kreeg op 12-10-1895

Afb. 3. Het hulpkantoorstempel Loppersum is slechts een kleine 7 maanden in gebruik geweest.

Afb. 2. Ten Post was het laatste hulpkantoor in Groningen dat een grootrondstempel 
uitgereikt kreeg.

Afb. 4. Kaart met hkt stempel ’t Waar afkomstig uit het Landweer archief.

Groningen in Grootrond
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Afb. 6. Oostwold Westerkwartier, maakwerk van Sandow.

Afb. 7. Open kaart verzonden van Kloosterburen via Wehe naar Leens, per tram 
Winsum – Ulrum (grootrond trajectstempel).

Afb. 8. Mooier krijg je het niet. Circulaire van de directeur van het postkantoor Sappe-
meer aan de brievengaarders te Slochteren, Schildwolde, Overschild, Hellum, Siddeburen, 
Wagenborgen en Borgercompagnie. Alleen Sappemeer en Schildwolde gebruikte hun 
typenraderstempel, de andere kantoren stempelden met hun grootrondstempel.

 

Tijdens de Filateliebeurs in Hil-
versum (31 januari en 1 februari) 
waren maar liefst twee bijzondere 
stempels in gebruik. Het beurs-
stempel dat in gebruik was in 
de stand van PostNL, toont een 
draagbare televisie met het be-
kende testbeeld. Dit verwijst naar 
de aldaar verkochte beurspost-
zegels (persoonlijke postzegels). 
De beurszegels tonen in de 
velrand het moderne testbeeld 
dat ook in het stempel te zien is. 
De oude televisies op de zegels 
tonen juist het oude testbeeld 
dat werd gebruikt toen er nog 

geen kleurentelevisies waren. In 
Hilversum is het museum ‘Beeld 
en Geluid’ gevestigd waar deze 
oude televisies te zien zijn.

Op 1 februari werd op de Filate-
liebeurs de 102e Filatelistendag 
gevierd. Voor deze dag is een spe-
ciaal stempel aangemaakt met 
Jantje Beton. De opbrengst van 
de verkochte gelegenheidsenve-
loppen gaat naar Jantje Beton. 
Het stempel werd aan gevraagd 
door de KNBF.

Filateliebeurs 
Hilversum

samenstelling Kees Verhulst, k.verhulst@ziggo.nl

NEDER
LA

NDSE STEM
P

E
LS

Voor de uitgifte van de persoon-
lijke postzegels die begin januari 
zijn uitgegeven ter gelegenheid 
van het Van Goghjaar 2015, zijn 
twee bijzondere poststempels 
aangevraagd door de Vereniging 
van Kinderpostzegels en Maxima-
filie. De stempels tonen beide een 
zelfportret van Vincent van Gogh 
en als plaatsnaam is gekozen 
voor Amsterdam (locatie van 
Goghmuseum) en Otterlo (locatie 

museum Kröller-Müller in het 
Nationaal Park de Hoge Veluwe). 

Op 3 november verscheen een 
bijzonder stempel ter gelegenheid 
van de uitgifte van de Kinderpost-
zegels. Dit stempel werd ook door 
deze vereniging aangevraagd. Een 
afbeelding in deze rubriek van dit 
stempel heeft u moeten missen, 
maar was wel te zien in de rubriek 
Maximafilie van Edward Froon.

Leiden
Ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Leidsche 
Vereniging van Postzegelverza-
melaars verscheen op 17 januari 
een bijzonder poststempel met 
als afbeelding de toren van de 
Sint Lodewijkskerk in Leiden. 
De voorgevel van de kerk stamt 
uit 1538, de toren uit 1594 en 
het klokkenspel uit 1598. Er zijn 

speciale gelegenheidsenveloppen 
verkrijgbaar die zijn gestempeld 
met dit poststempel. 

Vincent
van

Gogh

Afb. 5. Kaart met hkt stempel Foxhol afkomstig uit het archief “ Van Hoorn, Luitjens en Kamminga”
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olgens een besluit van het UPU Congres 
te Rome in 1906 werden er antwoordcou-
pons ingevoerd. Wanneer je iemand in 
een ander land een brief schrijft en je wilt 

graag antwoord, dan kun je een antwoordcoupon 
bijsluiten. De coupon is in elk UPU land in te wisse-
len voor postzegels om een brief naar het buiten-
land mee te frankeren. Sinds 1-10-1907 worden er 
Antwoordcoupons uitgegeven. De UPU spreekt alle 
talen want op de antwoordcoupons is naast het 
Frans ook de vertaling in de taal van het betreffen-
de land opgenomen, ook in andere schrifttekens 
zoals Chinees, Arabisch, Russisch, Grieks, Thais of 
Hebreeuws (afb 58). Tegenwoordig is elk land vrij 

om al dan niet antwoordcoupons te verkopen maar 
men blijft verplicht om ze te aanvaarden uit andere 
landen. Nederland geeft geen antwoordcoupons 
meer uit. In 2013 werd door de Tsjech Michal Sin-
delar een ontwerpprijsvraag gewonnen voor een 
nieuwe antwoordcoupon (afb 59). Deze worden nu 
ingevoerd onder de naam ‘model Doha’.

Fonopost
Op het UPU Congres van 1939 in Argentinië werd 
een demonstratie gegeven van Fonopost, het op-
nemen van een gesproken brief op een 78 toeren 
grammofoonplaat. De UPU keurde dit goed in het 
internationale verkeer. Argentinië heeft in 1939 
drie ‘Fonopostal’ zegels uitgegeven (afb 60), en 
dat was meteen het laatste wat ervan vernomen 
werd. In 1969 officieel weer afgeschaft op het 
UPU Congres te Tokyo. In het Museum voor Com-
municatie in Den Haag is een opname eenheid 
voor Fonopost aanwezig.

Wereld Post Dag
Op het UPU congres in Tokyo in 1969 werd 

Dit is het tweede deel over de 
voorschriften. De nummering 
eindigde in het januari-
nummer met afbeelding 57, 
en nu gaan we door met 58.
door Dio Glaudemans

140 jaar Wereldpostunie (UPU) [4]
besloten dat de oprichtingsdag van de UPU 
(9  oktober) gevierd wordt als Wereld Post Dag 
(afb 61). In veel landen werd de Dag van de Post-
zegel altijd al gehouden op 9 oktober.

Gelddiensten
Tegenwoordig is er internetbankieren, pinnen, 
Ideal, Paypal, en andere online diensten waarmee 
men gemakkelijk wereldwijd kan betalen en 
geld ontvangen. Er gaan weken voorbij dat ik 
geen muntgeld meer gebruik. Enkele zegels die 
ik nodig had als illustratie bij dit artikel (zoals 
afb 70), kon ik eenvoudig op internet vinden en 
met een paar muisklikken betalen. Maar hoe ging 
dat vroeger toen er nog geen internet was? Toen 
speelde het postkantoor een belangrijke rol bij 
gelddiensten: sparen, betalen, rekeningen sturen 
en geld ontvangen. En zo gaat het nog in veel 
derde wereld landen. De UPU heeft ook hiervoor 
regelingen opgesteld om betalingsverkeer over 
de grens mogelijk te maken. De formulieren van 
internationale postwissels zien er overal onge-
veer hetzelfde uit met steeds een vertaling in het 
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zoveel jaar bestaan van de UPU, de aansluiting 
van een land bij de UPU, en de UPU Congres-
sen. Het Congres in 1984 in Hamburg had een 
record aantal zegels tot gevolg. Wat wordt er 
zoal afgebeeld op UPU zegels? Het logo van de 
UPU, postbodes, vormen van postvervoer uit alle 
tijden, postkantoren, posthoorns, brievenbussen, 
oude brieven, brieven schrijven en lezen, maar 
ook opvallend vaak een vredesduif, of is het een 
postduif (afb 68)? En verder alles wat je maar 
kunt bedenken, bloemen, raketten, landschap-
pen, echt van alles werd afgebeeld op UPU zegels.

Aanvullingen
Enkele aanvullingen op de eerder gepubliceerde 
delen over de UPU. Allereerst een stempel van 
het UPU Congres uit 1906 in Rome (afb 69).
Het is altijd wat riskant om zegels uit te geven 
voor een toekomstige gebeurtenis. Ivoorkust gaf 
in 2001 zegels uit voor het UPU Congres dat in 
2004 in Abidjan gehouden zou worden (afb 70). In 
2002 brak een burgeroorlog uit waardoor het land 
gesplitst werd in een zuidelijk deel dat de regering 
onder controle had en een noordelijk deel waar 
opstandelingen de scepter zwaaiden. Het UPU 
Congres werd in 2004 niet meer in Ivoorkust ge-
houden maar verplaatst naar Bucarest, Roemenië.

In 2014 verschenen in Frankrijk zegels in velletjes 
uit de schatkamer van de Filatelie (Trésors de 
la Philatélie), een vrij dure serie, maar wel de 
mooiste zegels van Frankrijk. Onder andere werd 
de UPU zegel van 500 Franc uit 1947 opnieuw 
uitgegeven maar nu in Euro bedragen en daarbij 
ook in andere kleuren dan het origineel (afb 71). 
Hoewel het aardig prijzig is, komt deze manier 
veel sympathieker over dan wat de Britse post 
gedaan had door een zegel te vervalsen en 
 zonder frankeerwaarde op de markt te brengen 
(zie afb 32 uit deel 2). 

140 Jaar UPU
Toen deze reeks artikelen van start ging in 2014 
bestond de UPU 140 jaar. Het kon toen niet voor-
zien worden dat het vier delen zouden worden; en 
nog zijn niet alle aspecten van de UPU behandeld. 
140 jaar UPU werd gevierd met bijzondere stem-
pels (afb 72), zegels en Antwoordcoupons. De 
UPU is zelf geen land; daarom heeft de UPU niet 
de mogelijkheid om postzegels uit te geven, maar 
men heeft speciale Antwoordcoupons in omloop 
gebracht om dit jubileum te herdenken (afb 73).

Met dank aan de UPU voor afbeelding 59
Website UPU: www.upu.int

Frans. Het zelfde geldt voor de kwitantie-enve-
loppen ‘Valeurs à Recouvrer’, waarmee geld in het 
buitenland geïncasseerd kon worden (afb 62).

Concurrentie voor de UPU
Er zijn andere postunies opgericht, zoals de Ara-
bische Postunie (afb 63) en de Panamerikaanse 
Postunie (afb 64). De invloed en betekenis gaat 
lang niet zo ver als bij de UPU. Het omvat meestal 
niet meer dan wat onderlinge afspraken voor 
verlaagde tarieven. Zo is diplomatieke post port-
vrij binnen de Panamerikaanse Postunie, maar 
dat geldt alleen voor post tussen de aangesloten 
landen en een brief naar Nederland had normaal 
met zegels gefrankeerd moeten worden (afb 65). 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door Nazi- 
Duitsland een Europese Postunie opgericht, 
waar alle door Duitsland bezette gebieden bij 
aangesloten waren, ook Nederland (afb 66). Na 
de oorlog werd deze snel weer opgeheven. Egypte 
maakte het helemaal bont door op een UPU zegel 
het logo af te beelden van de Afrikaanse postunie 
UPAF (afb 67). 

UPU als thema
De UPU is enorm populair. Er zijn heel veel zegels 
uitgegeven door alle landen voor herdenking van 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2015 
(verschijnt 2 april) moeten 
uiterlijk op 1 maart 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

21-22 februari:
Borculo. Filafestival, Gebouw 
Muziekvereniging Volharding, 
Haarlosewg 7, 9.30-17.00 uur.  
T: 0545 273404. a.damen380@
upcmail.nl
Capelle aan den IJssel. Wijkcentrum 
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 
Jeugdfilatelie). Maaspoort, 
Marathonloop 1, vr. 10.00-17.00 uur, 
za. 10.00-16.00 uur.  
www.hertogpost-event.nl

21-22 maart:
Nieuwegein. Verzamel- en  
curiosamarkt. Beursfabriek, 
 Symfonielaan 9.30-16.30 uur.   
www.verzamelendnedeland.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. Brief marken-
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

5-6 september:
Roden. Groningen 100, 
Sportcentrum De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6, 10.00-21.00 
uur (5/9) 10.00-17.00 uur (6/9). 
www.pvgroningen100.nl

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

29-31 oktober:
Sindelfingen, Duitsland. 
Briefmarkenmesse,  23-24 oktober: 
10.00-18.00 uur, 25 oktober:  
10.00-17.00 uur.  
http://www.briefmarken-messe.de/
content/html/sindelfingen.html

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

31 oktober-1 november:
Weert. Limphilex 44, 
Scholengemeenschap Philips 
van Horne,Wertastraat 1. 
postzegelclub@home.nl  

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

28-29 november:
Capelle aan den IJssel. 
Wijkcentrum 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

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.nlwww.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 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. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 
uur. T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis, St. Joris, 
Cypressstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
rvossen@vangeloven.com
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.

FI
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Internationale tentoonstelling ‘España 2000’ te Madrid. Dat waren nog eens tijden: 
zóveel jeugd, dat het de mevrouw van de postadministratie zelfs teveel werd.

http://www.fvijenl.nl/
http://www.noviopost.nl/
http://www.hertogpost-event.nl/
http://www.brievenbeurs.com/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.london2015.net/
http://www.singapore2015.com/
http://www.fvijenl.nl/
http://www.briefmarken-messe.de/content/html/sindelfingen.html
http://www.briefmarken-messe.de/content/html/sindelfingen.html
http://nordia2015.se/
http://www.hongkong2015stampexpo.com/
http://www.fvijenl.nl/
http://www.monacophil.eu/
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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”, 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1, 12.00-16.00 uur.  
T: Tel: 0227-542286.
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220.
Roden. Noord 2015, Sportcentrum 
DE Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, 
10.00-16.00 uur. T: 050-5033926. 
www.wbevenementen.eu

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 
Vlotenlaan 85, 19.00-22.00 uur,  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 

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

18 februari:
Amersfoort. Wijkcentrum “De 
Bron”, Vogelplein 1, 19.00-21.00 uur. 
jacques@jvandervat.demon.nl
  
19 februari:
Steenbergen. Gemeenschapshuis 
De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, 
19.00-21.30 uur.  
Jeanninenico@home.nl

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

21 februari:
Kloetinge. Amicitia 
Schimmelpenninckstraat 14,  
10.00-17.00 uur. T 0113-228562.  
ecm@zeelandnet.nl
Mijdrecht, Immitsj, Windmolen 75, 
9.30-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.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 
Woerden. Vereniging Islamitische 
Wereld, clubgebouw Excelsior, 
Singel 45A, 10.00-15.00 uur.  
wim.poppelaars@hotmail.com 
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:
Bilthoven. Oost -Europa, 
’t Vogelnest, Boslaan 1,  
10 - 16 uur T: 0346-572593  
(na 19 uur). 
Brielle. “Zalencentrum”, 
Langestraat 76, 13.00-16.00 uur.  
T: 0181-322211.  
gvdlind@xs4all.nl
Coevorden. De Schalm,  
Hoofdweg 47(Steenwijksmoer),  
10.00-16.00 uur. Tel. 0524-516024. 
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475-582658.
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

1 maart:
Obdam. De Brink,  
Dorpsstraat 153-155,  
9.00-12.00 uur. T: 0226-452047.
Wassenaar. Hotel Van der Valk, 
Zijdeweg 54,  10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926.  
www.wbevenementen.eu

7 maart:
De Weere. Theresiahuis,  
Vekenweg 2. 13.00-16.00 uur. 
T: 0229-582544
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,   
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.nlwww.oosterhouterpost.nl 
 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 uur. T: 
0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.

8 maart: 
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 
uur. T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis, St. Joris, 
Cypressstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
rvossen@vangeloven.com
Rotterdam. Regardz Airport 
Hotel, Vliegveldweg 59-61, 10.00-
16.00 uur. T: 050-5033926. www.
wbevenementen.eu
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

12 maart:
Kloetinge. Amicitia 
Schimmelpenninckstraat 14,  
19.30-22.00 uur. T 0113-228562. 
ecm@zeelandnet.nl

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: 
19 februari, 19 maart. Als u mate-
riaal wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erkelens 
(T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toeganke-
lijk na telefonische afspraak: mevr. 
Spiekman (T: 070-3307570, 
‘s morgens).

Tentoonstelling ‘GO3D!’. De 
eerste overzichtstentoonstelling 
in  Nederland over 3D-printing  
(3-11-2014 – 1-10-1915).

http://www.wbevenementen.eu/
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:jacques@jvandervat.demon.nl
mailto:Jeanninenico@home.nl
mailto:cor@verlooij.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
http://www.wbevenementen.eu/
mailto:rvossen@vangeloven.com
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.wbevenementen.eu/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
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2. Mi 411 – 414 op envelop. Nog steeds uit Kaschau etc. en de zogenoemde 2e uitgave 
van april/mei 1945. Praag was toen al bijna bevrijd maar de infrastructuur natuurlijk 
een puinhoop.

3. Een typisch voorbeeld van een envelop verstuurd aan een filatelist. Alfons Stach in New 
York die op tijd was gevlucht, zie artikel III uit deze reeks. We zien hier Mi 415 – 423 plus 
wat bijfrankering uit de serie Mi 460 – 475 die al in 1945 beschikbaar waren.

4. Mi 425 – 427 
met het uit de 
Duitse bezettings-
tijd (Böhmen und 
Mähren) bekende 
‘lindenbladmotief’. 
Alleen de lands-
naam veranderd, 
slim gepikt. Het 
stempel refereert 
aan de aansluiting 
van een micro-
scopisch stukje 
Oostenrijk (das 
Weitraer Gebiet) 
aan zuid Bohemen.

5. Het gezochte blok Mi 6 I met de doorbroken rechter achterpoot van de 
wapenleeuw in de 5 Kr zegel.

7. Interessante brief van Olomouc naar Praag. Een van de uitgaven van Olomouc, verder 
Mi 418, Mi 427 plus twee overdrukte H-koppen. Blijkbaar interessant genoeg om de dag 
na versturen op echtheid gecheckt te worden, zie potloodbijschrift op de envelop.

8. Er waren soms dus echt geen postzegels, het stempel ‘zaplaceno’ (betaald) moest volstaan.

1. Het Rode Leger trekt naar het 
westen en in lijn daarmee verschijnen 
de eerste officiële postzegels in het 
oosten. Vergeet niet dat Tsjecho-
Slowakije globaal oost-west loopt. 
Mi 408 in een strip van vier met 
tussenstuk, uitgegeven in Kaschau 
(Košice/Kassa). Een regio met drie 
officiële talen.
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arallel aan de opmars van het Rode 
Leger richting Praag zien we dat be-
gin 1945 de situatie in het oosten van 
het land weer begint te normaliseren. 

De Duitse bezetter is verdreven, economische 
activiteiten beginnen zich te herpakken en 
het postverkeer komt geleidelijk aan weer op 
gang. Er is dus ook weer behoefte aan postze-
gels, waarin gedeeltelijk wordt voorzien door 
een wildgroei aan lokale opdrukken op Duitse 
en Slowaakse zegels, zoals we in deel III van 
deze artikelenreeks al hadden gezien, maar er 
verschijnen ook officiële uitgaven. De eerste in 
maart 1945 in Košice (Kassa/Kaschau) in het 
oosten van Slowakije met de afbeelding van 
de kop van een Sovjetsoldaat, Mi 408 - 410 
(afb 1). Niet zo fraai, maar ja, je moet wat. 
Ook de tweede uitgave komt daarvandaan 
(Mi 411 – 414), in april. De Sovjet-Unie en 
Tsjecho-Slowakije reiken elkaar over de kaart 
van het land de hand (afb 2). Een licht gevoel 
van onbehagen maakt zich toch meester 
van de kijker, zeker met onze kennis van nu. 

deel iv: van democratie via dictatuur 
naar democratie, 1945-1992

Postgeschiedenis van 
Tsjecho-Slowakije

In het septembernummer 2014 werd op de pagina’s 536-7 het laatste deel geplaatst van de geschiedenis tot 
1945. In mei 1945 keken de Tsjechen en Slowaken toch wat beduusd naar buiten. Ze waren zo dom geweest 
om na een heftige ruzie hun Duits talige familie het huis uit te zetten. De serre voor de familie uit de Karpaten 
Oekraïne was intussen ingepikt door een Russisch gezin van een paar straten verderop en hun verwanten 
meenden nu de tuin en het plantsoen te kunnen gebruiken voor hun barbecues en erger. Het tuinhuisje waar 
de neefjes uit zuidoost Silezië woonden was gejat door een Poolse familie en stond nu in die tuin. Bovendien 
lekte het dak en was de helft van de ruiten kapot. Hoe gaan ze dit redden? Kortom, opnieuw een verhaal.
door Simon Oosterhuis

P
Dit is allemaal wel erg close. Op 30 april nog 
een serie van negen frankeerzegels (Mi 415 – 
423), eerst in Bratislava daarna ook in Praag 
(afb 3). Tenslotte van eind mei tot oktober 
nogmaals negen frankeerzegels (Mi 424 – 
432) uitgevoerd in het ontwerp ‘lindeblad’ uit 
de bezettingstijd. Postzegels ontwerpen is een 
lastig, creatief proces dus waarom niet iets 
gebruiken dat al bestond en je alleen maar 
de landsnaam hoefde te wijzigen? Beter goed 
gejat dan slecht bedacht. Het is bovendien 
gewoon een fraai ontwerp (afb 4).

Speciale aandacht verdient de blokuitgave 
van 25 juni 1945, ter gelegenheid van de 
terugkeer van president Beneš uit Londen. 
Deze blokken werden per 15 gedrukt in drie 
rijen van vijf en elk blok heeft zijn eigen, kleine, 
specifieke afwijkingen en kan exact gedeter-
mineerd worden. Veel succes! afb 5 toont een 
gezochte drukfout. De rechter achterpoot 
van de  wapenleeuw in de vijf Kronen zegel is 
doorbroken (Mi blok 6 I).

Lokale ontwerpen
Toch duiken er ook lokale ontwerpen op, 
zoals in Olomouc (Ollmütz) in het oosten van 
Moravië (afb 6), die ook daadwerkelijk worden 
gebruikt! Dat was blijkbaar toch wel bijzonder 
want de brief (afb 7) wordt bij aankomst een 
dag later (27-05-1945) in Praag onmiddel-
lijk gecontroleerd op echtheid, getuige de 
potloodtekst op de envelop. Olomouc verdient 
onze belangstelling ook vanwege de lette-
renfaculteit van de lokale universiteit, die de 
grootste afdeling Nederlands heeft in Centraal 
en Oost-Europa. Heel bijzonder. Soms waren 
er echter gewoon geen postzegels voorhanden 
en volstond men met een stempelfrankering 
met, bijvoorbeeld, de mededeling ‘zaplaceno’ 
(betaald) (afb 8). Af en toe schijnt er nog even 
iets van het oorlogsgeweld door. Een brief ver-
stuurd aan de bioscoop van Opava in Moravië 
op de grens met Polen, wordt teruggestuurd 
omdat het complex door oorlogshandelin-
gen was verwoest (‘bombardovano’, zie de 
potloodtekst onderaan de envelop) (afb 9). 

6. Hoekstukje met 
één van de vijf uitga-
ven van Olomouc, 
8-5-1945. Niet 
officieel erkend maar 
wel gebruikt.

9. Retour afzender! 
Het adres bestaat 
niet meer (bom-
bardovano), zie de 
potloodtekst onder-
aan de envelop.
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10. Als je een vel 
verkeerd inlegt, 
komt dit eruit. 
Voorbeeld van 
GIGO, garbage 
in garbage out. 
Mi 441 met 
fantastische 
tandingfout. 
Probeer het 
maar eens te 
reconstrueren, 
origami is er 
niets bij.

11. Miss Kanturek moet beslist haar charmes hebben gehad want 24 Kronen waren in 1946 
veel geld. Eerste dag afstempeling op Mi 492, alleen geldig op 17 juni voor de eerste vlucht 
van Praag naar New York. Het is wel pure nostalgie, zo’n luchtpost envelop.

12. Het kon dus ook goedkoper, Mi 497, 16 Kronen. Afbeelding van majoor František Novak, 
Tsjechisch gevechtspiloot die na de Duitse invasie van 1939 naar Frankrijk was gevlucht. Hij 
trainde Franse piloten toen hij in april 1940 overleed aan de complicaties van een maagoperatie.

13. Deze zegels werden naar goed gebruik gedrukt in vellen van 7 bij 16 zegels. Om op 
100 zegels per vel uit te komen waren er dus 12 siervelden nodig. Het op het sierveld 
afgebeelde toestel is overigens tweemotorig, een DC 3, en niet viermotorig zoals de DC 4 op 
de zegels. Dit was een ultramodern toestel dat ook al door de KLM werd gebruikt.

14. Mi 498 in de originele kleur. 16. Ter vergelijking, Mi 475.

15. Mi 498 in de kleur van Mi 475.

17. Mi 555 met een 
afbeelding van de derde 
staatspresident, Klement 
Gottwald, uitgegeven 
ter gelegenheid van zijn 
verjaardag, 23 november. 
De staatsgreep van 
25  februari 1948 lijkt 
gelukt te zijn.

18. Mi 529 – 531 met de afbeelding van de tweede staatspresident, Edvard Beneš. Eerste 
dag afstempeling ter gelegenheid van de nieuwe Tsjecho-Slowaakse grondwet van 9 mei 
1948. De envelop draagt de handtekening van de minister van Posterijen, Neumann.

22. Uit dezelfde serie, Mi 575, met verwijzing naar de landbouw.
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Er ging door alle haast ook wel eens iets mis 
zoals afb 10 laat zien (Mi 441).
Het leven herneemt zijn normale loop en dat 
is eigenlijk bijzonder als je bedenkt hoe zwaar 
het land had geleden onder de oorlogshande-
lingen, het wegvoeren van Joodse burgers en, 
last but not least, het enorme verlies door het 
willens en wetens deporteren van belangrijke 
minderheden, de Sudeten-Duitsers en in 
mindere mate de Hongaren in Slowakije. Des-
alniettemin is er sprake van een directe vlucht 
van Praag naar New York! (afb 11) Eerste dag 
van uitgifte 12-06-1946 maar alleen geldig 
voor de vlucht van 17 juni. Daar zijn overigens 
ook andere zegels voor gebruikt (afb 12). 
Directe vlucht is overigens een eufemisme 
voor ‘dat duurde dus minstens drie dagen’. 
Gezien het afgebeelde toestel, een Lockheed 
Constellation DC 4, betekende dat in ieder 
geval een tussenlanding, waarschijnlijk in 
Schotland, en daarna nog één op Strömfjord 
in Groenland om bij te tanken. Vervolgens de 
oversteek naar de Big Apple. Binnen een paar 
jaar zou deze verbinding niet meer bestaan. 
Vliegen was overigens peperduur en alleen 
weggelegd voor de zeer welgestelden, maar 
wel bijzonder comfortabel en met uitstekende 
service. Nog een klein beetje te vergelijken 

19. Mi 564 in rood en als blokuitgave had geen frankeer-
waarde maar werd als relatiegeschenk cadeau gedaan. 
Opnieuw de handtekening van postminister Neumann. 
De ontvangers zullen vast dolblij zijn geweest.

20. Mi 603 – 604 met eerste dag stempel ter 
gelegenheid van de 70ste verjaardag van Stalin.

21. Uitgave ter gelegenheid van het negende congres 
van de Tsjecho-Slowaakse communistische partij 
(Mi 577). Op het sierveld een verwijzing naar vijf jaar 
vriendschap met de Sovjet-Unie.

23. De kameraadschap tussen arbeiders en studenten, Mi 624.
24. Bewapende leden van een arbeidersmilitie, Mi 613. Een nogal raadselachtig 
fenomeen als je ook een leger hebt. Maar ja, in de Sovjet-Unie deden ze het ook zo.

communisten de kans om op 25 februari 1948 
een staatsgreep te plegen. Zonder geweld en 
bloedvergieten en met instemming van on-
geveer de helft van de bevolking. Binnen een 
paar maanden was het land van een democra-
tie veranderd in een dictatuur en in een vazal-
staat van de Sovjet-Unie. Op 9 mei 1948 wordt 
een nieuwe grondwet van kracht (afb 18). 
Gottwald liet er geen gras over groeien.
Postzegels zijn niet alleen betaalmiddel voor 
de dienst van de posterijen, maar ook een 
machtig propagandamiddel. In 1949 wordt dat 
heel duidelijk als de klassieke communistische 
thema’s beginnen op te duiken: verheerlij-
king van het staatshoofd (afb 19), van Stalin 
(afb 20), de zware industrie (afb 21), landbouw 
(afb 22) plus de veronderstelde kameraad-
schap tussen arbeiders en studenten (afb 23) 
en de weerbaarheid van de arbeiders (afb 24), 
uitgave van 5 mei 1950 ter gelegenheid van vijf 
jaar volksrepubliek. Dat de eerste twee van die 
vijf jaren het land nog geen volksrepubliek was 
maar gewoon een poging tot democratie, werd 
toen al herschreven. Hoewel natuurlijk redelijk 
absurd was het thema van solidariteit tussen 
arbeiders en studenten trouwens in de jaren 70 
ook op Nederlandse universiteiten bijzonder 
populair. Ach ja. (Slot volgt.)

met de eerste klas van een Boeing 747 op 
een trans-Atlantische vlucht. U begrijpt, hier 
spreekt een ervaringsdeskundige. Het duurde 
alleen wat langer dan tegenwoordig. Dit kos-
tenaspect is ook af te lezen aan de waarden 
van de luchtpostzegels van 16 juni 1946 
(Mi 493 – 500). De hoogste waarde bedraagt 
50 Kronen (afb 13)! Als we bedenken dat de 
Tsjecho-Slowaakse kroon dezelfde waarde had 
als de gulden, in ieder geval symbolisch, dan 
was dit een dure serie. 
Wie denkt dat druk- en plaatfouten alleen 
voorkwamen in de 19e eeuw moet even naar 
de afbeeldingen 14, 15 en 16 kijken. Mi 498 
in de kleur van Mi 475. Zeer waarschijnlijk 
vergeten na het wisselen van de drukcilinder 
ook de kleur van de inkt te veranderen. Foutje, 
bedankt. Wel leuk, trouwens.

Onrust
Op het politieke vlak heerste er overigens 
behoorlijk wat onrust. Bij de verkiezingen van 
1946 hadden de communisten met het nodige 
geknoei 38% van de stemmen gekregen wat 
hun leider, Klement Gottwald (afb 17), het mi-
nister presidentschap opleverde. Uit onvrede 
over de groeiende Sovjet-Russische invloed 
namen al snel 12 ministers ontslag. Dat gaf de 
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at was geen straf, want Washington 
heeft veel te bieden en alle bekende 
gebouwen in het echt zien, vind ik al-
tijd een bijzondere ervaring. De stad 

heeft bovendien verschillende musea, die alle 
zeer de moeite waard zijn. Het  Smithsonian 
Institution heeft een enorme collectie (1), 
verdeeld over verschillende gebouwen en het 
postmuseum is er een van. Het ligt een beetje 
uit het centrum, waar de meeste musea zijn, 

Toen we  het Union Station in Washington uitkwamen zagen we 
meteen aan onze rechterhand het indrukwekkende gebouw van 
het National Postal Museum liggen. Voor een filatelist is zoiets een 
prettige eerste kennismaking met een stad, maar helaas stonden er 
eerst nog andere dingen op het programma. 
door Jeffrey Groeneveld

D

zonder vliegveld post opgehaald werd. Dat 
gebeurde door postcontainers op een paal te 
plaatsen. Met behulp van een speciale haak 
kon de post aan boord gehesen worden. 

Vragen
Overal zijn bordjes met beknopte informatie 
(11), maar ook is het mogelijk om je kennis te 
testen. Het zijn aardige weetjes die misschien 
nog eens in een quiz van pas kunnen komen 
(12). Wist u bijvoorbeeld waarom de Ame-
rikaanse post in 1918 duizenden gebruikte 
voertuigen kreeg? Het antwoord luidt: na de 
oorlog gaf het Amerikaanse leger de overbodi-
ge vrachtwagens, motorfietsen en vliegtuigen 
aan de posterijen. De post kreeg bovendien 
duizenden liters legergroene verf. Daar kon 
men mooi al die voertuigen een likje verf mee 
geven. 

Activiteiten
Het aardige van het postmuseum is dat er 
ook aan de jongere kinderen is gedacht. In de 
twee uur dat wij er doorbrachten, kwamen 
we er zeker een stuk of twintig tegen en ze 
verveelden zich niet (13). Zo konden ze plaats 
nemen achter het stuur van een grote vracht-
wagen (14), postzegels stempelen, pakketten 
sorteren (15), meedoen met allerlei spelletjes 
(16) en postzegels uitzoeken. Het waren overi-
gens niet alleen de kinderen die zich hiermee 
vermaakten. Ook volwassen bezoekers bleken 
deze activiteiten op prijs te stellen (17,18). Een 
bijzonder uitdaging vormde de postcodeer-
machine. Lange tijd werden de postcodes op 
de brieven met de hand ingevoerd. Urenlang 
zaten postmedewerkers achter de machine en 
typten de postcode in. Ze deden dat met een 
snelheid van een brief per seconde. Bezoekers 
van het museum kunnen zelf ervaren hoe 
snel dat is (19). Het tempo werd langzaam 
opgebouwd en aanvankelijk leek het een een-
voudige opdracht, maar dat bleek maar schijn. 

maar al met al was het maar een minuut of 
twintig lopen vanaf Capitol Hill (2). 

Enthousiast
Dankzij een zeer gulle gever kon het voorma-
lige postkantoor, waar al enige decennia het 
postmuseum in gehuisvest is (3,4), onlangs 
geheel gerenoveerd worden en dat is te zien. 
Via de trappen komt de bezoeker in de oude 
hal van het postkantoor (5,6), die nu leidt naar 
de verschillende expositieruimtes. Zoals in alle 
musea in Washington is ook hier de toegang 
gratis. Volgens Amerikaans gebruik moesten 
we, mijn oudste dochter en ik, wel eerst langs 
de security, maar dat gaf niet veel oponthoud. 
Aan de balie werden we vriendelijk te woord 
gestaan door een enthousiaste medewerker 
van het museum, die ons uitlegde waar we 
wat konden vinden. Het was meteen duidelijk: 
hier is zo veel te zien dat het lastig is om te 
bepalen waar eerst naartoe te gaan. 

Vliegtuigen
Het werd de benedenverdieping en dat was 
geen slechte keuze. We kwamen in een lichte 
centrale ruimte waar allerlei postvoertuigen 
stonden met aan het plafond echte vliegtui-
gen (7,8,9,10): een Wiseman-Cook tweedek-
ker waarmee in 1911 voor het eerst officieel 
Amerikaanse luchtpost vervoerd werd, een 
DeHaviland tweedekker, die al tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog dienst deed en een Stintson 
Reliant, waarmee in de landelijke gebieden 

Een museum van wereldklasse
bezoek aan het postmuseum 4

1

4

2 3
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Ondanks de complimenten van de simulator 
konden we niet anders dan concluderen dat 
we nog heel wat moesten oefenen om het 
tempo van een brief per seconde te bereiken. 

Thema’s
De centrale hal is omgeven door kleinere 
ruimtes die elk hun eigen thema hebben (20). 

Aan de hand van brieven, foto’s en voorwerpen 
wordt de geschiedenis van de Amerikaanse 
post en de Verenigde Staten verteld. Daarbij 
was het soms het feest van de herkenning: 
de Pony Express, het pak van Amelia Earhart 
en het Zip Code mannetje, maar ook heel 
veel onbekende aspecten werden voor het 
voetlicht gehaald. De presentatie in het 

museum is bijzonder aantrekkelijk, modern 
zonder overdreven artistiek te willen zijn. 
Dus bijvoorbeeld geen brievenbussen op een 
hoop, maar gewoon aan de muur. Naast de 
vele Amerikaanse typen die er in de loop der 
jaren zijn gebruikt, konden we er ook diverse 
buitenlandse bewonderen, waaronder een 
echte rode Nederlandse (21,22). We hebben 
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Een van de favoriete top-
stukken van het museum 
is een opgezette hond. Dit 
is dan ook niet zo maar 
een hond, maar Owney de 
mascotte van de Railway 
Mail Service (RMS). Dit is het 
verhaal van de hond met de 
vele medailles.
Owney was een vaste be-
zoeker van het postkantoor 
in Albany, New York aan 
het eind van de 19e eeuw. 
Waarschijnlijk was zijn 
eigenaar een post beambte 
die zich dagelijks liet ver-
gezellen door zijn hond. 
Toen zijn baasje verhuisde, 
bleef Owney achter op het 
postkantoor, waar de overige 

postbeambten zich over het 
dier ontfermden. 
Op de een of andere manier 
voelde de hond zich aange-
trokken tot de geur van de 
postzakken. Hij mocht met 
ze de posttrein in en reisde 
het hele land door. In 1895 
maakte Owney zelfs een 
wereldreis toen hij met de 
postzakken meereisde in 
treinen en aan boord van 
schepen. Via Azië en Europa 
keerde hij vervolgens terug 
naar Albany.
Owney was als een mascotte 
voor de beambten van de 
posttrein. Indertijd gebeur-
den er regelmatig ongeluk-
ken met treinen, maar de 

treinen waarop Owney reed, 
kwamen altijd veilig aan. 
Postbeambten gaven de hond 
medailles en plaatjes, die ze 
aan zijn halsband beves-
tigden. Dat liep een beetje 
uit de hand, want hoewel 
de medailles en plaatjes 
vervangen werden, waren 
het er evengoed zo veel dat 
de halsband te zwaar werd. 
De Postmaster General, die 
een fan van Owney was, 

uitgebreid stilgestaan bij een diorama, dat de 
innovaties van de post aan het eind van de 19e 
begin 20e eeuw uitbeeldde (23). Bijzonder in-
teressant was de expositie over misdaad en de 
post. Daarbij werden onderwerpen behandeld 
als postzegelvervalsingen, identiteitsfraude, 
drugssmokkel en pogingen tot het plegen van 
een aanslag (24). De getoonde brief gericht 
aan de toenmalige vice-president Dick Cheney 
werd gecontroleerd en veilig bevonden (25). 

Postzegelverzameling
Aangezien we maar een beperkte tijd hadden 
om het museum te bezoeken, moesten we op 
een gegeven moment echt naar de begane 
grond, waar de postzegels centraal staan. Daar 

eveneens een moderne presentatie, maar de 
bekende, vertrouwde panelen zijn er gelukkig 
ook nog. Wie gewoon Amerikaanse postzegels 
wil bekijken kan terecht in de National Stamp 
Salon (26), waar de nationale postzegelcollectie 
bewonderd kan worden en een aantal gespecia-
liseerde verzamelingen om van te watertanden. 
Wie postzegels van de rest van de wereld wil 
zien, kan terecht in de Stamps around the world 
ruimte (27). We hadden er helaas geen tijd 
voor, want we wilden het museum niet verlaten 
zonder de schatten van de Amerikaanse filatelie 
gezien te hebben, zoals de Inverted Jenny (28). 
De legendarische postzegel werd ingeleid door 
een heel aardig filmpje, dat de geschiedenis van 
deze zegel vertelt. 

Souvenirs 
Aan het eind van ons bezoek daalden we 
nogmaals af naar de benedenverdieping om 
nog even in het museumwinkeltje te kijken 
of er nog iets was om als souvenir mee naar 
huis te nemen (29). 
We werden niet teleurgesteld. Naast allerlei 
boeken, kaarten en sleutel hangers werden 
er postauto’s, brievenbussen en postbode-
poppetjes verkocht. Er bleek zich bovendien 
ook nog een echt postkantoortje te bevin-
den waar de postzegels van het afgelopen 
jaar te koop waren en waar we onze kaarten 
konden versturen, die later voorzien bleken 
te zijn van een speciaal postmuseum - 
stempel (30). 

Owney, de mascotte van de Railway Mail Service
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Vijf sterren
Al met al hadden we ruim twee uur in het 
museum doorgebracht en we hadden er 
met gemak nog enige tijd kunnen rondlo-
pen. Wat ons betreft een absolute aanra-
der, als we in deze rubriek sterren zouden 
geven: vijf van de vijf. Tot slot nog twee 
dingen die niet onvermeld mogen blijven. 
’s Avonds zijn de ramen van het museum 
verlicht en dan verschijnen er allemaal ico-
nische Amerikaanse postzegels, een feest 
om te zien (31). Hetzelfde geldt voor de 
uitstekende website (www.postalmuseum.
si.edu), waar u gewoon vanuit uw stoel een 
bezoek aan het museum kunt brengen aan 
de hand van een virtuele rondwandeling 

of verschillende filmpjes. Zeer de moeite 
waard en goed voor uren filatelieplezier!

Bezoekt u ook een post- of filatelistisch 
museum in het buitenland? De redactie 
ziet graag uw bijdrage over dit bezoek.

bedacht een oplossing en gaf de hond 
een tuigje waarop hij zijn medailles en 
plaatjes kon dragen. 
In het voorjaar van 1897 kwam Ow-
ney met de trein aan in Toledo, Ohio. 
Een van de postbeambten liet de hond 
zien aan een plaatselijke journalist. 
Wat er toen gebeurde is niet precies 
bekend. Owney reageerde agressief 
en op 11 juni 1897 stierf hij aan de 
gevolgen van een schotwond. Post-
beambten haalden geld op om Owney 
te conserveren. Via het hoofdkantoor 
van de Amerikaanse posterijen in 
Washington kwam hij in 1911 bij 
het ‘Smithsonian Instition’, waar hij 
sindsdien is gebleven. In 2011, toen 
Owney honderd jaar bij het museum 
was, werd er een speciale postzegel 
aan hem gewijd. 

31
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p 11 april 1877 werd een wijziging 
afgekondigd dat de vijf verschillende 
uurkarakters van het ‘tweeletter-
stempel’ door achttien nieuwe uur-

karakters zouden worden vervangen. Daarmee 
kwam het stempel tot stand dat we kennen als 
het ‘kleinrondstempel’.
In zijn ‘Handboek Nederlandse Poststempels’ 
meldt Cees Janssen dat ’sHertogenbosch zijn 
eerste kleinrondstempel al ruim een maand 
eerder, op 5 maart 1877 zou hebben gekregen. 
Verderop in het Handboek wordt in de lijsten 
en in de tekst een afleverdatum van 5 mei aan-
gegeven. In de stempelboeken is deze datum 
echter niet terug te vinden.

Afleverdatum
Ik heb grote twijfels aangaande diverse 
 vermeldingen in Cees Janssens’ Handboek. 
Naar mijn mening werd waarschijnlijk pas 
op 10 november 1877 het eerste kleinrond-
stempel aan ’s-Hertogenbosch geleverd. Bij 
mijn onderzoek aan de hand van duizenden 
stempelafdrukken heb ik tot nu toe geen 
kleinrondstempel van een eerdere datum dan 
10 november 1877 kunnen vinden.
Om meer zekerheid te krijgen over mijn stel-
ling bied ik nu een bedrag van € 100,– aan 
degene die een Bossche kleinrond-afstempe-
ling van vóór 10 november 1877 als eerste kan 
laten zien.
Brieven of e-mails, voorzien van een duidelijke 
scan, dienen uiterlijk 10 maart 2015 ontvan-
gen te zijn.
De laatste gelegenheid om zo’n vroeg stempel 
persoonlijk te tonen is 21 maart 2015 om 
14.00 op de Hertogpost 2015. Daar zal ook de 
winnaar bekend gemaakt worden.

Cees van Hoek  
Hardstrasse 13  
4714 Aedermannsdorf   
Zwitserland 
ceesvanhoek@hotmail.de

Prijsvraag

O

Een simpele prijsvraag met 
een mooie prijs van honderd 
euro. De vraagstelling is 
eenvoudig: Wie heeft er 
een vroeg kleinrondstempel 
’s-Hertogenbosch?
door Cees van Hoek

Tweeletterstempel 
23 december 1869

Kleinrondstempel 
22 september 1883

Owney, de mascotte van de Railway Mail Service
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e directe aanleiding voor het 
ont staan van W.O.II was de ex-
pan siebehoefte van Adolf Hitler, 
rijkskanselier in 1933 en vanaf 1934 

ook staatshoofd van Duitsland. Hij regeerde 
Duitsland als een dictator en streefde een 
Groot-Duitsland na, door hem het Derde Rijk 
genoemd. 1 Daarvoor was het allereerst nodig 
dat de Duitse gebieden die na W.O.I bij de 
 Vrede van Versailles (1919) aan Duitsland 
waren onttrokken, weer onderdeel van het 
Duitse Rijk gingen uitmaken (‘Heim ins 
Reich’). 
Het Saargebied kwam onder het bestuur 
van de Volkenbond, evenals de Vrije Stad 
Danzig. Oostenrijk kreeg een verbod zich met 
Duitsland te verenigen en Duitsland moest 
de soevereiniteit van België erkennen over 
Neutraal Moresnet. Een deel van boven-
genoemde gebieden moest onmiddellijk 
worden afgestaan, andere gebieden werden 
door volksraadplegingen aan Duitsland ont-
trokken. Bovendien was Rijnland (het gebied 
ten westen van de Rijn) gedemilitariseerd, als 
buffer tussen Duitsland en Frankrijk. (afb. 1)

Om de oude Duitse gebieden terug te vorde-
ren of te heroveren was een herbewapening 
van het Duitse leger en waren bondgenoten 
in Europa nodig. Die bondgenoten vond Hitler 

De winnende artikelen bij de Filatelie Verenigingsbladprijzen worden, met 
toestemming van de auteurs, in Filatelie volledig opgenomen. Dit artikel werd 
gepubliceerd in Notities nr. 47 (2013) van de Nederlandse Academie voor Filatelie. 
door Kees de Baar en Kees Adema RDP

D

Verbroken postverbindingen als gevolg   van militaire operaties in Europa (1)

in Mussolini, dictator van Italië en wonderlijk 
genoeg ook in Stalin, dictator van Rusland. 
Mussolini streefde een vergroting van Italië 
na, een ‘Nieuw Romeins Rijk’ en Stalin wilde 
de gebieden terug die bij het oude tsaristische 
Rusland hadden behoord.

Hitler realiseerde een eerste stap door in het 
gedemilitariseerde Rijnland weer Duitse troe-
pen te legeren. Dat gebeurde in maart 1936 en 
was als het ware een aftasten van de reacties 
van Engeland en Frankrijk op zijn expansie-
drang. In hetzelfde jaar ontstond de samen-
werking tussen Mussolini en Hitler, de zoge-
noemde As Duitsland-Italië. Mussolini had 
plannen voor vergroting van zijn ‘Romeinse 
Rijk’ rond de Middellandse zee, het Romeinse 
‘Mare Nostrum’ (Onze zee). Daartoe had hij 
allereerst de vrije hand nodig in de Balkan. 
Verder had hij het oog laten vallen op Ethiopië, 
het enige nog niet gekolonialiseerde land in 
Noord-Afrika. Door de samenwerking tussen 
Duitsland en Italië verloor Oostenrijk de Itali-
aanse steun en was het rijp voor inlijving. Dat 
gebeurde op 13 maart 1938 (de ‘Anschluss’), 
met instemming van de grote meerderheid 
van de bevolking, zonder tegenstand van het 
leger. Oostenrijk werd in Rijksgouwen (nieuw 
gevormde provincies) onderverdeeld en zo 
aan het Derde Rijk toegevoegd.

nederland tijdens wereldoorlog ii

Voor Duitsland zou Tsjecho-Slowakije de 
volgende stap worden en vooral Sudetenland, 
een oorspronkelijk Duits landsdeel, maar 
sinds Versailles deel van Tsjecho-Slowakije. 
Er lag al een plan gereed voor een aanval in 
september 1938 op Tsjecho-Slowakije en 
specifiek op Sudetenland (operatie Fall Grün). 
Dat plan hoefde niet uitgevoerd te worden 
door een vredesbespreking in München, 
voorbereid door Mussolini. Hitler dreigde 
namelijk Sudetenland in te nemen en dat 
zou mogelijk tot een nieuwe Europese oorlog 
hebben geleid. Op de bijeenkomst in München 
tussen de staatshoofden van Groot-Brittannië 
(Chamberlain), Frankrijk (Daladier), Duitsland 
(Hitler) en Italië (Mussolini) werd een verdrag 
gesloten, waarbij Duitsland het recht kreeg 
Sudetenland toe te voegen aan het Duitse 
Rijk. Het niet voor de bespreking uitgeno-
digde staatshoofd van Tsjecho-Slowakije 
werd hiermee op 30 september 1938 voor 
een voldongen feit gesteld. Hij kon het gebied 
afstaan, of zonder hulp van andere landen de 
militaire confrontatie met Duitsland aangaan. 
In november 1938 werd Sudetenland als Rijks-
gouw aan Duitsland toegevoegd. 

Het bleef voor Tsjecho-Slowakije niet bij het 
afstaan van Sudetenland. Geïnitieerd en 
gesteund door Hitler maakte de Slowaakse 
afscheidingsbeweging zich onafhankelijk 
van Tsjechië en Slowakije werd op 14 maart 
1939 een vazalstaat van Duitsland. Het nog 
resterende deel van Tsjechië werd vervolgens 
door Duitsland bezet, toen Duitse troepen 
op 15 maart 1939 de stad Praag zonder veel 
tegenstand innamen. Tsjechië werd gedeel-
telijk ingelijfd, terwijl Hongarije op voorstel 
van Hitler een deel van het oude Tsjechië bij 
het eigen land mocht voegen. Daarmee werd 
Hongarije schatplichtig aan Hitler en dus een 
bondgenoot. Het niet ingelijfde Tsjechische 
gebied ging met een speciale status verder als 
het Rijksprotectoraat Bohemen en Moravië.

Na Tsjechië werd Litouwen gedwongen het 
oude Duitse gebied af te staan. In maart 1939 
werd Memelland weer deel van het Duitse Rijk 
en toegevoegd aan de provincie Oost-Pruisen. 
Duitsland kon zich deze gebiedsuitbreidin-
gen nog steeds veroorloven zonder dat er 
sprake was van oorlog met de grote Europese 
mogendheden Engeland en Frankrijk. De derde 
mogendheid Rusland keek met belangstel-
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Afb. 1 Door het Duitse Rijk afgestane gebieden. [1] Noord-Sleeswijk:  
aan Denemarken;  [2] Posen en West-Pruisen (grotendeels): aan Polen;  
[3] Vrije Stad Danzig (speciale status); [4] Memelland: aan Litouwen;  
[5] Oost-Opper-Silezië: aan Polen; [26 Hultschiner landje: aan Tsjecho-
Slowakije; [7] Elzas-Lotharingen: aan Frankrijk; [8] Eupen en Malmédy: 
aan België  (afb. en tekst Wikipedia)

Afb.2 Ondertekening van het Molotov-
Ribbentrop verdrag op 23-8-1939. De Duitse 
minister van Buitenlandse Zaken Joachim von 
Ribbentrop staat achter Molotov die tekent. 
Jozef Stalin glimlacht op de achtergrond, 
rechts van hem (foto en tekst Wikipedia).
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ling toe, met eigen plannen voor de nabije 
toekomst. Op 23 augustus 1939 namelijk, 
ondertekenden de Duitse en Russische 
staatshoofden Adolf Hitler en Joseph Stalin 
een Niet-Aanvals Verdrag, het Molotov-Rib-
bentrop Verdrag, genoemd naar de ministers 
van buitenlandse zaken van de Sovjet Unie en 
Duitsland, die dit verdrag waren overeenge-
komen en hadden opgesteld. In het verdrag 
was opgenomen dat beide landen elkaar niet 
zouden aanvallen, ook niet als een aanval door 
een derde land zou plaats vinden op één van 
beide landen. (afb. 2)

Bij het verdrag behoorden echter ook geheime 
protocollen, die pas na W.O.II bekend zijn 
geworden. Daarin was de invloedssfeer van 
beide landen afgebakend. In feite had men een 
herschikking van Europa afgesproken. Polen 
werd tussen beide grootmachten verdeeld, 
Finland en de Baltische staten Estland en Let-
land vielen onder de Russische invloedssfeer, 
evenals delen van Roemenië. Duitsland kreeg 
de handen vrij met betrekking tot Oost- en 
Midden-Europa. 
In het zuiden zag Mussolini zijn kans schoon 
om een begin te maken met zijn ‘Romeinse 
Rijk’ op de Balkan. In april 1939 vielen Italiaan-
se troepen Albanië binnen. Van veel strijd was 
geen sprake. Albanië beschikte niet over een 
echt leger, alleen over ordetroepen. Na drie 
dagen kon Albanië al worden ingelijfd. Koning 
Zog I van Albanië week uit naar Engeland. 
De grootheidswaanzin van Hitler leidde vrijwel 
meteen tot nieuwe bezettingsoperaties in en 
buiten Europa, die tot een oorlog op Europees 
en later zelfs wereldniveau hebben geleid. 
Deze bezettingsoperaties werden gevolgd 
door bevrijdingsoperaties van de geallieerden, 
Engeland en Frankrijk, gesteund door Austra-
lië, Nieuw-Zeeland en Canada, en de Verenigde 
Staten van Amerika, gesteund door Brazilië en 
Mexico. 

De militaire operaties leidden bijna altijd tot 
een tijdelijke onderbreking van de postver-
bindingen met het betrokken land of gebied. 
De posterijen reageerden daar meestal op 
door tijdelijk poststukken terug te zenden 
aan de afzender, met een toelichting op het 
retour zenden door middel van geschreven of 
gestempelde aanduidingen, soms ook door 
het opplakken van strookjes met toelichtende 
tekst. 

In dit artikel worden de militaire operaties in 
Europa beschreven, waarvoor dat gegolden 
kan hebben, waar mogelijk met poststukken 
om dat aan te tonen. Daarbij beperken we ons 
zoveel mogelijk tot de particuliere postwisse-
ling van burgers in Nederland. Voor post van of 
naar de overheid, militairen en krijgsgevange-
nen golden soms andere richtlijnen. Het gaat 
daarbij uitsluitend om terug gezonden post, 
niet om vertraagde of via andere routes ver-
zonden poststukken. Van een aantal militaire 
operaties is het niet zeker of ze tot tijdelijke 
verbreking van de postverbindingen hebben 
geleid. Verder posthistorisch onderzoek zal 
dat moeten uitwijzen. Bij de data die worden 
vermeld voor het herstel van een postver-
binding wordt de datum genoemd, waarop 
gewone briefkaarten weer werden toegelaten 
in het postverkeer. Voor andere soorten post-
stukken golden vaak latere data.

Bezettingsoperaties in Europa,  
het begin van W.O.II
Duitse en Russische bezettingsoperaties in Polen. 
Op 1 september 1939 begon Duitsland de 
beruchte ‘blitzkrieg’ tegen Polen (Operatie Fall 
Weiss). 
Groot-Brittannië en Frankrijk hadden verdra-
gen met Polen en op 3 september 1939 ver-
klaarden beide landen, samen met Australië 
en Nieuw-Zeeland de oorlog aan Duitsland. 
Daarmee begon de Tweede Wereldoorlog.2 De 

Duitse troepen trokken snel op. Danzig was 
al op 1 september ‘bevrijd’ en als Rijksgouw 
toegevoegd aan het Duitse Rijk. Er was geen 
leger dat de Duitsers wilde tegen houden. Ze 
werden daar met open armen door de bevol-
king ontvangen. Daarna werd Polen binnen-
gevallen, terwijl een deel van het Duitse leger 
zich nog met de Westerplatte bezig hield. Op 
17 september begon Rusland aan de bezet-
tingsaanval op het oostelijke deel van Polen. 
Het Poolse leger kwam nu knel te zitten tussen 
twee invasies. De Poolse verdedigingstroepen 
werden binnen enkele dagen overweldigd. 
Warschau viel op 28 september; alle militaire 
tegenstand eindigde op 6 oktober. Een deel 
van het Poolse leger trok zich via Roemenië 
terug naar Frankrijk.
De Duitse aanval op 1 september veroorzaakte 
in Nederland de onmiddellijke stopzetting 
van het postvervoer naar Polen, maar -zover 
bekend- niet naar Danzig. De envelop in afb. 3 
van Den Haag naar Mazowiecky is gedateerd 
31 augustus 1939, de dag voor de Duitse inval, 
en terug gezonden aan de afzender. Met het 
door Duitsland ingelijfde en bezette deel van 
Polen bleef de postverbinding verbroken tot 
februari 1940.3

Russische bezetting van delen  
van Finland
Na het sluiten van het niet-aanvalsverdrag 
tussen Duitsland en de Sovjet-Unie in au-
gustus 1939, dwong de Sovjet-Unie ‘over-
eenkomsten van wederzijdse bijstand’ af van 
Estland, Letland en Litouwen. Aan Finland 
werden dezelfde eisen gesteld, met daarbij 
ook gebiedsafstand. Op 14 oktober kreeg de 
Finse delegatie deze eisen in Moskou te horen. 
Een Fins tegenvoorstel werd afgewezen. Een 
akkoord werd niet bereikt. Op 30 november 
werd door de Sovjet-Unie zonder oorlogs-
verklaring de aanval op Finland ingezet. De 
‘Winteroorlog’ was begonnen en zou tot 12 

Afb. 3 Den Haag naar Mazowiecky, Polen, 31-8-1939. Specifiek etiket met spellingfout 
Postverbinging (verz. K. Adema). 

Afb. 4 Amsterdam, 15-4-1940, naar Trondheim in Noorwegen, met specifiek 
etiket en retourstempel (verz. K. Adema).

Verbroken postverbindingen als gevolg   van militaire operaties in Europa (1)
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maart 1940 duren. Toen werd in Moskou de 
vrede getekend, waarbij Finland alsnog met 
de oorspronkelijk eisen moest instemmen. 
Finland zocht nu aansluiting bij Duitsland en 
ging in op een voorstel voor een bondgenoot-
schap. Finland sloot zich echter niet bij de 
As-mogendheden aan. 

Duitse bezetting van Denemarken  
en Noorwegen 
De Duitse aanval op Denemarken en 
Noor wegen begon op 9 april 1940. Dene-
marken werd nog diezelfde dag onder de 
voet gelopen en capituleerde meteen. In 
Noorwegen landden Duitse troepen in het 
zuiden in Oslo, Kristiansand en Egersund, 
in het westen in Bergen en Trondheim en in 
het noordwesten in Narvik. De troepen in 
het zuiden en in Trondheim trokken naar het 
noorden om  Narvik te ontlasten dat door 
gelande geallieerde troepen kort na de eerste 
Duitse landingen was ingesloten. Noorwegen 
capituleerde op 9 juni 1940.
In afb. 4 wordt een brief getoond uit Amster-
dam, met bestemming Trondheim. De brief 
werd met een specifiek etiket en een stempel 
teruggezonden aan de afzender die, volgens 
de notitie in blauw potlood, op de Prins 
Hendrik Kade 145 woonde. 

Duitse bezetting van Nederland,  
België en Luxemburg 
Op 9 mei 1940 rapporteerde de Nederlandse 
militaire attaché in Berlijn dat oorlog met 
Duitsland onvermijdelijk was. De ‘Blitz-
krieg’ begon de volgende dag ‘s morgens 
om 03.55 uur. Binnen een paar uur was de 
oostelijke grens doorbroken. Op 11 mei waren 
de noordelijke provincies veroverd, terwijl 
parachutisten meteen de controle over brug-
gen en vliegvelden overnamen. De Duitsers 
verboden al vanaf 10 mei het internationale 
postvervoer. Ook het binnenlands vervoer 
kwam gedeeltelijk stil te liggen. 
De brief (afb. 5) werd verzonden door het 
detachement Torpedisten van het Depar-
tement van Defensie in Harlingen aan de 
Commandant van het Korps Pontonniers en 
Torpedisten in Dordrecht. Normaliter zou 
de brief de volgende dag zijn verwerkt en 
wel op 10  mei, de dag van de inval. De brief 
werd echter retour gezonden, met een paars 
handstempel als verklaring. 
Op 9 mei, 11 uur ’s avonds, ontving de brief 
in afb. 6 het, gezien de situatie, zeer mis-
plaatste stempel Vacantie / in Vredig /  
Vaderland, terwijl ’s avonds ook nog een 
ander vlagstempel werd geplaatst vermoe-
delijk omdat het eerste stempel de twee 
postzegels aan de linkerkant had gemist4. 
Op 10 mei kon de brief niet meer verwerkt 
worden en werd daarom met de gestencilde 
strook teruggestuurd aan de afzender. De 
envelop was  geadresseerd aan een familielid 
in Bandoeng en bevatte een aankondiging 
van een  huwelijk op 22 mei. 
Nederland capituleerde op 15 mei, België 
op 28 mei. Luxemburg werd zonder veel 

verzet al op 10 mei onder de voet gelopen. 
De Belgische gebieden Eupen, Malmedy en 
Moresnet werden onmiddellijk ingelijfd bij 
de Duitse Rijnprovincie en onttrokken aan 
Belgisch bestuur.
De postdienst zou voorlopig nog chaotisch 
blijven. Sommige postkantoren bleven de 
eerste dagen na de Duitse inval nog open, 
terwijl anderen al een week later weer fun-
geerden. De eerste kaart, gestempeld in Den 
Haag op 10 mei om 10 uur ‘s  , bereikte Eind-
hoven nog want beide steden waren nog niet 
bezet. De tweede kaart, van Groningen naar 
Schiedam is gedateerd 12 mei, 16.00 uur, 
toen beide plaatsen al  waren bezet, vandaar 
het rode handstempel ‘TERUG AFZENDER / 
RETOUR A L’EXPEDITEUR’ en de notatie 
‘Geen verzending’ in potlood. (afb. 7+8)
 
Duitse invasie van Frankrijk
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen ook 
Frankrijk binnen. Na zware gevechten trok-
ken het Britse expeditieleger en het Franse 
leger, aangevuld met Poolse en Belgische 
troepen, zich terug naar de regio Duinkerken 
vanwaar van 26 mei tot 4 juni evacuatie naar 
Engeland plaats vond. Onderhandelingen 
over een wapenstilstand vonden plaats op 
20 juni in dezelfde treinwagon waar Frankrijk 
in 1918 de voorwaarden aan Duitsland had 
gedicteerd (afb. 9). De Franse regering onder 
maarschalk Pétain sloot op 22 juni een wa-
penstilstand. Het land werd opgedeeld in een 
bezet gebied (Zône Occupée) en een onbezet 
gebied (Zône Libre) waar de regering Pétain 
zich vestigde. Het bezette gebied omvatte 
het noorden en westen van Frankrijk, speci-
fiek de Atlantische kustzone. Het onbezette 
gebied bestond uit het zuiden en oosten van 
Frankrijk, met Parijs, Corsica en de Franse 
koloniën. Als hoofdstad functioneerde Vichy. 
Elzas-Lotharingen werd aan Duitsland 
afgestaan.

Aan de zuidkust had ook Mussolini nog vlug 
zijn kans gegrepen. Op 10 juni had hij aan 
Frankrijk en Engeland de oorlog verklaard 
en viel Zuid-Frankrijk binnen. De daar nog 
aanwezige Franse troepen wisten echter 
de Italiaanse inval tot staan te brengen. De 
aanval werd algemeen als een dolksteek in 
de rug gezien en heeft Italië dan ook weinig 
gebiedsvoordeel opgeleverd. Alleen Nice en 

omgeving kwamen na de wapenstilstand in 
Italiaanse handen ten koste van het Vichy-
gebied. Duitse eenheden namen vanuit 
Frankrijk ook de Kanaaleilanden in bezit. De 
eilanden waren in juni 1940 door de Britten 
gedemilitariseerd. De Duitse bezetting begon 
op 1 juli 1940.

De Russische bezetting van de  
Baltische Staten
In juni 1940 werden de Baltische Staten 
bezet en geannexeerd door de Sovjet-Unie, 
vermoedelijk als reactie op het Finse bond-
genootschap met Duitsland en de Duitse 
bezetting van Denemarken en Noorwegen. 
De Sovjet-Unie verlegde haar westgrens naar 
de Oostzee, om ook daar invloed te kunnen 
hebben op de Duitse expansiebehoefte. De 
twee grootmachten hadden beide een eigen 
agenda en vertrouwden elkaar niet.

De postverbindingen na de  
Nederlandse capitulatie
Post naar het buitenland
De Duitse bezetter nam zo spoedig mogelijk 
de controle van de grote postkantoren over en 
alle internationale post per trein en vliegtuig 
werd gestopt op 10 mei 1940. Dit gold ook 
voor post naar de Duitse gebieden en naar 
de Nederlandse gebieden overzee. Op de 
strookjes en stempels stond dat vermeld 
met de algemene aanduiding ‘Terug afzen-
der Postverbindingen met het Buitenland 
tijdelijk verbroken’, soms met het taalkundig 
onjuiste woord Postverzendingen in plaats 
van Postverbindingen. De post per schip 
naar Groot-Brittannië, de Britse gebieden en 
Nederlands West-Indië werd officieel gestopt 
op 15 mei. Mogelijk is er nog post tussen 10 en 
15 mei vervoerd. Op 27 mei gaf de Duitse 
autoriteit toestemming voor hervatting van 
het postverkeer met Duitsland, op 29 mei met 
Nederlands-(Oost) Indië en met de Verenigde 
Staten van Amerika. De post diende wel via 
Duitsland en de Duitse censuur te worden 
verzonden. Met een diensttelegram van 27 en 
29 mei werd dit door het Hoofdbestuur der 
P.T.en T. bekend gemaakt. De postverbin-
ding met andere landen bleef voorlopig nog 
verbroken.5 

Post naar Duitsland en ingelijfde gebieden
De briefkaart en de brief (afb. 10+12) tonen 
aan dat Duitsland werd beschouwd als een 
buitenlandse bestemming waarmee geen 
postverkeer mogelijk was. Ook deze briefkaart 
kreeg het vlagstempel ‘VACANTIE in VREDIG 
VADERLAND’, later afgedekt door de strook 
met de retourtekst. (afb. 10)
De briefkaart naar het Sudetenland (afb. 11) 
is eveneens gedateerd 9 mei 1940. Het 
schip in het frankeermachinestempel is 
het beroemde lijnschip van de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland, de Oranje, dat later 
tijdens de oorlog in het verre oosten gebruikt 
zou worden als hospitaalschip voor Australi-
sche troepen.6 (afb. 11a)
(Wordt vervolgd)

Afb. 9 Franse onderhandelingen met de Duitsers in de 
treinwagon in Compiègne op 20 juni 1940, voorafgaand 
aan de wapenstilstand op 22 juni (foto Wikipedia).
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Afb. 5 Retour gezonden portvrije dienstbrief van Harlingen naar Dordrecht, 9-5-1940, 
23.00 uur, 5 uur voor de invasie, met algemeen retourstempel (verz. K. Adema). 

Afb. 7 Den Haag–Eindhoven, 10 mei 1940 (verz. K. Adema).

Afb. 6 en 6a Envelop met huwe-
lijksaankondiging, verzonden 
van Rotterdam naar  Bandoeng, 
9 mei 1940, 23.00 uur. Met al-
gemene strook ‘Retour afzender. 
 Postverbindingen / met het 
Buitenland tijdelijk ver- / broken‘ 
(verz. K. Adema).

Afb. 8 Groningen–Schiedam, 12 mei 1940. De kaart naar Schiedam heeft 
een algemeen retourstempel (verz. K. Adema).

Afb. 10 Amsterdam – Borsigwalde (bij Berlijn), 9-5-1940, 21.00 uur met 
algemene retourstrook (verz. K. Adema).

Afb. 11 Nijmegen naar Schlag (Sudetenland), 9-5-1940, met algemene 
retourstrook (verz. K. Adema).Afb. 11a M.S. Oranje (verz. K. Adema).
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

AUSTRALIË
Inheemse dieren
De mierenegel, wombat 
(buideldier), buidelmie-
renegel, grijze kangoeroe, 
koala en Tasmaanse duivel, 
allemaal dieren die we hier 
niet tegenkomen. Ze zijn 
te zien op de op 13 januari 
verschenen serie postze-
gels ‘Inheemse dieren’. De 
zes zegels hebben alle de 
waarde van 70c.
Twee boekjes vergezellen 
de serie: het ene met tien 
zegels en het andere met 
twintig.
Daarnaast zijn beide 
boekjes ook nog eens 
verkrijgbaar in zogenoemde 
chequebooks, boekjes van 
twintig gewone boekjes.

Legendarisch
Elk jaar in januari – dit jaar 
de 22e – geeft de post een 
serie zegels uit met befaam-
de Australiërs uit heden of 
verleden. Vorig jaar bijvoor-
beeld waren het topkoks, 
het jaar daarvoor musici en 
in 2012 footballheroes. Het 
thema van dit jaar kwamen 
we pas te weten op de dag 
van uitgifte. Te laat voor dit 
nummer, dus dat leest u in 
het volgende nummer.
Wel is al bekendgemaakt, 
dat elke zegel (70c) ook per 
tien in een boekje te koop is. 
Tevens in de onvermijdelijke 
chequebooks.

Love is in the Air
De vier wenszegels van dit 
jaar tonen hartjes in diverse 
uitvoeringen (vlieger, con-
densstrepen achter een 
vliegtuig, heteluchtballon, 
wolk). Ze kosten elk 70c en 
verschenen op 3 februari. 
Ze zijn eveneens per tien of 
twintig in boekjes verkrijg-
baar. En weer chequebooks. 
(afb. 1)

Victoria Cross
Met een tweetal zegels 
schonk de post op 22 janu-
ari aandacht aan de eerste 

Victoria Cross waarmee een 
Australiër werd geëerd. De 
onderscheiding werd door 
koningin Victoria in 1856 
ingesteld, maar het was 
pas na de Tweede Boeren-
oorlog (1899-1902) dat 
een vijftal Australiërs het 
kregen uitgereikt. De zegels 
zijn –met veel afbeeldingen 
en toelichting– ook in een 
prestigeboekje te koop. Prijs 
ervan is $ 19.95.

BRUNEI
Eeuwfeest onderwijs
Op 9 oktober kwam de post 
van Brunei met een serie 
postzegels ter gelegen-
heid van 100 jaar officieel 
onderwijs. Het leren lezen 
en schrijven werd pas ge-
meengoed in Brunei in 1914. 
Voordien was de ongelet-
terdheid erg groot. Op dit 
moment is het onderwijs op 
het niveau van ontwikkelde 
landen. Er is onderwijs-
aanbod in het Maleis (de 
officiële taal in Brunei), het 
Chinees en het Engels.
De vier zegels zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. De 
inhoud ervan bestaat uit 
zegels van 10s, 20s en twee-
maal $ 1.00. (afb. 2)

CANADA
Jaar van de Ram
Het maanjaar 2015 is het 
Jaar van de Ram (soms 
ook wel Schaap of Geit ge-
noemd), het achtste teken 
in de cyclus van de Chinese 
dierenriem. Canada doet 
daar gewoonlijk postaal 
ook vrolijk aan mee. Op 8 
januari verscheen een twee-
tal zegels. Eén ervan, de 
$ 2.50 voor post naar het 
buitenland, is ook per zes in 
een boekje verkrijgbaar. 

FAERÖER
Vliegveld Vágar
De eilandengroep beschikt 
over één vliegveld. Het ligt 
op het eiland Vágar en is 
door een tunnel verbonden 
met de op het eiland Strey-
moy gelegen hoofdstad 
Tórshavn.
Met een tweetal zegels 
wordt aandacht besteed 
aan de opening van de 
nieuwe terminal vorig jaar. 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • Afgebeeld zijn een vliegtuig 
van de Faeröese luchtvaart-
maatschappij Atlantic Air-
ways (8.50 kr) en de nieuwe 
terminal (15.00 kr).
De zegels verschijnen op 23 
februari en zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. De in-
houd ervan bestaat uit vier 
zegels van elk. (afb. 4)

FRANKRIJK
Oude ambachten
Frankrijk eerde zijn 
handwerkslieden op 5 
januari met de uitgifte van 
een boekje met afbeeldin-
gen van oude ambachten. 
‘Kunstenaars’ met hout, 
glas, steen, textiel, metaal, 
en dergelijke die hun kennis 
van generatie tot generatie 
overdragen.
Het boekje telt twaalf zegels 
voor het normale binnen-
landse brieftarief (sinds 
1 januari € 0.76). (afb. 5)

GRIEKENLAND
Zeiltoerisme
Van één van de op 4 juni 
2013 verschenen boekjes 
‘zeiltoerisme’ blijkt in 
oktober van het afgelopen 
jaar een herdruk verschenen 
te zijn. De zegels hebben de 
aanduiding ‘A’ voor overzeese 
post. Dat was in 2013 78c, in 
2014 80c en nu al 90c! De 
zegels zijn ongewijzigd, maar 
de kaft is totaal anders. Er 
staat geen waarde meer op 
en het bevat een mooi pano-
ramisch plaatje van de haven 
van Chania (met vuurtoren). 
(afb. 6)

Kerstboekjes
Op 12 december versche-
nen –zonder enige aankon-
diging– twee kerstboekjes: 
het ene met tien zegels voor 
binnenlandse post (72c), 
het andere voor buitenland 
(90c). Vijf vierkante en vijf 
driehoekige zegels.

GROOT-BRITTANNIË
Alice in Wonderland
Ook kinderen hebben hun 
klassiekers. Zo zou je Alice 
in Wonderland wel kunnen 
betitelen. Tien scènes en 
figuren uit de door Lewis 
Carroll beschreven avon-
turen worden uitgebeeld 

Afb. 12. Udo Jürgens, 
inmiddels op 21 december 
overleden.

Afb. 1. 
Het hart, 
liefdes-
symbool 
bij uitstek

Afb. 2. 
100 Jaar 
onderwijs 
in Brunei.

Afb. 4. Een 
Airbus en 
de in staal 
en glas 
opgetrokken 
terminal

Afb. 5. De 
kunst en de 
materie

Afb. 6. 
Herdruk 
Grieks 
zeiltoeris-
meboekje

Afb. 7. Het 46e boekje in de reeks 
van boekjes met zes zegels

Afb. 8. Een viertal wensen zit er dubbel in

Afb. 9. De acht zegels met Britse 
uitvindingen.

Afb. 10. Zwemster in actie.

Afb. 11. Slag van vijf legers.
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De zegels zijn zelfklevend.
(afb. 14)

ZWEDEN
Pop export
Popmuziek is een belangrijk 
Zweeds exportproduct. Dat 
startte veertig jaar gelden 
met Abba en ook daarna 
bleven Zweedse musici, 
songwriters en disc jockeys 
toonaangevend. 
Het is niet voor het eerst 
dat de muziekwereld met 
postzegels geëerd wordt. 
Op 15 januari werd er een 
vijf waarden tellende serie 
aan toegevoegd. De zegels 
met afbeeldingen van 
Robyn (zanger), Max Martin 
(componist), Avici (disc 
jockey), First Aid Kit (twee 
zangeressen) en Seinabo 
Sey (popzanger, afkomstig 
uit Gambia). 
De vijf zegels met de aan-
duiding ‘brev’ (= 7 kr) zijn 
uitsluitend in een boekje te 
koop. Dat bevat twee maal 
de serie.

De Zweedse schilderprins
De Zweedse prins Eugenius 
(1865-1947) heeft zich 
hoofdzakelijk bezig gehou-
den met de schilderkunst. 
Als actief schilder (vooral 
landschappen), maar ook 
als verzamelaar van kunst. 
Na zijn dood liet hij zijn wo-
ning (villa Waldemarsudde) 
inclusief kunstverzameling 
na aan de Zweedse staat.
Een vijftal werken van 
Eugenius zijn afgebeeld op 
de op 15 januari verschenen 
serie postzegels, die ook 
weer alleen in een boekje 
verkrijgbaar is. De zegels 
hebben een waarde van 
14 kronen (voor priority 
post naar het buitenland). 

OOSTENRIJK
Sondermarkensets
Sinds 2011 geeft Oostenrijk 
de meeste waarden van 62c 
en 70c ook uit in Sonder-
markensets, een soort 
boekjes met een plastic 
omhulsel en vier zegels als 
inhoud. Op 1 januari van 
dit jaar zijn de tarieven 
verhoogd. Een brief bin-
nenland ging naar 68c en 
Europa 80c.
Informatie over nieuwe sets 
loopt steeds erg achter, 
zodat ik hieronder alleen 
de sets van juli tot en met 
oktober kan melden. Ook de 
kerstzegels van november 
werden in dit soort boekjes 
verkocht.
18 juli: 70c,  
feestelijke klederdrachten,
12 september: 62c, 
 museum Angerlehner
19 september: 62c,  
Basiliek Mariatrost Graz, 
300 jaar,
1 oktober: 62c,  
Kamer van Koophandel, 
Wenen,
10 oktober: 62c,  
Anton Romako, schilder,
18 oktober: 70c,  
Udo Jürgens, zanger, 
80 jaar (afb. 12),
25 oktober: 62c,  
Peter  Weibel, media-theo-
reticus. 

Prestigeboekjes
Oostenrijk geeft nogal wat 
prestigeboekjes en –boeken 
uit: een klein aantal grote 
boeken met kartonnen kaf-
ten. Ik meld ze niet allemaal 
in deze rubriek omdat de 
belangstelling ervoor niet 
al te groot is. Ook al omdat 
het veelal vast-kader zegels 
betreffen. Zo verscheen er 
in januari een boekwerk 
over de Europese konings-

huizen en volgt er in april 
een kunstboek.
Daarnaast zijn er kleinere 
prestigeboekjes (te verge-
lijken met die in Nederland) 
en een nieuw soort in 
A5-formaat en met z’n circa 
48 pagina’s een echt boek 
benaderend. Later meer.

WIT-RUSLAND
Nalikobi
Het Nalikobi bos is een 
groot natuurgebied in het 
noordwesten van Wit-Rus-
land. Op dit beschermde 
natuurgebied wordt de aan-
dacht gevestigd door mid-
del van een op 27 november 
verschenen postzegelserie. 
De zegels zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar.

SERVIË
Nikolai Krasnov
Op 26 november kwam 
de Servische post met 
een postzegelboekje met 
als inhoud een achttal 
postzegels ter gelegenheid 
van het 150e geboortejaar 
van Nikolai Krasnov, een 
befaamde architect die 
zich ook bezighield met 
ruimtelijke ordening en 
interieurontwerp.
De inhoud bestaat uit drie 
zegels van 23, drie van 35 
en twee van 70d. (afb. 13)

TSJECHIË
Škoda 
Opnieuw een boekje met 
klassieke auto’s. Dit keer 
van het merk Škoda. Het 
boekje verscheen al op 
3 september en bevat acht 
zegels met de aanduiding 
A (in 2014 € 0.45). Het 
gaat om twee verschillende 
zegels: de Škoda Populair 
Monte Carlo 1938 en de 
Škoda Superb 3000 1941. 

Afb. 13. Gebouwen van Krasnov Afb. 14. De voorzijde van het boekje beeldt ook nog 
de Popular uit 1935 en de Tudor 1102 uit 1948 af.

op een serie postzegels, 
verschenen op 6 januari. 
Twee eersteklaszegels (62p, 
‘drink me’ en ‘Het huis van 
het witte konijn’) plus een 
viertal Machin eersteklas-
zegels zijn te vinden in een 
postzegelboekje van £ 3.72. 
(afb. 7)

Smilers 2015
Wenszegels kent de Britse 
post al langer. Op 20 januari 
verscheen er opnieuw een 
achttal. Ze zijn bruikbaar 
voor de mooie momenten 
uit iemands leven, zoals 
een geboorte, huwelijk, 
verjaardag, enz.
Ze zijn verkrijgbaar in een 
velletje, maar ook in een 
boekje. Dat bevat twaalf 
eersteklas zegels en komt 
dus op een prijs van £ 7.44. 
(afb.8) 

Inventief Brittannië
Vanouds heeft Engeland 
faam als land van uitvin-
dingen. Op 19 februari 
benadrukt de Britse post 
dat met de uitgifte van een 
achttal postzegels waarop 
een reeks disciplines en 
toepassingen van sleuteluit-
vindingen uit de twintigste 
eeuw staan afgebeeld.
De zegels zijn ook verkrijg-
baar in een prestigeboekje. 
Dit bevat zoals gewoonlijk 
de zegels in diverse samen-
stellingen en tevens een 
aantal Machinzegels. Over 
meer details beschik ik op 
dit moment (begin januari) 
nog niet. (afb. 9)

KAAIMAN EILANDEN
Gemenebest Spelen
Hoewel de Gemenebest 
Spelen plaatsvonden van 
23 juli tot 3 augustus, kwam 
de post van de Kaaiman 
Eilanden op 3 oktober 
met een zeven waarden 
tellende serie postzegels 
om de deelname van het 
eilandengroepje aan deze 
spelen alsnog te vieren. Het 
betreft ook de takken van 
sport waaraan de atleten 
meededen. Een van de 
zegels, de 25c met een af-
beelding van een zwemster, 
is ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 

Medailles werden helaas 
niet behaald. De Assistent 
Postmaster General bood bij 
de presentatie op 11 okto-
ber zijn excuses aan voor de 
vertraging bij deze uitgifte. 
(afb. 10)

KERSTEILAND
Jaar van de Ram
Het tot het Gemenebest 
van Australië behorende 
Christmas Island kwam op 
8 januari met twee zegels: 
de ene met een tekening 
van een ram en de andere 
met het symbool.
De twee zegels zijn ook 
vertegenwoordigd in een 
prestigeboekje dat boven-
dien een serie postzegels 
met elk dierenriemteken 
met een gelukssteentje 
bevat. Prijs van het boekje 
is $ 14.95. De zegels zijn ook 
in Australië geldig.

KROATIË
Kerstkrans
Informatie kwam wat laat 
binnen. Op 27 november 
verscheen een boekje met 
een afbeelding van een 
kerstkrans. Waarde 3.10k. 
Boekje met tien zelfkle-
vende zegels.

NIEUW ZEELAND
Kerst 2013
Nog vergeten te vermel-
den in één van de vorige 
afleveringen: de drie kerst-
boekjes. Ze verschenen al 
op 1 oktober en bevatten 
tien zegels van 80c (prijs 
$ 8.00), tien van $ 2.00 
(prijs $ 18.00) en tien van 
$ 2.50 (prijs $ 22.50).

The Hobbit 
De trilogie van Tolkien is 
nog steeds erg populair. In 
december verscheen een 
film gebaseerd op het derde 
deel: The Battle of the Five 
Armies. De post van Nieuw-
Zeeland gaf alvast een 
voorproefje met de uitgifte 
van een postzegelboekje op 
12 november. Op de zegels 
staan afbeeldingen uit de 
film:viermaal 80c, twee-
maal $ 1.40, en éénmaal 
$ 2.00, $ 2.10, $ 2.50 en 
$ 3.00. Alles bijeen $ 15.60. 
(afb. 11)

samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk
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Echt omstreden postzegels, qua vorm 
en/of inhoud, kent onze vaderlandse 
filatelie niet of nauwelijks. Uiteraard 
waren er altijd criticasters die iets 
tegen een verse zegel meenden te 
moeten inbrengen. Meestal ging 
het daarbij om een detail, maar een 
enkele keer zat het venijn wat dieper. 

Zo, blijkt uit de jongste aanvulling voor 
het Handboek Postwaarden, was er in 
brede kring bezwaar tegen het afbeel-
den van een ‘verwaarloosd meisje’ op 
de 12½ cents-zegel uit de kindserie 
van 1931, de beroemde fotocollages 
van Piet Zwart. Dat vond men niet 
kunnen, hoewel de identiteit van het 
betreffende meisje nooit openbaar 
is gemaakt – ook nu nog kennen we 
die niet.
De Esthetische Dienst van onze pos-
terijen heeft zich met haar uitgiften 
worldwide, met name na de Tweede 
Wereldoorlog, altijd in de voorste linies 
geweten met als gevolg veel gemop-
per over ‘gewaagde’ ontwerpen, die in 
later jaren door diezelfde wrekers als 
geslaagd werden beschouwd. Kunst 
hoort nu eenmaal in de voorste rijen 
te lopen en (licht) provocatief te zijn.

Over smaak valt natuurlijk heel goed 
te twisten, en dat doen we ook graag, 
maar de argumenten aan weerszij-
den snijden zelden hout. Het is moet 
meestal worden gelezen als ik vind 
en gaat het vooral om persoonlijke 
voorkeur.

Anderzijds kunnen we ook vaststellen 
dat waar een nieuwe zegel vroeger 
met enige regelmaat een ingezonden 
brief in de krant (of ons maandblad) 
tot gevolg had, meestal met een 
afkeurend betoog, er vandaag de dag 
nauwelijks nog wordt gereageerd op 
zegelontwerpen, wat niet wil zeggen 
dat de gebruikers geen mening meer 
zouden hebben over de zegels. De 
jaarlijkse verkiezingen voor de mooi-
ste zegel van het jaar doen nog steeds 
stof opwaaien en zijn onderwerp van 
menige discussie op avonden van 
postzegelverenigingen.

Uit de laatste vijftig jaar herinner ik 
mij schriftelijk geuite aversie tegen 
o.a. de Hartstichting-zegels van 
Marte Röling uit 1970, de 100 jaar 
voetbalzegel uit 1979, de vliegende 
koe van Berry van Gerwen en Daan 
Hermelink uit 1995 en ‘die zegel voor 
die schandelijke film Turks Fruit’ uit 
1995. Werden we daarna toleranter of 

onverschilliger of werd het uitgiftebe-
leid van PTT en haar opvolgers minder 
progressief? De geschiedenis zal het 
leren.

En dan wordt de –en niet alleen de 
filatelistische– wereld op 8 september 
2014 opgeschrikt door een serie van 
drie zegels van de Finse posterijen 
met onmiskenbaar homoseksueel 
getinte zegels. Hun Russische buren 
zullen hier zeker niet van zijn gechar-
meerd; de officiële Russische uitspra-
ken over homoseksualiteit, die ook in 
ons land aanleiding waren voor heftige 
discussies met het oog op de Spelen 
in Sochi, zullen de Finse posterijen 
dan ook zeker hebben geïnspireerd tot 
deze uitgave.

De Tom of Finland-uitgifte, waar we 
op doelen, is er gekomen op verzoek 
van de gelijknamige stichting en is 
ontworpen naar aquarellen van Touko 
Laaksonen (1920-1991), een bekend 
Fins graficus, van wie ook werk in het 
MoMa in New York is te zien. De zegels 
zijn uiteindelijk ontworpen door Timo 
Berry. 

Waarom was Nederland, wereldbe-
rucht vanwege de Gay Pride Parade 
door de Amsterdamse grachten, niet 
de eerste met een dergelijk velletje? 
Had het COC al een aanvraag lopen 
voor een leuke serie? Het is immers de 
oudste organisatie voor homorechten 
ter wereld, opgericht in 1946! Helaas 
heeft PostNL niet willen reageren op 
deze vraag.
 
Natuurlijk waren we ook benieuwd 
of de Finse posterijen nog enige 
tegenwerking hadden ondervonden. 
Markku Penttinen, tot 1 januari 2015 
develop director consumer services, 
antwoordde dat er geen officiële 
obstakels waren, maar dat de zegels 
niet bij iedereen in de smaak waren 
gevallen. Uit een peiling vooraf bleek 
slechts weinig weerstand. Op Finse 
zegels mogen reglementair geen 
wapens, alcohol of geweld worden 
afgebeeld (tenzij het een soldaat in 
oorlog betreft). Ook politieke partijen 
zijn niet welkom op zegels, maar wel 
kunnen zij ‘persoonlijke zegels’ laten 
drukken.
De Russen hebben, als buren van de 
Finnen, niet gereageerd op de zegels, 
postal authorities did not bat an eyelid 
at the drawings of muscular, entwined 
men, zo meldt het persbericht.

Ot Louw

Omstreden Nederlandse postzegels?

L E Z E R S P O S T
 

e Finse postadminis-
tratie heeft besloten 
dat er geen herdruk 
komt van het velletje 

‘Tom of Finland’ dat op 8 sep-
tember werd uitgegeven. Het 
velletje zal geheel uitverkocht 
zijn. Voordien had het velletje 
wereldwijd al ruime aandacht 
gekregen.
Bij de presentatie in het zojuist 
nieuw  geopende Postmuseum 
in de Finse stad Tampere 
was ook een delegatie van de 
Tom of Finland Foundation uit 
de USA ver tegenwoordigd. (1) 
Het velletje, gedrukt bij Ensche-

dé in Haarlem, werd ontworpen 
door Timo Berry. Hij was ook 
ter plaatse om het velletje te 
signeren. (2)
Overigens is het uitgege-
ven velletje zeker een braaf 
ontwerp. De ontwerper stelde 
de ontwerpen aan Filatelie ter 
beschikking, waarvan er hier 
een is afgebeeld. (3)
De artiest die Tom of Finland 
creëerde was Touko Laaksonen 
(1920-1991). Zijn werk, maar 
vooral zijn corres pondentie, 
is in het Postmuseum te zien. 
Het  is de openingstentoon-
stelling.  

Er is – wereldwijd – al heel wat geschreven over 
‘Tom of Finland’, zo ook in Filatelie. In het juni -
nummer 2014 (pagina 358) staat het velletje afgebeeld.
door René Hillesum

D

‘Tom of Finland’:
 braaf ontwerp!

afb. 1 Delegatie van de ‘Tom of Finland 
Foundation’. Links museumdirecteur 
Kimmo Antila

afb. 2 Timo Berry signeert

afb. 3 Een van de ontwerpen die niet werd uitverkoren
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EUROPA

ÅLAND
2-2-’15. Zeilschepen, I.
Världen (€ 1.20), 0.85. 
Resp. schoenerbrik ‘Leo’, 
schoener ‘Lemland’.

ALBANIË
14-10-’14. Alliantie van 
Kuçit 400 jaar geleden. 
80, 150 L. (samenhan-
gend). Onderhandelaars 
tijdens bijeenkomst. 

11-11-’14. Diplomatieke 
relatie met Koeweit.
100, 100 L. (samenhan-
gend). Portret emir van 
Koeweit Sabah IV, vlaggen 
en handen.
18-11-’14. 130e geboor-
tedag Sulejman Delvina 
(1884-1933).
150 L. Politicus.
26-11-’14. Wilhelm zu Wied 
(1876-1945), laatste vorst 
van Albanië tot 1914.
Velletje met viermaal 190 L. 
Portret echtgenote prinses 
Sophie, wapenschild met 
adelaars en kroon, insigne, 
portret. 
29-11-’14. Bevrijding 
70 jaar geleden.
40 L. Beeldmerk met 
adelaars. 

5-12-’14. Archeologische 
schatten.
50, 60, 70, 90 L. (samen-
hangend). Resp. beeld, 
borstbeeld, marmeren 
hoofd, bronzen beeld. 
8-12-’14. Kandidaat-
lidmaatschap Europese 
Unie.
40 L. Vlaggen. 

ATHOS  
(HEILIGE BERG)
19-11-’14. Historisch boor-
duurwerk in kloosters, IV.
€ 0.50, 0.72, 0.85, 0.90, 
1.25. Resp. overkleding met 
bloemmotief (Konsta-
monitou), litur gische 
kleding (Panteleimonos), 
krijgstent van Napoleon 
met geit (Esphigmenou), 
liturgische waaier 
(Gregoriou), geborduurde 
icoon (Xenofontos). 

AZERBEIDZJAN
19-11-’14. Europese Spelen 
in Baku.
0.60, 0.60 m. Sportaccom-
modaties.
25-11-’14. Historische 
monumenten in Karabach.
Velletje met zesmaal 
0.50 m. Verschillende 
religieuze gebouwen. 

25-11-’14. Bekende 
personen.
Velletje met zesmaal 
0.50 m. Dichter Molla 
Panah Vagif (1717-1797), 
dichter Khursidbanu 
Natavan (1832-1897),

operatenor Bülbül 
(1897-1961), componist en  
publicist Üzeyir Hacibayov 
(1885-1948), zanger Xan 
Şusinşki (1902-1974), 
toneelschrijver Abdürrahim 
Haqverdiyev (1870-1933).

BELGIË
26-1-’15. Tapijten.
Velletje met vijfmaal 
2. Tapijten van: Liliane 
Badin, Jan Yoors, Edmond 
Dubrunfaut, Bernard van 
Orley, ‘De geschiedenis van 
Hercules’.
26-1-’15. Emoticons (in 
boekje).
Tienmaal 1. Zonnebril, 
wolk, cupcake, tomaat, 
aardbei, beer, dobbelsteen, 
walkman en koptelefoon, 
ster, ijsje. 

26-1-’15. Stripfiguur 
Thorgal. 
2. Portret en Vikingschip. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
20-11-’14. Natuur-
monument.
1.50 KM. Hrustovo-grot.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-Mostar)
1-12-’14. Kerst en 
Nieuwjaar.
0.90, 0.90 KM. (samen-
hangend). Heilige familie 
en kerstboom met ster 
van Bethlehem, klok met 
glazen en feestslingers. 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Post Srpska)
14-9-’14. Rode Kruis, 
Week van de Tuberculose-
bestrijding.
0.20 KM. Kopstaande boom 
in de vorm van longen.
(Verplicht toeslagzegel 
14-21 sept.).
20-11-’14. Archeologische 
opgravingen in Donja 
Dolina.
0.90, 1.70 KM. Resp. 
pijlpunten, kom. 

BULGARIJE
20-11-’14. Kerst.
0.65 L. Kerstman, sneeuw-
pop, engeltjes.
25-11-’14. Slag van Bela-
sitsa 1000 jaar geleden.
Blok 0.65 L. Samuel van 
Bulgarije (997-1014). 

5-12-’14. Russische  
St. Nicolaaskerk 100 jaar.
0.65 L. Kerk in Sofia.
5-12-’14. 125e geboorte-
dag schilders.
0.30, 0.65, 0.80, 1.- L. Resp. 
Konstantin Shtarkelov 
(1889-1961), Nikolai Rainov 
(1889-1954), Mihail Kats 
(1889-1964), Ivan lazarov 
(1889- 1952). 

DUITSLAND
2-1-’15. Jonge dieren.
€ 0.62, 0.62. Eekhoorns, 
wilde katten. 

2-1-’15. Serie ‘Burchten en 
kastelen’.
€ 0.62, 0.80. Resp. 
kasteel Marksburg, slot 
Ludwigslust.
2-1-’15. Serie ‘Wild 
Duitsland’.
€ 0.85. Nationaal Park 
Boddenlandschaft. 

FRANKRIJK
5-1-’15. Handwerk-
materialen.
Twaalfmaal Lettre Prioritai-
re 20g (in boekje). Hout en 
maker van muziekinstru-
menten, glas en glasblazer, 
stoffen en weefgetouw, 
leer en bewerker, metaal 
met smid en hoefijzer, 
garen en borduurster, hout 
en tonnenmaker, steen 
en beeldhouwer, klei en 
pottenbakker, papier en 
zeefdrukker, rozen en 
bloemschikker, edelsteen 
met sieradenmaker. 

19-1-’15. Japanse schilder 
Katsushika Hokusai (1760-
1849).
€ 1.90. Schilderij ‘De grote 
golf’ met golf en berg Fuji. 

GROOT-BRITTANNIË
6-1-’15. Alice in Wonder-
land 150 jaar.
2nd, 2nd, 1st, 1st, 81, 81 p., 
£ 1.28, 1.28, 1.47, 1.47 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. Alice met konijn 
en zakhorloge, Alice met 
schilderijen, 
Alice met flesje, Alice, Alice 
met kat, Alice met konijn 
en hoedenmaker Mad 
Hatter, Queen of hearts, 
Alice met flamingo met 
egels en speelkaarten,  
Alice met koning, Alice met 
speelkaarten. 

20-1-’15. Wenszegels.
Velletje met achtmaal 1st. 
Kaarsen, ‘Mum mummy 
mother’, kind met envelop, 
taart met hartje ‘Dad’, han-
den, hart met vogels, 1st. 

19-2-’15. Inventief Groot-
Brittannië.
1st, 1st, 81, 81 p., £ 1.28, 
1.28, 1.47, 1.47. Resp. 
elektronische digi-
tale Colossus-computer, 
World Wide Web (www), 
lichtreflectiesysteem 
Catseyes ter bevordering 
van verkeersveiligheid, 
vezeltechnieken voor snelle 
dataoverdracht, recycle-
baar aluminium, sterk 
lichtgewicht carbon fiber, 
vernieuwde DNA-techniek, 
i-LIMB elektronische 
handprothese. 

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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‘Tom of Finland’:
 braaf ontwerp!

afb. 2 Timo Berry signeert
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ITALIË
22-11-’14. DOCG*-wijnen.
Vel met vijftien maal 
€ 0.80. Barbaresco 
(Piemonte) Castel del 
Monte Nero di Troia Riserva 
(Puglia), Chianti (Toscana), 
Colli Euganei Fior d’Arancio 
(Veneto), Franciacorta 
(Lombardia), Frascati 
Superiore (Lazio), Gatti-
nara (Piemonte), Offida 
(Marche), Piave Malanotte 
(Veneto), Recioto di Soave 
(Veneto), Rosazzo (Friuli-
Venezia Giulia), Ruchè di 
Castagnole Monferrato 
(Piemonte), Taurasi (Cam-
pania), Val di Cornia Rosso 
(Toscana), Vernaccia di San 
Gimignano (Toscana).
29-11-’14. Serie ‘Excel-
lentie van productiviteit en 
economie’.
€ 0.80, 0.80. Conserven 
van Giacinto Callipo met 
blikje tonijn, strohoeden uit 
Florence. 

1-12-’14. Frankeerzegels.
€ 0.80, 0.90. Envelop en 
banieren in Italiaanse 
kleuren.
1-12-’14. Kerst.
€ 0.80, 0.95. Resp. Schil-
derij ‘Madonna met Kind en 
heiligen’ van Agostino Car-
racci (1557-1602), kind met 
cadeautjes en kerstboom. 

6-12-’14. Dag van de 
Postzegel.
Vijfmaal € 0.80 (samen-
hangend). Hand of handen 
met resp. pen en brief, 
brievenbus, envelop, brief 
en scooter, envelop en 
brief. 
15-12-’14. Giuseppe 
Mercalli (1850-1914).
€ 0.80. Priester en vulka-
noloog, vulkaan Vesuvius.
15-12-’14. Serie’ Excel-
lentie van Wetenschap’.
€ 0.80. Lancering eerste 
Italiaanse satelliet ‘San 
Marco 1’ 50 jaar geleden. 

JERSEY
6-1-’15. Draken.
40, 56, 62, 70, 82, 91 p. 
Resp. draak van Beowolf, 
St. George en de draak, 
draak van Bukawana, draak 
van Cochian, Chinese dra-
ken, draak van Wales. Ook 
velletje met de zegels. 

18-1-’15. Frankeerzegels.
1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 
50 p., £ 1.-, 5.-. Wapen-
schild. 

KOSOVO
18-10-’14. Adrian Krasniqi 
(1972-1997).
€ 1.- Portret nationale held.
2-11-’14. Klederdracht.
€ 1.-. Vrouw. 

KROATIË
14-9-’14. Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij-
ding.
1.55 kn. Eiland Lošinj.
1-12-’14. Moderne archi-
tectuur en ontwerpen. 
Driemaal 4.60 kn. Gebouw 
Koninklijke Universiteits-
bibliotheek en Koninklijke 
Archieven in Zagreb, interi-
eur leeszaal, lampen. 

4-12-’14. Nieuwjaar.
3.10 kn. Kindertekening: 
gedekte tafel met gezin. 

LETLAND
27-11-’14. Kerst.
€ 0.50, 0.85. Resp. 
sneeuwlandschap met 
bomen, stadsgezicht van 
Riga met brug. 

LUXEMBURG
2-12-’14. Serie ‘Klassieke 
auto’s’.
€ 0.60+0.05, 0.85+0.10, 
1.10+0.10, 1.20+0.25. 
Resp. De Dion-Bouton Type 
D (1899), Peugeot Bébé 
(1904), Opel 10/20 (1909), 
Renault AX (1910). 

2-12-’14. Kerst.
€ 0.60+0.05, 0.85+0.10. 
Resp. vos en konijn uil en 
muis. 

2-12-’14. Groothertog Jean 
(1921) 50 jaar op troon.
L50g. Portret Groothertog.

MOLDAVIË
22-11-’14. Bessarabische 
militairen uit Eerste 
Wereldoorlog.
1.75, 4.-, 5.75 L. Dimitrie 
Bogos (1889-1946), 
Constantin Brăescu (1873-
1928), Alexandru Averescu 
(1859-1938). 

12-12-’14. Kerst.
1.75, 5.75 L. Resp. Kind op 
slee en sneeuwpop, rendier 
en Kerstman op slee.

MONACO
7-1-’15. 39e Internationale 
Circusfestival.
€ 0.95. Clown olifant, tijger, 
acrobaten, tenten. 

7-1-’15. ‘Jaar van Rusland’. 
€ 1.20, 1.20 (samenhan-
gend). Beeldmerk, paarden 
met kathedraal en gebouw. 
14-1-’15. Films van Grace 
Kelly (1929-1982).
€ 1.50, 2.-. Resp. ‘De zwaan’, 
‘To catch a thief’ met Cary 
Grant. 

21-1-’15. Kiwanis Inter-
national 100 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk, 
kinderen.
21-1-’15. Zeegras.
€ 0.68. Posidonia oceanica, 
vissen. 

21-1-’15. Prinses 
Antoinette park.
€ 1.45. Bloemperk met klok 
in olijvenpark.

OEKRAÏNE
28-11-’14. Kerst en 
Nieuwjaar.
2.- Hr. Engel met ster. 

5-12-’14. Voor eer, voor 
roem, voor de mensen.
2.- Hr. Portret van militair.
19-12-’14. Winter, flora en 
fauna in de sneeuw.
Velletje met 2.-, 2.-, 3.30, 
3.30 Hr. Resp. sneeuwhaas 
(Lepus timidus), eekhoorn 
(Sciurus vulgaris), sneeuw-
bal (Viburnum opilus), 
koolmees (Parus major).

POLEN
19-11-’14. 450e geboorte-
dag dichter en toneelschrij-
ver William Shakespeare 
(1564-1616).
4.50 ZŁ. Figuur met handen 
en masker. 

28-11-’14. 600 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Turkije. Gezamenlijke 
uitgifte met Turkije.
Blok 5.- ZŁ. Schilderij met 
Turkse en Poolse heersers 
met hun gevolg. 
19-12-’14. Wereld Jongeren 
Dag.
1.75, 5.- ZŁ. Beeldmerk met 
resp. jongelui, gebouwen. 

PORTUGAL
3-10-’14. Geofysisch 
Instituut van Universiteit 
van Coimbra 150 jaar.
€ 0.42, 0.62, 0.72, 0.80; 
blok € 2.80. Deel van 
wereldbol met resp. seis-
mologie, geomagnetisme, 
meteorologie, planeet-
kunde; instituut. 

ROEMENIË
28-11-’14. CEC-bank 
150 jaar.
8.10 L.; blok 14.50 L. Resp. 
bankgebouw, decoratie bij 
entree gebouw. 
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5-12-’14. Schrijvers. 
3.30, 4.50, 7.60, 8.10 L. Ion 
Creanga (1837-1889), Vasi-
le Alecsandri (1821-1890), 
George Cosbus (1866-
1918), George Bacovia 
(1881-1957). Op alle zegels 
tekst en handtekening.
17-12-’14. Wereldberoemde 
uitvinders.
3.30, 3.60, 4.30, 14.50 L. 
Resp. Nikola Tesla (1856-
1943) met inductiemotor, 
Thomas Alva Edison (1847-
1931) met gloeilamp, Albert 
Einstein (1879-1955) met 
formule van relativiteits-
theorie E=Mc², Leonardo 
da Vinci (1452-1519) met 
mechanisch irrigatie-
systeem. 
19-12-’14. Traditionele 
volkskunst. Gezamenlijke 
uitgifte met Azerbeidzjan.
1.-, 9.10 L. Tapijten en 
resp. koperen fles uit Lahic 
(Azerbeidzjan), kruik uit 
Horezu (Roemenië). 

RUSLAND
3-11-’14 Vooraanstaande 
juristen.
Driemaal 15.- r. Diplomaat 
en jurist Friedrich F. 
Martens (1845-1909), 
advocaat Sergey A. 
Muromtsev (1850-1910), 
procureur-generaal Pavel I. 
Yaguzhinskiy (1683-1736).
2-12-’14. Regio Tver.
Blok 50.- r. Regiowapen 
met kroon. Landkaart op 
rand. 

SLOVENIË
8-5-’14. Rode Kruis. 
€ 0.17. Boomstammen. 
(Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei).

28-11-’14. Sloveense film.
€ 0.92. Scène uit film ‘Niet 
huilen Peter’: militair met 
geweer en kind. 

28-11-’14. Kerst. 
B, C. Resp. de Drie Konin-
gen, antieke kerststal. 
28-11-’14. Nieuwjaar.
A, C. Resp. Paddenstoelen, 
schoorsteenveger met 
ladder.
28-11-’14. Industriële 
ontwerpen.
€ 0.58. Buitenboord motor 
van Tomos. 

28-11-’14. Kinderdag. 
Gezamenlijke uitgifte met 
India.
€ 0.34, 0.60. Resp. kind 
met ouders in India, 
Sloveense danseresjes.
28-11-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
€ 0.40. Monument voor 
Onbekende Soldaat.
28-11-’14. Sloveense gas-
tronomie, regio Vipavska.
€ 0.77, 0.77 (samenhan-
gend). Bonensoep, noedels 
met noten en kwark. 

TURKIJE
14-11-’14. 100 jaar Turkse 
film.
1.25 NTL. Vogels, film-
camera, Bosporus-brug, 
moskee. 

28-11-’14. 600 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Polen. Gezamenlijke 
uitgifte met Polen.
Blok 4.- NTL. Schilderij met 
Turkse en Poolse heersers 
met hun gevolg.

WIT-RUSLAND
20-11-’14. Wintersport, 
biatlon. 
M. Sporter met geweer. 

27-11-’14. Natuurgebied 
Naliboki.
A, N, M, H (samenhangend). 
Bomen met resp. eland 
(Alces alces) en wolf (Canis 
lupus) met winterkoning 
(Troglodytes troglodytes), 
insect en (Accipiter nisus), 
everzwijn (Sus scrofa) en 
paddenstoelen met grote 
bonte specht (Dendro-
copos major), vlinder en 
bosslaapmuis (Dryomys 
nitedula) met goudhaantje 
(Regulus regulus). Ook 
blokje met de zegels. 

10-12-’14. Fauna.
A, N, M, H, P. Resp. 
Nyctereutes procyonoides, 
Mustela lutreola, Lepus 
europaeus, Canis lupus, 
Martes martes. 

BUITEN EUROPA

AITUTAKI
28-11-’14. WWF*, krab.
$ 1.-, 1.30, 1.70, 2.10. 
Carpilius maculatus. Ook 
velletje met de zegels. 

12-12-’14. Kerst.
Velletje met driemaal 
$ 1.50. Religieuze schilde-
rijen van Pieter Bruegel de 
Oude, Fra Angelico, Paolo 
Sciavo.

ANTIGUA EN 
BARBUDA
23-6-’14. Aloë.
Velletje met viermaal 
$ 4.75; velletje met twee-
maal $ 9.50. Verschillende 
afbeeldingen van Aloe vera.
23-6-’14. Papegaaien.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 4.75; twee velletjes elk 
tweemaal $ 9.50. Resp. 
Eclectus roratus, Ara 
ararauna, Lorius lory, 
Aratinga solstitialis; 
Ara ararauna, Amazona 
finschi, Amazona guildingii, 
Psittacula krameri; Scarlet 
macaw, Amazona oratrix; 
Trichoglossus haema-
todus, Anodorhynchus 
hyacinthinus. 

ARGENTINIË
10-11-’14. Eerste indirecte 
bloedtransfusie 100 jaar 
geleden.
$ 5. Portret Dr. Luis Agote 
(1868-1954), transfusie-
schema met hart. 
21-11-’14. Kerst. Gezamen-
lijke uitgifte met Vaticaan.
$ 10.-. Schilderij ‘Geboorte 
van Christus’ van Raul Soldi 
(1905-1994). 

25-11-’14. Mercosur*, 
internationaal filmfestival 
Mar del Plata 60 jaar.
$ 5.-, 5.-. Actrice Tita Me-
rello (1904-2002), acteur 
en theaterdirecteur Alfredo 
Alcón (1930-2014).

ASCENCION
30-12-’14. Landing ruimte-
sonde Rosetta op komeet.
35, 55, 65 p., £ 1.60; blok 
£ 3.-. Resp. lancering Ariane 
5, ruimtesonde, lander Phi-
lae, landing; komeet 67P/
Churyumov-Gerasimenko. 
Op rand ESA-controle-
station op Ascension. 

BANGLADESH
5-6-’14. Wereld Boomplant 
Dag.
10.- t. Vrouw plant boom. 

11-7-’14. Wereld Bevolking 
Dag.
10.- t. Handen, mensen, 
beeldmerk.
4-8-’14. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philakorea in Seoul, 
bloemen.
Viermaal 10.- t. Dendrobi-
um aphyllum, Rhyncostylis 
retusa, Nymphaea. nou-
chali, Ochna obtusata. Ook 
velletje met de zegels. 
13-9-’14. Oprichting 
Bimstec*.
4.- t. Beeldmerk, vlaggen.
17-9-’14. 40 jaar lidmaat-
schap Verenigde Naties.
5.- t. Oud-president Muji-
bur Rahmann (1920-1975).

BHUTAN
10-1-’14. Chinees Nieuw-
jaar**.
10 nu.; vel met twaalfmaal 
20 nu.; blok 50 nu. Resp. 
paard; rat, stier, tijger, 
ko nijn, draak, slang, paard, 
geit, varken, haan, hond, 
aap. 
15-4-’14. Chhoetens, 
religieuze gebouwen.
Velletje met achtmaal 
20 nu.; velletje met twee-
maal 25 nu. Resp. achtmaal 
verschillende gebouwen; 
stupa’s in Trashiyangtse, 
Trongsa. 

15-5-’14. Inheemse flora 
en fauna.
10, 10 nu.; velletje met 
achtmaal 20 nu.; blok 
50 nu. Resp. plant (Rheum 
nobile), blauwschaap 
(Pseudois nayaur); 
heesterbloem (Melas-
toma malabathricum), 
aap (Trachypithecus geei), 
Primula edgeworthii, beer 
(Ursus thibetanus), rode 
panda (Ailurus fulgens), 
heesterbloem (Michelia 
doltsopa), blaffend hert 
(Muntiacus muntjak), 
ooievaarsbek (Geranium 
wallichianum); keizerreiger 
(Ardea insignis). 

15-6-’14. Wilde inheemse 
bloemen.
10 nu.; velletje met 
viermaal 10 nu.; velletje 
met negenmaal 20 nu. 
Resp. Primula sikkimensis; 
Clematis fongulensis, Iris 
goniocarpa, Oxygraphis 
glacialis, Rosa macrop-
hylla; Primula griffithii, 
Beaumontia grandiflora, 
Roscoea alpina, Lloydia 
flavonutans, Barleria stri-
gosa, Primula spathulifolia, 
Curcuma aromatica, Rho-
dodendron bhutanense, 
Saxifraga hirculus. 
31-7-’14. Twaalf daden van 
Boeddha. 
Vel met twaalfmaal 20 nu.; 
blok 50 nu. Verschillende 
afbeeldingen van Boeddha.
15-8-’14. 100 jaar culturele 
banden met Universiteit 
van El Paso (Texas).
Velletje met negenmaal 
20 nu.; velletje met vier-
maal 25 nu. Resp. Rapa-
danser, Durdag-danser, 
Rapa-dansers, tweemaal 
universiteitscampus in 
Texas, opera, voetgangers-
brug, gebouw in Lhakmang, 
vlaggen; Rapa-danser, 
Durdag-danser, voetgan-
gersbrug, vlaggen.

 

https://www.blogger.com/cspecies/12700300.htm
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CHILI
30-9-’14. Slag bij Ranca-
gua 200 jaar geleden.
$ 310, 310 (samenhan-
gend, doorlopend beeld). 
Gevechtsscène, strijders op 
paarden. 
14-10-’14. Postzegelten-
toonstelling Exfina 2014.
$ 470. Zegel-op-zegel Yv. 
Nr. 1 (1853) 5 c. 
20-10-’14. Filatelistenor-
ganisatie Exfil 125 jaar.
$ 500; blok $ 1.500. resp. 
Zegel-op-zegel Yv. Nr. 2 
(1853) 10 c.; beeldmerk. 

30-10-’14. Upaep*, natio-
nale helden en leiders.
$ 310, 310 (samenhan-
gend). Leider uit Arauco-
oorlog Lautaro met speer 
op paard, militair leider van 
Mapuche-volk Caupolicán 
met boomstam. 

26-11-’14. Kerst.
$ 310. Maria op ezel.
26-11-’14. Chinchorro-
cultuur.
$ 500, 500 (samenhan-
gend met tab). Mummies, 
op tab beeldmerk Universi-
teit van Tarapacá.
10-12-’14. Nucleaire Ener-
giecommissie 50 jaar.
Viermaal $ 310 (samen-
hangend met tab). Atomen 
met resp. gezondheid, voe-
ding, industrie, mijnbouw. 
Beeldmerk met wereldbol 
op tab.

CHINA 
 VOLKSREPUBLIEK
9-10-’14. Gelukkig 
Nieuwjaar.
1.20 y. (ruitvorm). Gedeco-
reerde pop.
10-11-’14. APEC*-bijeen-
komst in Beijing.
1.20 y. Beeldmerk.

11-11-’14. Tiende inter-
nationale ruimtevaart- en 
luchtvaartbeurs in Zhuhai.
1.20, 1.20 y. Helikopter en 
straaljagers, ruimtestation 
en raketten.
20-11-’14. 30 jaar Chinees 
poolonderzoek. 
1.20, 1.20 y. (samenhan-
gend). Poolstation en 
pinguïns, onderzoeksschip 
en ijsberen. Landkaart op 
beide zegels. 

1-12-’14. Drama van Yan 
Qu.
0.80, 1.20, 1.20, 1.50, 3.- y. 
Resp. man op paard, man 
en paard, man op paard 
en vrouwen, strijders en 
paardenwagen, man en 
vrouwen.

COLOMBIA
9-10-’14. Staatsblad El 
Diario Nacional 150 jaar.
$ 1.300. Jubileumbeeld-
merk met drukpers. 

22-11-’14. Colombiaanse 
scouting 100 jaar.
$ 3000. Beeldmerk, tenten.
2-12-’14. Fanny Mikey 
(1930-2008).
$ 500. Portret actrice.
10-12-’14. Kerst.
$ 100. Heilige Familie, 
schapen, stal, ster.

COOKEILANDEN
28-11-’14. WWF*, Pacifisch 
porseleinhoen.
$ 1.-, 1.30, 1.50, 1.70; blok 
$ 7.50. Porzana tabuensis. 

12-12-’14. Kerst.
Velletje met driemaal 
$ 1.50. Religieuze schil-
derijen van Jan Gossaert, 
Michelangelo, Giotto di 
Bondone. 

CUBA
14-2-’14. Taal van de 
handwaaiers.
5, 10, 15, 45, 65, 75 c. 
Verschillende standen van 
de waaier.
19-4-’14. Nationale Politie 
55 jaar.
90 c. Politiemannen, 
monument, plattegrond. 

21-4-’14. Ministerie van 
Wetenschap Technologie 
en Milieu 20 jaar.
75 c. Boom, kraan, vogel, 
gezin, microscoop, mag-
neet, wiskundige formule, 
beeldmerk.
2-5-’14. 50 jaar metaalbe-
werking.
10, 45, 75, 85, 90 c. 
Portret revolutionair Che 
Guevara (1928-1967) met 
resp. hoogovens, spijkers 
en scharnieren, diverse 
producten, huishoudelijke 
apparatuur, bougies. 
4-6-’14. Stad Sancti 
Spiritus 500 jaar.
65, 75 c. Resp. Yayabo-
brug, kerk.
1-8-’14. Vijf jaar Algemene 
Controledienst.
90 c. Gebouw beeldmerk.
6-8-’14. 25e dansfestival 
La Huella de España.
65 c. Danseres, kasteel.
16-8-’14. Paardensport.
15, 20, 30, 65, 75, 85 c.; 
blok 1.- P. Resp. zesmaal 
verschillende springpaar-
den; ruiter op paard. 

2-9-’14. 40 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Burundi, Gabon, Senegal, 
Uganda, Liberia en Mada-
gascar.
85 c. Neushoorn, olifant, 
leeuw, nijlpaard, aardvar-
ken, antilope, landkaart. 

25-9-’14. Latijns-Ameri-
kaanse parlement 50 jaar.
65 c. Gebouw in Panama 
City, vlaggen.
25-9-’14. Componist en 
gitarist Juan Leovigildo 
Brouwer 75 jaar.
65 c. Gitaren. 

29-9-’14. Stichting 
Volksrepubliek China 65 
jaar geleden.
85 c. Vlag, duiven, Plein 
van de Hemelse Vrede met 
Zomerpaleis in Beijing.
5-10-’14. Vuurtorens.
15, 35, 75, 85 c. Resp. 
Castillo del Morro 
(Havana),Cayo Jutías 
(Pinar del Río), Cayo Cruz 
del Padre (Matanzas), Del 
Morro (Santiago de Cuba). 
23-10-’14. Diplomatieke 
betrekkingen met Benin.
85 c. Vlaggen, landkaart, 
vrouwenportret.
28-10-’14. Luchtvaart-
maatschappij Cubana de 
Aviación 85 jaar.
150, 20, 45, 75 c. Resp. 
Curtiss Robin), Bristol 
Britannia, Lockheed 10 
Electra, Antonov 158. 

CURAÇAO
14-10-’14. Kinderzorg, 
zeedieren.
100, 119, 177, 305, 500 c. 
Resp. schildpad, vis, 
inktvis, dolfijn, krab.
14-11-’14. Decemberzegels.
65, 119, 177, 183, 305 c. 
Verschillende kinderge-
zichten. 

30-11-’14. Vissen.
Velletje met tienmaal 
177 c. Jeboehlkia gladifer, 
Foetorepus sp., Lipogram-
ma robinsi, Antilligobius 
nikkiae, Gonioplectrus 
hispanus, Scorpaena agas-
sizii, Liopropoma santi, 
Chanax pictus, Anthias 
asperilinguis, Lipogramma 
evides. 

ECUADOR
30-9-’14. Schorpioenen. 
Velletje met vijfmaal $ 5.-. 
Centruroides margari-
tatus, Tityus asthenes, 
Tityus ythieri, Teuthraustes 
atramentarius, Tityus 
crassicada. 

21-10-’14. Onderwijs-
organisatie Yachay.
$ 2.-, 2.- (samenhan-
gend). Beeldmerk 
met:hoofdgebouw 
technische universiteit, 
bibliotheek. 
22-10-’14. Vogels. Geza-
menlijke uitgifte met Qatar.
$ 10.-. Vlaggen, gestileerde 
vogels.
22-10-’14. Upaep*, natio-
nale helden en leiders. 
$ 5.-. Patriotte Manuela 
Espejo (1753-1829).

EGYPTE
27-9-’14. Wereld Toerisme 
Dag.
E£ 4.-. Oase van Shali Siwa. 

6-10-’14. Herdenking over-
winning op Israël (1973).
E£ 2.-. Landkaart, graf-
tombe van oud-president 
Anwar Sadat (1918-1981), 
graf van onbekende 
soldaat.
9-10-’14. Wereld Post Dag.
E£ 4.-. Envelop, beeldmerk 
UPU*.
15-10-’14. 100 jaar scou-
ting in Egypte.
E£ 1.25. Padvinders, tent, 
beeldmerk.

EL SALVADOR
12-6-’14. ‘Ciudad Mujer’, 
sociaal programma voor 
vrouwen.
$ 1.-, Beeldmerk. 

23-6-’14. Luchthaven van 
San Salvador genoemd 
naar Oscar Romero (1917-
1980).
$ 0.65 Aartsbisschop van 
San Salvador.
25-6-’14. Maltezer Orde 40 
jaar in El Salvador.
$ 0.20, 0.20 (samenhan-
gend). Rosales-ziekenhuis 
in San Salvador, vestiging 
van orde in Santa Elena.

ETHIOPIË
13-5-’14. Telecommuni-
catie.
0.10, 0.40, 2.-, 4.- B. 
Resp. man met telefoon 
en computer vrouw met 
historische telefoon jongen 
en meisje met computers 
landkaart met telescoop-
antenne.
27-5-’14. Traditionele sie-
raden uit zuidelijke staten
0.15, 0.35, 2.,- 4.- B. Land-
kaart met bevolkingsgroe-
pen van resp. Karo, Erbore, 
Hamer, Daasanach. 
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12-6-’14. Kerken II.
0.50, 1.,- 2.,- 3.- B. Resp. 
Ura Kidane Meret (Zaga 
Tana), Kibran Gabriel 
(Zegue Tana), Tsion Mariam 
(Axum), Debre Birhan 
Selassie (Gonder).
26-8-’14. Vulkanen in de 
Rifvallei.
0.25, 0.30, 0.35, 0.45, 0.65, 
4.- B. Resp. driemaal Dallol, 
driemaal Erta Ale. 

FILIPPIJNEN
19-11-’14. Festivalmaskers.
10.-, 10.-, 10.- P. (samen-
hangend); blok 100.- P. 
Resp. Mariones, Higantes, 
Pintados; Masskara. 

24-11-’14. Chinees 
Nieuwjaar**.
10.-, 30.- P. Geiten.
27-11-’14. 25e sterfdag 
Claudio Teehankee (1918-
1989).
10.- P. Oud-opperrechter.
8-12-’14. Universiteit 
St. Paul.
10.- P. Gebouw en stand-
beeld in Dumaguete.
9-12-’14. Anticorruptie Dag
10.- P. Beeldmerk: stopbord 
met handen en bankbiljet.
13-12-’14. Shell Filippijnen 
100 jaar.
Viermaal 25.- P. (samen-
hangend). Tweemaal 
tankstation, tweemaal 
raffinaderij. 

GAMBIA
10-3-’14. Bekende 
schilderijen.
Twee velletjes elk driemaal 
D 50; twee blokken van 
D 150. Resp. van Henri 
Rousseau: ‘Tijger in een 
tropische storm’, ‘Slapende 
zigeuner’, ‘Carnavalsavond’; 
‘Judith I’ van Gustav Klimt, 
‘De Dans’ van Henri Matis-
se, ‘Zittende Rif-bewoner’ 
van Matisse; ‘Het bed’ van 
Henri de Toulouse-Lautrec; 
‘Waterlelies’ van Claude 
Monet. 
24-3-’14. Paus Franciscus I.
Velletje met viermaal D 50; 
velletje met tweemaal D 75. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus.

2-4-’14. Afrikaanse 
pinguïns.
Velletje met driemaal D 50; 
velletje met viermaal D 50; 
twee blokken elk  D 150. 
Spheniscus demersus. 

8-5-’14. Heiligverklaring 
paus Johannes Paulus II.
Velletje met viermaal D 50; 
velletje met tweemaal D 75; 
blok D 150. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
12-5-’14. Postzegelten-
toonstelling Philakorea in 
Seoul.
D 30. Hibiscus syriacus.
12-5-’14. 175e geboor-
tedag Paul Cézanne, 
schilderijen.
Velletje met viermaal D 50; 
twee velletjes elk tweemaal 
D 75. Resp. ‘Zelfportret met 
witte tulband, ‘Bloemen 
in een vaas’, ‘Jongen in 
rood vest’, ‘Stilleven met 
granaatappel en peren’; 
twee details van ‘Paul 
Alexis leest in huis van 
Zola’; twee details van ‘De 
kaartspelers’. 

GHANA
9-10-’13. Eerste sterfdag 
John Atta Mills (1944-
2012).
Vijfmaal 1.- Ghc., 1.30 Ghc.; 
vier velletjes elk viermaal 
1.- Ghc.; blok 1.- Ghc. 
Verschillende afbeeldingen 
mat oud-president.
19-3-’14. Afrikaanse 
Olifanten.
Viermaal 4.- Ghc.; twee 
velletjes van 6.- Ghc. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Loxodonta.
19-3-’14. Paus Francis-
cus I.
Velletje met viermaal 
2.75 Ghc.; velletje met 
twee maal 4.50 Ghc. Ver-
schil lende afbeeldingen 
van paus.

19-3-’14. Orchideeën.
Twee velletjes elk viermaal 
4.- Ghc.; twee blokken elk 
12.- Ghc. Resp. Phalaenop-
sis, Cymbidium, Disa riette, 
Orchis mascula; viermaal 
Habenaria psychodes; 
Phalaenopsis, Habenaria 
psychodes. 

19-3-’14. 150e geboortedag 
Chinese schilder Qi Baishi.
Velletje met viermaal 
2.75 Ghc.; velletje met 
tweemaal 4.50 Ghc. Resp. 
bloesemtak, bloesemtak 
met vogels, bloesems, 
hibiscusbloemen; takken 
en vogels, bloesemtak met 
vogel.
19-3-’14. Bekende schil-
derijen.
Twee velletjes met elk 
driemaal 3.- Ghc.; twee 
blokken elk 9.- Ghc. Resp. 
‘Portret van Felix Pissarro’ 
van Camille Pissarro, ‘Jonge 
boerin in haar kleedkamer’ 
van Pissarro, ‘Bretonse 
boerin vraagt vergeving’; 
‘Artieste’ van Ernst Ludwig 
Kirchner, ‘Huwelijk van 
Adolfini’ van Jan van Eyck, 
‘Twee geliefden’ van Vincent 
van Gogh; ‘Portret van 
luitspeler’ van Francesco 
Salviati, ‘Kamer in Rue 
des Moulins’ van Henri de 
Toulouse-Lautrec.
19-3-’14. Honden.
Velletje met viermaal 
4.- Ghc.; blok 12.- Ghc. 
Resp. Engelse pointer, 
Poolse berghond, West-
faalse Bracke, faraohond; 
Welsh springer spaniël.
19-3-’14. Afrikaanse 
bloemen.
Velletje met vijfmaal 
4.- Ghc.; velletje met 
zevenmaal 4.50 Ghc.; Resp. 
Dietes iridioides, Disa 
uniflora, Protea repens, 
Aloe africana, Carpobrotus 
edulis; Disa chrysostachia, 
Disa graminifolia, Gloriosa 
superba, Protea repens, 
tweemaal Disa longicornu, 
Osteospermum.

GRENADA
29-5-’14. 150e geboor-
tedag Henri de Toulouse 
Lautrec, schilderijen.
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 3.25; twee 
velletjes met elk tweemaal 
$ 5.-. Resp. ‘Zelfportret’, ‘In 
de Moulin Rouge’, ‘De Witte 
Revue’, ‘Kater’; ‘Zelfportret’, 
‘Bal in de Moulin de la 
Galette’, ‘Koningin van de 
Dag’, ‘Portret van Vincent 
van Gogh’; twee details van 
‘In de Moulin Rouge’; twee 
details uit ‘Salon in de Rue 
de Moulin’.
29-5-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philakorea in Seoul, 
Koreaanse industrie.
Velletje met achtmaal 
$ 2.50; blok $ 10.-. 
Landkaart met resp. 
handcomputer, vliegtuig 
met vrachtwagen en schip, 
auto, printplaat, boortoren, 
hijskraan, bouwapparatuur, 
naaimachine; fotocamera.
29-5-’15. Heiligverklaring 
paus Johannes Paulus II.
Twee velletjes met elk vier-
maal $ 3.25; twee blokken 
elk $ 10.-. Verschillende 
afbeeldingen van paus.
23-6-’14. Historische 
stoomlocomotieven.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; velletje met 
tweemaal $ 5.-. Resp. 
Stephenson’s Rocket 
(1829), Vauxhall (1831), 
Stephenson (1833), Planet 
(1830); Blenkinsop’s Rack 
(1812), North Star (1837). 

23-6-’14. Nachtvlinders.
Velletje met negenmaal 
$ 2.-; twee velletjes elk 
$ 5.-. Resp. Spindasis 
vulcanus, Epicallia 
villica, Arctia caja, 
Arctia festiva, Abraxas 
grossulariata, Phalana 
sulphuralu,  Phyllodes 
imperialis smithersi, 
Parasemia plantaginis, 

Rheumaptera hastata; 
Hemaris thysbe, Spinx 
druraei; Deilephila elpenor, 
Sphinx euphorbiae.
23-6-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Resp. 
spoorkanon, lichte veld-
howitzer, Filloux-mortier, 
Krupp ballon geweer; 
Amerikaanse president W. 
Wilson, koning Albert I van 
België, keizer Taisho van 
Japan, Italiaanse koning 
Emanuel III; tweemaal 
mortierbommen; tsaar 
Nicolaas I van Rusland, 
Britse koning Georg I.
23-6-’14. Bekende 
schilderijen.
Twee velletjes elk driemaal 
$ 3.50; twee blokken elk 
$ 10.-. Resp. ‘Zachmoe-
digheid’ van Eustache le 
Sueur, ‘Midzomeravond’ 
van Edward R. Hughes, 
altaarstuk ‘De leeuw’ van 
Lorenzo Veneziano; ‘Dame 
met eenhoorn’ van Rafael, 
‘Vrouwenportret’ van Paolo 
Uccello, ‘Bloemen in een 
vaas’ van Odilon Redon; 
‘Portret van man voor ro-
zenhaag’ van Hans Baldung 
(1484-1545); ‘Les muses ’ 
van Maurice Denis.

GUYANA
11-11-’13. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Brasiliana 2013.
Velletje met zesmaal 
$ 200; blok $ 710. Resp. 
carnavalsmasker, koloniaal 
huis, Ipanema-strand, 
favelahuizen, trappen in 
Lapa (Rio de Janeiro), 
toekan; beeld Christus de 
Verlosser.
2-12-’13. Elvis Presley.
Velletje met viermaal 
$ 225. Amerikaans zanger 
en filmacteur.
2-12-’13. Kerst.
Velletje met $ 20, 80, 225, 
550; blok $ 710. Religieuze 
schilderijen.
9-12-’13. Barack Obama.
Velletje met viermaal 
$ 225; twee blokken elk 
$ 710. Verschillende afbeel-
dingen met Amerikaanse 
president.

12-12-’13. Vrouwen in de 
luchtvaart, II.
Velletje met $ 80, 80, 150, 
150. Viermaal captain 
Debra Gouveia.  
15-12-’13. Nelson Mandela. 
Velletje met zesmaal $ 200. 
Verschillende afbeeldingen 
van Zuid-Afrikaanse oud-
president.
23-12-’13. Reptielen.
Velletje  met viermaal 
$ 225; blok $ 750. Resp. 
Anolis sabamis, Cnemidop-
horus deppi, Phyllodac-
tylus pulcher, Cyclura 
pinguis; Ameiva fuscata. 

23-12-’13. Katten.
Velletje met viermaal 
$ 225; blok $ 7.50. Resp. 
chartreux, bobtail, sia-
mees, abessijn, ocicat.

HONGKONG
4-12-’14. Werelderfgoed in 
China, III.
Blok $ 10.-. Danxia-land-
schap met rode rotsen in 
zuidoosten van China. 

INDIA
28-11-’14. Kinderdag. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Slovenië.
Velletje met 5.-, 25.- R. 
Resp. Sloveense danse-
resjes, kind met ouders 
in India.
29-11-’14. Sport, sagol 
kangjei.
5.- R. Polospelers op 
paarden.
4-12-’14. Socio-spirituele 
organisatie Daivee Sampad 
Mandal 100 jaar.
5.- R. Portret oprichter 
Swami Ekrasanand 
Saraswati. 
15-12-’14. Onderwijsorga-
nisatie Kendriya Vidyalaya 
Sangathan 50 jaar.
5.- R. Beeldmerk, kinderen 
op trap, danseres sporters, 
leraar, student.
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ISRAËL
27-1-’15. Ariel Sharon 
(1928-2014).
NIS 2.10. Portret oud-
premier.
27-1-’15. Internationale 
Holocaust Dag. Gezamenlij-
ke uitgifte met Filippijnen.
NIS 4.50. Vlaggen, 
monument Open Deuren in 
Rishon LeZion.
10-2-’15. Winterbloemen.
NIS 1.80, 2.10, 2.70. Resp. 
Anthemis leucanthemi-
folia, Alkanna tinctoria, 
Anemone coronaria. 

10-2-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
NIS 11.80. Oog, stof 
Rhodopsine, Schrödinger-
vergelijking. 

10-2-’15. Europees 
schaakkampioenschap in 
Jeruzalem.
NIS 4.10. Schaakstukken. 

KENIA
2014. Frankeerzegels, 
vogels.
30.-, 35.-, 50.-, 55.-, 65.-, 
70.-, 80.-, 100.-, 110.- Sh. 
Resp. Trachyphonus ery-
throcephalus, Chalcomitra 
senegalensis, Tockus leuco-
melas, Indicator indicator, 
Spreo superbus, Haliaeetus 
vocifer, Phoeniconaias mi-
nor, Bostrychia hagedash, 
Musophaga rossae.

KIRGIZIË
18-11-’14. WPU* 140 jaar.
Blok 700.- s. Duif, beeld-
merken.
18-11-’14. Postvervoer in 
Kirgizië.
500.- s.; velletje met 25.-, 
50.-, 250.-, 500.- s. Resp. 
vliegtuig, postbode op 
paard, stoomlocomotief, 
bestelwagen, vliegtuig.
19-11-’14. Fauna.
Velletje met 15.-, 25.-, 
125.-, 250.- s. Resp. 
sakervalk (Falco cherrug), 
jak (Bos grunniens), 
Siberische steenbok 
(Capra sibirica alaina), 
sneeuwluipaard (Panthera 
unica). 

KOREA NOORD
9-9-’14. Postzegeltentoon-
stelling Rossica in Moskou,  
architectuur. Opdruk op 
zegels uitgegeven jan.’12.
60, 100, 140, 190, 210 w.; 
blok 140 w. Resp. apparte-
mentengebouw in Mansu-
daessraat en Kopernik-ge-
bouw, theater Pyongyang 
Oost en Patriarch-gebouw, 
Gnezdikovskiy-paleis en 
Volksstudiehuis, apparte-
mentengebouw en ‘Ei’-huis, 
Hyangsan-hotel en Weber-
villa; Nationaal Theater. 
22-10-’14. Unesco* 
Werelderfgoed.
Viermaal 30 w. Sterren-
wacht Kaesong Chomsong-
dae; Zeven Tombes van 
mausoleum, Sungyanghal 
Confucius-heiligdom in 
Kaesong, monumenten in 
Phyochung. 
10-12-’14. Roofvogels. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland.
60, 60 w. Accipiter nisus, 
Pandion haliaetus. 

17-12-’14. Grote leider Kim 
Jong-il (1942-2011) altijd 
aanwezig.
30 w.; blok 50 w. Resp. 
Kim Jong-il tijdens parade, 
Kumsusan Paleis van de 
Zon
 
LAOS
5-3-’14. Opdrukken.
5.000 op 1.- k., 8.000 op 
2.- k., 10.000 op 0.60 k., 
11.000 op 1.- k., 12.000 k. 
op 2.- k. Resp. slachtof-
fers van revolutie, vrouw 
met kind, vlag, tweemaal 
nationaal wapen. 

8-10-’14. Boeddha.
Viermaal 5.000 k. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Boeddha.

LIBANON
22-5-’14. Beroemde 
vrouwen. 
Viermaal L£ 2.000. Activis-
te Anissa Najjar, advocate 
Mounir El Solh, voorzitster 
Rode Kruis  Alessandra Issa 
El Khoury, advocate (Laure 
Moughaized).
5-9-’14. Germanos Mouak-
kad (1853-1912).
L£ 250. Bisschop van 
Baalbek. 

10-11-’14. Youssef Bey 
Karam (1823-1889).
L£ 1.750. Vrijheidsstrijder.
10-11-’14. Dichters en 
filosofen.
Driemaal L£ 1.750. Dichter 
Joseph Harb (1941-2014), 
filosoof Kamal Youssef El-
Hage (1917-1976), dichter 
Ounsi El-Hage (1937-2014).

25-11-’14. Onafhankelijk-
heidsdag.
L£ 1.250. Landkaart, vlag 
met boom.

LIBERIA
2-12-’13. 150 jaar Rode 
Kruis.
Blok $ 280. Oprichter Henri 
Dunant.
2-12-’13. Sterrenbeelden.
Twee velletjes elk zesmaal 
$ 70; blok $ 280. Resp. 
Ram, Leeuw, Maagd, Kreeft, 
Stier, Vissen; Tweelingen, 
Weegschaal, Boogschutter, 
Waterman, Steenbok.
2-12-’13. Treinen.
Velletje met viermaal $ 85; 
blok $ 280. Resp. 20th 
Century Limited, Ghan, 
Flying Scotsman, Indian 
Pacific; Super Chief. 

2-12-’13. Concorde.
Velletje met viermaal $ 85; 
blok $ 280. Vliegtuig en 
bemanning.
6-12-’13. Wereldleiders. 
$ 100, 100, 125, 150. Resp. 
Barack Obama en Xi Jinping 
met Ellen Johnson Sirleaf, 
Jinping en Sirleaf, Mao 
Zedong en Joseph Jenkins 
Roberts, Mao Zedong en 
Hu Jintao.
2-1-’14. Yosemite National 
Park.
Velletje met zesmaal $ 70. 
Blok $ 280. Verschillende 
afbeeldingen van park. 

5-3-’14. Olympische 
Winterspelen in Sotsji.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 85. Resp. schans-
springen, ijshockey, 
schaatsen, cross country 
skiën; vrije stijl skiën, 
alpine skiën, Snowboarden, 
kunstschaatsen.

MADAGASKAR
12-5-’14. Madagaskar en 
China.
1.500, 2.100, 2.500, 3.000, 
4.000, 4.200 Ar. (ook onge-
tand).  Resp. Nationaal Park 
Tsingy de Bemaraga met  
brug, baobabbomen, Palais 
de la Reine (Antanana-
rivo), sneeuwlandschap in 
Heilongjiang, Gele Rivier, 
Paleis van Déesse Nuwa. 
Ook velletje met de zegels.
9-10-’14. Zeeschildpad. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Mauritius, Seychellen, 
Frankrijk, Comoren en 
Frans Zuidpoolgebied.
1.500 Ar. Chelonia mydas. 

MALEISIË
1-12-’14. Internationale 
jeugdpostzegeltentoonstel-
ling in Kuala Lumpur.
Velletje met RM 1.-, 2.-; 
twee velletjes elk RM 2.-, 
3.-;  blok RM 3.-;  drie 
blokken elk RM 5.-. Resp. 
gefrankeerde brieven met 
zegel-op-zegel van India 
1854 Yvert nr. 4 (4 a.) en nr. 
4 (2 a.) ;  bloemen: Hibis-
cus rosa sinensis, Rafflesia 
arnoldii; dieren: Borneo 
orang-oetan (Pongo 
pygmaeus), Maleise tijger 
(Panthera tigris jacksoni); 
brief met zegel-op-zegel 
India 1854 Yvert nr. 5 (4 a.) 
en nr. 3 (1 a.); danser; 
danseres; toren van sultan 
Abdul Samad-gebouw in 
Kuala Lumpur. 

MAROKKO
7-10-’14. Opening Museum 
Mohammed VI.
3.50 Dh. Beeldmerk. 

6-11-’14. ‘Groene Mars’ 
(Spaans Sahara) 39 jaar 
geleden.
8.40 Dh. Document.
7-11-’14. Betrekkingen 
met Monaco. Gezamenlijke 
uitgifte met Monaco.
3.50, 8.50 Dh. (samenhan-
gend, doorlopend beeld). 
Oceanografisch Museum 
(Monaco), Hassantoren 
(Marokko).
28-11-’14. Wereldforum 
Rechten van de Mens 2014 
in Marrakech.
8.40 Dh. Gebouw, handen, 
beeldmerk. 

MEXICO
19-11-’14. Internationaal 
Jaar van de Kristallografie. 
$ 13.50. Kristal.
19-11-’14. Technologisch 
Instituut 60 jaar.
$ 7.-. Gebouw in Ciudad 
Madero.
20-11-’14. Gebouw 
ministerie van Gezondheid 
60 jaar. 
$ 7.-. Gebouw, beelden-
groep.
24-11-’14. Wereld Voedsel 
Dag.
Blok $ 7.-, 13.50 (samen-
hangend). Resp. handen 
met vis, hand met garnaal 
en vissersboot. 

26-11-’14. Universiteit van 
Anáhuc 50 jaar.
$ 7.-, 7.-, 7.- (samenhan-
gend). Gebouw en plein, 
beeldmerk en gebouwen, 
fontein.
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3-12-’14. Universiteit van 
Chihuahua 60 jaar.
$ 11.50. Gebouw.
5-12-’14. Kerst.
$ 7.-, 7.-, 11.50, 13.50. Resp. 
de Drie Koningen, Heilige 
Familie en schapen, kerst-
boom en sterren, Kerstman 
met pakje. 
8-12-’14. Soevereine 
Revolutionaire Conventie 
100 jaar geleden.
$ 7.-. Oud-president 
Generaal Eulalio Gutierrez 
Ortiz  (1881-1939).
9-12-’14. Latijns-Ameri-
kaanse Parlement 50 jaar.
$ 13.50. Vlaggen, beeld-

merk met landkaart. 
10-12-’14. 100e geboor-
tedag Fernando Hiriart 
Balderrama (1914-2005).
$ 7.-. Portret ingenieur.
11-12-’14. Technisch 
onderwijsinstituut Conalep 
35 jaar.
$ 7.-. Gebouw in Metepec, 
vlag.
11-12-’14. Inname San 
Pedro Coahuila de Zaragoza 
100 jaar geleden.
$ 7.-. Portretten 
revolutionair Pancho 
Villa (1878-1923), dictator 
Victoriano Huerta Marquez 
(1850-1916), gebouw.

MICRONESIË
30-6-’14. Caroline 
Kennedy.
Velletje met viermaal 
$ 1.20; velletje met 
tweemaal $ 2.-. Echtgenote 
oud-president Verenigde 
Staten. 
27-8-’14. Vis.
Velletje met viermaal 
$ 1.20; velletje met 
tweemaal $ 2.-. Amphipri-
oninaea.

14-10-’14. Haaien.
Velletje met viermaal $ 1.-; 
blok $ 3.-. Resp. Carcharhi-
nus melanopterus, Squalus 
acanthias, Negaprion brevi-
rostris, Galeocerdo cuvier; 
Carcharodon carcharias. 

14-10-’14. 75e sterfdag 
Alphonse Mucha (1860-
1939).
Twee velletjes elk viermaal 
$ 1.-. Schilderijen van 
Tsjechische kunstschilder. 

MONTSERRAT
4-12-’14. Bekende 
personen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.-; Resp. 
Benjamin Franklin, Martin 
Luther King, Nelson Man-
dela, Winston Churchill; 
Mahatma Gandhi.
22-12-’14. Tropische 
vissen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.-. Resp. 
Pomacanthus navar-
chus, Sigamus vulpinus, 
Acanthurus leucosternon, 
Balistiodes conspillicum; 
Parchaetodon ocellatus. 

NEPAL
9-10-’14. Rishikesh-
tempel.
5.- R. Tempelcomplex in 
Ridi.
9-10-’14. Paleismuseum 
Narayanhiti. 
20.- R. Gebouw.
9-10-’14. Nepalese padvin-
dersbeweging 60 jaar.
30.- R. Beeldmerk met duif.
9-10-’14. Berg Cho-Oya 
75 jaar. 
100.- R. Berg. 

9-10-’14. Geboorteplaat 
Boeddha.
Viermaal 20.- R. (sa-
menhangend). Gebouw 
(Lumbini), Ashoka-toren 
(Lumbini), Ramagrama 
(Nawalparasi), Tilaurakot 
(Kapilavastu).
9-12-’14. Motten en 
vlinders in Nepal.
Twaalfmaal 10.- R. Brah-
maea wallichii, Campylotes 
histrionicus, Dermaleipa 
(Lagoptera) juno, Episteme 
adulatrix, Acherontia lache-
sis, Asota producta, Argina 
argus, Biston contectaria, 
Erasmia pulchella, Eterusia 
aedea edocla, Eudocima 
salaminia, Gynautocera 
papilionaria. 

9-12-’14. Aadeshwor 
Mahadev.
1.- R. Gebouw in Kath-
mandu.
9-12-’14. ICC* World 
Twenty.
2.- R. Cricketspeler, 
beeldmerk.
9-12-’14. Koteshwor 
Mahadev.
4.- R. Tempel in Kath-
mandu.
9-12-’14. Kumarighar.
2.- R. Gebouw in Basanta-
pur (Kathmandu).
9-12-’14. Programma 
Vrouwelijke Gezondheids-
vrijwilliger 25 jaar.
3.- R. Vrijwilligster.
9-12-’14. Nationaal Histo-
risch Museum.
1.- R. Gebouw in Kath-
mandu.
9-12-’14. Paragliding.
10.- R. Paragliders in Kaski. 

9-12-’14. Prem Bahadur 
Kansakar (1917-1991).
5.- R. Portret strijder voor 
democratie.

9-12-’14. Shivaparbati-
tempel.
1.- R. Tempel in Hanumand-
hoka (Kathmandu).
10-12-’14. Olympische 
Winterspelen in Sotsji.
2.- R. Skiërs.

NEVIS
3-1-’14. Moderne kunst.
Velletje met driemaal 
$ 3.50; blok $ 9.-. Resp. 
‘Madras rood’ van Henri 
Matisse, ‘Naakt met pape-
gaai’ van George Bellows, 
‘De oude gitarist’ van Pablo 
Picasso; ‘Udnie’ van Francis 
Picabia.
3-5-’14. Downton Abbey.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 9.-. Acteurs 
en actrices uit Brits 
kostuumdrama.
7-7-’14. Orchideeën.
Velletje met viermaal $ 4.-; 
velletje met tweemaal 
$ 9.-. Resp. Laelia goul-
diana, Miltonia regnellii, 
Epidendrum fulgens, Cat-
tleya alaorii; Phalaenopsis, 
Miltoniopsis. 
14-8-’14. Honden. 
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Resp. 
Italiaanse hazewindhond, 
pomeriaan, chihua-
hua, Japanse spaniël; 
Duitse dog, komondor, 
kuvasz, sint-bernard; mini 
pincher, Chinese crested; 
Newfoundlander, Alaska 
malamute. 

14-8-’14. Britse prins 
George 1 jaar.
Velletje met zesmaal 
$ 3.25; twee blokken elk 
$ 9.50. Verschillende 
portretten.

NIEUW-CALEDONIË
6-11-’14. Vlinder.
180 F. Papilio montrouzieri. 

NIEUW-ZEELAND
14-1-’15. Air New Zealand 
75 jaar.
80 c., $ 1.40, 2.-, 2.50, 
3.-. Resp. vliegboot S30 
‘Aotearoa’, vliegtuig met 
stewardess en kind, 
affiche met vliegtuig en 
palmboom, stewardess met 
kinderen, vliegtuig Boeing 
787-9 ‘Dreamliner’. Ook 
velletje met de zegels. 

14-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
80 c., $ 1.40, 2.-, 2.50. 
Resp. Chinees letterteken, 
ooi met schaapjes, ram, 
stal. Ook velletje met de 
zegels.

NIUE
10-12-’14. Kerst.
30 c. $ 1.40, 2.-, 4.-. Kerst-
versieringen. Ook velletje 
met de zegels. 

OMAN
14-8-14. Vogels.
Velletje met tweemaal 
150 b.; blok 150 b.; vier 
blokken elk 200 b. Resp. 
tweemaal Merops persicus; 
Ploceus galbula; Treron 
waalia; Coracias bengha-
lensis; Falco concolor; Otus 
pamelae.
14-8-’14. Vlinders.
Viermaal 150 b. (sa-
menhangend). Papilio 
demoleus, Precis hierta, 
Belenois aurota, Charaxes 
varanes. 

14-8-’14. Gazelle.
Velletje met 100, 150, 
200 b. Gazella arabica.

18-11-’14. 44e Nationale 
Dag.
Viermaal 100 b.; blok 
200 b. Sultan Qaboos 
(1940) op verschillende 
achtergrondkleuren.
12-12-’14. Markt.
Blok 200 b.; blok 250 b. 
Traditionele markt in 
Muttrah.

PAKISTAN
4-12-’14. 100e geboor-
tedag Norman E. Borlaug 
(1914-2009).
8.- R. Portret agronoom en 
winnaar Nobelprijs voor 
de Vrede. 

9-12-’14. Internationale 
Anticorruptie Dag.
8.- R. Beeldmerk.
11-12-’14. Mineralen en 
edelstenen
Achtmaal 10.- R. (samen-
hangend). Apatiet, aqua-
marijn, zwarte toermalijn, 
granaat, epidoot, vesuvia-
niet, topaas, titaniet. 

PALAU 
2-1-’14. Moderne kunst, 
schilderijen en foto’s. 
Twee velletjes elk driemaal 
$ 1.50; twee blokken elk 
$ 10.-. Resp. 
‘De dansklas’ van Edgar 
Degas, ‘’ Angst’ van Edvard 
Munch, ‘Kinderbad’ van 
Mary Cassatt; ‘Male-
vich Cavalry’ van Kazimir 
Malevisch; ‘De wekker’ van 
Diego Rivera. 
26-2-’14. Schelpen.
Velletje met viermaal 
$ 1.75; velletje met 
tweemaal $ 3.50. Resp. 
Chicoreus palmarosae, 
Phalium glaucum, Conus 
generalis, Conus episco-
pus; Chicoreus ramosus, 
Murex troscheli. 
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10-3-’14. Paus Francis-
cus I.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 1.20; twee velletjes elk 
tweemaal $ 2. Verschil-
lende afbeeldingen met 
paus.
23-4-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 2.50; twee velletjes elk 
tweemaal $ 2.-. Resp. 
viermaal militairen met 
bewapening, viermaal ge-
weren; tweemaal pistolen; 
Winston Churchill, Herbert 
Henry Asquith.
3-5-’15. Caroline Kennedy.
Velletje met viermaal 
$ 1.50; blok $ 4.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
echtgenote Amerikaanse 
oud-president.
3-5-’15. Wintersporten.
Velletje met viermaal 
$ 1.20; velletje met 
zesmaal $ 1.20. Resp. 
ijshockey, schaatsen, 
bobsleeën, kunstrijden, 
vrije stijl skiën, schans-
springen en langlaufen, 
curling, tweemaal rodelen, 
bobsleeën. 
1-7-’14. Reptielen.
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 3.50; twee 
blokken elk $ 3.50. Resp. 
Pseudonaja textilis, Antare-
sia childreni, Agkistrodon 
contortrix, Pseudechis 
porphyriacus; Chlamydo-
saurus kingii, Brachylophus 
vitiensis, Nephrurus levis, 
Sphenodon punctatus; 
Chelonia mydas; Crocody-
lus porosus. 

21-7-’14. Bezoek prins 
George aan Australië en 
Nieuw-Zeeland.
Velletje met zesmaal $ 1.-; 
blok $ 4.-. Verschillende 
afbeeldingen van prins met 
prins William en Catherine 
Middleton.
21-7-’14. Meeuwen.
Twee velletjes elk zesmaal 
$ 1.-. Verschillende 
meeuwen.

30-7-’14. Pacific Island 
Forum, vissen.
Velletje met zesmaal 45 c. 
Acanthurus nigrofuscus, 
Acanthurus lineatus, 
Acanthurus triostegus, 
Acanthurus dussumieri, 
Acanthurus bariene, Acan-
thurus xanthopterus.
31-7-’14. 100e sterfdag 
illustrator John Tenniel.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 1.75; twee velletjes elk 
$ 2.50. Verschillende 
afbeeldingen uit Alice in 
Wonderland.

PAPOEA- 
NIEUW-GUINEA
28-8-’14. Kunstvoorwer-
pen van Sepik-volk.
1.30, 5.-, 6.-, 8.- K.; velletje 
met 1.30, 5.-, 6.-, 8.- K; blok 
10.- K. Resp. pot gemaakt 
van kalebas, schaal met 
vogel, voedselschaal, 
panfluit; vier verschillende 
boegbeelden van rivier-
kano’s; pot van palmblade-
ren met varkensslagtand. 

PENRHYN
28-11-’14. WWF*, Pacifi-
sche groene schildpad. 
$ 1.-, 1.70, 2.-, 2.40; blok 
$ 7.50. Chelonia mydas 
japonica. 

12-12-’14. Kerst.
Velletje met driemaal 
$ 1.50. Religieuze 
schilderijen van Piero della 
Francesca, Antonio da Cor-
reggio, Sandro Botticelli. 

SAMOA
19-11-’14. Wereld Toilet 
Dag.
Viermaal $ 2.- (samenhan-
gend). Nieuwe toiletgroep 
in park van hoofdstad Apa 
met vier verschillende 
teksten. 

5-12-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, 
Nieuw-Zeelandse troepen.
$ 2.-, 2.70, 3.-, 3.90; 
velletje met driemaal 
$ 2.50. Schepen, militairen 
en burgers, aankomst 
officieren met verzoek tot 
Duitse overgave, troepen-
landing; landing, militairen 
aankomst militairen. 
16-12-’14. Kerst.
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Kerstman en kerstboom, 
kerstbal, sok met cadeau-
tjes, pakje met strik;   

SIERRA LEONE
17-9-’13. Afrikaanse 
papegaaien.
Twee velletjes met elk 
viermaal  5.000 Le.; blok 
16.000 Le. Resp. Agapornis 
canus, Agapornis roseicol-
lis, Agapornis personatus, 
Agapornis fischeri; Agapor-
nis liliane. 

17-6-’14. Postzegelten-
toonstelling Philakorea in 
Seoul, gebouwen in steden.
Twee velletjes elk viermaal 
5.500 Le.; twee velletjes elk 
tweemaal 9.000 Le. Resp. 
Ulsan, Suwon, Daejeon, 
Gwangju;  Seoul, Incheon, 
Busan, Daegu; Yongin, 
Seognam; Changwon, 
Goyang. 
23-6-’14. Boerderijdieren.
Velletje met tweemaal 
6.000 Le.; velletje met 
driemaal 6.000 Le.; twee 
velletjes elk tweemaal 
9.000 Le. Resp. koe, paard; 
hond, kat, eend; duif, gans; 
varken, schapen. 
23-6-’14. Paus Franciscus I.
Velletje met viermaal 
5.500 Le.; blok 18.000 Le. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 

SINGAPORE
24-11-’14. Historische 
straatbeelden.
$ 1.15, 1.30. Resp. fietser en 
scheepjes in haven, markt. 

SRI LANKA
31-10-’14. Ray Wijewar-
dene (1924-2010).
5.- R. Portret ingenieur, 
piloot en Olympisch atleet 
(roeier).
30-11-’14. Kerst.
10.-, 10.- R. (samenhan-
gend, doorlopend beeld). 
Heilige Familie en kerst-
boom met resp. de Drie 
Wijzen en engel, de Drie 
Wijzen en schapen. Ook 
velletje met de zegels. 

3-12-’14. Sri Lanka 
Standard Institute.
10.- R. Beeldmerk.
5-12-’14. Nationale 
postzegeltentoonstelling, 
zonnestelsel.
7.-, 8.-, 10.-, 12.-, 15.-, 
20.-, 25.-, 30.-, 35.-, 40.- R. 
Resp. Zon, Mercurius, 
Venus, Aarde, Maan, Mars, 
Jupiter, Saturnus, Uranus, 
Neptunus. Ook velletje met 
de zegels.

ST. HELENA
15-10-’14. Kerst, zeedieren 
en koraal.
25, 30, 40, 50, 60 P., £ 1.-. 
Resp. walvishaai (Rhin-
codon typus), zeeslak, 
vis, vissen, zeepaling 
(Ariosoma mellissii), koraal 
(Tubastraea coccinea). 

20-10-’14. Deelname 
Commonwealth Games in 
Glasgow.
30, 50, 60 p., £ 1.-. Resp. 
team van Spelen in 1982, 
bemanningsleden ‘St. 
Helena’ met estafettestok, 
leden van amateur sportor-
ganisatie, deelnemers aan 
spelen in Glasgow. 

Nov.’14. 100 jaar meisjes-
padvinders ‘Brownies’.
Velletje met 25, 40, 
60, 70 p., £ 1.-. Resp. 
beeldmerk, marcherende 
meisjes, padvindster over-
handigt boekt aan prinses 
Margaret, groep meisjes, 
groep meisjes. 

ST. KITTS
5-3-’14.Wintersporten.
Velletje met zesmaal 
$ 3.15; velletje met 
viermaal $ 4.75. Resp. ijs-
hockeystick en puck, slee, 
snowboard, ski en geweer, 
bobslee, curlingsteen; 
schansspringer, schaatser, 
skiër, kunstrijdster.
4-9-’14. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden. 
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Resp. duif, 
puzzelstukjes, geweer en 
helm, brug; vier verschil-
lende tanks; tweemaal 
Amerikaanse oud-presi-
dent Woodrow Wilson; twee 
verschillende tanks.
4-9-’14. Cactusbloemen.
Velletje met zesmaal 
$ 2.25; blok $ 7.- (rond 
zegel). Resp. Echino-
cactus quenilianus, 
Cereus chalybaeus, Cereus 
rhodoleucanthus, Cereus 
Hankeanus,
Phyllocactus gordonia-
nus, Cereus peruvianus; 
Echinocactus damsii. 

ST.MAARTEN
10-12-’14. Vlinders.
10, 20, 50, 70, 90, 100, 
150, 210, 300, 350, 400, 
650 c. (samenhangend). 
Resp. Colias cesonia, 
Euphydryas phaeton, 
Historis acheronta, Issoria 
lathonia, Marpesia chiron, 
Ornithoptera paradisea, 
Papilio zelicaon, Polygonia 
interrogationis, Precis 
orithya, Speyeria diana, 
Speyeria idalia,Troides 
aeacus. 

ST. VINCENT/ 
GRENADINEN
5-5-’14.  Heiligverklaring 
paus Johannes Paulus II.
Velletje met driemaal 
$ 3.50; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
paus.
12-5-’14. Opening Pana-
makanaal 100 jaar geleden.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; velletje met twee-
maal $ 5.-. Resp. sluisdeu-
ren, schip met sleepboten, 
schip in sluis; brug schip 
in sluis. Landkaarten op 
randen.
12-5-’14. Postzegelten-
toonstelling Philakorea in 
Seoul.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; velletje met 
tweemaal $ 5.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
taekwondoërs.
19-5-’14. Boerderijdieren.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; velletje met twee-
maal $ 5. Resp. gans, eend, 
kalkoen, haan;  paard, pony.
23-6-’14. Zonnebloemen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; velletje met 
tweemaal $ 5. Helianthus 
annuus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agkistrodon_contortrix
http://en.wikipedia.org/wiki/Agkistrodon_contortrix
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SURINAME
3-12-’14. Maskers.
SR$ 2.50, 3.50, 5.50, 7.50, 
9.50, 11.50. Resp. Dewi ragil 
kuning, Patih gajah meto, 
Kollo marko mamang, 
Panji kudonowarongso, 
Patih talang segoro, Panji 
amiseno. 

TADZJIKISTAN
3-10-’14. Honden.
2.-, 2.50, 3.- S. (ook onge-
tand). Resp. Poolse ogar, 
buldog, herder.
3-10-’14. Paddestoelen.
1.60, 2.-, 2.50 S. (ook 
ongetand). Resp. Xeroco-
mus rubellus met vlinder, 
Cantharellus cibarius 
met vlinder, Cantharellula 
umbonata met egel. 

TAIWAN
10-12-’14. Kunstvoorwer-
pen uit ruïnes van Yin.
Viermaal NT$ 5.-, viermaal 
NT$ 12.- (samenhangend). 
Resp. marmer uil, bronzen 
kooktoestel met ossen-
motief, gegraveerd benen 
voorwerp, dierenmasker, 
hoofd met kuif, knielend 
figuur met tijgerhoofd,  
wijnkaraf, hertenschedel. 
8-1-’15. Kwallen.
NT$ 5.-, 7.-, 10.-, 12.-. 
Resp. Pelagia noctiluca, 
Physophora hydrostatica, 
Mastigias papua, Cyanea 
capillata.  

TANZANIA
10-10-’12. Chinees 
Nieuwjaar**.
2.000 Sh. Slang.
7-7-’13. Verkiezing paus.
Velletje met viermaal 
2.000 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van paus 
Franciscus I.

7-7-’13. Flora.
Twee velletjes elk achtmaal 
2.000 Sh. Verschillende 
bloemen.
7-7-’13. Afrikaanse fauna.
Velletje met viermaal 
2.000 Sh.; blok 5.500 Sh. 
Resp. Equus quagga, Rhino-
ceros, Hippopotamus amp-
hibius, Loxodonta africana; 
Giraffa camelopardalis. 

7-7-’13. Afrikaanse 
insecten.
Velletje met viermaal 
2.000 Sh.; blok 5.000 Sh. 
Resp. Phymateus viridipes, 
Idolomantis diabolica, 
Argema mimosae, Ceria-
grion glabrum; Chelorrhina 
polyphemus.
26-8-’13. Afrikaanse 
vruchten.
Velletje met zesmaal 
1.500 Sh.; blok 5.500 Sh. 
Resp. watermeloen, kale-
bas, passievrucht, hoorn-
meloen, vijg, botervrucht; 
assortiment van hiervoor 
genoemde vruchten.
26-8-’13. Katten.
Twee velletjes elk viermaal 
2.000 Sh.; Verschillende 
katten.
26-8-’13. Chinese kunst.
Viermaal 2.000 Sh.; blok 
5.500 Sh. Schilderijen van 
Dong Qichang.
10-9-’13. 120e geboorte-
dag Mao Zedong.
Velletje met zesmaal 
350 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van Chinese 
partijleider.
17-9-’13. Geboorte Britse 
prins George.
Velletje met viermaal 
2.000 Sh.; blok 8.000 Sh. 
Resp. koningin Elizabeth 
met prins Charles als 
baby, prinses Diana met 
prins William, hertogin 
van Cambridge met prins 
George, hertog en hertogin 
van Cambridge met prins 
George; prins George.  

15-12-’13. Nelson Mandela.
Twee velletjes elk viermaal 
1.550 Sh.; twee blokken 
elk 5.500 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van Zuid-
Afrikaanse oud-president.
15-12-’13. Afrikaanse 
vogels.
Velletje met viermaal 
2.000 Sh.; blok 5.500 Sh. 
Resp. Deleornis fraseri, 
Anthreptes anchietae, He-
dydipna collaris, Cyano-
mitra olivacea; Hedydipna 
metallica. 

31-12-’13. Afrikaanse 
reptielen.
Velletje met viermaal 
2.000 Sh.; blok 5.500 Sh. 
Resp. Kinyongia multi-
tuberculata, Trioceros 
jacksonii, Kinyongia xenor-
hina, Phelsuma lineata; 
Uroplatus phantasticus. 
31-12-’13. Honden.
Twee velletjes elk viermaal 
2.000 Sh; twee blokken 
elk 5.500 Sh. Resp. taigan, 
Pyrenese mastiff, Thai 
ridgeback, korthals griffon; 
Schotse collie, schnautzer, 
sloughi, saluki; Siberische 
husky, Thai ridgeback.

THAILAND 
5-12-’14. Koning Bhumibol 
Adulyadej 87 jaar.
5.- B. Jeugdfoto van koning, 
koeien, windmolens. 

15-12-’14. Amulet.
9.- B. Amulet met monnik 
Luang Pu Thuat.

TOKELAU
10-12-’14. Kerst.
45 c., $ 2.-, 3.-. Resp. her-
ders en schapen,Maria met 
Jezus en Jozef in stal, de 
Drie Koningen op kamelen. 
Ook velletje met de zegels.

TONGA
15-12-’14. Kerst.
Velletje met viermaal 
$ 2.25. Kerstklokken met 
melodieën uit kerstliedjes.

TONGA NIUAFO’OU
15-12-’14. Kerst.
Velletje met viermaal 
$ 2.25. Kerstklokken met 
melodieën uit kerstliedjes. 

TUNESIË
15-10-’14. Internationale 
Dag van de Plattelands-
vrouw.
2.350 m. Vrouwen. 

18-11-’14. Vuurtorens.
900, 1.350 m. Resp. 
Taguermess, Sidi Bou Said. 
19-12-’14. Vlinders.
Velletje met viermaal 
250 m. Pyronia cecilia, 
Zegris eupheme, Pieris 
brassicae, Spialia sertorius.

TURKS EN  
CAICOSEILANDEN
3-3-’14. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met zesmaal 75 c.; 
blok $ 2.50. Paarden.
3-3-’14. Nelson Mandela.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 1.-; twee blokken van 
$ 3.50. Verschillende 
afbeeldingen van Zuid-
Afrikaanse oud-president.
3-11-’14. Orchideeën.
Velletje met viermaal 
$ 1.20; velletje met 
tweemaal $ 2.-. Resp. 
Oncidium auriferum, 
Oncidium excavatum, 
Oncidium graminifolium, 
Oncidium altissimum; On-
cidium citrinum, Oncidium 
wentworthianum. 

3-11-’14. Schelpen.
Velletje met viermaal $ 1.-; 
blok $ 3.- Resp. Scaphella 
junonia, Raeta plicatella, 
Euvola ziczac, Semicassis 
granulata; Lobatus gigas.

3-11-’14. Sterrenbeelden.
Velletje met tweemaal 
$ 2.-; velletje met viermaal 
$ 2.50. Resp. Tweelingen, 
Ram; Stier, Schorpioen, 
Weegschaal, Boogschutter.
24-11-’14. Chinees 
Nieuwjaar**.
Velletje met viermaal 
$ 1.20; velletje met 
zesmaal $ 1.20. Resp. Vier 
verschillende geiten;  twee-
maal Chinees lettertekens, 
tweemaal tekst, tweemaal 
geit.

URUGUAY
5-11-’14. Toerisme depar-
tement Lavalleja.
$ 15, 15. Kikker (Mela-
nophryniscus sammartini), 
vleermuis (Desmodus 
rotundus). 

12-11-’14. Kerst.
$ 15. Schilderij met Heilige 
Familie van Myriam Muxí 
Muñoz. 
14-11-’14. Internationale 
accordeon bijeenkomst 
‘Silvio B. Prevale’.
$ 15. Accordeon. 
19-11-’14. Frankeerzegel, 
José Gervasio Artigas.
$ 15. Portret vrijheidsstich-
ter en stichter van Uruguay.
9-12-’14. Mercosur*, strijd 
tegen discriminatie van 
Indianen.
$ 50. Gezicht. 
9-12-’14. 35 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Suriname.
$ 50. Presidentieel paleis 
in Paramaribo, bloem 
(Heleconia psittacorum). 
9-12-’14. Josefa Barbera 
‘Tia Ana’.
$15. Bevrijde negerslavin 
en sociaal voorvechtster.

VERENIGDE ARABI-
SCHE EMIRATEN
2-1-’14. Centrum voor Stra-
tegische Studies 20 jaar.
1.-, 1.50, 1.-, 4.- Dh. Beeld-
merk met verschillende 
achtergrondkleuren.

1-2-’14. Benoeming kroon-
prins Hamdan (1982) tot 
erfprins zes jaar geleden.
Blok 3.- Dh. Portret kroon-
prins Dubai. 

15-4-’14. Sharjah, islami-
tische culturele hoofdstad 
2014. 
3.- Dh. Beeldmerk.
8-5-’14. Hooggerechtshof 
40 jaar.
Viermaal 1.- Dh. Beeldmerk.
17-7-’14. Zayed Humani-
taire Dag.
1.- Dh. Portret oud-
president. 
30-9-’14. EXPO 2020.
Tweemaal 3.- Dh. (sa-
menhangend, doorlopend 
beeld). Beeldmerk. 
3-11-’14. Dag van de Vlag. 
3.- Dh. Vlag.
2-12-’14. Nationale Dag.
1.- Dh. Mensen met vlag.

VERENIGDE NATIES
23-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**, persoonlijk zegel.
Tienmaal $ 1.15 (met la-
bel). Beeldmerk. Label voor 
persoonlijke invulling.
23-1-’15. Groetzegel, 
persoonlijk zegel.
Tienmaal € 0.80 (met 
label). Verschillende 
afbeeldingen van gebouw 
in Wenen. Label voor 
persoonlijke invulling. 

VERENIGDE STATEN
5-11-’14. Kerst. Aanvulling 
melding dec.’14.
Driemaal Forever. Kind 
met rendier, Kerstman, 
sneeuwmonster Bumble.
8-1-’15. Slag bij New 
Orleans.
Forever. Militairen met 
geweren, ruiter op paard, 
kanon. 

12-1-’15. Patriottische 
golven.
$ 1.-. Golvende lijnen.
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30-1-’15. Patriottische 
golven.
$ 2.-. Golvende lijnen.

VIETNAM
1-12-’14. Chinees Nieuw-
jaar**.
3.000, 10.500 d. Geiten. 

ZUID-AFRIKA
13-11-’14. Keramiek.
Tienmaal Standard Post-
age (in boekje). Vat met 
handgrepen, bierdrinkvat, 
bierkan, stenen vat met 
geschilderde motieven, 
vat met geometrische 
motieven, urn, vat met 
motieven van muziek en 
vee, gedecoreerd vat, vat 
gedecoreerd met flora- en 
faunamotieven, biervat met 
drinktuiten.

5-12-’14. UNI*-congres in 
Kaapstad.
R 5.-. Beeldmerk met 
mensen rond tafel. 
 

ZUIDPOOLGEBIED 
BRITS
16-11-’14. Transarctische 
Zuidpoolexpeditie 100 jaar 
geleden, II.

65, 65, 75, 75p., £ 1.-, 
1.-. Resp. expeditieschip 
Endurance met volle 
zeilen, schip gestrand in 
ijs, expeditieleider Ernest 
Shackleton (1874-1922) 
en poolonderzoeker Frank 
Wild (1873-1933) met 
bemanningsleden bij kamp, 
fotograaf James F. Hurley 
(1885-1962) en Shackleton 
bij kachel, bemanning 
sleept sloep ‘James Caird’ 
over het ijs, landing op 
Elephant Island.

16-11-’14. Pinguïns.
Vijfmaal Airmail Letter. Py-
goscelis papua, Pygoscelis 
antarctica, Pygoscelis ade-
liae, Eudyptes chrysolophus, 
Aptenodytes forsteri. 

16-11-’14. Antarctische 
voedselketen.
65, 75 p., £ 1.-, 1.20; 

velletje met negenmaal 
65 p. Resp. fytoplankton, 
krill en garnalen, pinguïns 
en vogel, zeeluipaard; 
pinguïns en vogel, vissen, 
tandwalvis, zeeluipaard, 
krill en inktvis, zeehond, 
baleinwalvis, zoöplankton, 
fytoplankton.
16-11-’14. IJsonderzoeks-
programma iSTAR-NERC.
65, 75 p., £ 1.-, 1.20. Resp. 
vliegtuig Twin Otter, radar, 
schip RRS ‘James Clark 
Ross’ en pinguïns, onbe-
mande onderzeeboot.

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 Almere-Hout

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’.

Gebruikte afkortingen:
APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation
Bimstec: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Co-operation
DOCG: Denominazione di Origine Controllata e Garantita
ICC: International Cricket Councel.
Mercosur: Mercado Común del Sur (Gemeen-

schappelijke Economische Markt voor Zuid-Amerika)
Unesco: United Nations Educational Scientific and 
 Cultural  Organization
UNI: Union International Network, wereldwijde 
 vakbondskoepel
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal
UPU: Universal Postal Union

Chinees Nieuwjaar:
Jaar van de Slang: 10-2-’13 t/m 30-1-’14, 
Jaar van het Paard: 31-1-’14 t/m 18-2-’15, 
Jaar van de Geit/Jaar van het Schaap:  
19-2-’15 t/m 7-2-’16. 
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Een lijvige ringband ligt voor me, 
met als titel ‘Emissie 1852, 15 cent’. 
Een titel die de lading volledig dekt 
want het is de geeloranje nr. 3 waar-
over het in dit werk van Cornelis 
Korver en Marc Bakermans gaat.

Hoewel aansprekend als zijnde 
de eerste postzegelemissie van 
Nederland zijn naslagwerken over 
de emissie 1852 redelijk schaars: de 
plaatreconstructies van Van Balen 
Blanken c.s., het meer op postaal 
gebruik gerichte De Klassieken van 
Van Hussen, de beide prachtige Edi-
tion d’Or uitgaven van de collecties 
Louis en Brandsma. Daarmee heb 
je het in grote lijnen wel gehad, het 
uitgebreide hoofdstuk in de NVPH 
Specialiteitencatalogus daargelaten.

De inspiratie voor dit eind 2014 in 
een oplage van 50 stuks ver-
schenen ‘boek’ ligt vooral in de 
plaatreconstructies. Met moderne 
digitale technieken liggen er rui-
mere mogelijkheden om zegels te 
platen. De keuze voor de 15 cent 
wordt niet met zoveel woorden ge-
noemd, maar is aannemelijkerwijze 
gebaseerd op de aanwezigheid 
van slechts één plaat en daarmee 
een overzienbaar werkterrein. Alle 
honderd plaatnummers komen 
uitgebreid en in twee kleuren – de 
originele en een bewerkte sepia-
kleur –aan bod, en voorafgaande 
daaraan ook het gebruikte papier 
en afdrukken zelf, van zacht tot 
scherp. Daarbij worden ook de 
achtergronden meegenomen als 
de administratie van De Munt en de 
rekening en verantwoording van de 
verkochte zegels.

De auteurs zijn bij het platen 
grondig en gestructureerd te werk 
gegaan en geven een duidelijk beeld 
van de verschillende aspecten om 
de 15 cent op haar plek te zetten. 
Iets waar de verzamelaar van de 
eerste emissie zonder twijfel haar 
voordeel mee kan doen. Echter, in 
de presentatie en uitwerking zijn de 
auteurs doorgeschoten. De keuze 
voor een losbladige ringband is nog 
wel te verklaren en wordt ook toege-
licht, de gevolgen ervan zijn voor de 
lezer nogal ingrijpend. De indeling is 
warrig. De plaatreconstructies zijn 
ogenschijnlijk lukraak in het boek te 
vinden en worden op voor- en ach-
terzijde opgevuld dan wel onderbro-
ken door originele stukken uit het 

Nederland 1852 15 cent

archief of bewerkingen daarvan in 
eigen tekst. Ook zijn er in memo-
riams te vinden van onder andere 
Marc Bakermans, die tijdens het 
werk aan het project overleed. Bij de 
vormgeving en de wijze van presen-
teren – er is gekozen voor 300 (!) 
grams papier en een ringband. Het 
had verstandig geweest externe 
expertise in te roepen aangezien dit 
in de praktijk niet werkt.
Hoe welgemeend ook doet het 
danig afbreuk aan het doel van het 
werk: het geven van een impuls aan 
het platen van de 15 cent, emissie 
1852. Hoe mooi de vormgeving sec 
ook is, het maakt de studie soms 
nauwelijks om door te komen, en 
schiet daarmee het doel voorbij. 
Ik vrees dan ook dat het boek 
(ondanks de interessante bonus 
in de vorm van een uitgebreid deel 
over het gebruik van de zegels in 
militaire kampen) bij de meesten in 
de kast blijft staan, en men vooral 
gebruik gaat maken van de cd-rom 
die bij het boek geleverd wordt.

Charles Beterams 

134 pagina’s. A4, in ringband.  
Met cd-rom. Uitgave in eigen beheer. 
Verkrijgbaar bij de postzegelhandel.  

Zoals we gewend zijn geven deze 
twee ons alle informatie die de 
doorsnee verzamelaar van de hierin 
opgenomen landen en gebieden 
nodig heeft om zijn verzameling 
te bewerken en bij te houden. 
Daar waar nodig worden type-, 
watermerk- en tandingverschillen 
vermeld. De prijswaarderingen 
zijn, zoals we bij de Michel catalogi 
gewend zijn, weergegeven in twee 
kolommen, postfris en voor ge-
bruikt voor het nieuwere materiaal 
en ongebruikt en gebruikt, voor het 
oudere materiaal.

Het West-Europese deel (deel 6) 
bevat de BeNeLux en de Britse 
eilanden. Dat betekent dus Groot 
Brittannië met Ierland en Noord-Ier-
land plus de regionale zegels voor 
o.a. Wales en Schotland. De kleinere 
postzegel uitgevende eilanden zoals 
Jersey, Guernsey, Guernsey- Alder-
ney en Man, worden uiteraard niet 
overgeslagen.
Verder vinden we de zegels die 
uitgegeven zijn voor de Britse post 
in het buitenland. Om er een paar 
te noemen Britse post in China, 
Marokko, Egypte en Turkije en 
enkele lokaalzegels bijvoorbeeld die 
van Lundy.
Bij België zijn veel zegels opnieuw 
ingescand. Wat opvalt is dat veel 
noteringen voor ‘klassiek’ Groot 
Brittannië weer in de lift zitten.
Alles is weer bijgewerkt tot en met 
de nieuwe uitgiften tot medio 2014. 
Vele afbeeldingen zijn vernieuwd en 
in uitstekende kleuren weergegeven. 

Het Oost-Europese deel (deel 7) 
behandelt de volgende landen en ge-
bieden: Karpaten-Ukraine; Moldavië; 
Polen; Rusland; Sovjet-Unie; Oekra-
ine; Wit-Rusland en West-Oekraïne.
Ook hier gelden alle Michel kenmer-
ken qua uitvoering, stijl en lay-out.
Vele gegevens zijn opnieuw bekeken 
en bewerkt en waar nodig aangepast. 
Diverse variëteiten van onder andere 
de Sovjet Unie en West-Oekraïne zijn 
toegevoegd. Ook de vele illustraties 
zijn verbeterd door het opnieuw 
inscannen. Alle minimumprijzen zijn 
aangepast en naar een meer heden-
daags niveau gebracht. Bijzonder 
opvallend zijn de prijsstijgingen bij 
Polen, Rusland en de Sovjet Unie.

Henk Burgman 

Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits. Bladzijden: Deel 6: 1342,  
deel 7: 1286. Illustraties: Kleur.  
Verlijmd, softcover 22,5 x 15 cm.
ISBN deel 6: 978-3-95402-086-7 deel 7: 
978-3-95402-087-4. Winkelprijs: € 62 per 
deel. Verkrijgbaar bij de postzegelhandel.

Michel Westeuropa en 
Osteuropa 2014/2015

In een lijvig boekwerk wordt de 
collectie van Bouwe Brandsma 
gepresenteerd. Er wordt een mooi 
stukje geschiedenis en post-
geschiedenis gepresenteerd aan de 
hand van een fantastische collectie 
van met postzegels gefrankeerde 
brieven van Nederland naar de 
Oud-Duitse staten en omgekeerd. 
Voor wie uitsluitend plaatjes wil 
kijken is het een lust voor het oog 
welke zeldzaamheden er worden 
gepresenteerd. Wie meer wil weten 
over de diverse Oud-Duitse staten 
krijgt een beknopte maar heldere 
kijk op de geschiedenis per staat. 
Maar, het draait natuurlijk om de 
postgeschiedenis. Iedere brief 

wordt uitvoerig beschreven en het 
gehanteerde port verklaard. Dit ver-
gezeld gaande van de vindplaatsen, 
de Circulaires.

Het boek – en dus de collectie – is 
opgezet per Oud-Duitse staat en 
(vanaf de UPU in 1875) Duitsland.
Het is jammer dat er geen inleiding 
werd opgenomen. Dat zou zeker 
verhelderend hebben kunnen 
werken. Zo wordt nu niet duidelijk 
waarom er niet een brief van het 
Duitse Rijk naar Nederland van voor 
1881 in de collectie zit.
Een fantastisch boek. Zowel voor de 
Nederland- als voor de Duitsland 
verzamelaar. 

170 pagina’s, gebonden, 2014. Verkrijg-
baar in het Nederlands en het Duits. 
Prijs: € 69 per stuk + verzendkosten.
Uitgave: Corinphila Veilingen B.V.  
www.corinphila.nl. Het boek heeft 
dezelfde afmetingen als de Edition d’Or 
serie: 34x25cm

Postverkeer tussen Nederland en de OudDuitse staten 18521900
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samenstelling Jeffrey Groeneveld, Purmerend reacties en tips jeffreygroeneveld@hetnet.nl

 

Fabiola, vrome vorstin met 
groot hart voor medemens
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et is al een paar decen-
nia geleden dat ik als 
jeugdig verzamelaar alle 
Europese vorstenhuizen 

een briefje schreef. Ik vroeg daarin 
of ze me konden helpen door het 
sturen van een antwoord, zodat ik 
de envelop in mijn verzameling kon 
opnemen. In alle gevallen kreeg ik 
keurig een briefje terug, meestal 
van de particulier secretaris die me 
succes wenste met mijn verzame-
ling. Er waren twee reacties die 
opvielen: de toenmalige vorst van 
Liechtenstein, Frans Josef II stuurde 
een gesigneerde FDC met zegels 
van Slot Vaduz en van de Belgische 
koningin Fabiola kwam een envelop 
vol gestempelde postzegels. Het wa-
ren aardige gestes waaraan ik moest 
denken toen op 5 december 2014. 
het bericht kwam van het overlijden 
van de koningin (1).

Koninklijke banden
Doña Fabiola Fernanda Maria de las 
Victorias Antonia Adelaïda de Mora y 
Aragon werd geboren op 11 juni 1928. 
Zij was de dochter van Spaanse edel-
lieden die nauwe banden hadden met 
het Spaanse koningshuis. Fabiola’s 
vader steunde koning Alphonso XIII 
door dik en dun (2). Toen de konink-
lijke familie werd verdreven, ging 
ook de familie van Fabiola naar het 
buitenland. In tegenstelling tot de 
koning keerden zij echter weer terug 
naar Spanje toen generaal Franco in 
1939 de republikeinen na een bloe-
dige burgeroorlog had verslagen. 

Levenslustig
Fabiola groeit op in alle rust en valt 
op door haar vrolijke en levenslus-
tige karakter. Ze is in alle opzichten 
een voorbeeldige dochter, die als ze 
haar schoolopleiding heeft voltooid 
zich helemaal wijdt aan vrijwilligers-
werk. Ze bezoekt bejaarden, deelt 
eten uit en helpt waar dat maar 
nodig is. Het lijkt haar roeping en 
het is dan ook niet zo vreemd dat 
ze een opleiding tot verpleegster 
gaat volgen. In haar vrije tijd schrijft 
ze verhalen en sprookjes. Een 
aantal van die sprookjes wordt in 
boekvorm uitgegeven. De Indische 
Waterlelies zal later door de Efteling 
worden uitgebeeld en jarenlang 
een van de topattracties van het 
sprookjespark zijn. 

Huwelijk
Tot ieders verrassing wordt op 
16 september 1960 de verloving 
bekendgemaakt van Doña Fabiola 

H
met koning Boudewijn van België. 
Zij hebben elkaar enige tijd in het 
geheim ontmoet, dankzij bemid-
deling van de Belgische kardinaal 
Suenens. Aanvankelijk was Fabiola 
helemaal niet gecharmeerd van het 
idee gekoppeld te worden aan de 
Belgische koning, maar bij nadere 
kennismaking blijken ze zeer veel 
gemeen te hebben. De schuchtere 
Boudewijn is onder de indruk van de 
twee jaar oudere Fabiola, die gevoel 
voor humor heeft, heel serieus is 
en bovendien net zo gelovig als 
hij. Op 15 december 1960 treedt 
het paar in het huwelijk (3+4). Een 
van de getuigen van Fabiola is de 
graaf van Barcelona (5), de zoon 
van Alphonso XIII. Paus Johannes 
XXIII laat zich door een van de 
kardinalen vertegenwoordigen, die 
een bijzondere apostolische zegen 
overbracht. Het paar geeft te kennen 
geen geschenken te willen ontvan-
gen. In plaats daarvan verzoeken zij 
om geld te storten voor een sociaal 
fonds. Een deel van de geschenken 
die zij wel krijgen, verkopen ze en de 
opbrengst vormt het startkapitaal 
van een fonds dat mensen helpt die 
in financiële nood verkeren. 

Mondain
Fabiola was de eerste koningin sinds 
de dood van de geliefde koningin 
 Astrid, de moeder van Boudewijn, 
die in 1934 bij een auto-ongeluk 
om het leven kwam (6). Boude-
wijns vader, koning Leopold III (7), 
was tijdens de oorlog hertrouwd 
met Lilian Baels, die sindsdien als 
prinses door het leven ging, maar 
nooit koningin was geworden. De 
verstandhouding tussen vader 
en stiefmoeder enerzijds en zoon 
anderzijds was goed. Leopold III 
was in 1950 gedwongen afstand te 
doen van de troon vanwege zijn rol 
tijdens de oorlog, maar bleef zeker 
in de beginjaren op de achtergrond 
nog actief als leermeester van 
Boudewijn. Lilian kreeg de kans om 
als plaatsvervangend koningin op te 
treden bij officiële ontvangsten en 
deed dat met verve. De komst van 
Fabiola zette de verhoudingen op 
scherp. De mondaine levensstijl van 
Leopold en Lilian verschilde hemels-
breed van de sobere levensinstelling 
van Boudewijn en Fabiola. Tijdens 
de huwelijksreis van Boudewijn en 
Fabiola verhuisden Leopold en Lilian 
van het Paleis van Laeken naar Ar-
genteuil en namen de hele inboedel 
mee, zodat het pasgetrouwde stel 
thuiskwam in een leeg paleis. Het is 

daarna nooit meer goed gekomen 
tussen de twee echtparen. 

Kinderloos
Na enige tijd maakt de minister-
president bekend dat de koningin in 
verwachting is, maar helaas krijgt 
Fabiola een miskraam. Er volgen 
daarna nog vijf zwangerschappen, 
die echter geen van alle leiden tot 
de geboorte van een levend kind. 
Uiteindelijk berusten Boudewijn en 
Fabiola erin dat zij nooit kinderen 
zullen krijgen. Later zal Boudewijn 
zeggen dat dit hun de gelegenheid 
heeft gegeven om “van alle kinderen 
te houden” (8). In het bijzonder 
ontfermen zij zich over prins Filip 
(9), de zoon van Boudewijns broer 
Albert en diens vrouw Paola (10), die 
er een onrustig huwelijksleven op na 
houden. Naast de geborgenheid die 
de jonge prins thuis mist, zorgt het 
koningspaar ervoor dat Filip voor-
bereid wordt om eens koning der 
Belgen te worden. In 1990 verkeert 
de Belgische staat enige tijd in een 
crisissituatie als Boudewijn weigert 
de abortuswet met zijn handteke-
ning te bekrachtigen. De kinder-
loosheid van het koninklijk paar 
wordt wel als verklaring daarvoor 
gegeven. Menigeen vermoedde ook 
dat Fabiola de drijvende kracht was 
achter de weigering, maar inmiddels 
is duidelijk geworden dat Boudewijn 
op eigen initiatief de zaak op de 
spits dreef. Slechts door staatkundig 
spitsroede lopen van de kant van de 
regering kon voorkomen worden dat 
de koning moest aftreden. 

Sociaal betrokken
Boudewijn en Fabiola vormden 
samen een hecht team en waren 
32 jaar het gezicht van de Belgische 
monarchie in binnen- en buitenland 
(11-15). In vergelijking met andere 
koninklijke staatshoofden waren ze 
misschien minder glamoreus (16), 
hun betrokkenheid met de samenle-
ving en de zwakkeren in de samenle-
ving was er zeker niet minder om. Bij 
het plotselinge overlijden van koning 
Boudewijn tijdens zijn vakantie in 
1992 (17) werd duidelijk hoe de vorst 
zich buiten het oog van de camera’s 
had beziggehouden met allerlei 
sociale vraagstukken en maatschap-
pelijke misstanden. Tijdens de 
uitvaartplechtigheid herdacht een 
prostitué de koning in een bewogen 
toespraak waarin zij vertelde hoe de 
koning zich had ingezet in de strijd 
tegen de vrouwenhandel.
Fabiola zette het sociale werk van 

haar overleden echtgenoot voort, on-
der meer in het kader van de Koning 
Boudewijnstichting, naast datgene 
wat ze al aan eigen taken had (18,19). 
Opvallend daarbij was haar enorme 
belangstelling voor de mensen die 
ze ontmoette. Bijeenkomsten liepen 
regelmatig uit omdat ze de tijd niet in 
de gaten hield en voortdurend vragen 
bleef stellen en aandachtig luisterde 
naar de antwoorden. 
Tot voor kort bleef die belangstelling 
en inzet ook bestaan, maar het laatste 
jaar werd duidelijk dat Fabiola’s 
gezondheid haar in de steek liet. In 
koningin Mathilde zag ze echter een 
waardige opvolger aan wie ze vol 
vertrouwen verschillende van haar 
taken overdroeg, zoals het voorzit-
terschap van het Koningin Elisabeth 
Concours (20).

Eenvoudig
Aan het eind van haar leven kwam 
er plotseling nog een smet op het 
onbevlekte blazoen van de koningin. 
Ze bleek een aanzienlijk bedrag 
ondergebracht te hebben in een 
stichting bedoeld als erfenis voor 
haar neven en nichten. Ze had daarbij 
geen enkele wet overtreden en vol-
gens sommigen als een echte Belg 
gehandeld, maar het viel niet in goede 
aarde. Alle ophef verbaasde Fabiola, 
maar ze trok het zich wel aan, zoals 
bleek na haar overlijden toen bekend 
gemaakt werd dat al haar geld naar 
goede doelen zou gaan. 
Het liefst was koningin Fabiola zonder 
al te veel poespas ten grave gedragen, 
maar koning Filip bepaalde anders. 
Ze kreeg een koninklijke uitvaart met 
alles wat daarbij hoort. Toch was wel 
rekening gehouden met wensen van 
de vorstin. Zo stond haar kist gewoon 
op de grond, om aan te geven dat ze 
zich niet boven de mensen verheven 
voelde, en werd het vrolijke Spaanse 
lied ‘La salve rociera’ gezongen, com-
pleet met castagnetten begeleiding. 
Leden van de hofhouding spraken 
tijdens de afscheidsdienst en schets-
ten het beeld van een koningin die 
oog had voor anderen en weinig voor 
zichzelf nodig had. Opvallend was een 
groot dubbelportret van Boudewijn 
en Fabiola (21), dat in de kerk bij de 
kist stond. Het was alsof, zoals een 
van de commentatoren opmerkte, ze 
verwachtingsvol opkeken naar het 
hogere. De dood was dan ook niet iets 
wat Fabiola vreesde, integendeel zelfs, 
ze was ervan overtuigd dat het geen 
eindpunt was, maar het begin van de 
hereniging met Boudewijn die ze zo 
innig had liefgehad.

 
 



142 FILATELIE  FEBRUARI 2015

 

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

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 

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

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

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 

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

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

Mist u nog iets in uw 
verzameling? Kijk dan eens 
op www.wereldzegels.eu . Ook 
benodigdheden. M. van Dal.  
Tel. 06-37447395.

Grote collectie Olympiade 1928, 
1870/80 50 brieven partic.-post 
uit Rotterdam, zeer zelden grote 
voorraad F.D.C.’s, ook fouten.  
M. Beerepoot. Tel. 0229-581541.

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.

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 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis mogelijk.  
Bredenhof.  Tel. 010-4826725.

Gezocht: Vleuten en De Meern, 
poststempels, stationsstempels 
en aantekenstrookjes los of op 
poststukken. J. Sangers.  
E-mail: jansangers@hetnet.nl 

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!

De Filatelistenvereniging 
 Zuidelijk 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

Postzegelvereniging Zeewolde 
en Harderwijk organiseren hun 
jaarlijkse ruildag op zaterdag 
28 maart van 10.00 tot 16.00 uur 
in “De Kiekmure”, Tesselschade 1 
te Harderwijk. Tafels te huur voor 
10 euro. Schriftelijke veiling van 
aantr. gepr. kavels. Inl. 071-5149310.

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 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide bi-
bliotheek 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. 
Tegemoetkoming in portokosten. 
Ook inzenders van kwalitatief 
goed materiaal van harte welkom. 
Provisie 6% en voorschotten be-
schikbaar. Inzenden in CsK-boekjes; 
aankoopkosten boekjes worden bij 
afrekening vergoed. Zie www.csk.nu  
B.K. Okma. Tel. 0514-850744.

Postzegel- Ansichtkaarten- 
en Muntenbeurs zaterdag 
28 februari van 10.00 - 14.30 uur 
in Rijngaarde, Dronensingel 1,  
2411 EV Bodegraven. Semi-
handelaren aanwezig en ruiltafels.  
Inl. D. Verwoerd, tel. 06-53260579.  
E-mail: verwoerdvanwijk@casema.
nl. Tevens materiaal inleveren 
voor Stichting Postzegelvriend.

Zaterdag 2 Mei Nunspeet grote 
Verzamelbeurs in Sporthal De 
Brake van 10.00 - 16.00 uur.  
Inl. J. den Besten. Tel. 0341-256163.

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. 
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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 zegels aanbieden 
tijdens de beurs Roden-Noord op 14 februari 2015

Nog beperkt te koop (op=op): Cd-rom ‘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.

Deutsche Post maakt gebruik van elektr i-
sche dienstfietsen. Sindelfingen, 2014.
Foto: René Hillesum

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
mailto:rick3dorman@gmail.com
http://www.filateliehpz.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:info@voorsterphilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
mailto:mennosnoek@hetnet.nl
mailto:jansangers@hetnet.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.csk.nu
mailto:verwoerdvanwijk@casema.nl
mailto:verwoerdvanwijk@casema.nl
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CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

TEL .  + 31 -  (0)20 -  624 97 40

FAX  + 31 -  (0)20 -  624 97 49

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA
Onze 221e veiling wordt
gehouden op 28 februari 
en 5 t/m 7 maart 2015

Nederland 2e deel collectie Débourséstempels, emissie 1852 
luxe plaatposities en stempels, postwaardestukken met uitzon-
derlijk aanbod proeven, poststukken met uitgebreid bontkraag, 
Telegram unieke vervalsing 1 cent kopstaand waardecijfer, 
Nederlands-Indië met variëteiten, interessante (landen)collecties, 
prentbriefkaarten en een zeer bijzonder aanbod munten. 

De catalogus en overzicht van kijk- en veilingdagen vindt u op 

WWW.CORINPHILA.NL   
op aanvraag zenden wij u gaarne een exemplaar per post toe.
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Meer dan 95 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
1919-2015 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 

Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 

www.rietdijkveilingen.com 

   

  

 

   

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 op 21, 22 en 23 april 
2015 plaats gaat vinden wederom materiaal! 

Heeft u postzegels, brieven, prentbriefkaarten, 
stempels, collecties of voorraden? 

Neem dan 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 

    
Toeslag € 34.000,-! 

Toeslag € 15.500,-!   
Toeslag € 9.400,-! 

Een speciale catalogus voor bijzondere 
collecties  behoort  tot de mogelijkheden!    

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 

Like Rietdijkveilingen en blijf op de hoogte 

van het laatste nieuws. 
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