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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 –––- –––-
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 -------
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 ------- -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 -------
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -------
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 ------- -------
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 -------
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PRIJZEN PER STUK NORMAAL 1x 3x 5x 10x

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

BINNEN GEKOMEN 
VEEL NIEUWE VERZAMELINGEN

WIJ VERWACHTEN WEER VEEL 
NIEUWE KILOWAAR O.A.

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

GROOT, OOSTENRIJK
AANBIEDINGEN VAN DE MAAND;

1kg. MISSIE

DUITSLAND
NU 18,50

KIJK OOK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR MEER

FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX  16,50  38,00 -------
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW  15,00  37,50 -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00 -------
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG  14,50  34,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN  35,00  ------ -------
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN  15,00  36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX    9,50  22,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG    9,50  22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG   13,50  32,50 -------
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN  22,50  ------ -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN  13,50  32,50  62,50
THAILAND MODERNE  MIX  18,00  42,50 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW  16,00  37,50 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK  12,50  29,50  55,00  
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW  13,50  32,50  60,00  
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW  55,00  ------- -------
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW  10,00  23,50  45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG  15,00  35,00 -------

INSTEEKBOEK
32/64 WITTE BLADEN

1 X 12,95

5 X 55,00

10 X 99,00

KIJK OOK OP WWW.BREDENHOF.NL 

250gr. OUDER

FRANKRIJK
NU 27,50

Postzegelhandel
LUC VANSTEENKISTE

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

en betere partijen

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

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

mail: vansteenkiste.luc@pandora.be

FI1503 bw.indd   1 06-02-15   10:42
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NEDERLAND
Mooi gebruikt,  
ook plaatfouten.
10% korting bij afname 
boven  100,– EURO

1 16,–
2 14,–
3 70,–
1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 50,–
4 8,–
5 4,–
6 32,50
6 z.fr. –,–
7 1,50
8 2,–
9 15,–
10 11,–
11 40,–
12 66,–
12 z.fr. 40,–
13 2,50
14 28,–
14 z.fr. 20,–
16 28,–
16 z.fr. 20,–
17 8,–
18 25,–
18 z.fr. 20,–
20 9,90
21 1,–
22 1,50
23 3,50
24 3,50
25 24,–
26 2,75
27 6,50
28 15,–
29 44,–
29 z.fr. 30,–
30/33 3,–
30/33a 3,–
36 3,–
39 3,–
40 2,–
41 6,–
42 3,–
43 11,–
43a 28,–
43c 16,–
44 30,–
45 9,–
46 11,–
47 77,–
47A 95,–
47B 85,–
48 225,–
48 z.fr. 150,–
49 60,–
56/76 18,–
61b 50,–
61c 440,–
79 3,50
80 luxe 295,–
80 z.fr. 200,–
82/83 9,–
84/86 34,–
84/86 (W) 2,75
87/89 4,25
90/94 4,–
95 5,70
96 5,–
97 15,–
98 9,–
99 21,–
100 18,–
101 luxe 350,–
101 z.fr. 250,–
102/03 5,–
104 55,–
105 55,–
107/09 1,50
110/13 1,50
114/20 5,–
121/28 3,50
129 4,50
130 110,–
130 z.fr. 60,–
131 95,–
132 1,–
133 9,–
133A 22,–
134/35 20,–
136/38 70,–
136/38 Tent. 77,–
139/140 2,–
141/143 6,50

144/48 2,75
149/62 9,–
159 los 5,60
163/165 5,40
166/68 3,60
177/98 31,–
181 los 6,80
184 los 2,70
191 los 12,50
195 los 8,–
199/02 5,–
203/07 14,–
208/11 4,50
212/19 22,–
219 los 12,–
217A 49,–
220/23 6,–
224 1,20
225/28 8,–
229/31 12,–
232/35 7,–
236/37 2,–
236B 6,–
238/39 16,–
240/43 16,–
243 los 14,–
244/47 22,50
246 los 10,–
247 los 10,–
248/51 13,–
251 los 12,–
255 los 2,25
257/60 16,–
260 los 10,–
261/64 12,–
264 los 11,–
265/66 4,–
268 los 2,–
269 1,–
270/73 9,50
270 los 8,–
274/77 8,–
278 6,–
279/82 6,–
282 los 5,–
283/86 4,50
288 los 2,50
289/92 3,–
296/99 3,45
300/04 2,–
305/09 2,50
312 los 1,–
313/17 2,–
318/22 3,–
324 los 1,50
326 los 2,–
327/31 2,75
332/45 4,–
347 8,–
348 15,–
349 15,–
350/55 3,40
356/70 15,–
371 los 15,–
372 los 22,–
373 los 20,–
356 a/d 35,–
356 c los 16,–
356 d los 17,–
374/78 1,75
379/91 1,50
379 a/d 4,50
392/96 0,90
397/01 0,75
402/03 5,–
402B 50,–
403B 55,–
428/42 6,90
444/48 0,90
449/53 1,65
454/59 2,–
462 los 1,–
469/73 1,45
474/89 9,–
487 los 5,–
490/94 2,–
495/99 1,75
500/03 1,50
505 los 1,30
508/12 1,50
513/17 3,–
518/33 4,–

535 1,25
536 a 3,–
536 b 2,50
537 8,–
538/41 2,50
543 los 1,50
550/55 15,–
556/60 24,–
560 los 15,–
563/67 8,50
568/72 9,–
573/77 6,–
578/81 9,–
583/87 7,90
587 los 6,–
591 los 1,40
592/95 25,–
596/00 5,50
602/06 8,–
606 los 6,–
607/11 6,–
612/16 7,–
616 los 6,–
631 los 1,50
641/45 9,50
645 los 7,–
647/48 1,10
649/53 5,–
655/59 7,–
661/65 5,–
666/70 6,–
671/75 12,50
676/80 6,–
682 los 1,–
683/87 4,40
688/92 5,50
694 los 1,–
695/99 4,–
702/06 6,90
707/11 6,75
715/19 4,50
722/26 6,80
731/35 4,70
736/37 1,75
738/42 5,90
747/51 6,60
752/56 4,50
774/76 5,50
enz. tot heden 
leverbaar 30-40% 
netto. 
Gaarne uw mancolijst. 
Kinderblok
Stempels goede 
datum
854 18,–
875 2,–
899 4,–
917 4,–
937 5,–
983 9,–
1001 5,50
1024 5,–
1042 5,–
1063 2,50
Roltanding, los
7 77,–
14 24,–
15 7,50
16 30,–
17 17,–
18 9,–
28 18,–
29 8,–
29a 120,–
30 15,–
31 24,–
46 50,–
51 6,60
51a 98,–
54 16,–
55 27,–
56 16,–
66 7,–
68 5,–
69 6,50
70 27,–
71 15,–
72 21,–
73 34,–

Rolt. series
1/18 177,–
19/31 60,–
32 Cert. –,–
33/56 130,–
57/70 48,–
71/73 70,–
74/77 30,–
78/81 16,–
82/85 14,–
86/89 17,–
90/93 28,–
94/97 24,–
98/01 21,–
Automaatboekjes en 
combinaties leverbaar, 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto
1 7,50
2 10,–
2B 18,–
3/12 55,–
8 los 20,–
12 los 16,–
Div. typen 
leverbaar
13/26 36,–
20 los 21,–
27 III 18,–
28 III 66,–
29/30 6,–
31/43 66,–
42 los 24,–
43 los 36,–
37a 90,–
44/60 12,–
67a/68a 14,–
67b (o) 95,–
68b (o) 245,–
69/79 4,50
80/06 8,–
Luchtpost
6/8 6,50
12 los 45,–
13 los 45,–
Dienst
1/8 keur 120,–
9/15 21,–
16/19 15,–
16a/19a 20,–
Telegram
1 25,–
2 20,–
3 6,–
4 98,–
5 18,–
6 7,50
7 z.fr. 775,–
8 12,–
9 12,–
10 17,–
11 21,–
12 225,–
12 z.fr. 135,–
Postpakket Ver.
1/2 A 25,–
1/2 B 77,–
1/2 C 40,–
Postbewijs
1/7 195,–
3 los 45,–
4 los 45,–
6 los 8,–
7 los 25,–
6A 36,–
7A 30,–
5 65,–

Speciaal  
Plaatfout
101 P 525,–
102 P 22,50
105 P 128,–
207 P 28,–
223 P 15,–
278 P 25,–
336 P 25,–
Porto
27 fa 77,–
27 fc 80,–
27 fd 77,–

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
Duurdere soorten desgewenst met foto -Cert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, 
post -giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,–. Prijzen in EURO.

J.H. Ackermann
ROSENDAEL 2 - 1121 HH  LANDSMEER - Tel. 020-4823966

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

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:

 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van

FILATELIE DE BOEIER

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

“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

Ook op de Brievenbeurs!!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels N.O.G. op type/tanding,

Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië
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NEDERLAND
Mooi gebruikt,  
ook plaatfouten.
10% korting bij afname 
boven  100,– EURO

1 16,–
2 14,–
3 70,–
1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 50,–
4 8,–
5 4,–
6 32,50
6 z.fr. –,–
7 1,50
8 2,–
9 15,–
10 11,–
11 40,–
12 66,–
12 z.fr. 40,–
13 2,50
14 28,–
14 z.fr. 20,–
16 28,–
16 z.fr. 20,–
17 8,–
18 25,–
18 z.fr. 20,–
20 9,90
21 1,–
22 1,50
23 3,50
24 3,50
25 24,–
26 2,75
27 6,50
28 15,–
29 44,–
29 z.fr. 30,–
30/33 3,–
30/33a 3,–
36 3,–
39 3,–
40 2,–
41 6,–
42 3,–
43 11,–
43a 28,–
43c 16,–
44 30,–
45 9,–
46 11,–
47 77,–
47A 95,–
47B 85,–
48 225,–
48 z.fr. 150,–
49 60,–
56/76 18,–
61b 50,–
61c 440,–
79 3,50
80 luxe 295,–
80 z.fr. 200,–
82/83 9,–
84/86 34,–
84/86 (W) 2,75
87/89 4,25
90/94 4,–
95 5,70
96 5,–
97 15,–
98 9,–
99 21,–
100 18,–
101 luxe 350,–
101 z.fr. 250,–
102/03 5,–
104 55,–
105 55,–
107/09 1,50
110/13 1,50
114/20 5,–
121/28 3,50
129 4,50
130 110,–
130 z.fr. 60,–
131 95,–
132 1,–
133 9,–
133A 22,–
134/35 20,–
136/38 70,–
136/38 Tent. 77,–
139/140 2,–
141/143 6,50

144/48 2,75
149/62 9,–
159 los 5,60
163/165 5,40
166/68 3,60
177/98 31,–
181 los 6,80
184 los 2,70
191 los 12,50
195 los 8,–
199/02 5,–
203/07 14,–
208/11 4,50
212/19 22,–
219 los 12,–
217A 49,–
220/23 6,–
224 1,20
225/28 8,–
229/31 12,–
232/35 7,–
236/37 2,–
236B 6,–
238/39 16,–
240/43 16,–
243 los 14,–
244/47 22,50
246 los 10,–
247 los 10,–
248/51 13,–
251 los 12,–
255 los 2,25
257/60 16,–
260 los 10,–
261/64 12,–
264 los 11,–
265/66 4,–
268 los 2,–
269 1,–
270/73 9,50
270 los 8,–
274/77 8,–
278 6,–
279/82 6,–
282 los 5,–
283/86 4,50
288 los 2,50
289/92 3,–
296/99 3,45
300/04 2,–
305/09 2,50
312 los 1,–
313/17 2,–
318/22 3,–
324 los 1,50
326 los 2,–
327/31 2,75
332/45 4,–
347 8,–
348 15,–
349 15,–
350/55 3,40
356/70 15,–
371 los 15,–
372 los 22,–
373 los 20,–
356 a/d 35,–
356 c los 16,–
356 d los 17,–
374/78 1,75
379/91 1,50
379 a/d 4,50
392/96 0,90
397/01 0,75
402/03 5,–
402B 50,–
403B 55,–
428/42 6,90
444/48 0,90
449/53 1,65
454/59 2,–
462 los 1,–
469/73 1,45
474/89 9,–
487 los 5,–
490/94 2,–
495/99 1,75
500/03 1,50
505 los 1,30
508/12 1,50
513/17 3,–
518/33 4,–

535 1,25
536 a 3,–
536 b 2,50
537 8,–
538/41 2,50
543 los 1,50
550/55 15,–
556/60 24,–
560 los 15,–
563/67 8,50
568/72 9,–
573/77 6,–
578/81 9,–
583/87 7,90
587 los 6,–
591 los 1,40
592/95 25,–
596/00 5,50
602/06 8,–
606 los 6,–
607/11 6,–
612/16 7,–
616 los 6,–
631 los 1,50
641/45 9,50
645 los 7,–
647/48 1,10
649/53 5,–
655/59 7,–
661/65 5,–
666/70 6,–
671/75 12,50
676/80 6,–
682 los 1,–
683/87 4,40
688/92 5,50
694 los 1,–
695/99 4,–
702/06 6,90
707/11 6,75
715/19 4,50
722/26 6,80
731/35 4,70
736/37 1,75
738/42 5,90
747/51 6,60
752/56 4,50
774/76 5,50
enz. tot heden 
leverbaar 30-40% 
netto. 
Gaarne uw mancolijst. 
Kinderblok
Stempels goede 
datum
854 18,–
875 2,–
899 4,–
917 4,–
937 5,–
983 9,–
1001 5,50
1024 5,–
1042 5,–
1063 2,50
Roltanding, los
7 77,–
14 24,–
15 7,50
16 30,–
17 17,–
18 9,–
28 18,–
29 8,–
29a 120,–
30 15,–
31 24,–
46 50,–
51 6,60
51a 98,–
54 16,–
55 27,–
56 16,–
66 7,–
68 5,–
69 6,50
70 27,–
71 15,–
72 21,–
73 34,–

Rolt. series
1/18 177,–
19/31 60,–
32 Cert. –,–
33/56 130,–
57/70 48,–
71/73 70,–
74/77 30,–
78/81 16,–
82/85 14,–
86/89 17,–
90/93 28,–
94/97 24,–
98/01 21,–
Automaatboekjes en 
combinaties leverbaar, 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto
1 7,50
2 10,–
2B 18,–
3/12 55,–
8 los 20,–
12 los 16,–
Div. typen 
leverbaar
13/26 36,–
20 los 21,–
27 III 18,–
28 III 66,–
29/30 6,–
31/43 66,–
42 los 24,–
43 los 36,–
37a 90,–
44/60 12,–
67a/68a 14,–
67b (o) 95,–
68b (o) 245,–
69/79 4,50
80/06 8,–
Luchtpost
6/8 6,50
12 los 45,–
13 los 45,–
Dienst
1/8 keur 120,–
9/15 21,–
16/19 15,–
16a/19a 20,–
Telegram
1 25,–
2 20,–
3 6,–
4 98,–
5 18,–
6 7,50
7 z.fr. 775,–
8 12,–
9 12,–
10 17,–
11 21,–
12 225,–
12 z.fr. 135,–
Postpakket Ver.
1/2 A 25,–
1/2 B 77,–
1/2 C 40,–
Postbewijs
1/7 195,–
3 los 45,–
4 los 45,–
6 los 8,–
7 los 25,–
6A 36,–
7A 30,–
5 65,–

Speciaal  
Plaatfout
101 P 525,–
102 P 22,50
105 P 128,–
207 P 28,–
223 P 15,–
278 P 25,–
336 P 25,–
Porto
27 fa 77,–
27 fc 80,–
27 fd 77,–

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
Duurdere soorten desgewenst met foto -Cert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, 
post -giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,–. Prijzen in EURO.

J.H. Ackermann
ROSENDAEL 2 - 1121 HH  LANDSMEER - Tel. 020-4823966

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

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:

 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van

FILATELIE DE BOEIER

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

“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

Ook op de Brievenbeurs!!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels N.O.G. op type/tanding,

Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië
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VERZAMELBEURZEN 
 

DRACHTEN 
ZATERDAG 14 MAART  (09.30-15.00 UUR) 

FRIES CONGRESCENTRUM DRACHTEN  
-OPRIJLAAN 3, 9205 BZ- 

 

EINDHOVEN 
ZONDAG 22 MAART  (10.00-16.00 UUR) 

Sporthal ‘t Hazzo 
-Trolliuslaan 7, 5582 GMZ in Waalre- 

 

EMMEN 
ZATERDAG 4 APRIL  (9.30-16.00 UUR) 

Hotel Hampshire “De Giraf” 
-Van Schaikweg 55, 7811 HN- 

 
Voor  inlichtingen  e/o aanmelding  050-5033926                    

(’s avonds) of info@wbevenementen.eu 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 
 

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

 TE KOOP GEVRAAGD
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

Duitsland Euro Zegels =  € 0,75 per  1  EURO.

Ruud Vergossen Filatelie

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden tijdens Hertogpost 2015 
op 20 en 21 maart in ’s-Hertogenbosch, Antwerpfi la 2015 op 28 en 29 maart 

in Antwerpen en de Brievenbeurs 3 en 4 april in Gouda
Noord-Amerika 2015 in kleur, Overzee band 1/1 € 79,-
Motiefcatalogus Vlinders in kleur € 64,-
Muntencatalogus Duitsland 2015 in kleur € 26,80
Midden april zullen verschijnen:
Duitsland-Speciaal band 1 -2015 in kleur, tot april 1945 € 82,-
Duitsland-Speciaal band 2 -2015 in kleur, v.a. mei 1945 € 82,-
EK1, Midden Europa 2015 in kleur € 64,-
Motiefcatalogus Auto’s gehele wereld in kleur € 64,-
Begin mei zullen verschijnen:
EK2, Zuidwest Europa 2015 in kleur € 64,-
China 2015 in kleur, Overzee band 9/1 € 84,-
Plaatfouten Duitse Rijk € 39,80
Tijdschrift “Wertvolles sammeln” nr. 2 € 19,80

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN  Zeist, tel. 030-6924800
IBAN NL36INGB0000001700www. aufderheide.nl - e-mail: aufderheide@hetnet.nl

NIEUWE MICHEL CATALOGI

 in kleur €

€
€
€
€

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 

1. kwartaal

Münzen 
Deutschland 2015 in kleur, 19. editie
ISBN 978-3-95402-107-9€ 26,80 

� ___ ex.

Nordamerika 2015(ÜK 1/1)
in kleur, 41. editie
ISBN 978-3-95402-128-4€ 79,–

� ___ ex.

Motiv 
Schmetterlinge Ganze Welt 
in kleur, 1. editie
ISBN 978-3-95402-109-3€ 64,–

� ___ ex.

2. kwartaal

Deutschland-
Spezial 2015 
Band 1 
in kleur, 45. editie
ISBN 978-3-95402-131-4€ 82,–

� ___ ex.

Deutschland-
Spezial 2015 
Band 2
in kleur, 45. editie
ISBN 978-3-95402-132-1€ 82,–

� ___ ex.

Mitteleuropa 
2015 (EK 1)
in kleur, 100. editie
ISBN 978-3-95402-111-6€ 64,–

� ___ ex.

 Münzen Deutschland 2015Mit EURO-Kursmünzen von Andorra bis Zypern19. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

 Nordamerika 2015
 41. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Schmetterlinge – Ganze Welt1. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

 Deutschland-Spezial 2015Band 1: 1849 bis April 1945
45. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

 Deutschland-Spezial 2015 Band 2: Ab Mai 1945 (Alliierte Besetzung bis BRD)45. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Mitteleuropa 2015
100. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Südwesteuropa 2015 (EK 2)
in kleur, 100. editie
ISBN 978-3-95402-112-3€ 64,–

� ___ ex.

Südeuropa 2015 (EK 3)
in kleur, 100. editie
ISBN 978-3-95402-113-0€ 64,–

� ___ ex.

Österreich-Spezial2015
in kleur, 36. editie
ISBN 978-3-95402-124-6€ 62,–

� ___ ex.

Germany 
Specialized 2015Vol. 1 
auf Englisch 
in kleur, 2. editie
ISBN 978-3-95402-120-8€ 82,–

� ___ ex.

Germany
Specialized
2015 Vol. 2
auf Englisch 
in kleur, 2. editie
ISBN 978-3-95402-121-5€ 82,–

� ___ ex.

Wertvolles 
Sammeln
(tijdschrift)
in kleur, Vol. 2
ISBN 978-3-95402-119-2€ 19,80

� ___ ex.

Südwesteuropa 2015100. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

 Österreich-Spezial 201536. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Südeuropa 2015
100. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Germany Specialized 2015 Vol. 12nd Edition

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Germany Specialized 2015 Vol. 22nd Edition

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

M
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WertvollesSammeln

Specialist Collector�s Edition

Sammelobjekte aus Philatelie, Numismatik, Postgeschichte und anderen Sammelbereichen

ISBN: 978-3-95402-103-1

19,80 € (D)

Tibetische Kunstobjekte � Wertvolle Bücher � Königreich Bayern � Investieren  
in Briefmarken � Sammler berichtet � Die Enklave von Lado � Champagner Korkendeckel

Plattenfehler Deutsches Reichin kleur, 1. Auflage
ISBN 978-3-95402-122-2€ 39,80

� ___ ex.

Motiv Automobile Ganze Welt 
in kleur, 1. Auflage
ISBN  978-3-95402-118-5€ 64,–

� ___ ex.

Mittelamerika 2015(ÜK 1/2)
in kleur, 40. editie
ISBN 978-3-95402-108-6 € 84,–

� ___ ex.

China 2015 
(ÜK 9/1)
in kleur, 42. editie
ISBN 978-3-95402-133-8 € 84,–

� ___ ex.
3. kwartaal

Deutschland
2015/2016 mit CD in kleur, 102. editie
ISBN 978-3-95402-126-0€ 49,80

� ___ ex.

Südosteuropa 2015/2016 (EK 4)in kleur, 100. editie
ISBN 978-3-95402-114-7€ 64,–

� ___ ex.

Plattenfehler Deutsches Reich1. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Automobile – Ganze Welt1. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

  China 2015
 42. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Mittelamerika 2015
 40. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

 Deutschland 2015/2016 mit MICHEL-Sonderheft und der MICHELsoft easy CD102. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

Südosteuropa 2015/2016100. Aufl age

MICHEL®

         MICHEL neutral · kompetent · zuverlässig

MICHEL 2015
®
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23196 Afghanistan 1939-1951. Prijs: € 525
Voornamelijk ongebruikte collectie Afghanistan 1939-1951 op albumbladen in map, waarin enkele 
complete vellen en randblokken, kleur- en tandingvariaties etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23104 Albanië, Danzig, Joegoslavië. Prijs: € 210
Album met een ongebruikte en gebruikte collectie Albanië, Danzig, Joegoslavië, waarin aardig 
materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23148 Armenië 1922. Prijs: € 340
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Armenië 1922, ongetand en getand, 
echte zegels en herdrukken. Tevens wat opdrukzegels van Armenië, waarvan 2 met certifi caat (de 
rest zonder garantie). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23083 Aruba 1986-2009. Prijs: € 300
Complete, postfrisse collectie Aruba 1986-2009 in Davo luxe album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23163 Australië 1913-1986. Prijs: € 1250
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1986 in 2 Schaubek 
albums, waarin aardig deel kangoeroes, 1928 Kookaburra, blok 1, veel imprint blokken, FDC’s 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23150 Australië 1913-ca. 1992. Prijs: € 735
Schaubek album met een goed gevulde, gebruikte collectie Australië 1913-1992, waarin aardig 
kangoeroes, George V, 5 shilling Sydney Harbour bridge etc. Veel materiaal!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23156 Australië 1994-2013 automaatzegels. Prijs: € 1150
Zeer uitgebreide collectie automaatzegels van Australië 1994-2013 in 3 albums. Collectie bevat 
alle kangoeroe en koala uitgiften postfris, met 1e dag stempel en vanaf ca. 1998 met 1e dag au-
tomaat kwitantie (tot 2001 uitgegeven). Veel bijzondere uitgiften aanwezig, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23195 Barbados 1875-1983.  Prijs: € 325
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Barbados 1875-1983 op albumbla-
den in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23099 Beieren. Prijs: € 450
Uitgebreide ongebruikte en gebruikte voorraad Beieren in insteekboek. Zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23110 Belgisch Congo/Burundi 1962-1972. Prijs: € 125
**/*/0 collectie w.o. betere zegels, series en blokken, w.o. ook ongetand, op insteekbladen, in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23091 Berlijn 1949-1969. Prijs: € 550
Goed gevulde, dubbele collectie Berlijn 1949-1969 in speciaal Kabe album. Collectie bevat veel 
beter materiaal zoals (Michel no’s): 33 (1 Mark rood opdruk, keur Schlegel), 35-41 (UPU), 62, 63*, 
63, 64-67*, 68-70, 72-73, 75-79, 82-86*, 82-86, 101-105**, 106-109, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23159 Bosnië 1879-1918. Prijs: € 275
Aardig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Bosnië 1879-1918 in Lindner album, waarin aar-
dige tandingvariëteiten, ongetande zegels, briefkaarten, ansichtkaarten etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23089 Bundespost 1949-1979. Prijs: € 275
Voornamelijk gestempelde, goed gevulde collectie Bundespost 1949-1979 in 2 insteekboeken. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 111-112, 113-115, 116, 117-120, 121-122, 139-140, 141-142, 
etc. Verder ook wat aardig materiaal van de Franse Zone aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23153 Bundespost 1949-2002. Prijs: € 250
Zeer uitgebreide, gestempelde stock Bundespost 19489-2002 in 4 dikke Leuchtturm stockboe-
ken. Partij bevat zeer veel materiaal, tot 10x per zegel en ook wat betere zegels zoals (Michel 
no’s): 111-112, 116, 122, 146 (2x), 147 (5x), 150 (8x), 156-159, 161 (8x), 167-170 (6x), 171-172, 
203 (2x), 205-208 (10x) etc. Mooie partij, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23154 Bundespost 1951-2001. Prijs: € 125
Gestempelde stock (tot 10x) Bundespost 1951-2001 in 4 dikke Leuchtturm insteekboeken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23138 Colombia 1865-1995. Prijs: € 1675
Zeer goed gevulde, deels dubbele, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Colombia 1865-
1995 in dik Schaubek album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 411-420**, 436, 452A-456A**, 
578, 579-589**, 606-613**, 614-621**, 670-684**, 745-753**, blok 1**, 12**, 13**, etc. Verder veel 
brieven , waaronder veel bijzondere frankeringen. Mooie collectie! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23081 DDR 1949-1990. Prijs: € 400
Op Debria blok en 3 Karl Marx blokken na zo goed als complete, postfrisse, ongebruikte en ge-
bruikte collectie DDR 1949-1990 in 4 Davo luxe albums. Ook wat aardig materiaal van de Sovjet 
zone aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23171 Duitse koloniën 1875-1919. Prijs: € 3350
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse koloniën 1875-1919 in Lindner album. 
Collectie bevat o.a. China 37**, Marokko 1-6, 7-19, 33, 45*, Turkije 1-5, 6-10, 22*, 47, Nieuw 
Guinea 1-6, Duits Oost Afrika 1-5, 6-10, 11-21, 39*, Duits Zuid West Afrika 11-23* met Specimen 
opdruk (gekeurd), etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23121 Duitse/Italiaanse/Portugese koloniën. Prijs: € 1500
Betere ongebruikte/gebruikte zegels van deze populaire verzamelgebieden, met vele betere uit-
gaven, ook wat leuk Zwitserland,  (maar ook iets vals), in 4 insteekboeken. Cat.w. 40.000 EURO!! 
Zeer goedkoop aangeboden! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23193 El Salvador 1867-1971. Prijs: € 215
Ongebruikte en gebruikte collectie El Salvador 1867-1971 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23168 Engeland ca. 1840-1960. Prijs: € 1450
Aardige, voornamelijk gebruikte partij frankeerzegels van Engeland 1840-1960 in insteekboek, 
waarin zeer veel klassiek materiaal met ook hogere waarden, verschillende plaatnummers, etc. 
Zeer hoge cat. waarde. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23152 Estland brieven 1991-1992. Prijs: € 325
Uitgebreide partij brieven en kaarten van de overgangsperiode, waarin veel (Russische) briefkaar-
ten met contante bijbetaling stempels. Zeer veel materiaal, zeer interessant kavel!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23087 Europa ca.1850-1915. Prijs: € 500
Ongebruikte en gebruikte collectie Europa ca. 1850-1915 in groot Yvert album. Bevat o.a. aardig 
België, Engeland, Italië etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23090 Europa CEPT 1956-1988. Prijs: € 500
Postfrisse, complete collectie Europa CEPT 1956-1988 in 2 Lindner en 2 Safe albums. Collectie 
bevat alle goede items zoals Luxemburg 1956, 1957, Liechtenstein 1960, Spaans Andorra 1972, 
velletjes Monaco, etc. Mooie collectie, koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23079 Europa CEPT 1956-2000. Prijs: € 1300
Ogenschijnlijk complete (zonder blokken), prachtige, postfrisse collectie Europa CEPT 1956-
2000 in 4 Davo luxe albums. Collectie bevat alle goede items, zoals Luxemburg 1956, 1957, 
Liechtenstein 1960, Spaans Andorra 1972 en verder ook San Marino 1961 in minivelletje, Ierland 
1965, 1968, 1969 in brugparen etc. Verder zeer veel goede voorlopers en meelopers zoals Italië 
1949, Griekenland 1951, Saar 1950, Luxemburg 1951, Navo Portugal 1952, Griekenland 1954, 
etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23149 Europa. Prijs: € 850
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Europese landen, 
waarin beter materiaal van België, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije (o.a. Michel blok 17 II**), Hongarije 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23162 Finland 1860-1994. Prijs: € 2100
Prachtige, voornamelijk postfrisse collectie Finland 1860-1994 in 2 Leuchtturm albums en tevens 
een album met postzegelboekjes. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel nrs): 3(*) 
(gekeurd Bühler), 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 35-47*, 48* (gekeurd), 49-54*, 55-60*, 161** (Zeppelin), auto-
pakketzegels 1-5**, 6-9**, militair 8**, 9**, etc. Verder ook wat Aland, Karelië etc. aanwezig. Mooie 
collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23174 Finland 1860-1998. Prijs: € 340
Aardig gevulde, gestempelde collectie Finland 1860-1998 in  Kabe album, waarin ook enkele 
blokken, postzegelboekjes en brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23113 Franse koloniën. Prijs: € 300
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën in blanco album. Voornamelijk ma-
teriaal tot de onafhankelijkheid. Zeer veel zegels! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23190 Gilbert en Ellice 1911-1981. Prijs: € 215
Voornamelijk ongebruikte collectie Gilbert en Ellice 1911-1981 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23191 Grenada 1863-1978. Prijs: € 215
Voornamelijk ongebruikte en postfrisse collectie Grenada 1863-1978 op albumbladen in map. 
Veel materiaal, koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23181 Grenada 1902-1974. Prijs: € 425
Voornamelijk ongebruikte collectie Grenada 1902-1974 op zelfgemaakte bladen in ringband. 
Collectie bevat o.a. (Stanley Gibbons no’s): 83*, 85*, 87*, 167**, 192-204*, etc. Veel aardige mo-
tiefzegels aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23180 Hongarije 1871-1979. Prijs: € 650
Goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, deels dubbele, postfrisse, ongebruikte en gebruikte 
collectie Hongarije 1871-1979 op zelfgemaakte bladen in Kabe album. Collectie bevat o.a. (Michel 
no’s): 403-410*, 403-410, 478-479* (Zeppelin), 478-479, 484-487, 511-514*, 517-521*528-537*, 
blok 1*, 1, 2**, 4**, 4, 5, 6, 26A, 27A, etc. Ook wat brieven aanwezig. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23080 Hongarije 1871-1992. Prijs: € 725
Rommelige, maar wel aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 
1871-1992 in 5 albums, waarin ook zeer veel Hongaarse gebieden. Collectie bevat beter materiaal 
zoals (Michel no’s): 1086-1087* (2x), 1139-1141*, 1201-1203*, 1243*, 1274-1275*, 1330-1137*, 
1340*, blok 16*, 20*, 21*, 22*, 24*, 25*, 26A**, 27A**, 28A**, 30A**, etc. Verder veel gebieden aan-
wezig zoals Arad, Banat, Baranya, Debrecen, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23088 Hongarije 1881-2006. Prijs: € 1200
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1881-2006 in 2 
Schaubek en 4 Davo luxe albums. Collectie is in het begin spaarzaam gevuld, maar vanaf 1930 
vrijwel compleet, inclusief blokken. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 
403-410*, 423-426*, 427-429*, 467-470*, 478-479* (Zeppelin), 484-487*, 502-510*, 511-515*, 
blok 1*, 2**, 3*, 4**, 5*, 6*, 10*, 11*, 12**, 13*, 16*, 17*, 18A**, 19*, 20*, 21*, 22*, 23*, 24**, 25**, 
26A*, 27A**, 28A**, etc. Zeer mooie collectie, voorzichtige schatting cat. waarde ruim 10.000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23084 Hongarije 1950-1974. Prijs: € 300
Deels dubbel verzamelde, goed gevulde collectie Hongarije 1950-1974 in 3 Behrens albums. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1201-1203**, 1274-1275**, 1340*, 1449**, blok 20**, 21**, 22**, 
24**, 25**, 26A**, 27A**, 28A**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23182 IJsland 1876-1988. Prijs: € 425
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1876-1988 in Scott album. Collectie be-
vat beter materiaal, waaronder ook dienst- en portzegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23146 India 1947-1959. Prijs: € 240
Ogenschijnlijk complete ongebruikte collectie India 1947-1959 , inclusief Gandhi serie, maar alle-
maal vastgeplakt op albumbladen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23133 Israël 1968-1997. Prijs: € 175
Ogenschijnlijk complete, postfrisse collectie Israël 1968-1997 in 3 Lindner albums. Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23120 Israël 1948-2011!! Prijs: € 850
Grote postfrisse verzameling met vele extra’s, nadruk op het moderne materiaal, doch ook beter 
oud w.o. Menorah full tab, luchtpost serie etc. Moderne deel met boekjes, velletjes, ook diverse 
fdc’s aanwezig, opgezet in 6 albums. Mooie koop! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23125 Italië 1861-1983. Prijs: € 420
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1861-1983 in oud Schaubek album. 
Collectie bevat wat beter materiaal en ook wat oud Italiaanse Staten en wat Italiaanse gebieden.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23124 Italië 1861-1987. Prijs: € 3500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1861-1987 in 2 Marini 
albums (bevat geen zegels tussen 1945 en 1967). Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waar-
onder (Michel no’s): 25 III*, 26* (keur Diena), 28(**) (nagegomd), 82*, 97-98, 153-156* (Congresso), 
193 (Manzoni), 479-487*, etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23123 Kroatië 1941-1943. Prijs: € 550
Voornamelijk postfrisse collectie Kroatië 1941-1943 in blanco album, waarin veel bijzonder ma-
teriaal zoals ongetande zegels, proeven, drukkerstekens etc. Bevat o.a. (Michel no’s): 70-73** in 
brugparen met drukkerstekens, 70-73u** (ongetand in paren), 97klbU** (kleinbogen ongetand), 
118-127** getand, ongetand, proeven etc. , blok 1**, 1, 2**, 2. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23179 Lesotho 1982. Prijs: € 115
Album met 40 goudfolie zegels van Lesotho 1982 met afbeeldingen van beroemde postzegels.

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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23161 Letland 1988-2008. Prijs: € 220
Uitgebreide partij brieven, kaarten, FDC’s van Letland 1988-2008 in 3 albums.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23160 Liechtenstein 1912-1967. Prijs: € 850
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1967 in Kabe 
album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 52A*, 46-52B*, 60, 62B*, 63*, 78-81, 82-89*, 90-93*, 104 
(kort tandje), 106, 108-113, 114-115*, 116-118*, 122-124*, 140*, 141*, 143-14*, 149-150*, 247**, 
304-305**, 311-314**, 332-333, 398**, port 13-20*, blok 5**, aardig dienst, Schipspost Vaduz-
Sevelen IB* etc. Sommige zegels hebben wat vettige plakkers. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23132 Liechtenstein 1912-2010. Prijs: € 3750
In de hoofdnummers ogenschijnlijk complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie 
Liechtenstein 1912-2010 in 3 Lindner albums. Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waar-
onder helaas ook wat nagegomde zegels, Vaduz blok gestempeld (met certificaat Rupp) etc. 
Enkele voorbeelden (Michel no’s): 49A(*), 53-59**, 60, 65-71*, 78-81**, 82-89*, 94-107** (sommige 
waarde nagegomd), 108-113**, 114-115*, 116-118*, 119-121, 122-124(**), 140-142*, 143-147**, 
148**, 149-150*, 306-308**, 319-321**, 332-333**, 309**, 398**, blok 1 (Vaduz, met certificaat), 
5**, dienst 1-8** (no. 8 *), 11-19, etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23114 Luxemburg 1945-1985. Prijs: € 425
Voor 99% complete postfrisse/gebruikte collectie met alle goede uitgaven jaren 50, in 2 dure Safe 
albums. Zeer hoge cat.w. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23185 Monaco 1923-1924. Prijs: € 115
Insteekboek met postfrisse complete vellen van 25 van Monaco 1923-1924. Partij bevat Yvert 
no’s 65-69; 3 vellen van no. 65, 2 vellen van no. 66, 7 vellen van no. 67, 18 vellen van no. 68 en 10 
vellen van no. 69. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23127 Nederland 1889-1986. Prijs: € 250
Postfrisse en ongebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederland 1889-1986 in Davo album. 
Vooroorlogse materiaal voornamelijk ongebruikt met plakker, na oorlogs vrijwel alles postfris. 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23128 Nederland 1964-2001 postzegelboekjes. Prijs: € 150
Goed gevulde collectie postzegelboekjes van Nederland 1964-2001 in Davo album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23082 Nederland FDC’s 1950-2010. Prijs: € 1000
Op no. 1 na, complete collectie FDC’s van Nederland 1950-2010 in 7 FDC albums. Collectie 
begint met E2 en loopt tot no. E621 (december 2010) en is vanaf no. 65 vrijwel geheel onbeschre-
ven, daarvoor meestal met adres en veelal aangetekend naar het buitenland verstuurd (soms met 
extra zegels op de envelop). Mooie collectie, cat. waarde ca. 7500 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23111 Nederland prestigeboekjes t/m 2014! Prijs: € 375
Complete collectie prestigeboekjes van nr. 1 t/m 52, in 2 albums. Postkantoorprijs € 515+ (uitgif-
teprijs  € 9,95 per boekje). Ver onder uitgifteprijs en 2 albums kado!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23194 Nicaragua 1869-1976. Prijs: € 325
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nicaragua 1869-1976 op albumbla-
den in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23192 Nieuwe Hebriden 1910-1980. Prijs: € 135
Voornamelijk ongebruikte en postfrisse collectie Nieuwe Hebriden 1910-1980 op albumbladen in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23102 Noodgeld Duitsland. Prijs: € 100
Album met 60 noodgeld biljetten van Duitsland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23108 Oostenrijk 1850-1918. Prijs: € 1000
Zeer goed gevulde, gespecialiseerde, voornamelijk gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1918 in 
blanco album, waarin ook veel brieven en kaarten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23137 Panama 1878-1980. Prijs: € 525
Erg aardige, eerst ongebruikte, later postfrisse collectie Panama 1878-1980 in insteekboek. Partij 
bevat mooi klassiek deel met ook wat opdrukafwijkingen, en verder betere zegels zoals (Michel 
no’s): 97*, 98*, 105-116*, 237-245*, 246-250*, blok 1*, 3**, 5**, 6**, 16**, 17**, 19**, 20**, 23A**, 
28B**, 34**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23141 Peru 1871-1970. Prijs: € 1050
Goed gevulde, deels dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Peru 
1871-1970 in Scott album. Collectie bevat mooi klassiek deel en ook betere zegels zoals (Michel 
no’s): 134, 144, 146, 183-192*, 194-201*, 203-212*, 226*, 235-238*, 269*, 287-288*, 302-308*, 
309-315*, 335-344, 357, 397-409*, 458-461*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23115 Polen 1918-1990. Prijs: € 350
Aardige, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1918-1990 in zelfgemaakt album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23086 Portugal 1853-1981. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1853-1981 in Behrens al-
bum. Collectie bevat veel betere zegels zoals (Michel no’s): 77, 96-108, 138-145, 153*, 456-471*, 
553-558, 825-829**, 831-834**, 835-843**, 844-846**, 848-849**, 850-853**, 856-859**, 1012-
1014**, 1026-1028**, 1051-1053**, 1070-1072**, 1246y**, 1278y**, 1281y**, blok 6*, 7**, 9*, 14**, 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23166 Portugal 1866-1997. Prijs: € 950
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1866-1997 in blanco Scott album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 316-346*, 403*, 404*, 405*, 453*, 454*, 456-471*, 556*, 557*, 
558*, 559-564*, 714-719*, 720-723*, 740-743*, 778-779, blok 2*, 4*, 8*, 12*, 13*, 14*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23176 Rusland 1884-1915. Prijs: € 275
Klein album met ca. 30 oude brieven en kaarten van Rusland, waaronder brief naar Perzië, 10 k. 
Romanov noodgeld zegel op brief etc. Ook wat meer moderne brieven aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23134 Russische vliegtuigen 1958-2012. Prijs: € 735
Uitgebreide collectie zegels, brieven en kaarten met Russische vliegtuigen en helikopters in 2 
zelfgemaakte albums. De collectie is geordend op vliegtuigtype.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23117 Servië en Bosnië 1866-1945. Prijs: € 250
Insteekboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie/voorraad Servië en Bosnië 
1866-1945. Tevens wat moderner materiaal en wat Roemenië aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23143 Turkije 1865-1920. Prijs: € 525
Dik insteekboek, vol met stempels op zegels en op zegels op papier van Turkije 1865-1920. Zeer 
veel materiaal, waaronder veel betere stempels. Mooi kavel voor de specialist.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23178 Turkije 1865-1920. Prijs: € 850
Beetje rommelige collectie Turkije 1865-1920 op blanco bladen in klemband. Collectie bevat 
voornamelijk gebruikt materiaal, waaronder leuke stempels en aardige brieven en kaarten.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23140 Turkije 1891-1893. Prijs: € 340
Album met een uitgebreide collectie Imprimé opdrukken van Turkije 1891-1893.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23139 Turkije 1908-1915. Prijs: € 325
Kleine, voornamelijk gebruikte, enigszins gespecialiseerde voorraad Turkije 1908-1915 in insteek-
boek. Partij bevat wat betere zegels zoals (Michel no’s): 164*, 164 (ca. 40x), 166*, 168*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23165 Turkije brieven 1914-1920. Prijs: € 425
Leuke collectie brieven en kaarten van Turkije 1914-1920 in album, waaronder aangetekende 
brieven, censuur, aardige stempels etc. In totaal ruim 50 brieven en kaarten.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23144 Turkije stempels 1890-1920. Prijs: € 425
Twee insteekboeken met aardig stempelmateriaal van Turkije 1890-192, voornamelijk op brief-
stukjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23151 USA 1847-1932. Prijs: € 1150
Gebruikte/ongebruikte collectie in nogal diverse kwaliteit, diverse dure uitgaven aanwezig w.o. nr. 
1/2, 1861 t/m 24c, 1870/80 incl. 6c, 12c en 15c ongebruikt, 1930 zeppelin $ 1,30 op brief etc. in 
album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23103 USA klassiek. Prijs: € 2650
Blanco album met een mooie partij klassiek materiaal van USA, voornamelijk gebruikt. Partij bevat 
zeer veel beter zegels, echter de kwaliteit is zeer divers. De partij bevat wat Confederates, aardig 
Columbus tot 1 dollar (met dun plekje), Omaha tot 50 cent, en veel hogere waarden.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23164 USA portzegels 1879-1978. Prijs: € 425
Insteekboek met een aardige postfrisse, ongebruikte en gebruikte voorraad portzegels van USA 
1879-1978. Veel materiaal! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23116 Vaticaan 1933-1995. Prijs: € 300
Vrijwel complete meest postfrisse collectie, in album. (begin deel tropisch, doch zeer goedkoop 
aangeboden!) Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23107 Veldpost Duitse Rijk. Prijs: € 725
Klein insteekboek met veldpostzegels en enkele poststukken van het Duitse Rijk. Bevat o.a. 
(Michel no’s): 10 (Inselpost opdruk) (3x ongebruikt en 6x gebruikt, alle gekeurd), 17** (3x gekeurd). 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23098 Wereld. Prijs: € 100
Klemband met blanco pagina’s met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van vele landen, 
waaronder Filippijnen, Kanaalzone, Servië, Montenegro etc. Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23106 Zomerzegels Nederland 1935-1990. Prijs: € 300
Leuke gespecialiseerde collectie Zomerpostzegels van Nederland ca. 1935-1990 in insteekboek 
en doosje. Collectie bevat kaarten, FDC’s, speciale stempels, maximumkaarten, postzegelboek-
jes (o.a. boekje 1940, 1 zegel mist), zakjes etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23177 Zweden 1858-1988. Prijs: € 425
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse (maar ook wat ongebruikt en gebruikt materiaal) collectie 
Zweden 1858-1988 in 2 Schaubek album, waarin ook wat tanding variëteiten en veel postzegel-
boekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23112 Zwitserland 1850-1983. Prijs: € 750
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1983 in Philos 
album. Collectie bevat ook veel nominaal materiaal en aardig deel portzegels,

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23131 Zwitserland Pro Juventute 1913-1965. Prijs: € 525
Dubbele, postfrisse (paar zegels ongebruikt) en gebruikte collectie Pro Juventute zegels van 
Zwitserland 1913-1965 in 2 Safe albums, waaronder ook veel blokken van 10. Hoge cat. waarde!

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
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23196 Afghanistan 1939-1951. Prijs: € 525
Voornamelijk ongebruikte collectie Afghanistan 1939-1951 op albumbladen in map, waarin enkele 
complete vellen en randblokken, kleur- en tandingvariaties etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23104 Albanië, Danzig, Joegoslavië. Prijs: € 210
Album met een ongebruikte en gebruikte collectie Albanië, Danzig, Joegoslavië, waarin aardig 
materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23148 Armenië 1922. Prijs: € 340
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Armenië 1922, ongetand en getand, 
echte zegels en herdrukken. Tevens wat opdrukzegels van Armenië, waarvan 2 met certifi caat (de 
rest zonder garantie). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23083 Aruba 1986-2009. Prijs: € 300
Complete, postfrisse collectie Aruba 1986-2009 in Davo luxe album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23163 Australië 1913-1986. Prijs: € 1250
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1986 in 2 Schaubek 
albums, waarin aardig deel kangoeroes, 1928 Kookaburra, blok 1, veel imprint blokken, FDC’s 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23150 Australië 1913-ca. 1992. Prijs: € 735
Schaubek album met een goed gevulde, gebruikte collectie Australië 1913-1992, waarin aardig 
kangoeroes, George V, 5 shilling Sydney Harbour bridge etc. Veel materiaal!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23156 Australië 1994-2013 automaatzegels. Prijs: € 1150
Zeer uitgebreide collectie automaatzegels van Australië 1994-2013 in 3 albums. Collectie bevat 
alle kangoeroe en koala uitgiften postfris, met 1e dag stempel en vanaf ca. 1998 met 1e dag au-
tomaat kwitantie (tot 2001 uitgegeven). Veel bijzondere uitgiften aanwezig, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23195 Barbados 1875-1983.  Prijs: € 325
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Barbados 1875-1983 op albumbla-
den in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23099 Beieren. Prijs: € 450
Uitgebreide ongebruikte en gebruikte voorraad Beieren in insteekboek. Zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23110 Belgisch Congo/Burundi 1962-1972. Prijs: € 125
**/*/0 collectie w.o. betere zegels, series en blokken, w.o. ook ongetand, op insteekbladen, in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23091 Berlijn 1949-1969. Prijs: € 550
Goed gevulde, dubbele collectie Berlijn 1949-1969 in speciaal Kabe album. Collectie bevat veel 
beter materiaal zoals (Michel no’s): 33 (1 Mark rood opdruk, keur Schlegel), 35-41 (UPU), 62, 63*, 
63, 64-67*, 68-70, 72-73, 75-79, 82-86*, 82-86, 101-105**, 106-109, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23159 Bosnië 1879-1918. Prijs: € 275
Aardig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Bosnië 1879-1918 in Lindner album, waarin aar-
dige tandingvariëteiten, ongetande zegels, briefkaarten, ansichtkaarten etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23089 Bundespost 1949-1979. Prijs: € 275
Voornamelijk gestempelde, goed gevulde collectie Bundespost 1949-1979 in 2 insteekboeken. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 111-112, 113-115, 116, 117-120, 121-122, 139-140, 141-142, 
etc. Verder ook wat aardig materiaal van de Franse Zone aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23153 Bundespost 1949-2002. Prijs: € 250
Zeer uitgebreide, gestempelde stock Bundespost 19489-2002 in 4 dikke Leuchtturm stockboe-
ken. Partij bevat zeer veel materiaal, tot 10x per zegel en ook wat betere zegels zoals (Michel 
no’s): 111-112, 116, 122, 146 (2x), 147 (5x), 150 (8x), 156-159, 161 (8x), 167-170 (6x), 171-172, 
203 (2x), 205-208 (10x) etc. Mooie partij, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23154 Bundespost 1951-2001. Prijs: € 125
Gestempelde stock (tot 10x) Bundespost 1951-2001 in 4 dikke Leuchtturm insteekboeken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23138 Colombia 1865-1995. Prijs: € 1675
Zeer goed gevulde, deels dubbele, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Colombia 1865-
1995 in dik Schaubek album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 411-420**, 436, 452A-456A**, 
578, 579-589**, 606-613**, 614-621**, 670-684**, 745-753**, blok 1**, 12**, 13**, etc. Verder veel 
brieven , waaronder veel bijzondere frankeringen. Mooie collectie! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23081 DDR 1949-1990. Prijs: € 400
Op Debria blok en 3 Karl Marx blokken na zo goed als complete, postfrisse, ongebruikte en ge-
bruikte collectie DDR 1949-1990 in 4 Davo luxe albums. Ook wat aardig materiaal van de Sovjet 
zone aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23171 Duitse koloniën 1875-1919. Prijs: € 3350
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse koloniën 1875-1919 in Lindner album. 
Collectie bevat o.a. China 37**, Marokko 1-6, 7-19, 33, 45*, Turkije 1-5, 6-10, 22*, 47, Nieuw 
Guinea 1-6, Duits Oost Afrika 1-5, 6-10, 11-21, 39*, Duits Zuid West Afrika 11-23* met Specimen 
opdruk (gekeurd), etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23121 Duitse/Italiaanse/Portugese koloniën. Prijs: € 1500
Betere ongebruikte/gebruikte zegels van deze populaire verzamelgebieden, met vele betere uit-
gaven, ook wat leuk Zwitserland,  (maar ook iets vals), in 4 insteekboeken. Cat.w. 40.000 EURO!! 
Zeer goedkoop aangeboden! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23193 El Salvador 1867-1971. Prijs: € 215
Ongebruikte en gebruikte collectie El Salvador 1867-1971 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23168 Engeland ca. 1840-1960. Prijs: € 1450
Aardige, voornamelijk gebruikte partij frankeerzegels van Engeland 1840-1960 in insteekboek, 
waarin zeer veel klassiek materiaal met ook hogere waarden, verschillende plaatnummers, etc. 
Zeer hoge cat. waarde. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23152 Estland brieven 1991-1992. Prijs: € 325
Uitgebreide partij brieven en kaarten van de overgangsperiode, waarin veel (Russische) briefkaar-
ten met contante bijbetaling stempels. Zeer veel materiaal, zeer interessant kavel!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23087 Europa ca.1850-1915. Prijs: € 500
Ongebruikte en gebruikte collectie Europa ca. 1850-1915 in groot Yvert album. Bevat o.a. aardig 
België, Engeland, Italië etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23090 Europa CEPT 1956-1988. Prijs: € 500
Postfrisse, complete collectie Europa CEPT 1956-1988 in 2 Lindner en 2 Safe albums. Collectie 
bevat alle goede items zoals Luxemburg 1956, 1957, Liechtenstein 1960, Spaans Andorra 1972, 
velletjes Monaco, etc. Mooie collectie, koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23079 Europa CEPT 1956-2000. Prijs: € 1300
Ogenschijnlijk complete (zonder blokken), prachtige, postfrisse collectie Europa CEPT 1956-
2000 in 4 Davo luxe albums. Collectie bevat alle goede items, zoals Luxemburg 1956, 1957, 
Liechtenstein 1960, Spaans Andorra 1972 en verder ook San Marino 1961 in minivelletje, Ierland 
1965, 1968, 1969 in brugparen etc. Verder zeer veel goede voorlopers en meelopers zoals Italië 
1949, Griekenland 1951, Saar 1950, Luxemburg 1951, Navo Portugal 1952, Griekenland 1954, 
etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23149 Europa. Prijs: € 850
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Europese landen, 
waarin beter materiaal van België, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije (o.a. Michel blok 17 II**), Hongarije 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23162 Finland 1860-1994. Prijs: € 2100
Prachtige, voornamelijk postfrisse collectie Finland 1860-1994 in 2 Leuchtturm albums en tevens 
een album met postzegelboekjes. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel nrs): 3(*) 
(gekeurd Bühler), 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 35-47*, 48* (gekeurd), 49-54*, 55-60*, 161** (Zeppelin), auto-
pakketzegels 1-5**, 6-9**, militair 8**, 9**, etc. Verder ook wat Aland, Karelië etc. aanwezig. Mooie 
collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23174 Finland 1860-1998. Prijs: € 340
Aardig gevulde, gestempelde collectie Finland 1860-1998 in  Kabe album, waarin ook enkele 
blokken, postzegelboekjes en brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23113 Franse koloniën. Prijs: € 300
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën in blanco album. Voornamelijk ma-
teriaal tot de onafhankelijkheid. Zeer veel zegels! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23190 Gilbert en Ellice 1911-1981. Prijs: € 215
Voornamelijk ongebruikte collectie Gilbert en Ellice 1911-1981 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23191 Grenada 1863-1978. Prijs: € 215
Voornamelijk ongebruikte en postfrisse collectie Grenada 1863-1978 op albumbladen in map. 
Veel materiaal, koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23181 Grenada 1902-1974. Prijs: € 425
Voornamelijk ongebruikte collectie Grenada 1902-1974 op zelfgemaakte bladen in ringband. 
Collectie bevat o.a. (Stanley Gibbons no’s): 83*, 85*, 87*, 167**, 192-204*, etc. Veel aardige mo-
tiefzegels aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23180 Hongarije 1871-1979. Prijs: € 650
Goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, deels dubbele, postfrisse, ongebruikte en gebruikte 
collectie Hongarije 1871-1979 op zelfgemaakte bladen in Kabe album. Collectie bevat o.a. (Michel 
no’s): 403-410*, 403-410, 478-479* (Zeppelin), 478-479, 484-487, 511-514*, 517-521*528-537*, 
blok 1*, 1, 2**, 4**, 4, 5, 6, 26A, 27A, etc. Ook wat brieven aanwezig. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23080 Hongarije 1871-1992. Prijs: € 725
Rommelige, maar wel aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 
1871-1992 in 5 albums, waarin ook zeer veel Hongaarse gebieden. Collectie bevat beter materiaal 
zoals (Michel no’s): 1086-1087* (2x), 1139-1141*, 1201-1203*, 1243*, 1274-1275*, 1330-1137*, 
1340*, blok 16*, 20*, 21*, 22*, 24*, 25*, 26A**, 27A**, 28A**, 30A**, etc. Verder veel gebieden aan-
wezig zoals Arad, Banat, Baranya, Debrecen, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23088 Hongarije 1881-2006. Prijs: € 1200
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1881-2006 in 2 
Schaubek en 4 Davo luxe albums. Collectie is in het begin spaarzaam gevuld, maar vanaf 1930 
vrijwel compleet, inclusief blokken. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 
403-410*, 423-426*, 427-429*, 467-470*, 478-479* (Zeppelin), 484-487*, 502-510*, 511-515*, 
blok 1*, 2**, 3*, 4**, 5*, 6*, 10*, 11*, 12**, 13*, 16*, 17*, 18A**, 19*, 20*, 21*, 22*, 23*, 24**, 25**, 
26A*, 27A**, 28A**, etc. Zeer mooie collectie, voorzichtige schatting cat. waarde ruim 10.000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23084 Hongarije 1950-1974. Prijs: € 300
Deels dubbel verzamelde, goed gevulde collectie Hongarije 1950-1974 in 3 Behrens albums. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1201-1203**, 1274-1275**, 1340*, 1449**, blok 20**, 21**, 22**, 
24**, 25**, 26A**, 27A**, 28A**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23182 IJsland 1876-1988. Prijs: € 425
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1876-1988 in Scott album. Collectie be-
vat beter materiaal, waaronder ook dienst- en portzegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23146 India 1947-1959. Prijs: € 240
Ogenschijnlijk complete ongebruikte collectie India 1947-1959 , inclusief Gandhi serie, maar alle-
maal vastgeplakt op albumbladen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23133 Israël 1968-1997. Prijs: € 175
Ogenschijnlijk complete, postfrisse collectie Israël 1968-1997 in 3 Lindner albums. Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23120 Israël 1948-2011!! Prijs: € 850
Grote postfrisse verzameling met vele extra’s, nadruk op het moderne materiaal, doch ook beter 
oud w.o. Menorah full tab, luchtpost serie etc. Moderne deel met boekjes, velletjes, ook diverse 
fdc’s aanwezig, opgezet in 6 albums. Mooie koop! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23125 Italië 1861-1983. Prijs: € 420
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1861-1983 in oud Schaubek album. 
Collectie bevat wat beter materiaal en ook wat oud Italiaanse Staten en wat Italiaanse gebieden.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23124 Italië 1861-1987. Prijs: € 3500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1861-1987 in 2 Marini 
albums (bevat geen zegels tussen 1945 en 1967). Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waar-
onder (Michel no’s): 25 III*, 26* (keur Diena), 28(**) (nagegomd), 82*, 97-98, 153-156* (Congresso), 
193 (Manzoni), 479-487*, etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23123 Kroatië 1941-1943. Prijs: € 550
Voornamelijk postfrisse collectie Kroatië 1941-1943 in blanco album, waarin veel bijzonder ma-
teriaal zoals ongetande zegels, proeven, drukkerstekens etc. Bevat o.a. (Michel no’s): 70-73** in 
brugparen met drukkerstekens, 70-73u** (ongetand in paren), 97klbU** (kleinbogen ongetand), 
118-127** getand, ongetand, proeven etc. , blok 1**, 1, 2**, 2. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23179 Lesotho 1982. Prijs: € 115
Album met 40 goudfolie zegels van Lesotho 1982 met afbeeldingen van beroemde postzegels.

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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Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620
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O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr..................................................
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23161 Letland 1988-2008. Prijs: € 220
Uitgebreide partij brieven, kaarten, FDC’s van Letland 1988-2008 in 3 albums.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23160 Liechtenstein 1912-1967. Prijs: € 850
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1967 in Kabe 
album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 52A*, 46-52B*, 60, 62B*, 63*, 78-81, 82-89*, 90-93*, 104 
(kort tandje), 106, 108-113, 114-115*, 116-118*, 122-124*, 140*, 141*, 143-14*, 149-150*, 247**, 
304-305**, 311-314**, 332-333, 398**, port 13-20*, blok 5**, aardig dienst, Schipspost Vaduz-
Sevelen IB* etc. Sommige zegels hebben wat vettige plakkers. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23132 Liechtenstein 1912-2010. Prijs: € 3750
In de hoofdnummers ogenschijnlijk complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie 
Liechtenstein 1912-2010 in 3 Lindner albums. Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waar-
onder helaas ook wat nagegomde zegels, Vaduz blok gestempeld (met certificaat Rupp) etc. 
Enkele voorbeelden (Michel no’s): 49A(*), 53-59**, 60, 65-71*, 78-81**, 82-89*, 94-107** (sommige 
waarde nagegomd), 108-113**, 114-115*, 116-118*, 119-121, 122-124(**), 140-142*, 143-147**, 
148**, 149-150*, 306-308**, 319-321**, 332-333**, 309**, 398**, blok 1 (Vaduz, met certificaat), 
5**, dienst 1-8** (no. 8 *), 11-19, etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23114 Luxemburg 1945-1985. Prijs: € 425
Voor 99% complete postfrisse/gebruikte collectie met alle goede uitgaven jaren 50, in 2 dure Safe 
albums. Zeer hoge cat.w. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23185 Monaco 1923-1924. Prijs: € 115
Insteekboek met postfrisse complete vellen van 25 van Monaco 1923-1924. Partij bevat Yvert 
no’s 65-69; 3 vellen van no. 65, 2 vellen van no. 66, 7 vellen van no. 67, 18 vellen van no. 68 en 10 
vellen van no. 69. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23127 Nederland 1889-1986. Prijs: € 250
Postfrisse en ongebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederland 1889-1986 in Davo album. 
Vooroorlogse materiaal voornamelijk ongebruikt met plakker, na oorlogs vrijwel alles postfris. 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23128 Nederland 1964-2001 postzegelboekjes. Prijs: € 150
Goed gevulde collectie postzegelboekjes van Nederland 1964-2001 in Davo album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23082 Nederland FDC’s 1950-2010. Prijs: € 1000
Op no. 1 na, complete collectie FDC’s van Nederland 1950-2010 in 7 FDC albums. Collectie 
begint met E2 en loopt tot no. E621 (december 2010) en is vanaf no. 65 vrijwel geheel onbeschre-
ven, daarvoor meestal met adres en veelal aangetekend naar het buitenland verstuurd (soms met 
extra zegels op de envelop). Mooie collectie, cat. waarde ca. 7500 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23111 Nederland prestigeboekjes t/m 2014! Prijs: € 375
Complete collectie prestigeboekjes van nr. 1 t/m 52, in 2 albums. Postkantoorprijs € 515+ (uitgif-
teprijs  € 9,95 per boekje). Ver onder uitgifteprijs en 2 albums kado!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23194 Nicaragua 1869-1976. Prijs: € 325
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nicaragua 1869-1976 op albumbla-
den in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23192 Nieuwe Hebriden 1910-1980. Prijs: € 135
Voornamelijk ongebruikte en postfrisse collectie Nieuwe Hebriden 1910-1980 op albumbladen in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23102 Noodgeld Duitsland. Prijs: € 100
Album met 60 noodgeld biljetten van Duitsland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23108 Oostenrijk 1850-1918. Prijs: € 1000
Zeer goed gevulde, gespecialiseerde, voornamelijk gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1918 in 
blanco album, waarin ook veel brieven en kaarten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23137 Panama 1878-1980. Prijs: € 525
Erg aardige, eerst ongebruikte, later postfrisse collectie Panama 1878-1980 in insteekboek. Partij 
bevat mooi klassiek deel met ook wat opdrukafwijkingen, en verder betere zegels zoals (Michel 
no’s): 97*, 98*, 105-116*, 237-245*, 246-250*, blok 1*, 3**, 5**, 6**, 16**, 17**, 19**, 20**, 23A**, 
28B**, 34**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23141 Peru 1871-1970. Prijs: € 1050
Goed gevulde, deels dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Peru 
1871-1970 in Scott album. Collectie bevat mooi klassiek deel en ook betere zegels zoals (Michel 
no’s): 134, 144, 146, 183-192*, 194-201*, 203-212*, 226*, 235-238*, 269*, 287-288*, 302-308*, 
309-315*, 335-344, 357, 397-409*, 458-461*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23115 Polen 1918-1990. Prijs: € 350
Aardige, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1918-1990 in zelfgemaakt album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23086 Portugal 1853-1981. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1853-1981 in Behrens al-
bum. Collectie bevat veel betere zegels zoals (Michel no’s): 77, 96-108, 138-145, 153*, 456-471*, 
553-558, 825-829**, 831-834**, 835-843**, 844-846**, 848-849**, 850-853**, 856-859**, 1012-
1014**, 1026-1028**, 1051-1053**, 1070-1072**, 1246y**, 1278y**, 1281y**, blok 6*, 7**, 9*, 14**, 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23166 Portugal 1866-1997. Prijs: € 950
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1866-1997 in blanco Scott album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 316-346*, 403*, 404*, 405*, 453*, 454*, 456-471*, 556*, 557*, 
558*, 559-564*, 714-719*, 720-723*, 740-743*, 778-779, blok 2*, 4*, 8*, 12*, 13*, 14*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23176 Rusland 1884-1915. Prijs: € 275
Klein album met ca. 30 oude brieven en kaarten van Rusland, waaronder brief naar Perzië, 10 k. 
Romanov noodgeld zegel op brief etc. Ook wat meer moderne brieven aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23134 Russische vliegtuigen 1958-2012. Prijs: € 735
Uitgebreide collectie zegels, brieven en kaarten met Russische vliegtuigen en helikopters in 2 
zelfgemaakte albums. De collectie is geordend op vliegtuigtype.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23117 Servië en Bosnië 1866-1945. Prijs: € 250
Insteekboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie/voorraad Servië en Bosnië 
1866-1945. Tevens wat moderner materiaal en wat Roemenië aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23143 Turkije 1865-1920. Prijs: € 525
Dik insteekboek, vol met stempels op zegels en op zegels op papier van Turkije 1865-1920. Zeer 
veel materiaal, waaronder veel betere stempels. Mooi kavel voor de specialist.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23178 Turkije 1865-1920. Prijs: € 850
Beetje rommelige collectie Turkije 1865-1920 op blanco bladen in klemband. Collectie bevat 
voornamelijk gebruikt materiaal, waaronder leuke stempels en aardige brieven en kaarten.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23140 Turkije 1891-1893. Prijs: € 340
Album met een uitgebreide collectie Imprimé opdrukken van Turkije 1891-1893.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23139 Turkije 1908-1915. Prijs: € 325
Kleine, voornamelijk gebruikte, enigszins gespecialiseerde voorraad Turkije 1908-1915 in insteek-
boek. Partij bevat wat betere zegels zoals (Michel no’s): 164*, 164 (ca. 40x), 166*, 168*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23165 Turkije brieven 1914-1920. Prijs: € 425
Leuke collectie brieven en kaarten van Turkije 1914-1920 in album, waaronder aangetekende 
brieven, censuur, aardige stempels etc. In totaal ruim 50 brieven en kaarten.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23144 Turkije stempels 1890-1920. Prijs: € 425
Twee insteekboeken met aardig stempelmateriaal van Turkije 1890-192, voornamelijk op brief-
stukjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23151 USA 1847-1932. Prijs: € 1150
Gebruikte/ongebruikte collectie in nogal diverse kwaliteit, diverse dure uitgaven aanwezig w.o. nr. 
1/2, 1861 t/m 24c, 1870/80 incl. 6c, 12c en 15c ongebruikt, 1930 zeppelin $ 1,30 op brief etc. in 
album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23103 USA klassiek. Prijs: € 2650
Blanco album met een mooie partij klassiek materiaal van USA, voornamelijk gebruikt. Partij bevat 
zeer veel beter zegels, echter de kwaliteit is zeer divers. De partij bevat wat Confederates, aardig 
Columbus tot 1 dollar (met dun plekje), Omaha tot 50 cent, en veel hogere waarden.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23164 USA portzegels 1879-1978. Prijs: € 425
Insteekboek met een aardige postfrisse, ongebruikte en gebruikte voorraad portzegels van USA 
1879-1978. Veel materiaal! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23116 Vaticaan 1933-1995. Prijs: € 300
Vrijwel complete meest postfrisse collectie, in album. (begin deel tropisch, doch zeer goedkoop 
aangeboden!) Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23107 Veldpost Duitse Rijk. Prijs: € 725
Klein insteekboek met veldpostzegels en enkele poststukken van het Duitse Rijk. Bevat o.a. 
(Michel no’s): 10 (Inselpost opdruk) (3x ongebruikt en 6x gebruikt, alle gekeurd), 17** (3x gekeurd). 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23098 Wereld. Prijs: € 100
Klemband met blanco pagina’s met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van vele landen, 
waaronder Filippijnen, Kanaalzone, Servië, Montenegro etc. Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23106 Zomerzegels Nederland 1935-1990. Prijs: € 300
Leuke gespecialiseerde collectie Zomerpostzegels van Nederland ca. 1935-1990 in insteekboek 
en doosje. Collectie bevat kaarten, FDC’s, speciale stempels, maximumkaarten, postzegelboek-
jes (o.a. boekje 1940, 1 zegel mist), zakjes etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23177 Zweden 1858-1988. Prijs: € 425
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse (maar ook wat ongebruikt en gebruikt materiaal) collectie 
Zweden 1858-1988 in 2 Schaubek album, waarin ook wat tanding variëteiten en veel postzegel-
boekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23112 Zwitserland 1850-1983. Prijs: € 750
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1983 in Philos 
album. Collectie bevat ook veel nominaal materiaal en aardig deel portzegels,

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23131 Zwitserland Pro Juventute 1913-1965. Prijs: € 525
Dubbele, postfrisse (paar zegels ongebruikt) en gebruikte collectie Pro Juventute zegels van 
Zwitserland 1913-1965 in 2 Safe albums, waaronder ook veel blokken van 10. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

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

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE BEURS  
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Smits_A4_maart15.indd   2 6/02/15   13:37
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Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN
www.ecosta.com

Ter herdenk ing van de 100° ver jaardag van de laatste Poolexpedit ie van Prins A lber t I. Par tner van “2015, Cultureel Jaar van Rusland in Monaco”denk ing van de 100° ver jaardag van de laatste Poolexpedit ie van Prins A lber t I. Par tner van “2015, Cultureel Jaar van Rusland in

KOM KIJKEN NAAR DE  ZEGEL 
VAN 10 MILJOEN DOLLAR ! 

De meest waardevolle zegel ter wereld, de LEGENDARISCHE “BRITISH GUIANA 
1c MAGENTA” wordt tentoongesteld op MonacoPhil 2015.1c MAGENTA” ordt tentoongesteld op MonacoPhil 2015

www.monacophil.eu

MonacoPhil 2015 wordt opnieuw een hoogmis van de internationale fi latelie:
De tentoonstelling van 100 wereldzeldzaamheden

Een tentoonstelling van enkele topcollecties van leden van de Club de Monte-Carlo
Een tentoonstelling van polaire fi latelie met bijzondere aandacht voor Russische Expedities
80 stands van postadministraties en internationaal gerenommeerde postzegelhandelaars

Terrasses de Fontvieille

MC-98000 Monaco

Monaco
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honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN
www.ecosta.com

POSTZEGELVEILING

’LEOPARDI’
VEILING 196
zaterdag 14 maart 2015
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•  KIJKDAGEN: maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart  
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 14 maart van 8.30 tot 12.30 uur.

•  VEILING: zaterdag 14 maart van 11.00 tot 12.30 uur  
de zgn. ‘kleine kavels‘ en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen.

•  Vraag de GRATIS CATALOGUS!
•  Veiling 197 wordt gehouden op 9 mei 2015.
 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com

Onze volgende 73ste veiling is 29 en 30 mei a.s.
Inleveren is mogelijk tot en met 11 april.  

Zeer hoge resultaten voor collecties Nederland en Overzee in onze 72ste veiling.
Enkele voorbeelden (zonder opgeld)

Zie alle resultaten op www.rynmond.com

Kavel 469, inzet 800 opbrengst 1550

Kavel 470, inzet 650 opbrengst 3400

Kavel 489, inzet 400 opbrengst 2750

Untitled1.fm  Page 1  Tuesday, January 20, 2015  1:56 PM
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In het juli/augustusnummer 2014 van het 
Maandblad Filatelie (pag. 466/467) plaatste 
Edwin Voerman een oproep om Museum 
Enschedé in Haarlem financieel te steunen bij 
de verhuizing van zijn collecties naar het Noord-
Hollands Archief. De lezers van dit blad hebben 
massaal gereageerd, waarmee weer eens aan-

getoond is dat de filatelist ook hart voor 
de zaak heeft.
Uw geweldige respons bracht een bedrag op 
van ruim 4000 euro. Het bestuur van Museum 
Enschedé is u daarvoor zeer dankbaar.
De verhuizing is inmiddels begonnen. De foto 
rechts geeft hiervan een kleine impressie.

Museum Enschedé: 
fantastisch resultaat

DE F I L AT ELIE

U
IT

 D
E WERELD VA

N

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

Als gebruikelijk wordt voor de Brievenbeurs 
(3+4 april) het thema voor het komende 
jaar vastgesteld. Dit wordt dan tevens het 
thema voor het themanummer van Filatelie, 
het maartnummer in 2016. Het vastgestelde 
thema is: ‘Engeland en de Engelse gebieden’.
De redactie roep nu al auteurs op die een bijdrage willen 
leveren voor het themanummer. De kopij hiervoor kan aan-

geleverd worden tot 4 januari 2016. Wel graag 
het verzoek u vooraf (liefst zo snel mogelijk) 
aan te melden dat u iets wilt publiceren in dit 
themanummer. Dit mede om doublures te 
voorkomen.
Het onderwerp is, met name door de Engelse 

gebieden, zeer breed. Ook thematische arikelen behoren 
natuurlijk zeer wel tot de mogelijkheden met dit onderwerp. 

Restitutie van dubbel betaalde abonnementen
Abonnees van Filatelie die in het gehele kalender 
jaar 2014 lid waren van twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen, kunnen restitutie 
krijgen van het dubbel betaalde abonnementen.
Als u vorig jaar restitutie over 2013 ontving en 
u voldoet nog steeds aan de voorwaarde, dan 
krijgt u het bedrag voor 2014 automatisch op uw 
rekening gestort. U hoeft de restitutie dus niet 
apart aan te vragen, tenzij uw rekeningnummer 
is gewijzigd.

De overschrijvingen worden in maart bij de bank 
aangeleverd.
Abonnees die vorig jaar geen restitutie kregen, 
maar denken nu wel in aan merking te komen 
kunnen vóór 1 april 2015 een e-mail sturen aan 
Abonnementenland: klantenservice@aboland.nl
Vermeld in uw e-mail, met als onderwerp 
‘Restitutie Filatelie’:
• De namen van de verenigingen waarvan u 

het gehele jaar 2014 lid bent geweest (let op, 

alleen verenigingen die bij  Filatelie zijn aange-
sloten komen in aanmerking!)

• Het rekeningnummer waarop u het geld wilt 
ontvangen.

• Uw naam en adres.
Heeft u niet de beschikking over e-mail, stuur 
dan een brief aan: 
Abonnementenland 
t.a.v. administratie Filatelie (restitutie)
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest

T H E M A 
N U M M E R 
2016

PostNL had groot uitgepakt: in 
binnen- en buitenland was het 
nieuws: Een kus met gestifte lippen 
op de plaats van de postzegel zou 
afdoende zijn om een kaartje gratis 
en zonder strafport op 13 februari te 

verzenden en deze zou dan – indien 
gepost voor 17.00 uur, maar daarna 
was de actie ook niet geldig – de 
volgende dag, zaterdag 14 februari – 
Valentijnsdag – bezorgd worden.
Op vier plaatsen stond een retro  

De valentijnszoen

is gelukt! Volgens instructie aan de 
sorteercentra mochten ‘de lippen’ 
niet gestempeld worden. Die instruc-
tie was er niet voor de postbalies, 
dus daar kon wel gestempeld 
worden. Bewijs van verzending is de 
aanwezige PRIC-codering, ook als er 
geen dagtekeningstempel op staat.

VW-bus klaar 
met zoenende 
dames (en 
een niet zoe-
nende heer) 
om de gratis 
kaarten (Post-
NL had zelf vijf 
verschillende 
kaarten laten 
maken) aan de man, maar hoofdza-
kelijk aan de vrouw te brengen. De 
meeste mannen lieten de PostNL 
dames de kaart kussen. Was zelf in 
Rotterdam aanwezig, en het kostte 
nogal wat tijd om een kussende 
man op de foto te krijgen. Maar, het 

Deze kaart komt uit de 

printer. Inclusief de 

lippen. Officieel niet 

geldig! De door PostNL 

verstrekte kaarten zijn 

identiek, maar met 

matrixcode.



 MAART 2015 FILATELIE 159

 

 

 

E en extra dik themanummer ligt voor u. Vol 
met – meestal – niet al te mooie postzegels: 
portzegels. Natuurlijk was er ook geen reden 

om een portzegel ‘mooi’ te maken. Ze waren immers 
slechts functioneel. Het merendeel van de portzegels 
zijn daarom maar saaie cijferzegels. Niet echt om in te 
lijsten.

Toch is er veel over en met portzegels te vertellen. 
Het resultaat ligt voor u. Zo zelfs dat er – behalve de 
vaste rubrieken – weinig plaats over bleef voor andere 
artikelen. Een keur aan auteurs heeft de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan de diverse artikelen. Het 
resultaat is een prachtig bewaarnummer. U kunt 
lezen dat de portzegels niet alleen werden gebruikt als 
‘strafport’. De saaie portzegels ontpoppen zich zelfs als 
een kleurig en aantrekkelijk geheel. De dank is groot 
aan de diverse auteurs die hebben gezorgd voor een 
mooi geheel.

PostNL heeft een goede boterham aan onze zuiderbu-
ren. De afgelopen kerstperiode bezorgde de post- en 
pakjesvervoerder bij 10% van de Vlaamse huishou-
dens een pakketje. Totaal 250.000 stuks. Dit komt 
vooral door het sterk toenemen van de online bestel-
lingen van de Belgen. Daar komt bij het schrijven van 
dit editorial nog bij, dat België het aflegt voor wat be-
treft de 24-uurs levering. Bekend werd dat Belgische 
webwinkels hiertoe niet in staat zijn. PostNL heeft in 
België vier sorteercentra voor pakketten.

Als er geld te verdienen valt zijn sommigen er als de 
kippen bij. Misselijkmakend is het aanbod van fanta-
siepostzegels betreffende de ramp met de MH-17. De 
plakplaatjes worden aangeboden onder de ‘landsnaam’ 
United Oekraïne. Geheel terecht staan ze in de catago-
rie fakes and reproductions. Maar toch.

‘Schoenmaker houd je bij je leest’ is een bekend ge-
zegde. Maar, na de verkoop van verzekeringen bij een 
drogisterijketen en het aanbieden van ‘een notaris’ via 
een warenhuis, kijken we nergens meer van op. Neem 
nu Deutsche Post. Op 12 januari een persbericht dat ze 
een reisbureau zijn begonnen: Post Reisen.
Vreemd genoeg werken ze niet samen met een Duitse 
touroperator, maar met het Oostenrijkse Eurotours.

Het Belgische koningshuis maakt nogal eens een fout-
je. Zo ook bij het – Nederlandstalige – bedankkaartje 
dat werd verzonden in reactie op de condoleances na 
het overlijden van koningin Fabiola. Zo ver nu bekend, 
zijn er nog geen fouten ontdekt in het op 26 januari 
verschenen herdenkingsvelletje ter nagedachtenis 
aan de op 5 december overleden koningin. Kennelijk 
heeft men niet de bedoeling gehad om ‘iedere Belg’ de 
post te laten frankeren met een van de zegels, want de 
waarde 2 is voor brieven boven de 50 gram.

Het lijkt erop dat we in Nederland op termijn ook 
B-post zullen krijgen. Op voorstel van de VVD in de 
Tweede Kamer wordt er nagedacht of het mogelijk is 
een goedkopere postzegel in te voeren voor mensen 
met een krappe beurs en met post die geen haast 
heeft. Veel post hoeft natuurlijk niet de volgende dag 
bezorgd te zijn.

René Hillesum

E D I T O R I A L

We konden het in het februarinummer 
nog net meenemen (in het editorial) dat 
onaangekondigd op 5 januari de waarde 
1  binnenland van de Konings zegels met het 
jaartal 2015 verscheen en dat daarbij de 
kroon in het zegelontwerp is aangepast. 
Van een neutrale kroon (waarop veel kri-
tiek kwam) is nu gekozen voor de officiële 
Nederlandse kroon, zoals die in 1816 door 
koning  Willem I werd vastgesteld. 

Overigens heeft u de zegels hoogstwaar-
schijnlijk nog niet aan de postbalie kunnen 
kopen. Nu is ook bekend wat de ‘offciële’ 
uitgiftedag is van de waarde 2, binnenland 
en 1 internationaal. Beide ook weer met 
jaartal 2015 en nieuwe kroon. Dat was 
op 2 maart. Maar, ook die kon u die dag 
waarschijnlijk niet aan het loket verkrijgen. 
Eerst worden de oude voorraden 
opgemaakt. 

Koningszegels 2015

Zakelijke partners en particulieren 
die hun assortiment aanbieden via  
bol.com kunnen sinds 3 februari 
online PostNL pakketzegels printen. 
Door  gebruik te maken van pakket-
zegels van PostNL is het verkopen 
gemakkelijker en goedkoper.
Naast PostNL biedt bol.com ook 
 pakketzegels aan van bpost, DPD en 
DHL Parcel.

Particuliere pakketzegel PostNL

Bijzondere doos
In het decembernummer (pagina 772) een klein artikel 
met als titel ‘Zomaar een doos...’. Hierop zijn diverse 
reacties binnengekomen, waarbij duidelijk werd dat de 
destijds gekochte dozen al bij aankoop in mekaar gezet 
waren. Niet plano dus. Ook blijkt er een melding van de 
dozen geweest te zijn in het januarinummer 2010 van 
Filatelie, in de rubriek Postwaardestukken.
Jacques van Zandvoort weet te melden (zie afbeel-
ding, de ‘molen-doos’) dat hij de dozen kon kopen met 
sticker ‘voorbeeld’. Specimen dus!

Wederom is er van het 
 Hellevoets lichtschip 12 Noord 
Hinder een persoonlijke 
 postzegel verschenen. Het 
betreft een tekening van het 
schip van de hand van Leo 
Koster. Een velletje van 10 
kost € 9,75, inclusief verzend-
kosten. Te  bestellen via  
www.noordhinder.nl

Lichtschip 
Noord 
Hinder
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Uitgegeven op 5 januari 2015, buiten het emis-
sieprogramma om. Blok met 5x2 zelfklevende 
zegels ‘1’ met details van landschapsschilde-
rijen van Van Gogh. (1)
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security Printing, 
Haarlem in offset op een velinleg pers. Het 
zegelformaat = 30 x 40mm; kamtanding 
13.333:14.000 20/28 tanden horizontaal/ 
verticaal. De tanding loopt links en rechts 
door, boven en onder niet.
De drukvellen zijn 4 horizontale rijen van 
2 blokken naast elkaar. 
Vijfkleuren offset (cyaan, magenta, geel, 
zwart en fosfor) met een raster van 120 onder 
rasterhoeken per kleur verschillend: magenta 
15 graden, cyaan 75 graden geel 0 graden en 
zwart 45 graden.
Papierrichting | (verticaal = in de lengterich-
ting van het zegel).
Op de achterzijde een bedrukking, de artikel-

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

125 jaar sterfdag van 
Vincent van Gogh

N E D E R L A N
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We zijn nog nauwelijks ge-
wend aan de zegels met ‘2014’ 
– wie heeft de ‘2’ al normaal 
[lees: niet via de handel of de 
 CollectClub] kunnen kopen? 
En dan nu – sinds 5 januari – 
is er (met de zelfde vraag 
als hierboven), buiten het 
emissie programma om, de ‘1’ 
met ‘2015’ en een verbeterde 
kroon. (3+4)
De beide andere zegels met 
‘2’ en ‘1 Inter nationaal’ wor-
den 2 maart verwacht.
Opvallend is de aanduiding 
van de cilindernummers: 
W2W2W2W1 alsof alles 
nog bij Walsall gedrukt is. 
En waarom de nummers 
ophogen voor de cilinders die 
niet vervangen zijn terwijl die 
voor de aangepaste kroon 
onveranderd op ‘W1’ staat?
Op het eerste gezicht is er 
druktechnisch niets veran-
derd. Maar kan dat wel? Sinds 
oktober 2014 zit de drukker 

1

Al vrij snel na het verschijnen van de initialen-
zegels W-A kwamen er meldingen van verza-
melaars die beschikten over gebruikt materi-
aal zonder de fosforbalken. Aangezien deze in 
een aparte drukgang worden aangebracht -als 
laatste- is het niet ondenkbaar dat de druk 
‘gehaperd’ heeft en er geen fosforbalken zijn 
aangebracht. 
Ook van de ‘2013’ versie van het portret ‘1’ 
is zegelmateriaal gevonden zonder balken. 
In beide gevallen gaat het om zegels die niet 
gemanipuleerd lijken te zijn. De zegels zien er 
prima gedrukt uit, glans van het papier is vlek-
keloos. UV-reactie zoals te verwachten: geen 
spoor van fosforescentie.
Er is relatief veel materiaal voorhanden wat te 
denken geeft over de elektronische controle in 
de drukkerij in plaats van handmatige. Wat er 
doorslipt valt vermoedelijk binnen de marges 
die door de opdrachtgever en de drukker 
werden afgesproken.
Dat het resultaat voor verzamelaars leuk is 
en meer dan verzamelwaardig staat buiten 
kijf. Het prijskaartje dat er aan gehangen kan 
worden? Wat de ‘gek er voor geeft’... 

Koning Willem-Alexander zegels - 
2015 in het portret en verbeterde kroon

Koning Willem-
Alexander zegels 
zonder fosforbalk

nummers: 350162 en product-
barcode + 85030. Een artikel-
nunmer geheel in lijn met dat 
van de gelijktijdig verschenen 
Top 40 zegels: 350161.
Eveneens aan de achterzijde 
een golfvormige slit (2) die 
dient om behulpzaam te zijn bij het verwij-

deren van het dragerpapier 
waarna nog de opdracht blijft 
om de zegels los te scheuren. 
Nogal omslachtig als je dit 
vergelijkt met het systeem 
van de Belgische en Liechten-
steinse zelfklevende zegels 

met een zo goed als echte perforatie.

pers waarop tot voor kort 
de standaard zegels van 
Nederland in rakeldiepdruk 
werden gedrukt is niet mee 
verhuisd.
In plaats daarvan een 
10-kleuren R981 rakeldiep-
drukpers van Cerutti uit 
Italië.
Vooralsnog ga ik uit van de 
zelfde druk lay-out als bij de 
Chesnut: 3 horizontale rijen 
van 4 blokken x 10 zegels. 
Drukrichting B (oven).
Naar het i54 Business 
Park bij Wolverhampton, 
waar ISP nu zit, is wel een 
10-kleuren offsetpers mee 
verhuisd: de A52 van Müller-
Martini uit 2004, waarmee 
al diverse Nederlandse 
hangblokken zijn vervaar-
digd. Eveneens in Wolver-
hampton zit het Philatelic 
Bureau dat de filatelistische 
klanten van Royal Mail en 
PostNL bedient.

2

3

4

WSP niet meer in Walsall 
maar in Wolverhampton en 
heten ze Inter national Secu-
rity Printing. 
De Chestnut rakeldiepdruk-
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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.

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar

Gratis catalogus op aanvraag
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153

Email: info@de-hollandse.nl

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden

Veiling Nr. 125
wordt gehouden op 

zaterdag 11 april 2015
te Alkmaar
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Inschrijven voor de postzegel
tentoonstelling POSTEX 2015

Van 24 tot 28 mei 2017 wordt in Tampere, 
Finland de Internationale Postzegeltentoon-
stelling Finlandia 2017 gehouden.
Hoewel het nog ver weg lijkt wil het be-
stuur van de KNBF graag inventariseren 
of er voldoende aanmeldingen zijn om een 
 land commissaris naar deze grote inter-

nationale tentoonstelling af te vaardigen.
Indien u voornemens bent om deel te nemen 
aan deze tentoonstelling, dan verzoeken wij 

u zich op de gebruikelijke wijze op te geven 
bij het Bondsbureau. 

Graag ontvangen wij uw opgave voor 1 mei 
2015. De gegevens van het Bondsbureau vindt 
u in de colofon hiernaast.
www.finlandia2017.fi

European Stamp Exhibition Finlandia 2017

Europhilex Stamp Exhibition London 2015

Op 16, 17 en 18 okto ber 
2015 wordt in Apel doorn 
weer de postzegelten-
toonstelling Postex 2015 
gehouden. U wordt van 
harte uitgenodigd om aan 
deze tentoonstelling mee 
te doen, in het bijzonder 
met kaders die in het 
thema van dit jaar pas-
sen: 200 Jaar Koninkrijk.

De inschrijving is mogelijk voor 
elke categorie, van literatuurklas-
se tot en met categorie 2, dit jaar 
is er geen klasse 1.

Postex werkt met voorinschrij-
vingen, die uiterlijk 30 april 2015 
binnen moeten zijn. Na de voorin-
schrijving zal om een definitieve 
inschrijving worden gevraagd. 
Inschrijfformulieren kunnen 
opgevraagd worden bij Ben Mol, 
Drossaardslaan 21, 4143 BD 
 Leerdam, b.mol76@upcmail.nl  

Het is bijna zover: van 13 t/m 
16 mei 2015 wordt in het Business 
Design Centre in Londen, onder 
patronage van de FEPA, de groot-
ste Europese postzegelshow van 
2015 georganiseerd.
Omdat het 175 jaar geleden is dat 
in Engeland de eerste postzegel 
verscheen is Hare Majesteit 
koningin Elisabeth II van Enge-
land beschermvrouwe van dit 
 evenement.

Naast de spectaculaire tentoon-
stelling zijn er vele bijeenkomsten 
en presentaties in de zalen bij de 
tentoonstellingsruimte en zijn 
vele internationale handelaren 
aanwezig.

Vanuit de gehele wereld zijn 
inzendingen te bewonderen 
en uiteraard is ook Nederland 
van de partij. Landscommis-
saris Cees Janssen assisteert 

de  Nederlandse inzenders, die 
naar wij hopen wederom hoge 
bekroningen in de wacht kunnen 
slepen.

Wij wensen de bezoekers een 
plezierige en leerzame tijd in 
Londen.
Onze Nederlandse deelnemers 
aan de tentoonstelling wensen 
wij veel succes!
www.london2015.net

of Leen Louwerse, Koningin 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, coro65al@kpnmail.nl.
De definitieve inschrijving moet 
voor 1 juni binnen zijn, begin mei 

ontvangen alle inzenders de be-
nodigde formulieren die ingevuld 
dienen te worden voor de jury. 
Ook de tentoonstellingsplannen 
moeten dan ingestuurd worden 

zodat de juryleden zich op tijd 
kunnen inlezen en inleven in de 
opzet van uw inzending.  
www.postex.nl

(foto: René Hillesum)



 MAART 2015 FILATELIE 163

 

Inschrijven voor de postzegel
tentoonstelling POSTEX 2015

Bestuur stelt zich voor: 
Harrie Jans
Mijn naam is Harrie Jans, 58 jaar 
en ik woon samen met mijn vrouw 
in Apeldoorn. Ik heb een zoon en 
dochter (beide rond de 25).
Ik verzamel al sinds mijn jeugd 
postzegels en ben zoals zovelen 
begonnen met ‘alles’. Omdat dit 
toch wel erg snel teveel bleek 
te zijn, heb ik mij tot en met 
mijn studietijd geconcentreerd 
op een klassieke Nederlandse 
verza meling, waarbij ik zeer ver 
compleet ben geweest. Ik miste 
op het eind nog 9 zegels en één 
FDC (nr. 1a). Naast de brandkast-
zegels (nooit tegenaan gelopen) 
waren dat de roltanding 32 en 
telegram 7.
Tijdens mijn studie is de verza-
meling in een hoekje van mijn 
studeerkamer terecht gekomen 
en is de collectie een tijd lang niet 
meer bijgewerkt. Dat heb ik later 
weer opgepakt en ben verder 
gegaan waar ik indertijd gestopt 
was. Echter op het moment dat 
je ‘uit verzameld’ bent, begint 
het toch weer te kriebelen dat 
je weer echt wilt verzamelen, in 
plaats van alleen de vakjes te 
vullen vanuit Groningen. Ik ben 
toen gaan zoeken naar een nieuw 
verzamelgebied, wat na een 
literatuurstudie de Nederlandse 
puntstempels zijn geworden. 
Het resultaat daarvan hebt u de 
 afgelopen jaren kunnen lezen 
in het Maandblad. Als doorge-
schoten resultaat ben ik ook 
sinds 2007 al aan het schrijven 
aan een standaardwerk over 
de Nederlandse puntstempels, 
wat gepland staat om in 2016 te 
verschijnen, maar er moet nog 
veel werk verzet worden.

Bestuurlijk ben ik sinds mijn 
studietijd betrokken geweest in 
vele organisaties. Het eerst in het 
bestuur van een bewonersvereni-
ging van een appartementencom-
plex in Den Bosch en snel daarna 
in een zwemvereniging daar, waar 
ik na elkaar zowel secretaris als 
voorzitter ben geweest. Alles bij 
elkaar heb ik daar 23 jaar in het 
bestuur gezeten. In die tijd ben 
ik ook gevraagd voor het bestuur 
van de landelijke bond, waar we 
als zwemvereniging aangesloten 
waren. Dit is niet de KNZB, maar 
de NCS, een multisporten koepel 
op humanistische grondslag. 
Hierbij zijn ruim 50 verschillende 
sporten aangesloten, alleen op 
recreatief niveau. Het op een 
plezierige manier bezig zijn met 
sporten is daarbij belangrijker 
dan het behalen van toppres-
taties. Na ruim 16 jaar in dat 
bestuur gezeten te hebben, heb ik 
in november 2014 daar afscheid 
genomen.

Op filatelistische gebied ben ik 
naast penningmeester van de 
KNBF ook al een flink aantal jaren 
penningmeester binnen Po&Po. 
Zowel binnen Po&Po als binnen 
de KNBF probeer ik op basis van 
financieel beleid te handelen. Dit 
houdt in dat eerst het bestuur-
lijk beleid vastgesteld wordt 
en vervolgens pas de vertaling 
plaatsvindt naar de financiën. 
Vervolgens wordt gekeken naar 
de balans tussen inkomsten en 
uitgaven. Mocht dat niet passen 
op het beleid, dan wordt vastge-
steld welke punten binnen het 
financieel kader niet beïnvloed-
baar zijn en waar wel bijsturing 
mogelijk is. Als ook op die manier 
de begroting niet sluitend te krij-
gen is, wordt vastgesteld door het 
gehele bestuur welke beleidsvoor-
nemens wel nog uitgevoerd kun-
nen worden binnen het financieel 
kader en welke niet meer. Daarbij 
is het verhogen van de contributie 
niet het eerste middel om het 
geheel sluitend te krijgen. Ook het 
kritisch kijken naar de uitgaven is 
vereist, want vaak kan daar wat 
van af, zonder aan de kwaliteit 
van de producten en diensten 
van de organisatie te tornen. 
Het maken van keuzes hierin is 
een gezamenlijke bestuursver-
antwoordelijkheid en niet alleen 
die van de penningmeester. Ook 
u als vereniging kunt met deze 
problematiek te maken krijgen. 
Als er voldoende belangstelling is 
binnen de verenigingen, dan wil ik 
wel een keer een ochtend beleg-
gen om verenigingen te helpen 
om dit binnen hun eigen bestuur 
op te zetten.

(foto: René Hillesum)
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e brief is dan gefrankeerd 
met een politiek onwel-
gevallige zegel in het land 
van de geadresseerde. De 

postadministratie van dat land heft 
dan om politieke redenen strafport. 
Dit is een van de tegenmaatregelen 
die onder het begrip postoorlog* 
vallen: Postale tegenmaatregelen 
van het ene land tegen postzegels, 
stempels of andere postale zaken 
van een ander land om politiek/pro-
pagandistische redenen. Mijn jaar-
lijkse artikel voor dit themanummer 
met het thema van de Brievenbeurs 
in Gouda gaat dit jaar dus over 
‘strafport’.

Rhodesië – Groot-Brittannië 
1965-70: onafhankelijk met 
ongeldige postzegels?
Op 11 november verklaart het blanke 
Rhodesische Smith-regiem zich 
eenzijdig onafhankelijk van Groot-
Brittannië. Dit om te voorkomen dat 
het land onafhankelijk wordt met 
vrijheidsstrijders aan de macht. 
Groot-Brittannië is woedend en kon-
digt een economische boycot af en 
verklaart tevens alle zelfstandig uit-
gegeven postzegels voor ongeldig. 
Zoals op deze brief gefrankeerd met 
het onafhankelijkheidszegel. (afb.1) 
De brief krijgt en speciaal ‘invalid’ 
(= ongeldig) stempel en een tweede 
stempel om de hoogte van het 
strafport aan te geven. Ook brieven 
met de opdruk ter gelegenheid van 
de onafhankelijkheid worden zo met 
strafport belast. De geadresseerden 
protesteren heftig want zij kunnen 
hier niets aan doen. Vanaf 1967 
wordt er dan langzaam maar zeker 
geen strafport meer geheven. 
Als het Smith-regiem dan in 1970 
een tiendelige munteenheid invoert 
ter vervanging van de twaalfdelige 
munteenheid van het oude moeder-

Je zult je tante maar een correct gefrankeerde 
brief versturen, gefrankeerd met een geldige 
postzegel, naar het buitenland. Maar zij belt je op 
om te klagen over de strafport die geheven is. Dat 
kan gebeuren als zij in Oost-Berlijn woont en jij 
in West-Berlijn in 1948-49. Of als zij in Engeland 
woont en jij in Rhodesië in 1965-1970. 
door Jan Heijs, lid Nederlandse Academie voor Filatelie

D

De tandjes van de macht 
bijten ook in strafportS P E C I A L  2 0 1 5  P O R T

ven bemoeide en weigerde de kaart 
met naheffing te versturen aan de 
afzender in hun land. Het geld voor 
de aanvullende port kwam dus nooit 
bij de West-Duitse posterijen binnen. 
Daarmee betaalde West-Duitsland 
feitelijk dus het strafport voor de 
Saarlandse geadresseerden die de 
Saarlandse posterijen hen anders 
had laten betalen. 
Overigens was zowel het strafport 
heffen van Saarland, als van West-
Duitsland, tegen de regels van de 
Wereldpostunie. Deze gaan namelijk 
uit van het feit dat het afzenderland 
de hoogte van de tarieven vast stelt 
en de ontvangende landen die te 
accepteren hebben. Maar ja, West-
Duitsland en de DDR waren ook geen 
lid van de Wereldpostunie op dat 
moment, alhoewel zij zoveel mogelijk 
volgens die regels handelden. West-
Duitsland was pas weer lid van de 
Wereldpostunie in 1955 en de DDR 
in 1971. 

West- en Oost-Berlijn 1948-
49: strafport door wederzijds 
niet erkennen van postzegels
In het Berlijn van 1948-49 woedde 
een ware Postoorlog. Voor een goed 
begrip van een strafporttarief dat 
maar één dag mogelijk was, eerst 
een toelichting op de politieke ach-
tergrond van toen.
Berlijn bestond toen nog uit een 
Franse, Amerikaanse en Engelse 
sector, samen West-Berlijn. Ander-
zijds uit een Berlijnse Sovjet sector, 
vaak Oost-Berlijn of Russische sector 
genoemd. Heel Duitsland was vlak na 
de Tweede Wereldoorlog ook verdeeld 
in vier van zulke geallieerde sectoren, 
ware het niet dat West-Berlijn midden 
in de Duitse Sovjet sector lag, evenals 
Oost-Berlijn.
De problemen begonnen met het 
feit dat in West-Duitsland de oude 
reichsmark vervangen werd door 
de D-mark. De redenen hiervoor 
laat ik kortheidshalve achterwege. 
Heel Berlijn had een aparte politieke 
status en was geen onderdeel van 
West-Duitsland, evenals Oost-Berlijn 
formeel geen onderdeel was van de 
Sovjet sector/Oost-Duitsland.
Praktisch probleem was nu welke 
munteenheid in West-Berlijn, een 
eiland in de Sovjet-Sector, ge-
hanteerd moest worden. De oude 

land, volgt weer een golf aan straf-
portheffingen. Er wordt dan zelfs 
een speciale rode sticker gemaakt 
om de geadresseerden uit te leggen 
waarom er strafport geheven wordt. 
De tekst luidt: ‘De regering heeft 
aangekondigd dat postzegels uit-
gegeven door Rhodesië, en op deze 
zending gebruikt, geen legale basis 
hebben. De zending is daarom met 
strafport belast’. Zoals op bijgaande 
brief uit de eerste maand van de 
nieuwe golf van strafportheffingen, 
april 1970. (afb. 2) Groot-Brittannië 
kon dit doen omdat Rhodesië, als 
kolonie, geen zelfstandig lid van de 
Wereldpostunie was, maar alleen 
via Groot-Brittannië lid was. De 
strafportberekening wordt dan erg 
ingewikkeld want deze moet om-
gerekend worden van een tiendelig 
stelsel naar een twaalfdelig stelsel 
en er worden dan ook veel reken-
fouten gemaakt. Leuk voor in een 
verzameling over munteenheden of 
het rekenstelsel.
Verschillende, aan het moederland 
trouwe ‘Engelse gebieden’ volgen 
het voorbeeld en heffen ook straf-
port: Jersey, Guernsey, India, Zam-
bia, St.Christopher-Nevis&Anguilla, 
Malawi and Mauritius. Groot-
Brittannië stopte vanwege de vele 
protesten na zo’n 5,5 maand, per 
18 oktober 1970, weer met het 
heffen van strafport. India hield 
het nog enkele jaartjes langer vol 
tot halverwege de zeventiger jaren. 
Hier een brief uit India uit mei 1976 
met een strafportstempel en een 
‘invalid’ stempel ter verklaring van 
de strafport. (afb. 3) 1, 2

Saarland 1948: binnenland 
voor de één, buitenland voor 
de ander
Na de Tweede Wereldoorlog kwam 
een deel van Duitsland in de Franse 

zone terecht. Saarland ging de 
franc als munteenheid gebruiken 
en verklaarde zich op 1-5-1948 on-
afhankelijk. Zo werd Saarland voor 
West-Duitsland ineens buitenland in 
plaats van binnenland. 
West-Duitsland was hier eigenlijk 
tegen, handhaaft het binnenlands 
posttarief nog een poosje, maar 
voert 5 maanden later, per 1 okto-
ber 1948, toch het buitenlandtarief 
in voor post naar Saarland.
Oost-Duitsland was strenger in 
de leer en wilde één herenigd en 
vreedzaam Duitsland. En was het 
dus helemaal niet eens met de ver-
zelfstandiging van Saarland onder 
Franse invloed. Dus verklaarde het 
uitdrukkelijk dat Saarland binnen-
lands gebied was, en dus ook op 
post naar Saarland het binnenlands 
tarief gold (Amtsblatt SBZ/DDR-
Post 108-1948 en 10-1949).
Saarland weigerde dit te erkennen 
en hief (tot 15-7-1955) strafport 
op brieven uit de DDR gefrankeerd 
met het binnenlands tarief. Zoals op 
deze brief van 14-3-1949 (afb. 4), 
die overigens door geadresseerde 
niet geaccepteerd werd wegens de 
strafport en dus aan de afzender 
retour gezonden werd.
Maar wat nu als de post via West-
Duitsland naar Saarland ging? De 
DDR verlangde pertinent bin-
nenlands tarief, West Duitsland 
en Saarland buitenlands tarief. En 
dan gebeurt er iets heel bijzon-
ders. West-Duitsland stelt als 
doorgangsland (sic!) vast dat er 
op post naar de DDR buitenlands 
tarief moet zitten. Het plakt de 
benodigde aanvullende porto op 
de brief en stuurt de afzender in de 
DDR een kaartje ter naheffing van 
de aanvullende port. Zoals op deze 
briefkaart uit Crimmitschau (DDR), 
24-10-1948 naar Saarland. Het 
doorgangskantoor buitenland van 
Frankfurt am Main plakt dan twee 
West-Duitse postzegels naast het 
SBZ/DDR-zegel voor het aanvul-
lende – buitenland – port. (afb. 5) 
Dat was overigens gebruikelijk 
voor post uit West-Duitsland naar 
Saarland. De socialistische DDR 
was woest dat het kapitalistische 
en revanchistische West-Duitsland, 
waarvan veel inwoners de DDR niet 
erkenden, zich met hun posttarie-
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Reichsmark in stand houden of 
de nieuwe D- mark in voeren? Het 
werd de nieuwe D-mark in voeren. 
De reichsmark was overigens maar 
1/10 waard van de nieuwe D-mark. 
De Russen zagen in de invoering 
van de D-mark in de drie westelijke 
geallieerde sectoren de opdeling 
van Duitsland terwijl zij voor de 
eenheid van Duitsland waren. 
Bovendien zagen zij de invoering 
van de D-mark in West-Berlijn als 
een poging om de aparte politieke 
status van West-Berlijn op te hef-
fen en West-Berlijn onderdeel van 
West-Duitsland te maken, hetgeen 
tegen de afspraken tussen de vier 
Geallieerden was.
De drie westelijke geallieerde sec-
toren/West-Duitsland zetten toch 
de invoering van de D-mark door, 
en ook de invoering ervan in West-
Berlijn en wel per 25 Juni 1948. De 
deling van Duitsland begon dus 
met een deling van het geldstel-
sel op initiatief van de westelijke 
geallieerden. Daardoor was het ook 
noodzakelijk geworden om in de 
Sovjet sector van Duitsland en de 
Sovjet sector van Berlijn (samen 
later Oost-Duitsland) ook een geld-
hervorming door te voeren en kwam 
de ostmark, deze was ook 10 reichs-
mark waard. De ostmark werd per 
24 Juni 1948 ingevoerd, één dag 
eerder dus dan de invoering van de 
D-mark in de westelijke sectoren 
van Duitsland en Berlijn.
En dan een brief met het strafporto 
dat maar één dag mogelijk was. 
Deze brief (afb. 6) werd van West-
Berlijn (SW11) naar Wünschendorf 
in de Sovjet-sector gestuurd op 
24 juni 1948. Correct gefrankeerd 
met een postzegel van 24 pfg. 
Reichsmark, nog net de laatste dag 
geldig. De volgende dag, 25 juni, 
verschenen er nieuwe postze-
gels met de D-mark als waarde. 
Aangezien in de Sovjet sector de 
geldhervormingen een dag eerder, 
op 24 juni, werden ingevoerd 
ontstond een bizarre situatie en een 
bizar strafporttarief.
De posterijen in de Sovjet-sector 
redeneerden als volgt: De zegel 
van 24 pfg. Reichsmark was in 
West-Berlijn nog wel 24 pfennig 
waard, maar in de Sovjet sector 
maar 1/10 nieuwe ostmark, die dag 
net ingevoerd. Dus was de brief 
met 2,4 ostmark gefrankeerd. Dus 
is het tekort aan port 24 pfennig 
reichsmark min 2,4 pfennig is 
21,5  pfennig ostmark. Het strafport 
wordt dan 21,5 pfg. maal 1,5 = 
33 pfennig ostmark. Een zeer uit-
zonderlijk tarief dat dus alleen maar 
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op brieven van 24 juni 1948 voor kan 
komen! En de start van de Berlijnse 
postoorlog.
In de Berlijns Postoorlog zijn bij 
34 series postzegels of andere vor-
men van frankering ruim 20 verschil-
lende verzendingsvormen mogelijk.
Daarmee zijn er 680 verschillende 
brieven mogelijk voor strafport. 
Tel daarbij op dat er in die periode 
ook nog lokaal en interlokaal tarief 
bestond, en dat het strafport door 
alle protesten van afzenders op 
politieke redenen verlaagd werd, dan 
zijn er theoretisch 680 x 2 x 2 = 2720 
verschillende mogelijkheden voor 
brieven met strafport. Er zijn dan ook 
verzamelaars die dit gespecialiseerd 
verzamelen.
Ik heb in Filatelie van maart 20133 
en maart 20124 respectievelijk het 
strafporto bij een aangetekende 
brief en op een postwaardestuk uit 
de Berlijnse Postoorlog beschreven. 
Daarom kort nog twee voorbeelden 
die aanvullend hierop zijn:
• Gewone brieven van voor de ver-

laging van het strafport en na de 
verlaging van het strafport. Deze 
zijn redelijk gemakkelijk te vinden 
en niet duur.

• Brieven waarmee het strafport 
omzeild werd, de zogenoemde 
dubbelfrankering. Moeilijk te 
vinden en wel duur.

Postverkeer oost-west
In West-Berlijn werden de postzegels 
uit, ik noem het gemakshalve maar 
even Oost-Duitsland, een tijdje wel 
erkend om het postverkeer niet te-
veel te storen. De gebieden met een 
verschillende munteenheid waren 
immers nauw met elkaar vervlochten 
op alle mogelijke manieren. Maar 
de West-Berlijnse post ontving geen 
cent voor brieven gefrankeerd met 
Oost-Duitse zegels terwijl men deze 
wel verwerkten. Dat kon niet lang du-
ren, zeker omdat omgekeerd de post-
zegels van West-Berlijn niet werden 
erkend door Oost-Duitsland. Om een 
einde te maken aan de postoorlog 
ging West-Berlijn er op enig moment 
toe over om alle postzegels uit 
Oost-Duitsland niet te erkennen. Dat 
was op 14 juni 1949. Vanaf die datum 
werden alle correct gefrankeerde 
poststukken uit Oost-Duitsland en 
Oost-Berlijn dus met strafport belast.
Hierbij een gewone brief van 26 juni 
1949 uit Oost-Duitsland, met 
24 pfennig correct gefrankeerd, die 
in West-Berlijn met 20 pfg. strafport 
belast is (correct interlokaal tarief in 
WestBerlijn. afb. 7) Vele West-Berlij-
ners werkten toen in Oost-Berlijn of 
Oost Duitsland, hadden er familie, 
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vrienden etc. Dus was er ook veel post 
over en weer. Er werd dan ook veel 
geklaagd over het strafport dat men 
moest betalen terwijl de afzender, 
vaak een kennis of de werkgever, 
correct gefrankeerd had. Daardoor 
verlaagde de Berlijnse post het 
strafporttarief per 14 juli 1949 tot het 
lokale tarief zonder de frankering voor 
aanvullende diensten in West-Berlijn. 
Bijgaande brief, ook met 24 pfennig 
gefrankeerd op 15 juli 1949, maar nu 
met het lokale tarief van 10 pfg. als 
strafport. (afb. 8) 
Gewone brieven of drukwerk uit deze 
perioden zijn redelijk makkelijk te 
vinden en niet duur.

Dubbelfrankeringen
Om strafport te vermijden ontston-
den de zogenoemde dubbelfranke-
ringen. Men kon in 1949 nog gewoon 
van Oost- naar West-Berlijn gaan 
en andersom. Dus kon men gemak-
kelijk aan elkaars postzegels komen. 
Inmiddels was de D-mark 5 tot 7 keer 
zo duur als de ostmark. Dus was het 
voor de West-Berlijners makkelijk om 
naast de zegels van West-Berlijn ook 
zegels van Oost-Berlijn te plakken. 
Dan werd er geen strafport geheven. 
Voor de Oost-Berlijners was dit een 
duur grapje, een brief werd dan 5 
tot 7 keer duurder dan het normale 
tarief. Daarom komen er ook veel 
meer dubbelfrankeringen voor op 
post van West- naar Oost-Berlijn dan 
andersom. Niettemin zijn brieven met 
dubbelfrankering, in welke richting 
dan ook, zeldzaam en dus duur. 
Hierbij een brief (afb. 9) met dub-
belfrankering van West-Berlijn naar 
Oost-Duitsland op 1-9-1949. Links 
het West-Berlijnse zegel, 20 pfennig 
groenopdruk. Rechts het port voor 
Oost-Duitsland, een Oost-Duits zegel 
van 24 pfennig. Het West-Berlijnse ze-
gel werd in West-Berlijn ook afgestem-
peld. Het Oost-Duits zegel natuurlijk 
niet want die was daar ongeldig. Dit 
werd in Oost-Duitsland ‘Nachträglich 
entwertet’, achteraf gestempeld.
De situatie werd voor beide partijen 
onhoudbaar en uiteindelijk eindigde 
de Berlijnse postoorlog op 15 septem-
ber 1949 met de wederzijdse erken-
ning van postzegels. En dus eindigde 
ook het strafport heffen op correct 
gefrankeerde brieven.

Falklandeilanden – Argentinië 
1933 en 1946: voorspel op de 
Falkland-oorlog uit 1982
In 1933 vierden de Falklandeilanden 
het feit dat zij 100 jaar een Britse 
kolonie waren. Argentinië is van 
mening, ook toen al, dat de Falk-
landeilanden, Argentijns grondge-

bied zijn en Las Malvinas heten. 
Postzegels van deze serie op brief 
naar Argentinië, en met name die 
waarop de eilanden afgebeeld staan, 
werden in Argentinië niet geldig 
verklaard. Brieven met deze zegels 
hadden dus volgens de Argentijnse 
post geen postzegels en werden 
dienovereenkomstig met strafport 
belast. Zoals ook hier op deze, correct 
gefrankeerde, aangetekende brief van 
30 december 1933 naar Argentinië. 
(afb. 10) Op de achterzijde wordt in 
Buenos Aires,  Argentinië een straf-
portstempel gezet: ‘A  cobrar (= te 
betalen) $050 14JUN33 de cargo 
(= strafport).B.Aires’. (afb. 11)
Hetzelfde gebeurt met brieven waarop 
de postzegels van de Falkland Island 
Dependencies uit 1946 zitten waarop 
een landkaart staat. Deze brief wordt 
op 3 oktober 1951 nog met strafport 
belast. (afb. 12+13)
Al met al een vijftig jaar lang voorspel 
van postoorlog op de Falklandoorlog 
van 1982. 

Elzas-Lotharingen 1870-72: 
Frankrijk erkent de Duitse 
bezetting van Elzas-
Lotharingen niet
Legers van verschillende Duitse 
staten, onder aanvoering van het 
Pruisische leger, bezetten op  
10-9-1870 Franse gebieden. Ze gaven 
bezettingsuitgaven uit voor Elzas-
Lotharingen en voegde ze postaal toe 
aan het Noord-Duitse postgebied.
Frankrijk erkent de bezetting (szegels) 
niet en zo komt het dat een brief 
uit Bischweiler (Frans gebied bezet 
door Duitsland), naar Frankrijk en 
gefrankeerd met zo’n bezettingszegel 
uit Elzas-Lotharingen, met strafport 
belast wordt (afb. 14) de voor ons 
‘rare 2’ staat voor twee decimes 
(= 20 centimes) strafport. Het ge-
bruik van een Frans stempel in plaats 
van een postzegel ter frankering 
mocht niet baten. Ook de brief uit 
Metz van 26-5-1871 naar Frankrijk 
werd met strafport van 2 decimes = 
20 centimes belast. (afb. 15)
Ook andersom, een brief vanuit 
Frankrijk naar Elzas-Lotharingen, 
wordt in Elzas-Lotharingen met 
strafport belast zoals deze brief naar 
Nancy van 30-1-1871. (afb. 16) 
Om strafport te voorkomen werd 
dubbel gefrankeerd getuige de brief 
van 6-1-1872. (afb.17)
Over dit onderwerp zijn vele boeken 
geschreven1, 5 en grote speciaalverza-
melingen opgebouwd. Men onder-
scheidt onder andere zes verschil-
lende periodes van strafport. Maar ik 
laat het bij deze korte melding. In het 
kader van dit artikel is dit voldoende.

Slot
En zo zien we weer opnieuw dat de 
tandjes van de macht kunnen bij-
ten. Ondanks correcte frankering 
met geldige postzegels in het land 
van verzending, is dit niet altijd 
een garantie dat geen strafport 
wordt geheven bij de geadres-
seerden.
Voor meer informatie en ach-
tergronden kunt u terecht in de 
literatuur onderaan dit artikel.
Postoorlog is een bijzonder item in 
iedere landenverzameling omdat 
het uitzonderingen op de postale 
regels laat zien. Bovendien zijn de 
in dit artikel genoemde poststuk-
ken opvallend bruikbaar in diverse 
thematische verzamelingen zoals: 

(de)kolonisatie, munteenheid, 
rekenstelsel, Wereldpostunie, 
oost-west conflicten, oorlog en 
vrede, (politieke) propaganda en 
niet in de laatste plaats strafport.

Literatuur 
1. Spezialkatalog Postkrieg 1870-2008, 
uit 2011, 232 pag., van de hand van 
de auteur van dit artikel: Jan Heijs, 
heijsmo@xs4all.nl 
2. The surcharging of Rhodesias mail, 
Mitchel/Tring, Bulawayo, Rhodesia 1978.
3. De tandjes van de macht bijten in 
post met aan vullende diensten, Filatelie 
maart 2013, pag. 167.
4. De tandjes van de macht bijten 
in postwaardestukken, Filatelie 
maart 2012, pag. 197.
5. Doppelporto und Doppelfrankiering 
1870-1872, Spalink, 1999. 
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eze in 1881 uitgegeven zegels zijn 
 gedrukt in waarden van 1 cent, 
1½ cent, 2½ cent, 12½ cent, 15 cent, 
20 cent, 25 cent en 1 gulden. In 1887 

toen de voorraad van de 5 cent en 10 cent 
uit 1870 bijna op was zijn ook deze waarden 
uitgegeven in de lichtblauwe kleur. De zegels 
zijn uitgevoerd in boekdruk en zijn gedrukt 
in vellen van 200 zegels. Deze vellen werden 
samengesteld uit 200 losse clichés (20 rijen 
van 10 zegels).
Al in oktober 1881 werd door L. Hanciau in ‘le 
timbre-poste’ geschreven over 4 typen die 
te onderscheiden zijn (afb. 1). Kenmerkende 
verschillen zijn onder andere:
• Bij de type I bestaat de schakelketting uit 

34 schakels, staat de T van betalen rechts 
van de bovenste schakel en is de bovenste 
poot van de E van TE korter dan de andere 
poten.

• Bij de type II bestaat de schakelketting uit 
33 schakels en staat de T van betalen tussen 
de bovenste schakels in.

• Bij de type III bestaat de schakelketting uit 
32 schakels en staat de T van betalen links 
van de bovenste schakel.

• Het type IV tot slot telt 37 schakels en 
de N van betalen staat duidelijk verder 
naar rechts.

De verdeling binnen de drukvorm van verschil-
lende typen wordt een zetting genoemd1. 

In dit artikel wil ik de geïnteresseerde verzamelaar handvatten geven bij het 
positioneren van de lichtblauwe portzegels gedrukt tussen 1881 en 1894. 
Het doel daarbij is niet zozeer om volledig of vernieuwend te zijn, maar met 
name om anderen te enthousiasmeren voor deze emissie en haar mogelijkheden.
door Dennis Smits

D

Het positioneren van de lichtblauwe portzegels
S P E C I A L  2 0 1 5  P O R T

Gedurende de drukperiode zijn vanwege 
beschadigingen regelmatig clichés vervangen 
door andere. Ook is er tweemaal een grote 
schoonmaak geweest waarbij de complete 
drukvorm uit elkaar is gehaald, beschadigde 
clichés werden verwijderd en vervolgens werd 
de drukvorm in willekeurige volgorde weer in 
elkaar gezet waarbij de oude goedgekeurde 
voorraad werd aangevuld door nieuwe clichés. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de ver-
schillende bekende zettingen en bijbehorende 
afleverdata verwijs ik naar het Handboek 
Postwaarden Nederland (1994-heden)1. 

Het stap voor stap bepalen van  
de juiste positie en zetting
Aan de hand van een aantal voorbeelden zal 
ik laten zien hoe het bepalen van de positie 
en zetting gedaan kan worden. Hierbij zal ik 
verschillende facetten die kunnen helpen aan 
bod laten komen.

Voorbeeld 1
afb. 2 laat een strip van vijf 1 cent zegels 
zien met links en onder een velrand, getand 
13½:13¼. Deze tanding komt uitsluitend voor 
in de B-zetting dus is dit geheel te positione-

1 4

2
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ren als B 20.1 t/m 20.5. In dit geval kan dus, 
zonder dat de typen bepaald zijn of de clichés 
zijn bestudeerd, dankzij de tanding en aanwe-
zige velrand al bepaald worden van welke posi-
ties deze eenheid afkomstig is. Overigens zou 
het ook zonder velrand niet al te moeilijk zijn 
geweest. Een combinatie van III+IV+III+III+IV 
is namelijk uniek, komt alleen in de B-zetting 
voor en zou naar dezelfde posities leiden. 
Eenheden, al dan niet met velrand, zijn echter 
schaars en vaak zijn het losse zegels die gepo-
sitioneerd moeten worden. Een houvast aan 
een combinatie van typen of de aanwezigheid 
van een velrand heeft u dus meestal niet.

Voorbeeld 2
De 25 cent zegel type III (afb. 3) heeft tanding 
12½. 25 cent zegels met deze tanding zijn 
altijd afkomstig uit de G-zetting. In deze 
zetting komen alleen nog de typen I, II en III 
voor. In theorie zijn er 156 posities mogelijk. 

Het handboek der postwaarden van Neder-
landsch-Indië deel II (1924)2 is een belangrijk 
hulpmiddel om het zegel te kunnen positi-
oneren. Bij bestudering van het zegelbeeld 
valt direct de grote streep links van de L van 
betalen op. afb. 4 laat één van de afbeeldin-
gen uit dit handboek zien. Deze grote streep 
wordt hierop aangegeven als fout 57. Fouten 
69 en 70 zijn ook aanwezig. Dit zegel blijkt 
dan ook afkomstig te zijn van positie 17.9 in de 
G-zetting (afb. 5).

Voorbeeld 3
Tot nu toe is de tanding steeds voldoende 
geweest om de zetting te bepalen. Vaak is dit 
echter niet zo. Neem als voorbeeld de 1 cent 
tanding 12½ welke drie oplagen kent in deze 
tanding, namelijk:
• 28 december 1889 (E-zetting);
• 9 juli 1892 (E-zetting);
• 9 september 1893 (G-zetting).

Hierboven zijn twee 1 cent zegels type III 
met tanding 12½ met min of meer dezelfde 
fouten afgebeeld (afb. 6+7). Met behulp 
van het handboek der postwaarden van 
Nederlandsch-Indië deel II is dit cliché te 
positioneren als E 3.7. In zetting G komt dit 
cliché volgens het handboek niet meer voor. 
Die mogelijkheid valt dus af. De 1 cent zegel 
afgebeeld (afb. 7) is gestempeld ‘.9 ..C .1’. 
Aangezien dit 1891 moet zijn is dit zegel dan 
ook afkomstig van de eerste oplage in de 
E-zetting van 28 december 1889. De andere 
zegel (afb. 6) is duidelijk ‘groenblauwachtig’ 
van kleur wat kenmerkend is voor de levering 
van 9 juli 1892. Ter vergelijking (afb. 8) een 
15 cent E 3.7 (levering 27 juni 1890). Te zien 
is dat de deuk in de rand rechtsboven zowel 
daar als bij de tweede oplage van de 1 cent 
E-zetting voorkomen terwijl deze deuk nog 
niet aanwezig is bij de eerste oplage van de 
1 cent E-zetting. Ook is te zien dat de T van 
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‘cent’ bij de vroegere oplagen (afb. 7+8) nog 
een breuk rechtsboven kent terwijl dit zetsel 
bij de tweede oplage van de 1 cent E-zetting 
vervangen is door een nieuw intact exemplaar.

Voorbeeld 4
Doordat het cliché op positie E 3.7 niet voor-
komt in zetting G blijft voorgaand voorbeeld 
relatief gemakkelijk. Er zijn immers dan nog 
maar twee opties waarbij de blauwdrukkleur 
tussen de beide oplagen duidelijk afwijkt. 
Dat het bepalen van een zetting of oplage 
soms bijna onmogelijk is zien we bij de 5 cent 
getand 12½. Hiervan zijn vanaf 1888 meer 
dan tien oplagen gedrukt. Deze komen voor 
in de opstellingen B, H, E, F en G. Hierbij komt 
de bekende plaatfout E.T voor. (afb. 9-13) In 
zetting B is dit cliché terug te vinden op 11.10. 
In H, E en F is deze fout terug te vinden op 
positie 12.7 en in zetting G op positie 14.2.
Omdat ze allemaal gelijk getand zijn zal 
nu ook weer gekeken moeten worden naar 
andere kenmerken. Met behulp van de fouten 
in blauwdruk en zwartdruk, de kleurnuances 
van de blauwdruk en het stempel zal ik laten 
zien dat alle zegels van een andere oplage zijn 
geweest.
In de portzegel (afb. 9) is linksonder duidelijk 
een beschadiging aan de rand te zien. Deze 
beschadiging komt bij de vroege oplagen voor 
en lijkt later te zijn bijgewerkt. Daardoor kan 
geconcludeerd worden dat dit een zegel uit 
de H- of (vroege) E-zetting is (1888-1889). Dit 
wordt daarnaast bevestigd door de diep don-
kere tint blauw in combinatie met een punt-
stempel. De G zetting is ook in een donkere 

tint blauw maar komt zelden of nooit voor 
met een puntstempel. Dit stempel is officieel 
namelijk vanaf 15 juni 1893 niet meer geldig. 
Daarnaast is ook de gebroken boog van 
de 5 (zwartdruk) een duidelijke aanwijzing 
dat hier geen sprake kan zijn van een late 
E-zetting, F-zetting of G-zetting. Het zetsel is 
dan vervangen door een intact exemplaar.
De kleurnuance groenblauwachtig (afb. 10) 
is kenmerkend voor de oplage van 9 juli 
1892 in de zetting F. afb. 11 toont een helder 
lichtblauwe blauwdruk gestempeld in (AU)G 
’92. Dit zegel moet dan ook afkomstig zijn uit 
(een latere oplage van) de E-zetting. 
Tot slot een exemplaar (afb. 12) wat donker 
van kleur is maar niet de andere kenmerken 
heeft zoals beschreven bij afbeelding 9. De 
punt tussen de E en T is minder fors en daar-
naast staat er een heel klein stipje linksonder 
in de witte cirkel.  Overigens is de zegel van de 
vroegere oplagen (afb. 9) dieper donker-
blauw van kleur dan in de G-zetting. Ter 
vergelijk een strip van de 25 cent 14.1+14.2 
(E.T)+14.3. (afb. 13) Zoals eerder aangeven is 
deze getand 12½ en altijd in de G-zetting. 

Zelf aan de slag met de literatuur
Hieronder nog wat informatie om het 
 gemakkelijker te maken zelf aan de slag te 
gaan.
Om meer te leren over de aspecten van deze 
emissie kunt het best het supplement uit het 
Handboek Postwaarden Nederland1 bestu-
deren. De verschillende zettingen en fasen 
worden uitgebreid besproken en daarnaast 
bevat dit supplement een overzicht van alle 

afleveringen van de portzegels. Uiteraard 
komen ook nog veel andere interessante 
aspecten van deze emissie aan de orde.
Wilt u vervolgens zelf gaan positioneren 
dan is het handboek der postwaarden van 
Nederlandsch-Indië deel II (1924)2 zo onge-
veer onmisbaar. In dit meer dan 90 jaar oude 
boekwerk is getracht om per zetting de ken-
merken in de blauwdruk van ieder zegel te 
beschrijven. Kanttekening is dat op de hand-
gemaakte afbeeldingen fouten wel eens op 
een verkeerde plaats of in afwijkende vorm 
zijn ingetekend. Daarnaast heeft men soms 
vreemde conclusies getrokken door te stellen 
dat een fout die in de ene zetting aanwezig is, 
in de volgende zetting niet aanwezig zou zijn, 
om vervolgens in de daaropvolgende zetting 
weer terug te keren op exact dezelfde plaats 
en in dezelfde vorm.Het boek behandelt deze 
portzegels in zijn geheel. Ook van de Neder-
landse waarden wordt informatie gegeven 
(zoals oplagen, zettingen en dergelijke).

Vergelijkingsmateriaal
In de meest ideale situatie heeft u complete 
vellen, veldelen, blokken, strips en paren. 
Niet alleen is het positioneren gemak-
kelijker bij grotere eenheden, ook zorgt dit 
ervoor dat u vergelijkingsmateriaal heeft. 
Van de overzeese ‘zuster’-emissies worden 
overigens nog wel eens vellen of veldelen 
aangeboden. Ook bestaande reconstructies 
kunnen u helpen, alhoewel hierin natuurlijk 
fouten kunnen zitten. Heeft u alleen losse 
exemplaren dan heeft u de literatuur nodig 
bij het positioneren.

Alle begin is moeilijk
Zoals wel vaker zal het in het begin niet 
meevallen en zult u zeker niet in staat 
zijn elk  zegel direct te positioneren. Ik heb 
gemerkt dat het vaak helpt een zegel weg 
te leggen en er later nog eens met een 
frisse blik naar te kijken. Vaak vallen je dan 
ineens andere foutjes op waardoor je wel 
de positie kunt bepalen. Hoe meer zegels u 
bestudeert hoe gemakkelijker het zal worden. 
 Doorzetten dus.
Zoals u in bovenstaande voorbeelden heeft 
gezien wordt de complexiteit ook mede ver-
oorzaakt door de mogelijke oplossingen die er 
zijn. Wilt u relatief gemakkelijk (en goedkoop) 
starten dan kunt u zich het best richten op 
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13

14

bijvoorbeeld de 15 cent (E-zetting), 20 cent 
(G-zetting) en 25 cent (G-zetting) in tanding 
12½. U kunt zich dan uitsluitend bezig houden 
met het positioneren zelf en hoeft niet na te 
denken over de juiste zetting. Daarnaast heb-
ben de latere zettingen vaak het voordeel dat 
hierop veel meer fouten aanwezig zijn dan bij 
de vroege oplagen in bijvoorbeeld de B zetting.
Wie kan de zegels op afbeelding 14 positione-
ren met behulp van afbeelding 4 en 5? Bent 

u de eerste die ze allemaal juist positioneert, 
dan krijgt u de zegels thuisgestuurd. Wordt dit 
de start van uw eerste reconstructie?!

Oproep
Heeft u reconstructies uit de collectie  Verbeek 
of ander interessant studiemateriaal? Of heeft 
u portzegels van 5 of 10 cent gestempeld voor 
1889? Dan hoor ik graag van u! Met scans in 
goede kwaliteit of het materiaal zelf zou u me 

enorm kunnen helpen bij het doen van mijn 
studies. Hartelijk dank. dhpmsmits@hotmail.nl 
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(1994–heden). Handboek postwaarden Nederland, 
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n Duitsland was het de gewoonte om 
ontbrekend port met blauw potlood 
op de poststukken te vermelden. Dit 
bedrag werd dan bij de geadresseer-

de geïnd. De geadresseerde kon het stuk ook 
weigeren, het poststuk ging dan retour afzen-
der waar alsnog het ontbrekende port werd 
geïnd. Deze manier van doen werd ook door de 

postdirectie van de FSD overgenomen. 
Duitsland kende geen portzegels maar de post 
van de FSD gaf op 1 oktober 1921 wel zulke 
zegels uit. Ongetwijfeld ingegeven door de po-
pulariteit van filatelistisch Danzig in die tijd en 
het kon de inkomsten van extra zegelverkoop 
goed gebruiken.
De eerste zegels verschenen in twee oplagen. 

Nadat het verdrag van Versailles op 10 januari 1920 in werking 
was getreden en het gebied van de Freie Stadt Danzig (FSD) van het 
Duitse Rijk was afgescheiden, moest hier een nieuwe ‘posthoogheid’ 
en de daarbij behorende postale diensten worden gecreëerd. In 
eerste instantie bleven vele tarieven tot mei 1920 gelijk aan die van 
het Duitse Rijk daarna hielden ze geen gelijke tred meer.
door Ton Hulkenberg

I

Het strafport in de Freie 
Stadt Danzig 1920-1939

De eerste is donkerder van kleur. In 1922 
verschenen er vervangingswaarden en vanaf ja-
nuari 1923 opnieuw nieuwe waarden met steeds 
hogere nominale waarden als gevolg van de 
als maar verder schrijdende inflatie. Tenslotte 
verschenen eind oktober 1923 nog opdrukwaar-
den van 5000 tot 100.000 mark. Deze laatste 
uitgifte is vrijwel niet op stuk te vinden en veel 
losse zegels zijn nagestempeld. Zoals alle losse 
zegels uit de inflatietijd is het raadzaam ook de 
strafportzegels uit die tijd te laten keuren.
In Danzig stad had alleen het hoofdpost-
kantoor de mogelijkheid om strafport toe te 
kennen. De dienst die zich er mee bezighield 
gebruikte vrijwel altijd het stempel Danzig * 1 s.

De beginperiode
Voor de uitgifte van de portzegels hanteerde 
men in de FSD het Duitse systeem in combi-

S P E C I A L  2 0 1 5  P O R T

1

2

4



 MAART 2015 FILATELIE 173

natie met een zogenoemd portstempel. Dit 
waren stempels zonder datum. In de FSD zijn 
2 van deze stempels gebruikt. De eerste was 
het oude stempel Danzig * 1 a (afb. 1) en was 
in gebruik tussen augustus 1916 en sep-
tember 1921. De ander Danzig 1 * k was een 
stempel dat al dienst deed een eeuw eerder en 
nu opnieuw van stal was gehaald en gebruikt 
is tussen december 1919 en september 1921 
(afb. 2). Dit laatste stempel is het zeldzaam-
ste. Ten slotte was er een echt portostempel 
Danzig 1 Porto bekend van oktober 1919 tot 
april 1922 (afb. 3).

De inflatieperiode 1921 tot  
eind oktober 1923
De post heeft ruim gebruik gemaakt van de 
portzegels in deze periode. In afb. 4-6 ziet u 
verschillende voorbeelden.

Naar mate de inflatie vorderde was het straf-
porto niet meer eenvoudig met de bestaande 
zegels te verrekenen en ging men over tot 
gebruik van gewone zegels als portzegels 
(afb. 7). Ook de tweede stad van het land, 
Zoppot, had met een opdruk T in een cirkel 
eigen eigentijdse portzegels geschapen. Van 
deze opdrukken (afb. 8) zijn veel vervalsingen 
bekend. Het advies is dan ook: alleen aanko-
pen met een recente keur.

De Danziger Guldenperiode
De inflatie eindigde in de FSD op 1 november 
1923 met de introductie van de Danziger gul-
den. Al op 24 november verschenen er nieuwe 
portzegels (afb. 9-10).
Eind 1927 en eind 1932 verschenen er nieuwe 
waarden, meest door opdrukken op niet meer 
gangbare oudere zegels uit 1923. Tenslotte 

komen er in 1938/39 nieuwe zegels, nu met 
watermerk hakenkruis. Echt gebruikt zijn deze 
zegels moeilijk te vinden.

Invorderen port zonder kosten
Op grond van UPU-afspraken is bepaald dat 
het land dat strafport incasseert deze inkom-
sten zelf mag houden. Ten gevolge van de 
slechte staatsfinanciën, was de Danziger Post 
altijd actief om waar nodig strafport te innen 
maar wilde ook voorkomen dat er in het bui-
tenland strafport geïncasseerd kon worden. In 
het laatste geval ging de post bij de inzenders 
langs met een kaart waarop het te weinig 
betaalde port al was opgeplakt en verzocht 
dan het te weinig betaalde alsnog te voldoen. 
Op deze wijze bleven de inkomsten in de FSD 
en hoefden zowel afzender en geadresseerde 
geen strafport te betalen (afb. 11-12).

3 8

5

7 9

6
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Dienstbrieven met verplicht porto
Niet alle dienstbrieven waren portvrij. Als 
overheden post verstuurden naar particulie-
ren en het was in het belang van die geadres-
seerde dan kon een overheidsdienst die post 
versturen onder de noemer van Portopflichtige 
Dienstsache. De brief ging dan ongefrankeerd 
naar geadresseerde die dan het verschuldigde 
port moest betalen. In zo’n geval werd ook 
geen strafport geheven maar werden er wel 
portzegels geplakt (afb. 13).

Oktober 1939

Na het uitbreken van de oorlog in september 
1939 en de inlijving van de FSD bij Duitsland 
bleven de oude postwaarden van de FSD 

nog tot 1 oktober geldig voor frankering. 
Vanaf 28 september kon men de zogenoemde 
Danziger afscheidsserie kopen die dan vanaf 
1 oktober geldig was. Deze serie was in Duitse 
pfennig en mark. Gelijkertijd introduceerde 
de post op die datum de Duitse tarieven in de 
voormalige FSD. Ook het Duitse strafportsys-
teem trad nu in werking. Tweemaal het ontbre-
kende bedrag afgerond op 5 pfennig moest de 
geadresseerde betalen (afb. 14).  Gedurende 
de maand oktober bleven de meeste strafport-
zegels van de voormalige FSD nog in gebruik. 
De nominale waarde werd nu in pfennig gere-
kend. Post met deze zegels uit oktober zijn erg 
schaars (afb.15). Na 31 oktober waren ook in 
de voormalige FSD, net als in Duitsland, geen 
portzegels meer in omloop.
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Brievenbeurslezing
Zaterdag 4 april: Interactieve lezingen
(in de bovenzaal):
13.00 – 13.30 uur:
De postgeschiedenis van Waddinxveen,
Rien de Jong
13.30 – 14.00 uur:
Bijzondere opties Nederland verzamelen,
Ruud Verberne
14.00 – 14.30 uur:
WOII: Duitse censuur op postverbin-
dingen met Nederland,
Hans van der Horst

Aansluitend zal de jury de winnaar
van deze eerste Brievenbeurslezing
bekendmaken.
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e meest voor de hand lig-
gende reden voor een van 
verhoogd port voorzien 
poststuk is een te lage 

frankering: dit kan door het niet 
op de hoogte zijn van de tarieven, 
een kwestie van nonchalance of het 
poststuk is zwaarder dan vooraf is 
ingeschat.
Een ander verhaal wordt het als de 
afzender, al dan niet bewust, een 
poststuk van een onjuiste franke-
ring voorziet. 

Inhoud artikel
Dit artikel gaat uitsluitend over 
beporte  stukken wegens: 
• Ongeldigheid van de frankering 

wegens overschrijding van de 
geldigheidsdatum;

• Gebruik van ongeoorloofde 
zegels  uitgeknipte-, gehalveerde-, 
gebruikte-, plak-, spaar- of belas-
tingzegels);

• Buitenlandse postzegels gebruikt 
in  Nederland.

• Nederlandse postzegels gebruikt 
in het buitenland;

Naast de beporting wordt zoveel 
mogelijk aandacht geschonken aan 
de diverse aanduidingen/bemer-
kingen ten aanzien van de ‘foute 
frankering’. Dit kunnen geschreven 

In de volksmond werd in het verleden uitsluitend 
gesproken over ‘strafport’. In verzamelaars-
kringen wordt al weer geruime tijd gesproken 
over verhoogd port of verhoogd recht.
door Adam van der Linden

D

Verhoogd port wegens ongeldige frankering
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Overschrijding einde geldigheid

1. Alpnach Stad, 2 september 1897. Envelopje met bestemming Utrecht. Tarief: 
25 rappen tot 20 gram. Het tekort is ontstaan omdat de ingedrukte 10 rappen zegel 
niet meer geldig was. Volgens de portregels is het tekort verdubbeld wat in Neder-
land tot 10 cent verhoogd port leidde i.v.m. de koersverhouding Zwitserse franc - 
Nederlandse gulden. De postwaarde van 10 rappen is omlijnd, aangevuld met nullen.

2. Amsterdam, 20 juli 1908. Lokale brief, tarief 3 cent tot 15 gram. De zegel van ½ cent 
was niet meer geldig (31.12.1899) zodat het tekort ½ cent bedroeg. Het verhoogd port 
was in deze periode 5 cent zodat de naheffing 5½ cent bedroeg, datum 21 juli 1908.

3. Stettin, 11 april 1938. Brief met bestemming Amsterdam. Tarief: 25 pfennig tot 20 gram. 
De zegels zijn uitgegeven in 1928 als de serie ‘Reichspräsidenten’. De zegels met beeltenis 
van Ebert (10 pfennig) zijn per 30.6.1934 buiten gebruik gesteld, de zegels met Hinden-
burg (15 pfennig) per 31.12.1935. Beporting in Nederland tweemaal het tekort, 25 cent 
 (verhouding gulden - mark, 2 : 1). De postzegels zijn tegen de voorschriften gestempeld.

4. Leiden, 13 januari 1941. Brief met bestemming Arnhem. Tarief: vanaf 20.8.1940 tot 
1.11.1946 7½ cent voor een interlokale brief tot 20 gram. De 5 cent jubileumzegel van 1938 
was geldig tot 31.12.1939. Het tekort werd daardoor 4½ cent en volgens de portregels 
verdubbeld tot 9 cent. Omlijning van de 5 cent zegel, niet afgestempeld, aangevuld met twee 
nullen. Tussen deze twee nullen is met potlood (erg vaag weergegeven) een ‘Z’ geplaatst 
zodat de afkorting O Z O ontstaat. Dit gebaar werd door oranjegezinde postbodes gedaan. 
Het betekent ‘Oranje Zal Overwinnen’.

aanduidingen zijn, stempels of 
omlijningen van de frankering. De 
algemene regel was een omlij-
ning van de postzegel(s) plus het 
aanbrengen van één of meer nullen. 
Tevens mocht de postzegel niet met 
een dagtekeningstempel worden 
ontwaard. Grote kantoren beschik-
ten over een stempel met bijpas-
sende tekst. 
Binnen een categorie wordt de 
datumvolgorde gehanteerd.

Geraadpleegde bronnen
• 1979, Drs. L. Goldhoorn, van een halve 
cent tot één gulden vijf en zeventig. Een 
overzicht van de Nederlandse portzegels. 
Uitgave Po & Po.
• 1992/1993, Drs. H. Buitenkamp en E. 
Müller, Catalogus Postzegels op brief.
• 1988, E. & M. Deneumostier, Tarifs 
Postaux Internationaux.
• 1995, ZACK, Die Posttaxen der Schweiz 
ab 1875 nach den Ausland.
• Catalogus Postzegels van Nederland & 
Overzeese Rijksdelen.
• Michel, Briefe-Katalog Deutschland.
• Eigen onderzoek en verzameling.
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Gebruik van ongeoorloofde zegels

5. Rotterdam, 11 december 1945. Lokaal verzonden brief binnen Rotterdam. 
Tarief: vanaf 20.8.1940 tot 1.11.1946 5 cent tot 20 gram. Einde geldigheid 
van de traliezegels 31.3.1944. De ongeldigheid is aangegeven door een 
potlood omlijning. De brief is voorzien van verhoogd port met tweemaal 
het tekort, 10 cent. De ongeldige postzegel is tegen de regels gestempeld. 

6. Rotterdam, 12 augustus 1946. Brief met bestemming Amsterdam. Tarief: vanaf 
20.8.1940 tot 1.11.1946 7½ cent. De zegel van 5 cent was per 31 mei 1946 ongeldig, 
dus een tekort van 2½ cent. Ongeldig gemaakt volgens de regels, omlijning plus 
nullen. Het verhoogd port bedroeg tweemaal het tekort, dus 5 cent. 

7. Badhoevedorp, 7 september 1964. Brief met bestemming Amsterdam. Tarief: brief tot 
20 gram vanaf 1.7.1964 tot 1.6.1965 15 cent. De frankering met kinderzegels van 1962 
zijn per 31.12.1963 buiten gebruik gesteld. Beport met het dubbele van het tarief van 
15 cent is 30 cent, voldaan met de Postalia stempelmachine. Tegen de regels afgestempeld 
met het dag-tekeningstempel van Badhoevedorp. Duidelijk paars stempel gebruikte 
 frankeerzegel ongeldig (zonder ‘S’).

8. Utrecht-Station, 15 juni 1966. Brief met 
bestemming Den Haag. Tarief: brief tot 20 gram 
20 cent. Einde geldigheid van de kinderzegel 
(1963) van 4 cent was 31.12.1964 zodat  verhoogd 
port moest worden betaald. De brief had een 
overfrankering van 2 cent zodat het tekort 2 cent 
werd. Vanaf 1.1.1966 was het minimum verhoogd 
port 15 cent. De brief werd wegens voortdurende 
afwezigheid retour gezonden, zie de diverse 
aantekeningen en stempels. Het verhoogd port 
werd nietig verklaard (groot rechthoekig zwart 
stempel over het Postalia stempel).

9. Utrecht, 5 juli 1966. Kopie van de 
achterzijde met het Postalia stempel van 
15 cent. De afzender moest volgens de 
postwet alsnog het verhoogd port betalen. 

10. Manchester, 19 mei 1900. Briefje met bestemming Rotterdam. Tarief 
2½ pence tot 15 gram. Het tekort is ontstaan omdat een halve zegel is gebruikt. 
Dit was enkel toegestaan aan het loket indien bepaalde waardes niet meer 
 aanwezig waren. Het tekort van ½ pence (5 goudcentimes, 2½ cent) is weer-
gegeven met de letter “5” en is in Nederland verdubbeld tot 5 cent verhoogd port.

11. Brussel, 11 december 1921. Briefje met bestemming Schooten bij Haarlem. 
Tarief: België naar Nederland vanaf 1.3.1921 40 centimes, voorkeurstarief. 
Het is duidelijk dat de zegel van 1 Franc reeds is gebruikt, dus postzegelfraude 
(dit werd in Duitsland met een flinke boete bestraft). In Nederland werd dit 
afgedaan met een beporting van 30 cent, tweemaal het tarief van Nederland naar 
België. Geschreven met paars potlood in België: “Timbre ayant servi, nul 0,80”.
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Buitenlandse postzegels gebruikt in Nederland

Nederlandse postzegels gebruikt in het buitenland

12. Bijdorp (voorschoten), 27 augustus 1927. Briefkaart met bestemming Zoeterwoude. 
Het briefkaarttarief van 5 cent werd voldaan door een uitgeknipte zegel uit een brief-
kaart. Tot het begin van de jaren tachtig was dit in Nederland niet toegestaan zodat de 
briefkaart met een verhoogd port werd belast van 10 cent.

13. Cadzand, 31 juli 1967. Ansichtkaart met bestemming Vaals. Tarief: vanaf 1.2.1967 
tot 1.2.1969 15 cent. Verhoogd port 30 cent voldaan met een combinatie van portzegels 
en postzegels. Uiteraard werd de Végé zegel ongeldig verklaard.

14. Utrecht, 14 augustus 1919. Enveloppe 
met visitekaartje met bestemming  
’s-Gravenhage. Tarief: drukwerk, 
 visitekaartje in open omslag vanaf 
1.4.1871 tot 1.11.1919 tot 50 gram 1 cent. 
Beport met tweemaal het tekort is 2 cent. 
Het envelopje is kennelijk meegenomen 
op reis naar Nederland en in Utrecht op 
de bus gedaan. Het Belgisch port voor een 
drukwerkje naar Nederland was op zich 
voldoende. De ongeldigheid in aangege-
ven met een omlijning en een NUL.

15. Kohlscheid/Kerkrade, 23 augustus 1930. Brief met bestemming Heerlen. Tarief: brief 
tot 20 gram van Duitsland naar Nederland met grenstarief vanaf 1.8.1927 tot 15.1.1932 
15 pfennig. De brief is echter over de grens gepost in Kerkrade zodat de Duitse postzegel 
niet meer geldig was. Beport volgens het dubbele van het Nederlandse binnenlandse tarief 
(grenstarief) van 6 cent is 12 cent.

16. Davos Dorf, 6 februari 1940. Voorgefrankeerde Nederlandse antwoordbrief terug-
gestuurd uit Zwitserland met 12½ cent aan Nederlandse postzegels met bestemming 
Eindhoven. Het Zwitserse tarief naar Nederland bedroeg 20 rappen. Wegens ongeldigheid 
in het buitenland in Nederland belast met 25 cent verhoogd port, het dubbele van 12½ cent 
dat het tarief naar het buitenland was. 

17. St. Vith, 21 juli 1952. Voorgefrankeerde antwoordbrief met bestemming Roermond. De 
brief is echter uit België teruggestuurd met een Nederlandse postzegel van 12 cent. Het 
voorkeurstarief naar België bedroeg 10 cent tot 20 gram. De brief is belast met 20 cent 
verhoogd port, het dubbele hiervan. In België wist men niet goed raad met de berekening 
van het port, zie de cijfers linksboven. Post aan gevangenen moest zijn voorzien met het 
strookje van de gevangenis met daarop het nummer van de gevangene. Firmaperforatie 
S.B. in de postzegel. Voor portberekening op uit het buitenland komende brieven werd vaak 
het Nederlandse port naar het buitenland genomen en verdubbeld.
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In een tijd waarin je nog geen 
mobieltjes had en ook internet 

nog niet bestond, was het niet 
altijd eenvoudig om in contact te 
blijven met familie, vrienden en 
zakenrelaties. Je kon wel bellen, 
maar via een vaste telefoon. Helaas 
was het lang niet zo dat iedereen 
een telefoon in huis had. Om in 
contact te komen of te blijven 
schreef je dus een brief. Als iemand 
op vakantie was, kon het een tijd 

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

Een service 
van de post

D eze maand is het precies 
65 jaar geleden dat de eerste 

Posthoorn van de drukpersen 
verscheen. Op de voorpagina van 
het viertellende blad schrijft de 
“voorzitter van de Contactcom-
missie” voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland: ‘“De 
Posthoorn” wil je helpen, vooral 
het interessante van de zegels te 
laten zien’. En dat is precies wat 
wij nu al 65 jaar doen en inmiddels 
niet alleen het interessante van 
postzegels, maar ook van andere 

duren voordat hij de brief kon 
lezen en beantwoorden. De post 
deed haar best om haar klanten 
van dienst te zijn. Zo kon een brief 
doorgestuurd worden naar het 
vakantieadres. Dat was niet gratis. 
Als bijvoorbeeld iemand woonde in 
dezelfde plaats als degene die de 
brief had geschreven, was het port 
lager dan wanneer de geadres-
seerde in een andere stad woonde. 
Dat lagere port werd lokaalport 
genoemd. Als het vakantieadres in 
een ander deel van het land was 
moest er bovenop het lokaalport 
het verschil betaald worden tussen 
het gewone port en het lokaalport. 
In het geval van de afgebeelde 
brief uit 1932 was dat 1 cent. Die 
ene cent moest aan de postbestel-
ler betaald worden. Er werd op de 
brief een poRtzegel geplakt van 
1 cent, geen poStzegel.

Posthoorn 65 jaar!

Postzegels ver-
za melen is een 

boeiende en leerzame 
bezigheid. Hetzij, dat 
men belang stelt in de 
technische zijde ervan, 
zoals het nagaan van 
plaatverschillen en 
druktechnieken, het zoeken naar 
plaatfouten of het meten van 
tandingen of dat men zich meer 
aangetrokken voelt tot het bestu-
deren van de afbeeldingen. Uren 
van ontspanning zullen steeds ons 
deel zijn.
De technische zijde van het 
post zegelsverzamelen wordt in 
de komende artikelen 
maar weinig aangeroerd. 
Het is vooral mijn doel 
geweest de jeugdige 
verzamelaars belang 
te doen stellen in de 
voor stellingen, die op de 
postzegels voorkomen 

en hun daarvan iets te 
vertellen. Op deze wijze 
wordt het aangename 
met het leerzame verbon-
den. Want de voorstel-
lingen op de postzegels 
bevatten een schat van 
kennis op velerlei gebied.

Geschiedenis, vervoer, ontdekkings-
reizen, zeevaarten, poolonderzoek, 
dieren, planten, sport, wetenschap, 
heraldiek (wapenkunde), let-
terkunde, muziek, aardrijkskunde, 
land- en volkenkunde, handel en 
industrie, enz., over deze onder-
werpen lichten de postzegels ons 
in. Om jullie, jonge verzamelaars te 

helpen bij het samenstellen 
van een beeldverzameling 
(tegenwoordig noemt 
men dit een thematische 
verzameling - red.), heb ik 
een reeks artikelen tot jullie 
voorlichting samengesteld.
M.J. van Heerdt Kolff

filatelistische elementen. De eerste 
redacteur was Johan de Jong. Hij 
eindigde zijn inleidend praatje 
met de woorden: “Mijn wens is dat 
De Posthoorn een goed onthaal 
bij jullie zal vinden en dat jullie 
zult zeggen: “Dat is nou net, wat 
ik zoek!”” Zijn werk werd in 1956  
overgenomen W. Waayenberg en 
tien jaar later door Joop Bouwman. 
Op de foto krijgt hij de gouden 
speld van JFN uit handen van de 
toenmalige voorzitter Kees van 
Kempen. Dat was in 1986 toen het 

redacteurschap overging op Evert 
Boelens. Het is nu alweer tien jaar 
geleden dat de eerste Posthoorn 
als katern in Filatelie verscheen 
en we hopen daar nog vele jaren 
mee door te kunnen gaan. Speciaal 
voor ons jubileum hebben we een 
artikel uit het allereerste nummer 

van De Posthoorn overgenomen. 
De taal is misschien ouderwets, 
maar de strekking van het artikeltje 
blijft nog recht overeind staan. De 
tekst is geschreven door Maria van 
Heerdt-Kolff (1899-1972). Deze 
barones zou jarenlang haar mede-
werking aan De Posthoorn verlenen. 
Ze had twee grote passies: paard-
rijden en postzegels verzamelen. Ze 
heeft heel veel boekjes geschreven 
over thematisch onderwerpen vol 
informatie die je kunt gebruiken bij 
het opzetten van een inzending.

www.stampkids.nl
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Port betaald 
Op 29 mei 2002 kregen alle Nederlandse 
adressen een brief bezorgd met deze 
postzegel. Het was een aankondiging dat 
de PTT haar naam ging veranderen in 
TPG. Deze zegel werd maar één dag uit-
gegeven en zou dus behoorlijk zeldzaam 
kunnen worden.

 

 

 

i

PostscriptumPostscriptum

Wist je dat…

JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Nog maar een paar weken en 
dan vieren we weer de Dag van 
de Jeugdfilatelie! Jullie komen 
toch ook? Dan kunnen we er 
zijn allen een groot postzegel-
feest van maken.
Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

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

Port betalen, heb jij dat wel eens 
moeten doen? Dat gaat tegenwoordig 
anders dan vroeger. Omdat we de port-
zegels in onze collectie tegenkomen, 
is het wel interessant om daar eens 
wat meer over te ontdekken. 
 

Draagloon 
Het woord Port komt van het Italiaanse 
“porto” en dat betekent “draagloon”. Als 
er niet genoeg postzegels op een brief 
zaten, moest degene die de brief kreeg, 
daarvoor betalen. Niet degene die de brief 
verstuurde, maar degene die hem ontving, 
moest die extra port betalen. Het bewijs 
van die betaling was de portzegel. Wel pech 
als je de brief weigerde! Moest de postbode 
hem weer meenemen.

Strafport 
Eerst was het zo, dat degene die de brief 
kreeg, alleen het bedrag dat te kort was, 
moest bijbetalen. Later kwam daar een 
boete bij, en toen noemde men de 
port: strafport. Er moest behoorlijk 
wat geld bij, en dat is tegen-
woordig nog steeds zo. Je krijgt 
een kaart die vast zit aan je brief 
en daar moet je het bedrag aan 
postzegels op plakken. 

...de hop een van de meest 
opvallende vogels is? Deze vogel 
is gemakkelijk te herkennen aan 
zijn aparte kuif met zwarte puntjes. 
Heel lang geleden kwam de hop 
ook in Nederland voor, maar 
tegenwoordig verblijft hij het liefst 
in wat warmere streken. In Spanje 
wordt hij veel gezien. De hop is ook 

een vreemde snoeshaan. Hij maakt 
zijn nest nooit schoon. Het vrouwtje 
verspreid nog eens een verve-
lende stank uit een klier onder haar 
staart. De hop wordt daarom wel 
drekhaan genoemd, drek is mest. 
Zijn roep is “hoep, hoep, hoep”, 
vandaar zijn naam. Hop is trouwens 
ook de naam van een plant, die 

wordt gebruikt bij het maken van 
bier. Maar of de hop ook bier lust, 
dat weet ik niet.
Toon Oomens

Nijntje bezoekt Dag 
van de Jeugdfilatelie

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

2015 in Den Bosch gevierd. Dat 
gebeurt tijdens de tentoon-
stelling Hertogpost, dat al op 
20 maart de deuren opent. 
Er zijn verschillende jeugd-
inzendingen te zien en worden 
leuke activiteiten voor jonge 
bezoekers georganiseerd. Als je 
een fan bent van Dick Bruna’s 
Nijntje kun je je hart ophalen. 

Het populaire konijntje zal 
namelijk de tentoonstelling 
bezoeken. Iedereen die dat 
wil kan met haar op de foto. 
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 ge-
houden in de Maaspoort Sports 
& Events, Marathonloop 1 in 
Den Bosch.

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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Portvrijdom
Er zijn situaties waarin je geen geld hoeft te 
betalen om je brief te versturen, dus geen 
port hoeft te betalen. Dat is bijvoorbeeld als 
je in het leger zit. Deze enveloppe werd ver-
stuurd uit Nederlands-Indië en daar hoefde 
geen postzegel op. Zoiets heet: portvrijdom.

Veldpost
Deze enveloppe is verstuurd in oorlogstijd, 
kijk maar naar het stempel. Ook op deze 
brief hoefde geen postzegel te worden 
geplakt: op veldpost gold ook portvrijdom.

Port betaald 
Als bedrijven veel brieven moeten versturen, 
worden dat grote pakketten die bij het 
postkantoor worden afgeleverd. Daar gaan 

Mooi Roosendaal

de mensen niet allemaal stuk 
voor stuk een postzegeltje 
op plakken, dat gaat anders. 
Zulke bedrijven hebben met 
PostNL afgesproken, dat ze de 
enveloppen mogen versturen 
en dat er op de voorkant 
gedrukt staat: port betaald. Je 
hebt ze vast wel eens gezien. 
Maar, nu kwam PostNL met 
een plan. Ze merkten, dat 
mensen een enveloppe met 
een mooie postzegel tòch net 
wat leuker vonden. En de men-
sen lazen deze post nèt wat 
beter. Dus verzonnen ze zegels 
voor dat stukje “port betaald”. 

Op deze zegels staat dus “port 
betaald”, maar let goed op: het 
zijn géén postzegels.

Weer wat geleerd
Zo vergaat het mij iedere keer 
als ik wat moet onderzoeken 
over postzegels. Er duiken 
steeds weer bijzondere feiten 
op, die ik niet kende. En is dat 
nu niet het leuke van filatelie? 
Dat je onverwachte ontdek-
kingen doet? Dat er dingen 
gebeuren die je niet had 
voorzien? Succes er mee!
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Het Brabantse stadje Roosendaal is 
bij de meeste Nederlanders bekend 

 vanwege zijn treinstation. Nadat er spoor-
lijnen waren aangelegd naar Antwerpen en 
Breda werd Roosendaal steeds belangrijker 
voor de spoorwegen. In 1907 werd er een 
groot stationscomplex in gebruik genomen. 
Er is echter meer in het stadje dat een 
velletje postzegels rechtvaardigde. Zo 
zijn er de watertoren en het museum Het 
Tongelerlohuys, waar je nu bijvoorbeeld 
een tentoonstelling over Belgische vluch-
telingen in de Eerste Wereldoorlog kunt 
zien. Het museum is gevestigd in de oude 
pastorie van de Sint-Janskerk, die nog een 
middeleeuwse toren heeft. Ook de moeite 

waard zijn de Onze Lieve Vrouwekerk en 
het Raadhuis. 
Wist je dat tijdens het carnaval de 
stad Tullepetaon heet? Dat is een 
verbastering van het Franse woord voor 
parelhoen,”pule  pintade”. De echte naam 
van de stad verwijst naar “het dal der 
rozen”. De heilige Maria werd in de Mid-
deleeuwen vaak door bloemen gesymbo-
liseerd. De roos was het symbool van het 
perfecte. De eerste kapel in Roosendaal 
was aan Maria gewijd. 
Op het velletje zie je ook een lachende 
kleuter. Het plaatje stond vroeger op de 
Ligapakken. De fabriek van deze bekende 
koeken stond tot 1992 in Roosendaal. 

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. 
Je ziet al dat er iets bijzonders met 
deze zegels aan de hand is: ze horen bij 
elkaar, maar je kan ze ook losscheuren 

en apart plakken. We noemen ze “door-
lopers”. De bekendste Nederlandse 
doorlopers zijn de koeien, uit 1972. Niet 
alleen in Nederland, maar ook in vele 
andere landen zijn doorlopers te vinden. 
Wel een idee voor een bijzondere 
verzameling, denk ik.
Willeke ten Noever Bakker

De twaalf 
filatelistische 
elementen
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p het jamboreeterrein bevond zich 
een postkantoor van 21 x 13 meter. 
Hierin waren ondergebracht de post- 
telegraaf- en telefoondiensten. Voor 

de post was er een ruimte van 10 x 8 meter en 
een wachtruimte van 13 x 5 meter. (afb. 1)
Op werkdagen was het postkantoor ge-
opend van 8.00 tot 20.00 uur. Op topdagen 
verwerkte het postkantoor meer dan 50.000 
stuks post. In totaal werden er 573.344 stuks 
brieven, briefkaarten en drukwerken verzon-
den tussen 19 juli en 14 augustus. Daarnaast 
ook nog 1012 aangetekende stukken en 1767 
expresse stukken. Er werd 3 x per dag post 

besteld om 7.00 uur, 12.00 uur en 17.00 uur. 
Als de luchtpost uit Nederlands Indië binnen 
kwam vond er een extra bestelling plaats. Op 
de jamboree hingen 12 hangbussen die 8 maal 
per dag gelicht werden. (afb. 2)

Inkomende post
Inkomende post was er ook. In totaal werden 
er 316.523 inkomende brieven briefkaarten 
en drukwerk geteld. Daarnaast ook nog 
1260 aangetekende en 1431 expresse stukken. 
Daarbij zaten bijna 2000 poststukken die on-
voldoende gefrankeerd waren, bijna allemaal 
afkomstig uit Engeland (U.K.). 

In 1937 vond de 5e wereld jamboree plaats in Nederland, deze werd gehouden 
op het landgoed van Jhr. Barnaart te Vogelenzang (vlakbij Haarlem). Zo’n 29.000 
padvinders verbleven op het jamboree terrein en ruim 600.000 bezoekers 
kwamen kijken naar deze gebeurtenis, de top attractie van het jaar 1937. 
door Fred Maarssen

O

Met port belaste stukken verzonden 
van en naar de Wereld Jamboree 1937
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Afb. 3. Inkomende brief uit Winscombe Somerset Engeland verzonden 5 augus-
tus 1937 gefrankeerd met 2 x 1 pence, T 10 in 6 kantig stempel, handgeschreven 
in rood 5, beport met portzegel van 5 cent, afgestempeld -8.VIII.-8 met het 
speciale jamboree stempel met nr. 2 in het stempel. (handstempel)

Links: Afb. 4. Inkomende brief (postwaardestuk) uit Peacehaven East Sussex England, verzonden 
4 augustus 1937, voorgefrankeerd met 1 ½ pence, T 20 in 6 kantig stempel, handgeschreven 10 in 
rood en beport met portzegel 10 cent, afgestempeld met jamboree stempel nr. 3. (hamerstempel)

Afb. 5

Het grote aantal met port belaste stukken 
afkomstig uit Engeland komt door een fout 
in de brief met informatie die aan de ouders 
werd verstuurd voor de jamboree door de 
Engelse contingents-leiding, hierin stonden 
de port tarieven naar Nederland verkeerd 
vermeld. Op een brief van Engeland naar 
Nederland moest 2 ½ pence betaald wor-
den, op een briefkaart 1 ½ pence. 
De met strafport belaste poststukken 
werden ingeschreven in een register en met 
rood potlood werden de registernummers 
op de brieven vermeld resp. 779 en 424. 
(afb. 3+4) 
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Met port belast
De belaste poststukken werden met een 
begeleidend briefje afgeleverd bij de padvin-
ders in het kamp, in dit briefje het verzoek om 
de strafport nog even te komen betalen op 
het postkantoor, de post ging er vanuit dat de 
padvinders deze wel zouden komen betalen. 
Toen dit in de meeste gevallen niet het geval 
bleek te zijn werd er vanaf dat moment een 
postformulier naar de geadresseerde scouts 
gestuurd waarop in 3 talen -Engels, Neder-
lands en Esperanto- vermeld stond dat er een 
brief met strafport was aangekomen en dat ze 
deze konden afhalen op het jamboree postkan-

toor tegen betaling van het strafport. (afb. 5)
Aan het eind van de jamboree bleek het groot-
ste gedeelte afgehaald te zijn, slechts 3%, 
zo’n 60 stukken was niet afgehaald. 

Uitgaande post
Uitgaand ging er natuurlijk ook van alles mis, 
de meeste poststukken werden echter zwaar 
over gefrankeerd vanaf de jamboree verzon-
den. Dit kwam doordat veel deelnemers en 
bezoekers een complete set jamboree zegels 
waarde 20 cent op brieven en kaarten plakten. 
Ter vergelijking op een binnenlandse kaart 
moest 1½ cent geplakt worden en op een bin-

nenlandse brief 6 cent. Voor een buitenlandse 
brief was dat 12½ cent. (afb. 6+7)
Op de envelop (afb. 8) is in eerste instantie 
met blauw potlood T300 geschreven, later is 
dit veranderd in rood T30, waarbij de laatste 
nul is weggestreept, op de envelop in cirkel 
T 3d en beport met een portzegel van 3d. Een 
brief naar Zuid Afrika had een hele reis voor 
de boeg, per KLM naar Caïro, vandaar met een 
Imperial Airways vliegboot naar Durban en 
vervolgens met de binnenlandse dienst van 
SAA naar Johannesburg. 
De auteur ontvangt graag aanvullingen of 
overige reacties: padvinder@xs4all.nl

Afb. 1 Afb. 2

Afb. 6. Brief verstuurd door de jamboree organisatie 5 dagen voor de jamboree opende op 
27 juli 1937 gefrankeerd met 3 cent, genoeg voor lokaal tarief. Toch is deze brief beport met 
2 keer 3 cent aangezien het adres in het stempel Bloemendaal – Vogelenzang en het adres 
op de envelop Bloemendaal zou dit het juiste tarief moeten zijn geweest. Waarschijnlijk is 
de brief beport omdat er helemaal niet lokaal bezorgt werd vanaf de jamboree. Alle post die 
niet voor de jamboree zelf bestemd was werd eerst naar het hoofdpostkantoor in Haarlem 
afgevoerd, daar werd het verder gesorteerd en doorgestuurd. Waarschijnlijk is daar de T op 
de envelop gekomen en is de envelop te Bloemendaal voorzien van 2 portzegels van 3 cent: 
1 om het tekort van 3 cent goed te maken en de andere als zijnde strafport. Een andere 
mogelijkheid is dat de brief meer dan 20 gram woog, in dat geval had er 2 maal 3 cent porto 
op de envelop moeten zitten, dit is echter minder waarschijnlijk omdat in zo’n geval het 
gewicht van de envelop door de PTT medewerker op de envelop werd geschreven. De Post 
werkte in die tijd nog erg snel en de envelop is afgestempeld op de jamboree: 27.VII.20 en te 
Bloemendaal 28.VII.6v. 

Afb. 7. Kaart verzonden op -6.VIII.-8 vanaf de jamboree naar Calcutta, India. T 24 centimes 
in ovaal stempel en aankomst 24 dagen later, stempel Calcutta G.P.O 30 aug. 1937 unpaid. 
Port in een langwerpig stempel ‘Foreign postage due’ met 3 anna en 3 pies. Het juiste tarief 
voor drukwerk per landpost was 2½ cent de kaart was dus 1 cent onder gefrankeerd. 

Rechts: Afb. 8. Voorgedrukte jamboree envelop inclusief briefpapier woog deze envelop 
23 gram. Verzonden vanaf de jamboree op -7.VIII.22 naar Johannesburg Zuid Afrika. Tarief 
voor deze brief zou zijn geweest 12½ cent voor de eerste 20 gram 7½ cent voor de volgende 
20 gram, luchtpost tarief 20 cent per 5 gram totaal 127½ cent. De brief is gefrankeerd met 
3 x 12½ cent 1 x 6 centen 1 x 1½ cent totaal 45 cent. Te kort 82½ cent. 

mailto:padvinder@xs4all.nl
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Afb. 1. Briefkaart > 5 woorden op 9 augustus 1939 verzonden van Marie aux Mines 
naar Straatsburg ‘poste restante’. Bij afhalen op 10 augustus stempelde kantoor 
Straatsburg de portzegel type Duval van 30C ter voldoening van het verschuldigde 
poste restante-tarief. Tarief 30C van 1 mei 1926 tot 15 januari 1942. 

Afb. 2. Brief verzonden van Haarlem in augustus 1949 naar Grenoble ‘poste restante’. 
Bij afhalen op 23 augustus stempelde kantoor Grenoble de portzegel type Gerbes de 
Blé van 10F ter voldoening van het verschuldigde poste restante-tarief. Tarief 10F van 
6 januari 1949 tot 1 juli 1957. 

Afb. 3. Briefkaart < 5 woorden op 19 augustus 1955 verzonden van Cherbourg 
naar Vichy ‘poste restante’. Bij afhalen op 20 augustus stempelde kantoor Vichy de 
portzegel type Gerbes de Blé van 10F ter voldoening van het verschuldigde poste 
restante-tarief. Tarief 10F van 6 januari 1949 tot 1 juli 1957. 

Afb. 4. Briefkaart uit Libië in mei 1962 verzonden naar Thann ‘poste restante’. Bij 
afhalen op 30 mei stempelde kantoor Thann de portzegel type Gerbes de Blé van 20C ter 
voldoening van het verschuldigde poste restante-tarief. Tarief 20C van 16 januari 1959 
tot 19 mei 1964. Frankrijk voerde op 1 januari 1960 de Nouveau Franc in. 1 nouveau franc 
stond voortaan gelijk aan 100 Anciens francs. Vandaar dat de oude francs-tarieven met 
ingang van 1960 in centimes luiden.

Afb. 5. Brief verzonden van Parijs op 26 juni 1970 naar Annot ‘poste restante’. Kantoor 
Annot stempelde bij aankomst op de achterzijde van de brief (27 juni). Bij afhalen door 
de geadresseerde op 30 juni stempelde kantoor Annot de portzegel type Fleurs des 
Champs van 30C ter voldoening van het verschuldigde poste restante-tarief. Tarief 30C 
van 1 mei 1964 tot 4 januari 1971.

Afb. 6. Brief van de 2e gewichtsklasse (20-50g) niet poste restante verzonden van 
Lavy-le-Martel naar Premont op 4 oktober 1988. De brief is met 2F20 gefrankeerd als 
1e gewichtsklasse brief, maar de stempel LETTRE linksboven geeft al aan dat het om 
een dubbele brief gaat. Daar had 3F70 op gemoeten. Het tekort van 1F50 werd sinds 
1 augustus 1980 verhoogd met een vast bedrag aan ‘behandelingskosten’. Van 1 augustus 
1987 tot 10 januari 1990 stond daarvoor 3F50. Bij elkaar dus 5F. Het te betalen bedrag is 
middels een stempel linksonder op de brief aangegeven. Het portbedrag is voldaan met 
een bijzondere postzegel wat maar zelden voorkomt. Dit stuk is een mooie illustratie van 
het gebruik van postzegels als portzegel.
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Wanneer we aan portzegels denken komt al snel de 
associatie met (straf)port op. Portzegels zijn immers 
in eerste instantie in het leven geroepen om een 
ontbrekende frankering aan te vullen in een later 
stadium verhoogd met een strafheffing voor het feit 
dat er onvoldoende was gefrankeerd. 
door Edwin Voerman

Poste Restante
Afb. 7. Brief verzonden van Nice op 15 mei 1968 naar Arles-sur-Rhône ‘poste restante’ 
waarbij het verschuldigde poste restante recht door de afzender vooraf is voldaan. Bij 
dergelijke stukken speelden portzegels geen rol. Kantoor Arles stempelde bij aankomst 
op de achterzijde van de brief (16 mei in rood). Brieftarief 30C van 18 januari 1965 tot 
13 januari 1969. Poste restante-recht eveneens 30C van 19 mei 1964 tot 4 januari 1971. 
Samen 60C voldaan met een Europazegel.

Afb. 8. Brief verzonden van Nevers-Gare op 29 juli 1970 naar Tours ‘poste restante’ 
waarbij het verschuldigde poste restante recht door de afzender vooraf is voldaan. Bij 
dergelijke stukken speelden portzegels geen rol. Kantoor Tours stempelde bij aankomst 
op de achterzijde van de brief (30 juli). Brieftarief 40C van 13 januari 1969 tot 4 januari 
1971. Poste restante-recht 30C van 19 mei 1964 tot 4 januari 1971. Samen 70C voldaan 
met een zegel ter herdenking van de bevrijding van Straatsburg.

Afb. 9. Brief verzonden van Parijs op 6 mei 1939 met de scheepspost naar Argentinië 
‘poste restante central post office’. Aankomststempel van Buenos Aires van 27 mei op 
achterzijde. Bij afhalen door de geadresseerde werd het verschuldigde poste restante-
recht voldaan middels een postzegel van 10 centavos.
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Restante dienst  worden betaald. De 
meest gebruikelijke vorm is dat de 
geadresseerde bij afhalen van het 
poststuk het verschuldigde bedrag 
voldoet. (afb.1-5). Dit bedrag wordt 
middels een portzegel op het post-
stuk in kwestie verantwoord. Sinds 
het afschaffen van de portzegels 
eind 1988 wordt het verschuldigde 
bedrag met een portstempel op de 
brief aangegeven en meestal con-
tant voldaan. Soms worden er ter 
voldoening van het verschuldigde 
port postzegels geplakt. (afb. 6). 
Meer ongebruikelijk is de franke-
ring vooraf door de afzender. In 
dat geval betaalt de verzender dus 
niet alleen het briefport, maar ook 
de kosten van de Poste Restante. 
In dit geval wordt uitsluitend met 
postzegels gewerkt. (afb.7-8). 
Ook andere landen kennen de 
Poste Restante faciliteit, getuige de 
afgebeelde stukken uit Argentinië, 
België en Oostenrijk. (afb. 9-11). 
Het verschillende gebruik van post- 
en portzegels ter betaling van deze 
dienst in de verschillende landen is 
goed te zien.

Abonnement op de  
Poste Restante
Speciaal voor handelsreizigers, die 
meestal een vaste route door het 
land volgden, werd een abonne-
mentskaart voor het afhalen van 
poste restante stukken met een 
geldigheidsduur van een jaar in het 
leven geroepen. Doel was te voorko-
men dat er elke keer bij het afhalen 
van een stuk moest worden betaald. 
Dat was onhandig. Handelsreizi-
gers betaalden één keer voor een 
heel jaar. Twee jaar na invoering 
van de Poste Restante konden ook 
particulieren een jaarabonnement 
op het afhalen van post kopen, 
maar voor hen gold een aanzienlijk 
hoger tarief. Abonnementskaarten 
op het afhalen van post zijn in de 
wereld van de enkelfrankeringver-
zamelaars sterk gezocht. Omdat 

ortzegels zijn ook wel ge-
bruikt om andere postale 
diensten mee te betalen 
zoals bijvoorbeeld de ver-

goeding voor het innen van financi-
ele waarden door de postdienst of 
het vrijmaken van douanestukken. 
Daarmee kregen ze een enigszins 
fiscaal karakter. Hun gebruik onder-
scheidde zich in elk geval duidelijk 
van dat van de postzegels zelf. Die 
waren bedoeld ter frankering van de 
brievenpost. Dat postzegels ook wel 
eens als portzegels zijn gebruikt, 
is weer een ander onderwerp. Ook 
de betaling van de Poste Restante-
dienst geschiedt meestal middels 
portzegels. Na het afschaffen van 
de portzegels in Frankrijk eind 
1988 worden postzegels gebruikt 
of wordt er contant betaald. In de 
zeldzame gevallen dat de verzender 
reeds het Poste Restante tarief 
vooraf betaalt, worden ook postze-
gels gebruikt. 

Poste Restante
Je kunt iemand een poststuk 
toesturen als ‘Poste Restante’ bij 
een nader genoemd postkantoor. 
De geadresseerde komt het stuk 
dan op een voor hem of haar 
gunstig tijdstip ophalen. Indien 
het postkantoor niet nader wordt 
omschreven houden de posterijen 
het belangrijkste postkantoor in 
de plaats van bestemming aan. 
Deze vorm van dienstverlening 
was in Frankrijk gratis vanaf het 
begin van de postdienst, maar 
met ingang van 1 mei 1920 moest 
ervoor worden betaald. Er kon en 
kan nog steeds op twee verschil-
lende manieren voor de Poste 

P
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Afb. 10. Brief verzonden van Parijs op 23 augustus 1938 naar België ‘poste restante’. Bij afhalen 
op 29 augustus stempelde kantoor Knokke de postzegels af ter voldoening van het verschul-
digde poste restantetarief. 

Afb. 11. Brief verzonden van Parijs op 12 juli 1962 naar Oostenrijk ‘poste restante’. Stempel van 
Wenen van 15 mei op achterzijde. Zelfde datum waarmee de portzegel van 30 groschen ter vol-
doening van het verschuldigde poste restante-recht is voldaan. Mogelijk is de portzegel reeds 
bij aankomst van de brief geplakt en pas bij afhalen door de geadresseerde voldaan.

Afb. 12. Zakelijke abonnementskaart afgegeven voor 1 jaar (22 november 1939 tot en met 
21 november 1940) voor het afhalen van een onbeperkte hoeveelheid post die ‘poste restante’ is 
verzonden aan de heer Durif. Zijn identiteit is geverifieerd op de voorzijde van de kaart. Tarief 
20F van 12 juli 1937 tot 15 januari 1942 voldaan middels 2 zegels van 10F ‘Donjon du Château de 
Vincennes’. Tussen 1922 en 1950 moest er naast het reguliere tarief ook nog belasting worden 
afgedragen. Deze belasting is hier voldaan middels het plakken van een Timbre Fiscal van 60C.

Afb. 13. Particuliere abonnementskaart afgegeven voor 1 jaar (24 juli 1946 tot 
24 juli 1947) voor het afhalen van een onbeperkte hoeveelheid post die ‘poste 
restante’ is verzonden aan de heer Boulassi. Zijn identiteit is geverifieerd op de 
voorzijde van de kaart middels zijn oud-strijderskaart. Tarief 200F van 1 januari 
1946 tot 1 januari 1947 voldaan middels een luchtpostzegel ‘Apollo die de zonne-
wagen bestuurt’. Tussen 1922 en 1950 moest er naast het reguliere tarief ook nog 
belasting worden afgedragen. Deze belasting is hier voldaan middels het plakken 
van een Timbre Fiscal van 1F.

Afb. 14. Zakelijke abonnementskaart voor 1 jaar voor het afhalen van een onbeperkte 
hoeveelheid post die ‘poste restante’ is verzonden aan de heer Laporte, afgegeven 
op 18 april 1953 door het kantoor te Libourne. Op de voorzijde van de kaart prijkt de 
pasfoto nog van de heer Laporte wat slechts bij een kleine minderheid van dit soort 
kaarten het geval is.

Afb. 15. Zeldzame particuliere abonnementskaart afgegeven voor 1 jaar (4 mei 1953 
tot en met 3 mei 1954) voor het afhalen van een onbeperkte hoeveelheid post die 
‘poste restante’ is verzonden aan de heer Le Bars. Tarief 1.000F van 6 januari 1949 
tot 1 juli 1957 voldaan middels een luchtpostzegel ‘Parijs in vogelvlucht’. 
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betaling voor een heel jaar een 
aanzienlijk bedrag vergde dat 
altijd mooi rond was, zijn dit soort 
kaarten dikwijls de enige manier 
om hoge (luchtpost)waarden 
als enkelfrankering te verzame-
len. Moeilijkheid daarbij is dat 
handelsreizigers in doorsnee de 
focus nu niet bepaald op ‘filatelie’ 
en ‘verzamelen’ hadden gericht. 
Het merendeel van dit soort 
kaarten is dan ook in de prullen-
bak verdwenen en de kaarten die 
wel zijn overgebleven zijn dikwijls 
verfomfaaid en dragen de sporen 
van veelvuldig gebruik en verblijf 
in een portefeuille of nog erger: 
van verblijf in de achterzak van 

de eigenaar! Toch veert het verza-
melaarswereldje elke keer dat er 
weer zo’n kaart opduikt verheugd 
op. Juist de sporen van intensief 
gebruik geven het stuk zijn ware 
authenticiteit! (afb. 12-17).

Abonnement op de uitgifte 
van nieuwe bijzondere 
postzegels
Hoe anders ligt dit met de abon-
nementskaarten voor de uitgifte 
van (bijzondere) postzegels. Deze 
kaarten hebben weliswaar 
niets met de Poste Restante 
als zodanig te maken, maar het 
verschil met de abonnements-
kaarten voor de Poste Restante 

had niet groter kunnen zijn: Ze 
zijn op economische gronden in 
het leven geroepen in 1942 en 
ze werden pas eind 1956 weer 
ingetrokken. Zonder abonnement 
waren bepaalde nieuwe uitgiften 
van bijzondere postzegels niet 
verkrijgbaar. Deze abonnementen 
leverden de Staat niet alleen extra 
geld op (de zegels in kwestie 
zouden immers nooit postaal 
worden gebruikt), maar gaven 
tevens een mooi inzicht in de te 
voorziene behoefte. De overeen-
komst met de poste restante-
kaarten is het gebruik van hoge 
waarden. Bij deze kaarten luidde 
het voorschrift zelfs dat er zoveel 

mogelijk met één  zegel diende 
te worden gefrankeerd en dat 
die zegel heel zorgvuldig diende 
te worden gestempeld. Vanzelf-
sprekend bewaarden filatelisten 
en  handelaren hun abonne-
mentskaarten op de nieuwe 
uitgiften zorgvuldig en in de 
meest perfecte staat zie je ze dan 
ook veelvuldig. Afgezien van de 
schoonheid van deze kaarten is 
de enige opwinding die we bij dit 
soort stukken nog tegenkomen 
het gebruik van zeldzame fran-
keringen zoals de 50F  Marianne 
de Gandon op de kaart uit 1945 
(afb.18).

Afb. 18. Abonnements-
kaart afgegeven voor 
6 maanden op 12 maart 
1945 voor de  uitgifte 
van alle  bijzondere 
postzegelemissies. 
Tarief 50F van 30 sep-
tember 1944 tot 30 sep-
tember 1946 voldaan 
middels een zegel van 
50F Marianne de Gan-
don. De 50F Marianne 
de Gandon zegel kwam 
pas op de dag van afgifte 
van deze kaart uit en 
moet op die dag op het 
kantoor Le Mans nog 
niet voorhanden zijn 
geweest. Dit verklaart 
de latere afstempeling 
van de zegel op 23 maart 
1945. De abonnee heeft 
er dus voor moeten 
terugkomen.

Afb.16. Zakelijke abonnementskaart afgegeven voor 1 jaar op 14 oktober 1957 
(14 oktober 1957 tot en met 13 oktober 1958) voor het afhalen van een onbeperkte 
hoeveelheid post die ‘poste restante’ is verzonden aan de heer Homar. Tarief 
1.000F van 1 juli 1957 tot 6 januari 1959 voldaan middels een luchtpostzegel 
‘Breguet ‘Provence’ met zicht op Algiers’. 

Afb. 17. Zakelijke abonnementskaart afgegeven voor 1 jaar op 3 oktober 1967  
(2 oktober 1967 tot 3 oktober 1968) voor het afhalen van een onbeperkte hoeveelheid 
post die ‘poste restante’ is verzonden aan de heer Faucillon. Tarief 15F van 19 mei 1964 
tot 4 januari 1971 voldaan middels twee luchtpostzegels ‘Caravelle’ en ‘Alouette’ in de 
nieuwe ‘nouveaux francs’ waarden. 
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door Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2016)

Fotomontages 1931, 
ontwerp Piet Zwart

oen per 1 april 1930 het maximumge-
wicht voor binnenlandse postpakketten 
werd verhoogd van 7 tot 10kg werd het 
tarief van postpakketten 7-9kg 70c en 

9-10kg 80c.
Tevens ging per 01-07-1930 het brieftarief naar 
Nederlands-Indië omlaag voor de gewichtsklasse 
tot en met 20g. Het was 7½c en werd 6c. Door 
beide tariefswijzigingen werden 3 zegels nodig:
• 36c als combinatie van 6c voor een brief naar 

Nederlands-Indië (t/m 20g) + 30c luchtrecht 
(t/m 5g) 

• 70c en 80c voor de postpakketten van 7-9kg 
respectievelijk 9-10kg.

De 36c en 70c werden met dienstorder DOH 658 
van 16-09-1931 ingevoerd, de 80c pas in 1933.

Toen de luchtvaart naar Nederlands-Indië zo’n 
vlucht genomen had door het in gebruik nemen 
van DC 3 vliegtuigen door de KLM, kon ook de 
post goedkoper. Per 05-06-1937 werd een brief-
kaart naar Nederlands-Indië verlaagd naar 10c 
en brieven naar 12½c per 10g.
Het 36c zegel kon worden ingetrokken en werd 
na 31 mei 1938 niet meer verkocht. De beide 
zegels voor pakketten ondervonden hetzelfde 
probleem als alle zegels met de beeltenis van ko-
ningin Wilhelmina tijdens de Duitse bezetting. Na 
9 oktober 1940 mochten ze niet meer verkocht 
worden. Ze bleven echter formeel geldig voor 
frankering tot 1 april 1944.

Alle 3 de zegels werden gedrukt in rasterdiep-
druk, met velinleg (op een Palatia pers), bij 
drukkerij Joh. Enschedé en Zonen, in Haarlem. 
Zowel drukvellen als loketvellen waren 10x10 
zegels groot. Op de velranden zaten links en 
rechts telcijfers 1-10 respectievelijk 10-1 alsmede 
dubbele lijnen om het vel heen in de kleuren 
rood, blauw en rood. 
Etsingnummers bevonden zich halverwege de 
bovenrand van het vel. Daarnaast markeerboog-
jes voor de perforatie en passtreepjes boven de 
zegels 5/6 en onder 95/96.
Aanvankelijk werd lijntanding 12½ gebruikt, 
maar medio 1933 werd voor dit standaard-
zegel formaat [20x30mm] gekozen kamtanding 
D - 13.3333:14.2857 (kambasis voorop als lange 
zijde van het zegel). 14¼:13¼ met 15/20 tanden 
horizontaal/verticaal bij deze staande zegels.

Met de overgang naar een fijnere rastermaat 
– van 72½ naar 90 –komen we tot 3 groepen 
zegels: 
A = lijntanding 12½, doorzicht I |, raster 72½
B = kamtanding D= 14¼:13¼ 15/20,  
doorzicht I |, raster 72½
C = kamtanding D= 14¼:13¼ 15/20,  
doorzicht I |, raster 90

T
Waarde Kleur  A Ba Bb
36c NVPH LP9 rood+blauw x x x
70c NVPH 236 blauw+rood x x x
80c NVPH 237 groen+rood  – x x

Doorzicht I is de symmetrische zeefstructuur 
met hier de verticale papierlooprichting.

Oplagecijfers in vellen van 10x10:

 bestel-  datum 1e      druk-
waarde nummer datum aflevering besteld gaaf opl. knip etsnr richting raster

36c 319 02-09 12-09-31 10000 9251 A 9 352 R 72½
 541 19-05 20-07-32 6000 5629 B 12 387 R 72½
 833 01-03 20-06-33 4000 3325 C 6 407 R 72½
 63 28-08 14-12-33 6000 5151 D 15 427 R 72½
 534 11-06 06-09-34 6000 5558 E 16 451 R 72½
 882 04-03 07-05-35 7000 6694 F 10 474 R 72½
 233 21-11 18-01-36 6000 5607 G 3 501 R 90
 486 25-05 21-08-36 7000 6301 H 2 527 R 72½
 880 03-02-37 vervallen   I 18

 vernietigd in Juli 1941: 239 .96

70c 200 27-07 12-09-31 15000 13244 A 5 351 R 72½
 507 26-01 21-02-38 2000 1686 B 2 606 R 90
 491 08-11 18-01-40 1000 790 C 10 682 R  72½
 743 20-05 20-06-40 1000 886 D 9 690 R 90

 vernietigd in Juli 1941: 1817 .01

80c 950 08-06 21-07-33 10000 9333.40 A 4 414 L 72½
 994 21-11 01-02-39 2500 2100 B 11 647 R 72½
 558 19-12 30-01-40 1000 791 C 12 685 L 72½
 744 20-05 20-06-40 1000 793 D 3 689 L 90

 vernietigd in Juli 1941: 1898 .39

Uit deze cijfers blijkt de relatieve zeldzaamheid 
van de 70c Ba en de 80c Bb. Alle oplagen zijn in 
omloop geweest – vellen hiervan zijn in de col-
lectie van het Museum van Communicatie vanuit 
particuliere collecties verkregen. Van de laatste 
twee oplagen uit 1940 is vermoedelijk het groot-
ste deel teruggekomen van de postkantoren en 
in juli 1941 vernietigd.

Voor de illustraties grote dank aan het Museum voor Communicatie en Jan van Willigenburg.

36c raster 72½

80c raster 72½

70c raster 72½36c raster 90

80c raster 90

70c raster 90
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aarlijks vindt op Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag (dit jaar 3 en 4 april) de 
Brieven- postzegel-, stempel- en prent-
briefkaarten beurs in Gouda plaats. Er 

zijn rond de 40 stands. Ook Maandblad Filatelie 
is met een stand aanwezig.
Het thema van de beurs is ‘Portzegels en met 

port belast’. Zoals gebruikelijk wordt het thema 
van de beurs gebruikt voor een  themanummer 
van Filatelie. Nieuw is dat op zaterdag drie 
 interactieve  lezingen worden gehouden over: 
• De postgeschiedenis van  Waddinxveen 
• Bijzondere opties Nederland verzamelen
• Duitse censuur op postverkeer met Nederland 

in de Tweede Wereldoorlog. 
De Stichting Pro Filatelie verkoopt postzegels 
ten bate van de jeugd. Verder zijn er een aantal 
infostands waarin gespecialiseerde verenigingen 
en postzegelbladen zich presenteren.
De beurs is geen ruilbeurs.  Cafetaria met goede 
zitgelegenheid aanwezig. Voor meer informatie: 

22e Internationale Brieven, postzegel, stempel en prentbriefkaartenbeurs,    thema ‘Portzegels en met port belast’

J

Port Nederlands-
Indië 37½ centS P E C I A L  2 0 1 5  P O R T

niet zo waarschijnlijk, want er zijn 
wel meer brieven bekend die be-
port zijn met 37½ cent. Wat kan 
dan de reden zijn? Een mogelijke 
verklaring is, dat er mailtoeslag 
betaald moest worden. Bij afstan-
den groter dan 300 zeemijl moest 
er een toeslag betaald worden 
van 12½ cent. Het ontbrekende 
briefport van 12½ cent werd 
verdubbeld naar 25 cent en hier 
kwam de mailtoeslag nog bij van 
12½ cent. Het vreemde is dat de 
mailtoeslag niet verdubbeld werd. 
Als dit de juiste verklaring is, dan 
is opeens ook begrijpelijk dat de 
brief uit Singapore met slechts 25 
cent werd beport, want Singa-
pore ligt binnen de 300 mijl en 
hiervoor hoefde geen mailtoeslag 
betaald te worden. 

De lezers van Filatelie worden 
uitgenodigd hierop te reageren: 
kan iemand bevestigen dat 
deze verklaring juist is, of heeft 
iemand een betere verklaring?

Soms is het een raadsel hoe bepaalde tarieven opgebouwd 
waren en dan kunnen we alleen een vermoeden uitspreken 
hoe het waarschijnlijk geweest was. Dit artikel is daarom 
geen afgerond verhaal maar eerder een verzoek aan de 
meer deskundigen om hierop hun commentaar te geven. 
Waar gaat het om? Twee ongefrankeerde brieven die uit 
het buitenland naar Nederlands Indië werden gezonden 
kregen een heel andere berekening van het strafport.
door Dio Glaudemans en Han Siem

1

2

3

45

e Chinese brief uit 
Singapore naar Batavia 
uit 1896 werd beport 
met 25 cent. Dat is wat 

we mogen ver wachten. Het tarief 
van een brief uit Nederlands Indië 
naar het buitenland was 12½ cent, 
en bij een ongefrankeerde brief 
wordt dit bedrag verdubbeld: 
25 cent (afb 1 en 2).

Port 37½ cent
Nog een brief uit 1896 maar nu 
beport met 37½ cent (afb 3 
en 4). Hoe kan dat? De onge-
frankeerde brief is afkomstig 
uit Brits Indië, wat te zien is 
aan het stempel ‘Postage Due 
Anna’ (afb 5), maar er werd 
geen bedrag ingevuld. Het is een 
bekend stempeltype uit India. De 
brief reisde via Colombo (Ceylon), 
Penang en Medan naar Perbaoen-
gan. Bij aankomst werden er port-
zegels geplakt voor een bedrag 
van 37½ cent en afgestempeld 
met een blauw naamstempel van 
hulppostkantoor Perbaoengan. 
Dit kantoor was kort daarvoor 
geopend in 1891.

Een mogelijke verklaring
Had men zich vergist? Nee, dat is 

D
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e brief werd geschreven 
door Max Weichselbaum, 
Jerusalem, Street of the 
Prophets, House of Path, 

Jeshiva.1 ‘Pol Thora’. (afb.1+2) 
De enveloppe was gezonden naar 
Ruth Weichselbaum, Scheveningen, 
Gevers Deynootweg 111. Aan de 
voorzijde had de afzender schuin 
en omlijnd vermeld: Holland! en 
Written in German. De postzegel 
van ‘Palestine’ is te Jeruzalem op 
28 JA(N) 1940 afgestempeld. De 
 enveloppe is gecensureerd, wat 
blijkt uit de rozerode censuur-
stroken met de tekst J. NO. 20 
OPENED BY CENSOR aan beide 
zijkanten en in totaal drie vage 

Kijkend in een ringband, met daarin documenten en 
afbeeldingen uit de Tweede Wereldoorlog, trof ik enige tijd 
geleden op een beurs een enveloppe aan. Deze kwam uit 
Palestina en was gezonden naar een vrouw met een Duitse 
naam in Amsterdam. Vermoedend dat de achtergrond van 
de geadresseerde te vinden zou kunnen zijn, kocht ik de 
enveloppe voor een paar euro. Bij onderzoek achteraf bleek 
mijn veronderstelling juist te zijn.
door René E. Taselaar

22 december 1942 is zij in het Kamp 
Westerbork geregistreerd. Zij stond 
vermeld op de V-lijst, die bedoeld 
was voor zogenoemde Palestina-
veteranen. Dat waren personen, die 
bijvoorbeeld door een gezinsrelatie 
in aanmerking kwamen voor emi-
gratie naar Palestina. Het probleem 
met deze lijst was, dat er via de 
afdeling Amsterdam van het Roode 
Kruis informatie verkregen moest 
worden van het Jewish Agency 
in Palestina. Het duurde vaak 
lang voordat de bevinding werd 
 afgegeven.3

Op 11 januari 1943 werd Ruth 
Weichselbaum op transport gesteld 
naar Auschwitz. De trein telde 
15 wagons, waarin 346 mannen en 
jongens en 404 vrouwen en meisjes 
werden vervoerd.
Van hen werden 561 mensen, onder 
wie Ruth, na aankomst op 14 januari 
in de gaskamers vermoord. Ook 
haar vier kinderen zijn in 1943 in 
Auschwitz omgekomen.
Op 1 september 1943 kwam de 
bevestiging van Ruth’s status van 
Palestina-veteraan op grond van 
een bericht uit Palestina. Voor haar 
kwam deze mededeling te laat….

zeshoekige stempels: PALESTINE 
PASSED BY  CENSOR J.20. In 1940 
was Palestina een Brits mandaat-
gebied.2 De brief is voor verzending 
daar gecensureerd. De Tweede 
Wereldoorlog was voor de Britten 
immers al op 3 september 1939 
begonnen.
 
Geschiedenis van de 
geadresseerde
Het gezinshoofd Ruth Weichsel-
baum (-Alexander) werd geboren 
in Berlijn op 22 april 1901. Wanneer 
ze naar Nederland is gekomen is 
(mij) niet bekend. In 1942 woonde 
ze met drie zonen en een dochter 
in De Wetstraat 4 in Arnhem. Op 

Een brief uit Palestina Conclusie
Uit het voorgaande blijkt, dat via 
een zomaar aangetroffen post-
stuk een tragische geschiedenis 
beschreven kon worden.

Noten
1) Een jeshiva is een orthodox-joodse 
school voor ongehuwde mannen, waar 
onderwezen wordt in de Talmoed, de 
geschriften van joodse geleerden.
2) In 1920 werd het Ottomaanse Rijk bij de 
Vrede van Sèvres verdeeld. Daarbij werd 
Palestina (tot 1948) een Brits mandaatge-
bied van de Volkenbond. Groot Brittannië
moest omstandigheden creëren, die de 
ontwikkeling van een Joods national te-
huis mogelijk zouden maken. Tussen 1920 
en 1945 vestigden zich ruim 400.000 
mensen in Palestina, van wie ruim 90% 
Joden. Dit leidde tot hevige protesten 
van de Arabische bevolking. Van 1936 tot 
1939 was er zelfs sprake van opstanden. 
Daardoor verleenden de Britten in die 
tijd en erna minder makkelijk en met 
vertraging toestemming aan Joden om 
naar Palestina te komen.
3) Zie pagina’s 43 e.v. van Ondergang,  
deel II door Dr. J. Presser en de pagina’s 
44 en 45 van Vermoedelijk op transport 
door Raymund Schütz.

Bronnen 
Afdeling Oorlogsnazorg van het 
Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag 
(Raymund Schütz).
Enkele internetsites.

D

22e Internationale Brieven, postzegel, stempel en prentbriefkaartenbeurs,    thema ‘Portzegels en met port belast’
www.brievenbeurs.com en de advertentie in dit 
blad op pagina 175.

De Brievenbeurs / Filamania / GoldaCarta
Sporthallen de Mammoet, Gouda
Vrijdag 3 april: 10.30–17.00 uur
Zaterdag 4 april: 10.00–16.00 uur

Toegang en parkeren: gratis
Bereikbaarheid: eenvoudig per auto vanaf de 
snelweg. Calslaan 101 (2804RT) op de hoek 
van de Burgemeester van Reenensingel.  
Te voet vanaf Bloemendaalzijde station Gouda 
circa 20 minuten. Per stadsbus 1 of 178 in 
10 minuten. 

1 2

http://www.brievenbeurs.com/
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Afb. 2. Andorra Frans postkantoor 1989, beport met een 
gewone frankeerzegel wegens poste restante. Afb. 3. Angola 1945, portzegels gebruikt voor frankering.

Afb. 4. België 1942, lijfrentezegel gebruikt als portzegel.

Afb. 5. Belgisch Congo 1920, frankeerzegel tot portzegel 
gemaakt met opdruk ‘TAXES’. De kaart is afkomstig uit 
Kigali, dat tegenwoordig in Rwanda ligt.

Afb. 6. Bolivia 1939, driehoekige portzegel (Multa = boete) 
gebruikt voor frankering.

Afb. 7. Brazilië 1901, twee portzegels op een ongefran-
keerde brief uit Portugal.

Afb. 8. Bulgarije 1924, twee portzegels gebruikt als franke-
ring op een aangetekende brief naar Duitsland.

Afb. 9. China, Lokale post Chingkiang 1895, portzegel op 
ongefrankeerd krantenbandje.

Afb. 10. China, Republiek 1932, brief uit Duitsland, twee-
maal beport, eerst in Frankrijk en daarna doorgezonden 
naar China en nog eens beport. Helaas ontbreekt er één 
Duitse zegel, of was dat de reden van beporting?

Afb. 11. Danzig 1937, Duitsland heeft nooit portzegels uit-
ge geven, maar enkele Duitse gebieden wel, onder andere 
Danzig.

Afb. 12. Denemarken 1947, onvoldoende gefrankeerde 
luchtpostbrief uit Nederlands Indië beport met een fran-
keermachine met de tekst ‘Porto At Betale’.

Afb. 13. Ecuador omstreeks 1964, portzegel (Multa = boete) 
gebruikt voor frankering.

Afb. 14. Egypte 1939, 
brief uit Turkije naar 
Alexandrië, beport 
wegens poste restante 
met een fiscaalzegel.

Afb. 15. Eritrea 1924, 
Italiaanse portzegels met 
opdruk ‘Colonia Eritrea’ 
op de achterkant van een 
onvoldoende gefran-
keerde brief uit Aden.
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ziet een kleine tentoonstelling van 
portbrieven, steeds één brief of kaart 
per land. Daarbij zijn allerlei vreemde 
zaken te zien, zoals beport in meer 

dan één land, noodport, gemengde frankering 
met portzegels, een frankeerzegel gebruikt voor 
port of omgekeerd een portzegel gebruikt voor 
frankering en een frankeer machine gebruikt 
voor port.

Reden voor beporting
Meestal wordt er beport wegens niet of onvol-
doende frankering of wegens het gebruiken van 
ongeldige zegels. Maar er is ook een reden die 
wij in Nederland niet kennen: poste restante*. 
Als iemand op reis ging en er was geen adres 
bekend, dan kon men afspreken om een brief op 
het postkantoor af te halen. Men zond zo’n brief 
dan poste restante naar het postkantoor in een 
plaats waar de betreffende persoon langs zou 
komen. In Nederland kon men de corresponden-

Wat verstaan we onder exotisch? Uiteraard ver weg landen 
en kleine gebieden, of landen die niet meer bestaan. 
Kan een portbrief uit België exotisch zijn? Wel als er 
een lijfrentezegel is gebruikt voor de beporting. Dus het 
begrip ‘exotisch’ wordt hier wat ruim opgevat. 
door Dio Glaudemans

U
tie gratis afhalen, maar veel landen berekenden 
daarvoor wel een tarief. Er bestaan zelfs speciale 
stempels voor Poste Restante (afb 1).

Saaie cijferzegels
Portzegels zijn saai. Dat moeten ze ook zijn, 
want ze moeten juist opvallen door hun eenvoud. 
Een postbode die een brief met portzegels gaat 
bestellen, moet meteen kunnen zien dat er nog 
betaald moet worden. Portzegels zijn daardoor 
uitermate functioneel. Veel landen hebben 
portzegels uitgegeven die er allemaal hetzelfde 
uitzien, behalve een groot cijfer in het midden. 
Er zijn 372 landen en gebieden die portzegels 
hebben uitgegeven. Slechts een klein gedeelte 
daarvan kan hier getoond worden. De meeste 
landen hebben inmiddels de portzegels afge-
schaft, maar enkele gaan hier nog steeds mee 
door, waaronder Hong Kong. 

* Zie ook het poste restante artikel elders in dit nummer. 

Exotische 
portbrievenS P E C I A L  2 0 1 5  P O R T

Afb. 1

Afb. 16. Frankrijk 1910, Frankrijk en enkele Franse gebie-
den kennen een bijzondere soort portzegels met inschrift 
‘Recouvrement’. Deze zegels werden gebruikt bij het 
invorderen van kwitanties.

Afb. 17. Guernsey 1977, in Nederland aangegeven met 
stempel ‘T 20/75’ dat er te weinig gefrankeerd was, in 
Guernsey omgerekend via het groene stempel ‘Surcharged’ 
en twee portzegels geplakt.

Afb. 18. Hongkong 2013, beport wegens poste restante. 
Hongkong behoort tot de weinige landen waar thans nog 
portzegels gebruikt worden.

Afb. 19. Indochina 1928, portzegel op ongefrankeerde brief 
uit Brits Indië.

Afb. 20. Indonesië 1946, portzegel van Nederlands-Indië 
gebruikt als frankering op een aangetekende brief.

Afb. 21. Inini 1942, portzegel gebruikt voor frankering, 
maar dat werd niet geaccepteerd. De brief werd gecensu-
reerd in Suriname en beport in de USA. Het gehele binnen-
land van Frans Guyana werd apart bestuurd onder de naam 
‘Inini’ om het gebied beter te kunnen ontwikkelen. Vanaf 
1932 gaf Inini eigen postzegels uit. In 1947 werd Guyana, 
inclusief Inini, een Frans overzees departement, waar de 
gewone Franse zegels zonder opdruk in gebruik zijn.

Afb. 22. Jugoslavië 1968, poste restante brief uit Nederland 
met een lokale zegel ‘Poduzece PTT Split’ (= Postbedrijf Split).

Afb. 23. Katanga 1961, portzegel van Belgisch Congo met 
handstempel opdruk ‘Katanga’, op verzoek afgestempeld. 
Katanga was een opstandige provincie van Congo die korte 
tijd eigen postzegels heeft gebruikt.

Afb. 24. Liechtenstein 1911, ongefrankeerde brief uit Vaduz 
naar Triesen, beport met een Oostenrijkse portzegel. Liech-
tenstein kreeg pas in 1920 eigen portzegels.
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Afb. 25. Malmédy 1920, onvoldoende gefrankeerde Expres-
brief uit Saarland met twee portzegels van Malmédy

Afb. 26. Malta 1976, binnenlands gefrankeerde brief uit 
Groot Brittannië, in Malta beport.

Afb. 27. Marokko, Frans postkantoor 1897, twee portzegels 
van Frankrijk met opdruk in Spaans geld op een onvol-
doende gefrankeerd postblad uit Italië.

Afb. 28. Monaco 1926, beport wegens poste restante met 
een combinatie van een portzegel en een frankeerzegel.

Afb. 29. Nederlands-Indië 1921, noodportstempel van Soe-
kaboemi in een kleur die niet vermeld wordt in de NVPH 
catalogus. De catalogus vermeldt alleen rood, maar zoals 
deze brief laat zien, bestaat het stempel ook in zwart.

Afb. 30. Palestina 1941, ongefrankeerde brief uit Jeruzalem, 
beport in Tel Aviv, retour gezonden en nogmaals beport in 
Jeruzalem.

Afb. 31. Papua Nieuw-Guinea 1974, onvoldoende gefran-
keerde brief, beport met een frankeerzegel.

Afb. 32. Polen 1919, Oostenrijks Telegramformulier met 
ingedrukte portzegel, overdrukt met ‘Poczta Polska’. Afb. 33. Portugal 1987, beport wegens niet standaard (Não 

Normalizado) formaat van de envelop.

Afb. 34. Rhodesia 1974, beport wegens tariefverhoging 
omdat de brief nog met het oude tarief gefrankeerd was.

Afb. 35. Roemenië, Duitse bezetting 1918, beport omdat de 
Roemeense briefkaart uit de tijd voor de Duitse bezetting 
niet meer geldig was.

Afb. 36. Saint Lucia 1932, genummerde noodportzegels 
gebruikt op een onvoldoende gefrankeerde brief van de 
Cayman Eilanden.

Afb. 37. Seychellen 1957, afstempeling op verzoek van een 
verzamelaar op deze envelop zonder adres. Er wordt vaak 
lelijk gedaan over ‘maakwerk’ maar in het algemeen ben ik 
hier blij mee. Het toont toch de gebruiksmogelijkheden van 
zegels, wat anders niet of nauwelijks te vinden is.

Afb. 38. Sudan 1937, tweemaal beporte treinbrief uit 
Nederland met portzegels van Kenya-Uganda-Tanganyika 
en van Sudan.

Afb. 39. Tristan da Cunha 1981, onvoldoende gefrankeerde 
brief uit USA met twee portzegels.
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Afb. 40. Uruguay 1910, binnenlands gefrankeerde ansicht-
kaart uit België, beport met twee ‘ ‘Tasa’ zegels.

Afb. 41. USA 1914, Amerika is het enige land dat portzegels 
voor de pakketpost heeft uitgegeven. Voor dat doel werden 
ze slechts een half jaar gebruikt en daarna opgebruikt als 
normale portzegels zoals op deze kaart.

Afb. 42. Victoria 1891, portzegel op ongefrankeerde brief. 
Victoria is een deelstaat van Australië die tot 1910 eigen 
postzegels uitgaf.

Afb. 43. Zuid-Afrika 1952, wegens doorzending driemaal 
beport postblad uit Indonesië met portzegels van drie 
landen: Indonesië, Nederland en Zuid-Afrika.

Afb. 44. Zuidwest- Afrika 1922, onvoldoende gefrankeerde 
brief uit de USA, beport met een combinatie van portzegels 
uit Transvaal en uit Zuid-Afrika. Pas in 1923 kreeg Zuid-
west- Afrika eigen portzegels.

Terug naar 1899
ij de voorbereidingen op het hoofd-
stuk emissie Hangend Haar voor het 
Handboek Postwaarden Nederland  
(www.postwaarden.nl) kwam ik een 

stuk tegen dat ik u niet wil onthouden. Het be-
treft een buitenlandse briefkaart met betaald 
antwoord, in dit geval verzonden van Boskoop 
naar Soerabaja in Nederlands-Indië waarvoor 
in 1899 het buiten lands tarief van toepas-
sing was. De afzender in Boskoop, een zuster 
van de geadresseerde, H.P.M. van Altena, 
majoor-intendant bij het Oost-Indische leger 
in Soerabaja, alsmede een bekende filatelist, 
zond op 23 maart 1899 een briefkaart met 

betaald antwoord naar haar broer in verband 
met de geboorte van een kind. Normaliter 
zond men briefkaarten met betaald antwoord 
om de geadresseerde in staat te stellen een 
antwoord te geven op een vraag gesteld in de 
vraagkaart zonder daarvoor port te moeten 
betalen. In dit geval gebruikte de zuster van 
de majoor-intendant de antwoordkaart echter 
om het bericht aan haar broer te con ti nueren. 
Een alternatief zou zijn geweest een brief naar 
haar in Nederlands-Indië te zenden, maar 
daarvoor was het tarief op dat moment 12½ 
cent, zodat deze wijze 2½ cent goedkoper was. 
Ook een tweede briefkaart was een mogelijk-
heid geweest, maar of die dan op hetzelfde 
moment zou zijn aangekomen was niet zeker.

Gert Holstege

B
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NEDERLANDSE BLADEN

Fragmenten
Gelukkig zijn er nog steeds 
verenigingen die erin slagen 
om een feestelijke gebeurtenis 
vergezeld te doen gaan van een 
mooi verzorgd jubileumnum-
mer. De Filatelistenvereniging 
“Roden-Leek en omstreken” 
kwam met een speciale uitgave 
van de Nieuwsbrief, geheel in 
kleur, formaat A4 en 48  pagina’s 
tellend. Mevrouw Oberink-
Gaaikema en de heren Van der 
Velde en Oberink zorgden ervoor. 
Oud-bestuursleden worden in het 
zonnetje gezet, waarbij steeds ook 
enige aandacht geschonken wordt 
aan hun verzamelgebied. Mooie 
frankeermachinestempels lichten 
de naam van de vereniging toe. De 
postgeschiedenis van Roden (‘Het 
dorp van Ot en Sien’) wordt kort, 
met fraaie illustraties belicht.
Een aparte pagina is ingeruimd 
voor Jan Kok Rzn, die nationaal 
en internationaal bekend was om 
zijn collecties eerste en tweede 
emissie én om de publicaties over 
deze zegels en posttarieven. Bin-
nen de vereniging wist hij enkele 
leden te stimuleren brieven te 
gaan verzamelen en mee te doen 
aan tentoonstellingen. ‘Hij maakte 
van postzegelverzamelaars echte 
filatelisten’. De vereniging reikt 
jaarlijks een naar hem genoemde 
trofee uit. Het jubileumnummer 
laat ook zien dat de vereniging 
in het verleden een belangrijke 
rol speelde bij het organiseren 
van evenementen als Omnifila 
’91, Noordphila en Birdpex. De 
speciale Nieuwsbrief kreeg als 
ondertitel mee ‘1989-2014: een 
overzicht in fragmenten’. Die 
fragmenten geven met elkaar een 
mooi mozaïek van een actieve 
vereniging.

Vissen, Caraïben, pelgrims 
en meer
Terwijl ze bij de ‘Nederlandse 
Vereniging voor Verenigde Naties 
en Verenigd Europa Filatelie’ druk 
zoeken naar iemand die een eigen 
website in de lucht kan brengen, 
hebben ze met ‘Grenzenloos’ al 
jaren een mooi bulletin, volledig in 
kleur. 
In het Winternummer van 2014 
schrijft W. van Lange over bedreigde 
vissoorten. In 1993 begon de 
postdienst van de Verenigde Naties 
met een jaarlijkse serie postzegels 
met afbeeldingen van plant- en 
diersoorten die met uitsterven 
worden bedreigd. Het gaat om zeer 
uiteenlopende soorten, van het 
dwergzeepaardje tot diverse haaien 
en steuren. Overbevissing, toerisme 
en jacht worden als bedreigende 
factoren genoemd. Van Lange 
neemt in een ander artikel het GEFI-
project onder de loep, dat onderwijs 
wereldwijd meer aandacht wil 
geven.
Kees de Graaf is bezig met een 
reeks over (ei)landen in de Caraïbi-
sche Zee en belicht de Nederlandse 
Antillen, Curaçao, Aruba, Bonaire, 
enz. Aardige wetenswaardigheden 
vormen de ruggengraat van het 
verhaal. Hans Olthof gaat op weg 
naar Santiago de Compostella, de 
eerste aflevering in een serie over 
pelgrimswegen in Europa. Er blijken 
vele wegen naar dit bedevaartsoord 
te leiden, in de provincie Galicië in 
het noordwesten van Spanje. De 
tocht gaat naar het graf van één van 
de twaalf apostelen van Jezus, Jaco-
bus. Olthof gaat in op de roerige 
geschiedenis van het graf en de mo-
numenten/kerken die er gebouwd 
werden. Ook de verschillende routes 

worden uitgebreid behandeld, met 
uiteraard de nodige aandacht voor 
de St. Jacobsschelp (Coquille Saint 
Jacques), het symbool dat door de 
pelgrims gedragen wordt. 

Boeven
Voor de meeste postzegelverzame-
laars blijft China toch een wat mys-
terieus terrein. Lastig te ontcijferen 
lettertekens, grote prijsverschillen 
door drukvarianten, papierdiktes, 
enzovoorts. De China-kenners zelf 
zullen ook nog wel eens verrast 
worden door bijzondere verhalen 
over hun verzamelgebied.
Het decembernummer van China 
Filatelie liep wat vertraging op, 
maar het wachten werd ruim-
schoots beloond met een verhaal 
van Ed Boers over een ontvoering 
in Lincheng en de Pao Tzu Ku 
‘bandieten-zegels’.
De schrijver gaat terug naar het 
jaar 1923. Op het spoorwegtraject 
tussen Pukow en Tientsin reed een 
bijzondere trein, de ‘Blue Express’, 
met – uniek voor die tijd – vol-
ledig stalen wagons. Op 6 mei 
1923 lieten bandieten de trein 
ontsporen. Ze bestormden de trein, 
doodden een aantal passagiers. De 
trein werd volledig geplunderd, de 
passagiers –waaronder veel buiten-
landse VIP’s– werden beroofd en 
meegevoerd. Het gewaarschuwde 
leger zette de achtervolging in, wat 
leidde tot gewapende confronta-
ties, ontsnappingen, onderhande-
lingen en… tot het opzetten van een 
postdienst, de ‘Bandit Post’, die een 
schriftelijke communicatie tussen 
de gegijzelden en de buitenwereld 
mogelijk maakte. Er werden zelfs 
primitieve postzegels gedrukt, 
onder andere met een ruwe schets 
van de berg Pao Tzu Lu, waar de 
bandieten hun hoofdkwartier 
hadden. Het artikel geeft vele bij-
zonderheden over de zegels (typen, 
oplages) en de bewaard gebleven 
brieven. Een fascinerend verhaal!  
Website: www.chinafilatelie.nl

Down under
Filatelistenvereniging ‘de Vier-
stroom’ –afdeling Arnhem, Elst en 
Velp/Rozendaal – is/was lid van De 

Globe en bespreekt in het decem-
bernummer uitgebreid de gevolgen 
van de fusie van Philatelica en De 
Globe. Alle Globe-afdelingen zijn nu 
zelfstandige verenigingen gewor-
den binnen de nieuw gevormde 
federatie, Samenwerkingsverband 
Filatelie. 
De Vierstroom heeft een mooi blad, 
A4, full colour, de redactie lijkt 
te kunnen rekenen op een aantal 
enthousiaste auteurs. J. Huiskes 
bewerkte een artikel uit het perio-
diek van de Zwitserse Post over de 
eeuwenoude bodedienst tussen 
Lindau (aan het Bodenmeer) en 
Milaan. John Driessen maakte een 
filatelistische reis door Nieuw-
Zeeland, land van kiwi’s, Maori’s en 
zwaveldampen. Uiteraard duikt hij 
ook de geschiedenis in. In 1642 ont-
dekte de Nederlander Abel Tasman 
dit gebied, zo’n tweehonderd jaar 
later werd het een Britse kolonie. 
Eén van de eerste postzegels was 
van Queen Victoria. Die verbonden-
heid zorgde ervoor dat soldaten 
uit Nieuw-Zeeland mee moesten 
vechten in oorlogen ver van huis: 
de eerste en tweede wereldoorlog. 
Een historische gebeurtenis die nog 
altijd wordt herdacht, is de landing 
in de later zo genoemde ANZAC-
baai op het Gallipolis schiereiland in 
Turkije. ANZAC staat voor Australian 
and New Zealand Army Corps. 

In het artikel ook de nodige 
aandacht voor enkele toeristische 
hoogtepunten en voor de Maori’s, 
de oorspronkelijke bevolking, met 
hun bijzondere cultuur. Uitingen 
van die cultuur en beroemde 
Maori-leiders zijn op postzegels van 
Nieuw-Zeeland afgebeeld.

Oorlog
Het jaar 2015 is een jubileumjaar 
voor de Philatelisten Vereniging 
Groningen: de meer dan eerbied-
waardige leeftijd van 100 jaar wordt 
bereikt. In Grunopost (50e jaargang 
nr. 1) is dat uiteraard te merken. De 
nationale tentoonstelling, gecombi-
neerd met een internationale beurs 
op 5 en 6 september zal ongetwij-
feld het hoogtepunt zijn. Er zal 
ook een boek verschijnen over de 
geschiedenis van 100 jaar filatelie 
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in Groningen (John Tolsma). In de 
recent geopende achterzaal van het 
verenigingshuis is daar al iets van 
te zien.
Een belangrijk deel van deze 
aflevering wordt gevuld met een 
artikel van Menno Wielinga over 
het Engelse Kamp, het interne-
ringskamp in Groningen. De hier 
tussen 1914 en 1918 geïnterneerde 
Engelse militairen spraken zelf 
van ‘Timbertown’. Wielinga heeft 
daar een dik boek over geschreven 
en schetst in dit artikel enkele 
grote lijnen, met mooie illustraties. 

Twee andere artikelen maken bijna 
een themanummer van deze afle-
vering van Grunopost. John Tolsma 
schreef een uitgebreid en zeer 
informatief stuk over post aan het 
front in de Eerste Wereldoorlog. Ook 
een Belgisch blok over ‘De Groote 
Oorlog’ krijgt aandacht. 
Een beetje oorlog is het in een 
verhaal (aflevering 3) van Hans 
Stoelinga over de scheepvaart in de 
West-Europese wateren. De Noor-
mannen komen plunderend langs. 
www. philatelist.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Groeten uit de gevangenis
Ook in de gevangenis zitten fila-
telisten. Denk maar bijvoorbeeld 
aan de vorige eigenaar van de 
rode Guyana zegel die zijn laatste 
levensjaren wegens moord in de cel 
heeft doorgebracht. Minder bekend 
is wellicht dat dit ook talloze leuke 

zegels en poststukken heeft opge-
leverd. Wayne Youngblood verhaalt 
in de American Philatelist 1/2015 
over zijn gedetineerde filatelistische 
correspondenten en toont daarbij 
talloze brieven en zegels welke in 
de gevangenis zijn ontworpen en 
verstuurd. Zo blijkt dat veel Ame-
rikaanse gevangenissen serieuze 
postzegelverenigingen hebben, 
waarvan de bekendste de ‘Onloo-
kers Stamp Club’ in de gevangenis 
van Lincoln, Nebraska is. Maar 
ook andere gevangenissen kennen 
creatieve filatelisten, en in een 
aantal gevallen leidt dit zelfs tot een 
tentoonstelling zoals de ‘Southern 
Ohio Correctional Facility’s stamp 
exhibition’.
Het cover artikel van ditzelfde 
nummer gaat over de Pan Am 
luchtpostverbinding tussen Miami 
en Leopoldville. Voor de oorlog 
werden de belangrijkste lucht-
postverbindingen over de oceaan 
verzorgd door de Duitsers met hun 
grote Dornier vliegboten en hun 
Zeppelin’s. In 1941 zijn deze verbin-
dingen tussen Amerika en de oude 
continenten niet meer beschikbaar. 
Er wordt daarom in november een 
luchtverbinding geopend tussen 
Miami en Leopoldville, de FAM 22. 
PanAm verzorgt met een Boeing 
Capetown Clipper vliegboot een 
route die begint in Miami via San 
Juan (Puerto Rico), Port of Spain 
(Trinidad), Belem en Natal (Brazilië)
naar Monrovia, Lagos en Leopold-
ville op het Afrikaanse continent. 
Post vanaf deze lijn werd verder 
getransporteerd naar vele andere 
bestemmingen in Afrika en het Mid-
den Oosten. Voor deze vlucht werd 
een uitgebreid programma opgezet 
voor het creëren van first flight 
covers voor filatelisten. De poste-
rijen in Afrika waren overigens niet 
echt bereid om veel werk hieraan 
te verrichten, dus Pan Am had een 
speciale filatelistisch medewerker 
meegestuurd die zou zorgen voor 
correcte afstempelingen en juist 
gefrankeerde brieven. De piloot van 
vlucht FAM 22 was minder blij met 
al die brieven. “Ze hebben in Afrika 
wel behoefte aan andere dingen dan 
al die lege enveloppes”. Zijn irritatie 
werd nog groter toen bleek, tijdens 
een tussenstop in Bermuda, dat 
sommige filatelisten de poststuk-
ken gesloten met een brief erin had-
den verstuurd. Er dreigde vertraging 
doordat de Britse censor de hele 
postzak wilde verwerken. Tussen de 
bedrijven door waren de VS opeens 

in oorlog met Japan, Italië en Duits-
land. Hierdoor werd het transport 
van Gambia naar de omringende 
landen opeens een stuk moeilij-
ker. Dit land was namelijk geheel 
omringd door Senegal dat bij Vichy, 
Frankrijk behoorde. Uiteindelijk 
werd Belgisch-Congo bereikt.

De terugvlucht begon op 12 decem-
ber. Deze werd wat betreft poststuk-
ken een stuk lastiger. Zo moest post 
uit landen die bezet waren (waar 
dus ook Belgisch-Congo onder viel) 
opeens gecensureerd worden. Veel 
post bleef achter in Afrika en werd 
dus via andere verbindingen retour 
gestuurd. Het februarinummer van 
hetzelfde blad toont deze stukken. 
Het was overigens de laatste keer 
dat deze lange vlucht werd uitge-
voerd, bij terugkeer werden alle 
grote toestellen van Pan Am door 
het Amerikaanse leger gevorderd.
Ook het gevangenisartikel gaat 
in het tweede nummer verder. Nu 
worden de officiële brieven getoond 
met frankeerstempels en admi-
nistratieve aanduidingen van de 
Amerikaanse justitiële inrichtingen. 
De schrijver heeft immers met veel 
delinquenten gecorrespondeerd en 
kan dus leuke stukken tonen. Het 
meest opvallende is de brief die 
niet kan worden bezorgd omdat de 
geadresseerde zojuist is ontsnapt.
www.stamps.org

Hoogwaardige filatelie uit 
het noorden
De Deutsche Briefmarkenzeiting 
2/2015 herinnert ons eraan dat het 
160 jaar geleden is dat de eerste 
Noorse postzegel verscheen.
Noorwegen wordt in dit artikel uit-
geroepen tot een ideaal verzamel-
gebied: mooie ontwerpen, zelfs in 
2014 een verantwoord uitgiftebeleid 
en natuurlijk de fraaie posthoornse-
rie die inmiddels 140 jaar bestaat. 
Voor de rest zijn vrijwel alle uitgiften 
zelfs voor de verzamelaar met een 

beperkte beurs nog bereikbaar 
(als we even de zegels voor Bouvet 
eiland niet meetellen). Zeg maar 
de reputatie die Nederland ook 
had tot rond 1992.
Voor de verzamelaar met de voor-
keur voor iets dat niemand anders 
verzameld, zijn er de telegraaf-
zegels van Württemberg. In 1875 
is Württemberg de eerste oude 
Duitse staat die telegraafzegels 
uitgeeft. Op telegraafformulier 
gebruikt zijn, voor zover bekend, 
geen zegels bewaard gebleven. De 
zegels zelf, die bestaan in 11 waar-
den tussen 5 pfennig en 10 mark, 
zijn vrijwel nooit onbeschadigd. 
Het verhaal gaat dat de doorsto-
ken zegels met een schaar uit 
het vel werden verwijderd zodat 
de tanding vaak aangesneden is. 
Het artikel vervolgd in het derde 
nummer van 2015 (wat overigens 
vreemd is omdat het gaat om 
een artikel van slecht 2 pagina’s). 
Verder in het derde nummer veel 
Tweede Wereldoorlog met post-
stukken uit Ausschwitz (wederom 
een vervolgartikel van éen pagina) 
en poststukken welke het bombar-
dement op Dresden illustreren. 
Opvallend is ook een kort artikel 
dat is gewijd aan een postgebied 
dat in Nederland nauwelijks 
verzamelaars kent: het Saarland. 
Dit gebied was tot 1959 een Bun-
desland onder Frans bewind. De 
zegels waren daarom ook in Franse 
franken. Eind jaren 50 was er in 
Frankrijk een inflatie aan de gang 
(ook toen was het bijdrukken van 
geld om de economie te helpen 
een Franse hobby). Hierdoor ver-
anderden de posttarieven in 2 jaar 
maar liefst drie keer.  Opvallend 
hierbij is dat op een bepaald 
moment de tarieven naar Frankrijk 
voor postkaarten de buitenlandta-
rieven inhalen. Hierdoor kan men 
voor 18 frank een kaart naar de 
andere kant van de wereld sturen, 
terwijl een kaartje naar Frankrijk 
2 frank meer kost.
www.d-b-z.de
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e eerste Nederlandse schepen 
landen in 1596 op Java. Met de 
oprichting van de Vereenigde Oost 
Indische Compagnie (VOC) in 1602, 

vestigden zich Nederlandse kooplieden in 
Batavia, Java. Het eiland Java werd het eco-
nomische en administratieve centrum van 
Nederlands-Indië. Voor lange tijd bleven de 
andere Indische eilanden onontgonnen ge-
bied op een paar handelssteden en -stations 
na. Het postvervoer door de VOC startte in de 
17e eeuw, met het handelsmonopoly naar alle 
Nederlandse bezittingen van Kaap de Goede 
Hoop tot Deshima in Japan.

Fransen en Engelsen
Aan het einde van de 18e eeuw verloor de 
VOC de controle over de kolonie, die tussen 
1806-11 door de Fransen werd gecontroleerd, 
gevolgd door de Britse soevereiniteit (1811-
16). In 1816 kwam het oude Nederlandse 
gebied weer terug bij Nederland, alsmede, 
in 1824, het voormalige Britse Sumatra. De 
Nederlanders kregen geleidelijk aan weer de 
controle over Java en successievelijk over 
de andere delen van de kolonie. Hoewel, 
vrije Indische sultanaten boden een sterke 
weerstand. De Nederlanders raakten verzeild 
in diverse bezettingsoorlogen. Een van de 
meest problematische gebieden voor de 
Nederlandse controle was de provincie Atjeh 

Nederlands-Indië bestond uit het eilandenrijk dat tegenwoordig 
Indonesië is alsmede diverse handels posten, zowel gefortificeerd 
als niet geforti ficeerd, in India, Malakka, Deshima en China. 
door Sven Påhlman

D

De Landmail portlabels 
van Nederlands-IndiëS P E C I A L  2 0 1 5  P O R T

op Noord Sumatra. De Atjeh-oorlog begon in 
1873 en eindigde pas in 1904. Na de Tweede 
Wereldoorlog en de Japanse bezetting werd 
de Nederlandse soevereiniteit wederom uit-
gedaagd, en Indonesië verkreeg de onafhan-
kelijkheid in 1950.

Vroege postadministratie
Aanvankelijk had de VOC alle rechten om 
de post te verzorgen tussen Nederland en 
Indië. In principe was particuliere post niet 
toegestaan tenzij de brief gecensureerd was 
en tijdens de reis in een koffer werd vervoerd. 
Nadat de Nederlanders in 1816 terug waren, 
werden nieuwe postreglementen geïntro-
duceerd met een vast zeebrief-tarief voor 
post naar Nederland. Echter, omdat er geen 
georganiseerd postvervoer bestond, werd de 
post zowel met Nederlandse als buitenlandse 
schepen vervoerd. Alle post werd vervoerd 
via de Kaap-route (afb. 1). Hoewel, in theorie  
konden de brieven ook over land vervoerd 
worden via Aleppo, Bagdad en de Perzische 
Golf. Zover mij bekend, bestaan er echter 
geen brieven via deze route naar of van de 
Nederlandse bezittingen in het Verre Oosten. 

Alexandrië-Suez Overland Mail Route 
naar India en Indië
Het kroonjuweel van de Engelse koloniën 
was India en het verkorten van de commu-

nicatietijd met de Aziatische koloniën had 
de hoogste prioriteit. De Engelsen hadden 
al lang geleden de mogelijkheden ontdekt 
om post en goederen via Aleppo en Bagdad 
(de Woestijnroute) te vervoeren of via de 
landengte tussen Alexandrië en Suez. In 1837 
organiseerde Thomas F. Waghorn de eerste 
succesvolle over land postroute van Alexan-
drië naar Suez als onderdeel van een grotere 
inspanning om een snellere verbinding te 
vinden tussen Engeland en India.

Vanaf 1843 was het mogelijk om op regel-
matige basis post naar Nederlands-Indië te 
versturen via de British Overland Mail service 
via Suez. Nederlandse post met bestemming 
het Verre Oosten werd gedurende de eerste 
periode als losse brieven (open mail) verzon-
den via Southampton of Marseille. De brieven 
gingen per trein via Bergen en  Valenciennes 
naar Marseille of met de Thames Packets 
naar Londen en verder per trein naar 
 Southampton. Peninsular and Oriental (P&O) 
Packets brachten de post van Southampton 

Afb. 1

Afb. 2. De vijf bekende subtypen van Landmail label I. 
De labels type I, Ib, Ic and Id werden gescand uit de NPV 
veilingcatalogu november 2013, oktober 1997, maart 
2004 en januari 1957. 
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naar Malta en vandaar naar Alexandrië. De 
post vanuit Marseille werd vervoerd met 
Engelse marineschepen of Franse schepen 
naar Malta. Daar werden ze overgedragen 
aan de P&O Packet vanuit Southampton voor 
verder transport naar Alexandrië. Om deze 
regeling gaande te houden verlieten de P&O 
schepen Southampton veel eerder dan nodig 
om de post uit Nederland, die per trein werd 
verzonden naar Marseille, met dezelfde boot 
te laten vertrekken op de route Malta-Alexan-
drië. Dit verklaart ook waarom Landmail la-
bels op brieven die via Southampton werden 
verzonden zo schaars zijn.

In Alexandrië werd Nederlandse post 
behandeld door de British Overland Mail 
service en verzonden per boot over de rivier 
de Nijl en verder per kameel naar Suez. 
Voordat de P&O verbinding naar Singapore 
tot stand kwam, werd alle overland mail naar 
Nederlands-Indië vanuit Suez verzonden via 
Bombay met schepen van de British East 
India Company en waren forwarding agents 
in India en Singapore verplicht om de brieven 
naar Java te brengen. De overland mail route, 
die de P&O packets verbond tussen Suez, 
Ceylon en Singapore, werd voor Nederlandse 
post geopend in juni 1845, en in augustus 
1845 werd een verbinding met postschepen 
van de Nederlandse staat geopend tussen 
Singapore en het post uitwisselingskantoor 
van Batavia. 
 
In maart 1845 werden de fameuze Landmail 
portlabels geïntroduceerd. Deze werden 
geplakt op binnenkomende brieven, en het 
port werd bij de geadresseerde geheven. 
Het port werd op de labels in handschrift 
vermeld. (afb. 2, 3, 5 en 6). Na de binnen-
komende post van januari 1847 werden deze 
labels vervangen door twee typen Landmail 
Port stempels, die in gebruik bleven tot 1854. 
Ook hier werd het portbedrag geschreven. 
(afb. 4).

De Nederlands-Indische  
Landmail portlabels
De Landmail labels van Nederlands-Indië 
worden beschouwd als de eerste portzegels 
ter wereld, maar strict genomen zijn het 
geen zegels maar labels, en de waarde is niet 

gedrukt maar handgeschreven. 
Het zijn dus zeer vroege voorlopers van de 
portzegels, die later werden uitgegeven in 
de meeste landen. De eerste portzegels in 
Nederlands-Indië verschenen in 1874.

Er zijn twee Landmail label hoofdtypen die 
verschillen in munt en afmeting. Type I heeft 
een waardeaanduiding in koper en meet 
56x21mm. Type II heeft een waardeaandui-
ding in duiten en meet 45x21mm. (afb. 2+3). 
Ze werden lokaal gedrukt, waarschijnlijk in 
Batavia, in velletjes van 12 ongeperforeerde 
labels. Van geen van beide bestaat nog een 
velletje, noch een paartje of grotere een-
heid. Er was ook geen postale reden voor 
meervoudige labels, want het port werd er 
met de hand opgeschreven. Ook ongebruikte 
labels (dus zonder geschreven waarde en 
aankomstdatum) zijn onbekend. De geda-
teerde labels in koper (type I) zijn bekend 
van 20 maart 1845 tot en met augustus 1846. 
Labels in duiten (type II) van september 1846 
tot en met januari 1847. Aangezien er niet 
maandelijks post uit Europa werd aangevoerd 
(niet in februari en december 1846), zijn de 
labels slechts gebruikt bij 15 (koper) respec-
tievelijk 4(duiten) aankomsten van post.

In de klassieke studie van de subtypen 
door P.C. Korteweg (De Landmailporten, 
De Philatelist, Rotterdam, 1929) worden vijf 
labelvarianten type I en drie van type II voor 
het eerst vermeld. Diverse aanvullende druk 
onvolkomenheden zijn hier beschreven. Maar 
weinig verzamelaars lijken deze drukverschil-
len te verzamelen en voor zover ik weet, is 
er weinig bekend over de constantheid van 
deze drukverschillen. Niettemin heeft de 
Speciale Catalogus Postzegels van Neder-
land en overzeese rijksdelen (uitgave NVPH) 
de navolgende varianten vermeld en van een 
prijsnotering voorzien: (afb. 2+3):
Type I. Mail en koper schuin onder elkaar
Type Ia. Mail en koper recht onder elkaar
Type Ib. Aangebragt met hoogstaande t
Type Ic. Mail met dubbele l (Maill)
Type Id. Mail met dubbele l (Maill) en  
hoogstaande t
Type II. Te en Batavia recht onder elkaar
Type IIa. Te meer naar linker zijrand 
Type IIb. Duiten meer naar rechter zijrand

Postaal gebruik van de  Landmail labels
De postale reden(en) waarom de Landmail 
labels werden geïntroduceerd, in plaats van 

het gebruikelijke direct op de brief schrijven 
van de port, is niet geheel duidelijk. Hoewel, 
het port was aanzienlijk, in het bijzonder de 
zwaardere brieven die via Marseille werden 
verzonden. Die waren gebaseerd op de 
 Franse posttarieven. De schaal was ingedeeld 
in stapjes van 7,5g (zie tabel). Aangezien de 
Marseille-route het belangrijkste alternatief 
was (slechts een handvol brieven is bekend 
via de route via Southampton gedurende de 
Landmail label-periode), werden de meeste 
brieven op dun papier geschreven om dub-
bel of hoger port te vermijden. Omdat de 
geschreven tekst op dit dunne papier vaak 
doorscheen (afb. 3), is de suggestie dat 
de Landmail labels werden geïntroduceerd 
omdat geschreven aanduidingen op de brief 
zelf moeilijk te lezen zouden zijn.

Posttarieven gedurende de  
Landmail label periode
Het Landmail tarief was fundamenteel 
en werd niet verlaagd totdat brieven in 
gesloten brieven malen verzonden konden 
worden. Dit werd mogelijk vanaf augustus 
 (Southampton) en december (Marseille) 1848. 
Als een losse Landmail brief bestond het 
posttarief uit twee delen: Een vooruitbetaald 
brieftarief vanuit Nederland en een port-deel. 
Het vooruitbetaalde brieftarief voor brieven 
vanuit Nederland bestond uit het enkelvoudi-
ge Nederlandse binnenlandse brieftarief naar 
Bergen (bijvoorbeeld 35c vanuit Amsterdam 
en 30c vanuit Rotterdam) en 70c voor het 
traject naar Valenciennes-Marseille-Alexan-
drië. Het tarief van de British Overland Mail 
tot januari 1847, te betalen door de geadres-
seerde, bedroeg 156 koper en 60 koper voor 
het Singapore-Java traject, in totaal 216 
koper/duiten. Vanaf januari 1847 daalde het 
tarief van de overland mail tot 100 duiten, 
resulterende in een port van 160 duiten, met 
uitzondering van de januari aanlevering, die 

Type I labels – koper waardeaanduiding

20/3-45, 21/4-45, 30/5-45, 21/6-45, 26/7-45, 12/11-45, 14/1-46, geen post aankomst in februari,
17/3-46, 12/4-46, 12/5-46, 13/6-46, 11/7-46, 13/8-46. 
Type II labels – duiten waardeaanduiding

11/9-46, 11/10-46, 13/11-46, 18/12-46(b), 16/1-47. 

Tabel I. Landmail labels zijn bekend van de volgende leveringen van Europese post (a) 

(a) Data gebaseerd op Korteweg, ook aangehaald door Delbeke, De Nederlandse Scheepspost, I. 
Nederland –Oost-Indië, 1998, en de NPV Overlandmail veiling, januari 1957. 
(b) Slechts één gerapporteerd, maar van de Nederlandse septemberverzending (die op 13 november 1846 aankwam 
in Batavia. Aangezien de brief bij vergissing naar Hongkong werd verzonden, wordt de aankomst in december in 
Batavia verklaard.)

Afb. 3. Twee van de drie bekende subtypen van 
Landmail label II. Type IIa werd gescand uit 
NPV veilingcatalogus november 2013.

Afb. 4. De twee typen Landmail Port hand-
stempels in blauw en rood.
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per vergissing slechts met 150 duiten was 
beport. (afb. 6) . Brieven met Landmail 
labels met een hogere beporting bestaan, 
bijvoorbeeld 1½, 2, 2½ etc. maal 216 koper 
of 160 duiten. Dit zou kunnen doordat 
de brief van een hogere gewichtsklasse 
was, maar ook als meerdere brieven op 
een adres werden bezorgd en er maar een 
Landmail label geplakt was. Hierop was 
dan het port voor alle brieven geschreven.

Zoals hierboven aangegeven, de Fransen 
en de Engelsen hanteerden verschillende 
gewichtsklassen. Terwijl bij de Engelsen 
de eerste gewichtsklasse ½oz bedroeg 
(ca. 15g), was een brief van 15 g bij de Fran-
sen een van de tweede gewichtsklasse, 
en hiervoor diende dus dubbel briefport 
betaald te worden. Dit feit is te zien bij de 
brief (afb. 2) die eigenlijk twee brieven 
bevat: Een geschreven op 20 maart en een 
op 21 april 1846 en die volgens de Franse 
berekening van de tweede gewichtsklasse 
zou moeten zijn. In dit geval verstuurde de 
verzender de brief echter via Londen (niet 
via Southampton, want de post voor de 
overland mail verbinding was al vertrok-
ken) en vandaar per gesloten brievenmaal 
via Marseille als eerste gewicht brief 
volgens het Engelse stelsel. De brief (afb. 
5) was vooruitbetaald met 120 cent, terwijl 
de prijs 200 cent was geweest indien 
de brief direct via Bergen naar Marseille 
was gezonden. Dubbel tarief dus. Er zijn 
minstens twee van zulke brieven bekend, 
van dezelfde correspondentie.

Concluderende opmerkingen
De postgeschiedenis van de raadselach-
tige Landmail labels van Nederlands-Indië 
is op zich goed gedocumenteerd in de 
bestaande literatuur. Er zijn echter nog 
een aantal open vragen, en een antwoord 
hierop zou fijn zijn. 
Zijn er verzamelaars die brieven hebben 
van de de post aanleveringen van augus-
tus, september, oktober of december 
1845?
Wie bezit label IIb? Zowel het Museum 
voor communicatie in Den Haag als enige 
verzamelaars hebben deze niet en ook 
zelf ben ik deze in de vele veilingcatalogi 
van de belangrijkste veilinghuizen niet 
tegengekomen.
Hoeveel brieven zijn er bekend die werden 
verzonden via Southampton?
Hoe vaak is de omweg via London gebruikt 
om het hogere Franse posttarief te om-
zeilen?

Ieder commentaar of scans van Landmail 
brieven die deze vragen kunnen helpen 
beantwoorden zijn welkom.  
Uw informatie ontvang ik graag op mijn 
mailadres. sven.pahlman@ektv.nu

(vertaling uit het Engels: René Hillesum)

Afb. 5. Brief met Landmail label in koper uit 1846 via de 
ongebruikelijke route via Londen en Marseille. Met twee 
brieven, geschreven op 20 maart en 21 april. Gestempeld ‘Rot-
terdam/Franco 2?/4’en verzonden via London (Paid 23 AP 23 
1846) met de routeaanduiding ‘p Overland mail via London’. 
Aankomstdatum 13 juni 1846. Geschreven tarief ‘120’ op de 
achterzijde en Landmail label type I met de port notatie en in 
handschrift het port ‘2.16’ (koper).
Commentaar: Hoewel verzonden via Londen, werd deze brief 
niet vervoerd via de Southampton-route. Het was te laat 
voor de afvaart (20 april) van de P&O packet Oriental van 
Southampton naar Malta. In plaats daarvan werd de brief door 
de Engelse post vervoerd in een gesloten brievenmaal via de 

snelle route door Europa, per trein naar Marseille. Vandaar op 
28 april per Admiral schip naar Malta. Aankomst 3 mei. (Dit 
kan worden geconcludeerd op basis van het vooruitbetaalde 
port, (zie hieronder), het gebrek aan transitstempels en het 
feit dat de brief in juni op Java aankwam). Ondertussen was 
de Oriental op Malta aangekomen en vertrok op 3 mei naar 
Alexandrië, nu ook met de overland mail zakken van de 
Marseille route. Van Alexandrië (8 mei) werden de zakken 
over land naar Suez vervoerd (12 mei) en per P&O schip Hin-
dostan naar Galle, Ceylon (29 mei). Vandaar per Lady Mary 
Wood naar Singapore (7 juni). De mail van juni 1846 voor Java 
werd vervoerd per schip van het gouvernement Koningin der 
Nederlanden om op 13 juni in Batavia aan te komen.

Afb. 6. Duiten Landmail label op een brief die in 1846 via 
Marseille werd verzonden. De brief werd verzonden vanuit 
Amsterdam verzonden op 22 oktober 1846 naar Semarang., 
met de routeaanduiding ‘Per Landmail via Marseille’. Frans 
grensstempel
‘Pay-Bas 2 Valnes 2, 24 Oct 46’. Tariefnotaties ‘35/70’ en ‘105’ 
op de achterzijde. Blauw stempel P.F. (Port Français, Korteweg 
no. 175) en een type II Landmail label met portnotering ‘150’ 
(duiten) en de aankomstdatum geschreven ‘16 Jan 1847’.
Commentaar: De brief werd als losse brief per trein verzonden 
via Parijs naar Marseille en op 1 november per Admiral schip 
Vulcano naar Malta. Aankomst niet voor 11 november door 
gebrek aan kolen. Daardoor werd de aansluiting op het ship 
Oriental van P&O gemist die op 8 november uit Malta vetrok 
en op 14 november 1846 in Alexandrië aankwam. De eerst-
volgende P&O verbinding was per Ripon die op 4 december uit 

Alexandrië vertrok en op 9 december aankwam. De brief werd 
vervoerd per overland mail naar Suez, en vandaar op 13 
januari per P&O Precursor naar Galle (31/12) en per Braganza 
naar Singapore (11-1-1847). De aansluitende Batavia-boot 
(Merapi) vertrok uit Singapore op 15 december zonder post 
in verband met de vertraging die de Vulcano had opgelopen 
tussen Marseille en Malta. Eerst een maand later keerde de 
Merapi terug en zeilde op 13 januari naar Batavia met de post 
uit Europa van december en januari. 
Het vooruitbetaalde port van 105 cent is samengesteld uit 35 
cent Nederlands port (Amsterdam naar Bergen) en 70 cent 
Frans port (Valenciennes-Marseille-Alexandrië). Brieven die 
op 16 januari 1847 aankwamen werden slechts met 150 duiten 
beport. Niet 100 duiten (gelijk aan 8 annas Brits port) en 60 
duiten voor Nederlands-Indische zeebrieven. Waarschijnlijk 
een vergissing van de postbeambte.

mailto:sven.pahlman@ektv.nu
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en van die markante figuren was de 
heer Baljet. Hij zag er in zijn sjofele 
kleren uit om een dubbeltje te geven, 
maar dat was in het geheel niet no-

dig. Hij zat er volgens ingewijden warmpjes bij. 
Het verhaal ging dat iemand in een broodwin-
kel met een biljet van 100 gulden een kleine 
aankoop wilde betalen. Nee de bakker kon dat 
niet wisselen, waarop de toevallig ook de daar 
aanwezige heer Baljet zijn portefeuille trok en 
het biljet wisselde in 10 briefjes van 10 gulden.
Waarin de heer Baljet handelde is mij nooit dui-
delijk geworden, maar hij had altijd een aantal 
bijzonder aanbiedingen in postzegels. En zelfs 
in portzegels. Zo bood hij mij een blaadje met 

Het is allemaal zo’n 50 jaar geleden begonnen op de Utrechtse postzegelmarkt. 
Markante figuren liepen daar zaterdagmiddag rond, allen met het doel iets 
aan hun verzameling te kunnen toevoegen. Behalve de potentiële kopers 
waren er zogenoemde semi-handelaren en soms verzamelaars die van hun 
bezit af wilden komen. Vondsten waren niet onmogelijk, maar wel zeldzaam.
door Luuk Goldhoorn

E
Raadsels ongeveer 20 Nederlandse gebruikte portzegels 

emissie 1881 aan met een cataloguswaarde van 
ver over de honderd gulden. Ik kon dat kopen 
voor ƒ 12.50. Dat was dus een koopje waar ik 
geen nee tegen wilde zeggen.
Tot nu toe had ik mij gericht op tandingvari-
eteiten van de emissie 1872, maar daar viel 
weinig meer aan toe te voegen. Hier was er dus 
een nieuwe uitdaging. En dat is tot op de dag 
van vandaag gebleven.
En zo, na meer dan 50 jaar verzamelen van 
(hoofdzakelijk) de emissie 1881 wordt de 
spoeling dun om er nog leuke dingen aan toe 
te voegen, maar behalve manco’s zijn er in de 
loop de jaren ook vele vragen rond deze emis-
sie opgedoken en voor een heel groot deel ook 
beantwoord. Maar lang nog niet alle.
In het vervolg van dit artikel beschrijf ik er een 
aantal. Wellicht is er voor een aantal een oplos-
sing aan te dragen, andere vragen zullen wel 
ten eeuwige dagen onbeantwoord blijven.

Niet gekozen toch gebruikt
De eerste vraag betreft de waardecijfers 1½ in 
de port-emissie 1881. De goedgekeurde proef 
(afb. 1) vertoont een brede afstand tussen 
de 1 en de ½, maar de zegels gedrukt van de 

S P E C I A L  2 0 1 5  P O R T

vroegste zetting vertonen een veel smallere 
afstand. (afb. 1a) Wat is hier gebeurd? Was 
het werkelijk de bedoeling, of is het een vergis-
sing? Voor dat laatste pleit het feit dat bij het 
drukken van 1½ cents portzegels in 1889 een 
gedeelte met de smalle afstand maar een gro-
ter deel met een brede afstand werd gedrukt. 
Ook de oplagen van 1891 en 1893 vertonen de 
brede afstand. 

De 12½ cent grijsblauw
De volgende vraag gaat ook over de emissie 
1881 en betreft de 12½ ct, tanding 12½ kleine 
gaten. Uitgegeven in 1887. Een aantal vragen 
dringt zich bij deze oplage op. De belangrijkste 
is waarom deze zegel in een zo afwijkende 
kleur werd gedrukt? Volgens het Handboek 
der Postwaarden van Nederlandsch-Indië 
werd in 1887 alleen de 2½ en de 12½ cent 
port afgeleverd aan de controle, de 12½ op 
30 maart, de 2½ op 21 juli. De kleur van deze 
laatste is in overeenstemming met de gebrui-
kelijke kleuren. Alleen de kleur van de 12½ valt 
buiten de boot.
Maar er is meer onduidelijk. De eerdere 
2½ cent vertoont in een deel van de oplage 
de plaatfout TIE, van de eerder afgeleverde 

1 (Museum voor 
 Communicatie, 
Den Haag) 1a
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12½ cent zijn geen zegels bekend die op de 
plaats waarop TIE moet voorkomen, deze fout 
niet bezitten.
Het zal wel nooit duidelijk worden wat er hier 
aan de hand is geweest, maar mijn vermoe-
den is dat de Controle de 12½ cent in deze 
licht grijsblauwe kleur vooralsnog niet heeft 
geaccepteerd en de oplage terzijde heeft 
gelegd in afwachting van nader overleg met de 
bevoegde instanties. Toen daar weer besloten 
werd de oplage alsnog te accepteren, was 
de datum waarop de controle deze oplage 
ontving niet meer voorhanden. Men heeft toen 
een fictieve datum van 30 maart 1889 aan de 
oplage toegevoegd.
Ook is nog steeds de vraag niet opgelost 
waarom de tanding 12½ kleine gaten is 
gebruikt. Opvallend is dat noch Verbeek in zijn 
boekje, de tentoonstellingscollectie van 1934 
begeleidend, noch Dekker in zijn uitvoerige 
studie over de Haarlemse postwaarden in de 
19e eeuw (NMvPh oktober 1963 en september 
1964) dit vraagstuk aanpakt.

Vellen van 100
De portzegels emissie 1881 werden afgeleverd 
in vellen van 200. Daarna werden de vellen 
van 1G in vieren gedeeld. Voor Curaçao en 
Suriname werden geen vellen van 200, maar 
vellen van 100 gedrukt. Omdat het randzet-
sel bestond uit 200 losse clichés, gevat in 
een raam, zou je verwachten dat voor deze 
toenmalige kolonies vellen van 200 werden 
gedrukt, welke vervolgens doormidden werden 
gescheurd. Maar dat blijkt niet waar te zijn. De 
vellen hebben zowel een boven- als een onder-
rand. Men heeft om dit te bewerkstelligen het 
zetsel uit het raam gehaald, er een raam voor 
100 zegels omheen gezet, en is vervolgens 
gaan drukken. Voor het zetsel van de waar-
decijfers moet een zelfde procedure gevolgd 
zijn. Nadat het drukken was voltooid moesten 
de gehalveerde zetsels weer samengevoegd 
worden.
Een bijkomende consequentie was dat er 

papier in een speciaal formaat beschikbaar 
moest komen.
Zouden ze in Curaçao en Suriname werkelijk 
alleen vellen met zowel onder- als boven-
randen willen accepteren, of moet deze 
omslachtige procedure het gevolg geweest 
zijn van onvoldoende communicatie tussen de 
uitvoerders en hun leidinggevenden? 

Papier met dunne plekjes
Van de portzegels van Curaçao emissie 
1889 is bekend dat deze vaak dunne plekjes 
vertonen. De totale oplage van deze emissie 
is 192.500 en daar zullen dus 2.000 vel voor 
zijn gebruikt. Deze 2.000 vel hebben deel 
uitgemaakt van een veel grotere partij papier. 
Die partij is goedgekeurd. Zouden er in alle vel-
len, niet voor deze portzegels gebruikt, geen 
dunne plekjes gezeten hebben? En waarvoor 
heeft Joh. Enschedé & Zonen ze gebruikt?

Buiten gebruik stellen
Portzegels zijn dienstzegels en hebben voor 
het publiek (behalve filatelisten!) dan ook 
geen waarde. Als bepaalde waarden geen 
dienst meer kunnen doen worden ze van de 
kantoren teruggevraagd en hetzij vernietigd 
hetzij van een opdruk voorzien en opnieuw in 
roulatie gebracht.
Er is echter in de historie één uitzondering. 
De portzegels van één gulden emissie 1881 
en de de Ruyter opdruk portzegels van 50 
cent en 1 gulden werden met de autografische 
circulaire van 22 juli 1913 met ingang van 1 au-
gustus 1913 ongeldig verklaard. De kantoren 
werd verzocht de nog aanwezige zegels op te 
zenden aan het Hoofdkantoor.
Vermoedelijk is de achterliggende gedachte 
het voorkomen van speculatie geweest.
Zoals bekend leidde de uitgifte van de 3 cent 
opdruk op de één gulden port 1881 tot veel 
commotie.
Het blijft echter vreemd dat men pas in 1913, 
dus drie jaar later een vervolg wilde voorko-
men. Maar welk vervolg had dat dan kunnen 

zijn? Opnieuw een opdruk op deze zegels? 
Gezien de nog resterende hoeveelheden lijkt 
dat een niet reële gedachte.

Waarvoor dienden de portzegels
Het merendeel van de sinds 1870 uitgegeven 
portzegels heeft dienst gedaan voor interne 
verrekening. Het deel dat gebruikt is voor niet 
of onvoldoende gefrankeerde stukken, terug-
gezonden postpakketten, is waarschijnlijk niet 
al te groot. Bekend is dat de kwitantiedienst 
grote hoeveelheden portzegels gebruikte. In 
1896 stopte deze mogelijkheid. 
Daarna moeten er nog vele mogelijkheden 
geweest zijn die echter nog niet in kaart 
gebracht zijn. De zegels zijn van de formulie-
ren afgeknipt en in de rijksveilingen verkocht. 
De vele groter gestempelde brokstukken van 
hoge waarden duiden op een tot nu toe niet 
omschreven gebruik. Het zou goed zijn als 
een filatelist zich in deze materie zou willen 
verdiepen.

Rijksveilingen
De kantoren zonden de formulieren waarop zij 
portzegels ter verantwoording hadden geplakt 
periodiek naar Den Haag. Daar werden de ze-
gels afgeknipt en vervolgens via de rijksveilin-
gen aan de man gebracht. Uit de veilinglijsten 
blijkt dat er wel enige sortering plaats vond, 
maar zeker niet per kantoor. Hoe is het dan 
mogelijk dat hoeveelheden van een bepaalde 
waarde, gebruikt door een bepaald kantoor 
samen zijn gebleven? (afb. 2)
Dat kantoren verzuimd zouden hebben de 
door hen gebruikte formulieren met portze-
gels op te zenden is niet aannemelijk. Na het 
opzenden werd de waarde van de gebruikte 
portzegels weer op hun rekening bijgeschre-
ven.

Kleinrondstempel Utrecht R.P.S.B.
Portzegels zijn in zekere zin stiefkinderen 
in de filatelie. Stempelverzamelaars laten 
ze links liggen. Een bekend voorbeeld is het 

2

3
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kleinrondstempel Amsterdam C Station P.P. 
Dit stempel komt regelmatig voor op de 
portzegels van 15 ct, emissie 1881 en werd 
gebruikt op het formulier 88 bij terug- of 
doorzending van postpakketten. Maar ook 
andere stempels die nauwelijks te vinden zijn 
op frankeerzegels zijn soms wel op portzegels 
te vinden. Te denken valt aan bijkantoren, 
stations en dergelijke.
In dit verband de vraag welk kantoor het klein-
rondstempel Utrecht RPSB heeft gebruikt. 
(afb. 3) Afdrukken op portzegels van de 
emissie 1881 zijn schaars, maar op de emissie 
1894 en 1896 komt hij met enige regelmaat 
voor. Zoals bekend zijn er enkele kantoren 
die de letters RPSB in hun kleinrondtstempel 
gebruikten voor de spaarbankdienst. Ook 
zijn er een paar postkantoren die hulpkan-
toor karakters gebruikten voor de dienst der 
spaarbank.
Het stempel Utrecht RPSB komt behalve 
op portzegels ook voor op de 1 en 5 gulden 
hangend haar. Waarschijnlijk is het stempel 
gebruikt door de kwitantiedienst, maar 
waarom?

Drukinkt
In de laatste periode van de portemissie 1896, 
de donkerblauwe met zwart waarde cijfer, 
blijkt de samenstelling van de drukinkt te 
leiden tot witte kringetjes waarin een blauw 
puntje. (afb. 4) Het verschijnsel doet zich 
zo vanaf 1910 voor, maar verdwijnt met de 
uitgifte van de lichtblauwe portzegels in 1912.
Op andere Nederlandse zegels ben ik dit 
verschijnsel nooit tegengekomen. Vraag is dus 
wat er veranderd was in de samenstelling van 
de drukinkt 5

4

Breukstrepen
De waardeaanduiding werd samengesteld uit 
losse clichés die elk een letter, een cijfer of een 
breukstreep bevatten. De breukstreep gebruikt 
voor de 1½ en 2½ cent bleek in het begin erg 
zwak met als resultaat dat er nogal wat korte 
breukstrepen ontstonden. Soms zelfs zo kort 
dat je de streep bijna niet meer kon zien. Na 
ontdekking werd de breukstreep uit het zetsel 
vervangen door een nieuwe. Maar de voorraad 
breukstrepen raakte snel op, en men bestelde 
nieuwe. Naar alle waarschijnlijkheid is aan 
de leverancier een te lange maat opgegeven. 
Daaraan danken wij de lange breukstreep die in 
latere zettingen van de emissie 1881 optreedt. 
De volgende emissies van 1894, 1896 en 1912 
bevatten steeds meer lange breukstrepen, en 
toen men er toe overging clichés te maken 
waarin alle cijfers voorkwamen, bleek de lange 
breukstreep standaard geworden te zijn. Is 
deze afwijking van de goedgekeurde proef aan 
de aandacht ontsnapt, of zou er toestemming 
voor zijn gegeven?

Het woordje CENT
Pas in 1912 werd er gebruik gemaakt van een 
compleet zetsel CENT. Daarvoor werd dit 
samengesteld uit de vier losse letters. Mini-
male afwijkingen in de hoogte van de letters 
komen vanaf 1881 voor, maar alleen bij de 
6½ cent van de emissie 1896 (donkerblauw) 
komt een paar duidelijke afwijkingen voor. 
De gezakte T is de gecatalogiseerde, maar 
er bestaat ook een zegel met twee gezakte 
letters. (afb. 5) Er is maar één oplage van 
de 6½ cent gedrukt. Heeft men de fout pas 
ontdekt nadat deze  oplage was afgeleverd, 
of al tijdens het  drukken? In dat laatste geval 
zouden er ook zegels zonder deze afwijking 
voorkomen.
Natuur lijk zijn er nog veel meer vragen te 
stellen. Omdat iets geschreven of gedrukt 
is, nemen we vaak aan dat daar het laatste 
woord over gezegd is. Oude afgedane zaken 
opnieuw ter discussie stellen kan, naar ik heb 
 onder vonden, tot nieuwe en betere inzichten 
leiden.
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Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2015 
(verschijnt 7 mei) moeten 
uiterlijk op 5 april 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 
evenementen ook op 
de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie 
aanvaardt geen 
aansprakelijkheid 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

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

21-22 maart:
Nieuwegein. Verzamel- en  
curiosamarkt. Beursfabriek, Symfo-
nielaan 9.30-16.30 uur.   
www.verzamelendnedeland.nl 

28-29 maart:
Antwerpen. Antwerpfila. Antwerp 
Expo, Jan van Rijswijcklaan 191. 
28/3: 10.00-17.00 uur, 29/3:  
10.00-16.00 uur. +32 486 96 22 85. 
info@fnip.be

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

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

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

5-6 juni:
Barneveld. Hollandfila, Nieuwe 
Markt 6, 5/6: 10.00-17.00 uur, 6/6 
10.00-16.00 uur. T: 055-3558600. 
www.eindejaarsbeurs.nl

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

5-6 september:
Roden. Groningen 100, Sport-
centrum De Hullen, Ceintuurbaan 
Zuid 6, 5/9: 10.00-21.00 uur, 6/9: 
10.00-17.00 uur. T: 050-5018234 
t.m.berends@kpnmail.nl 

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

3-4 oktober:
Antwerpen. Antwerpfila. Antwerp 
Expo, Jan van Rijswijcklaan 191. 
3/10: 10.00-17.00 uur, 4/10: 10.00-
16.00 uur. T: +32 486 96 22 85. 
info@fnip.be

29-31 oktober:
Sindelfingen, Duitsland. Briefmar-
kenmesse,  23-24 oktober: 10.00-
18.00 uur, 25 oktober: 10.00-17.00 
uur. 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, Scholen-
gemeenschap 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. Wijkcen-
trum De Trefterp, Marsdiep 1, za. 
10.00-17.00 uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
T: 06-44114695. www.fvijenl.nl

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

29-30 december:
Barneveld. Eindejaarsbeurs/
Stamptales, Nieuwe Markt 6, 
29/12: 10.00-17.00 uur, 30/12 
10.00-16.00 uur. T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

6 maart:
Leerdam. Gebouw Maranatha,  
J.A. Burgersstraat 1, 18.00–
21.30 uur. T: 0345-616960.  
www.verzamelbeursleerdam.nl

7 maart:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2. 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544
Heeze. dorpshuis ’t Perron, School-
straat 48, 12.00-15.00 uur.  
T: 40-226 3192 

Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,  12.00–
16.00 uur. T: 078–6814441.
Leerdam. Gebouw Maranatha, 
J.A. Burgersstraat 1, 10.00–16.00 
uur. T: 0345-616960.  
www.verzamelbeursleerdam.nl
Lisse. t Poelhuys, Vivaldistraat 
4,10.00-15.30 uur. T: 06-21485476. 
dickschopman@gmail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5. 
13.15-16.00 uur. Tel: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
 Bloemenhof 2, 13.00 - 16.00 uur. 
T: 0162-432738 
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Oud Beijerland. CSG Willem van 
Oranje, Randweg 2, 10.00-16.00 uur. 
rienvanast@gmail.com
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. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De  Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 
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.

10 maart:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 19.00-22.00 uur. 
paprins@hetnet.nl  

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

14 maart:
De Bilt. Latijns Amerika, Cultureel 
Centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein 4, 12.00-17.00 uur.  
T: 010-4802961. 
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Drachten. Fries Congrescentrum, 
Oprijlaan 3, 9.30-15.00 uur.  
T: 050-5033926.  
www.wbevenementen.eu
Ede. Taborkerk, ‘Ons Huis’, 
 Prinsesselaan 8, 10.00-16.00 uur. 
T: 0318 623649.
Elshout. Gebouw ’t Rad,  
Kerkstraat 39, 10.00-13.00 uur.  
T: 0416 37 99 19.
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.00 uur. 
T: 06-12131128.
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.
Leusden. de Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur.  
T: 0318-513222 deloupe@hccnet.nl
Leiden. Restaurant De Lepelaar, 
Apollotoren 2, 13.00-17.00 uur.   
T: 071-5611719.
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Steenbergen. Gemeenschapshuis 
De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, 
9.30-14.00 uur.  
Jeanninenico@home.nl
Steenwijk. zalencentrum 
“de Meenthe” t.o. NS station,  
10.00-15.00 uur, T: 0521-515835
www.filatelistenverenigingijsselham.nl
Winschoten. S.V. Bovenburen, 
Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur.  
T: 0597-592676/421497.

15 maart:
Alkmaar. Clusiuscollege, Drechter-
waard 10, 10:00-16:00 uur. T: 072-
5333906.www.nvpv-alkmaar.nl
Schagen. De Groene Schakel, 
 Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur.  
T: 0224-298416.

16 maart:
Amersfoort. Wijkcentrum “De 
Bron” .Vogelplein 1, 19.00-21.00 
uur. Jacques@jvandervat.demon.nl
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur,  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 

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

19 maart:
Steenbergen. Gemeenschapshuis 
De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, 
19.00-21.30 uur.  
Jeanninenico@home.nl

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

21 maart:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
 Gerberastraat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297-343885/345231.  
www.postzegelverenigingaalsmeer.

Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Raelijn 55, 10.00-16.00. 
T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-16.00 uur. 
T: 0596-624394  
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Huizen. Zenderkerk, Borneolaan 
30, 10.00-17.00 uur. T: 035 – 
5387550.
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220 
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
9.30-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Nieuwleusen. Gebouw “de Bombar-
don”, Burgemeester Bacxlaan 181, 
10.00-16.00 uur. T: 0529-431528.
Rotterdam. Larenkamp, 
Slinge 303, 10.00-16.00 uur,  
dvdkroef@hetnet.nl
Rottum. Dorpshuis, Binnendijk 22, 
9.30-15.30 uur, T: 0561-614892.
Schoonhoven. Nieuwe Singel 
39, 13.00-16.00 uur. T: 030-
6885264/0172-216239.
Stadskanaal. Zaal “De Eendracht” 
Poststraat 32 Stadskanaal, 9.30-
16.00 uur. T: 06-28164666. 
pzv-kanaalstreek@zonnet.nl 
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.

22 maart:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
paprins@hetnet.nl 
Waalre. Sporthal ‘t Hazzo, Trol-
liuslaan 7, 10.00-16.00 uur. T: 050-
5033926. www.wbevenementen.eu

23 maart:
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

28 maart:
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
 Snelliuslaan 35, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur.  
T: 0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 10.00-16.00 uur, 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 

Dordrecht. De Gravin, Vijverlaan 
1002, 10.00-16.00 uur, 
T: 078-6140706. 
Harderwijk.  De Kiekmure, Tessel-
schadelaan 1, 10.00-17.00 uur. 
T: 071-5149310. 
ehbrugman@ziggo.nl
Leer-Bingum, Duitsland.  
Dorfgemeinschaftshaus,  
Ziegeleistr. 15, 8.00–14.00 uur. 
T: 0049-4954-6346. Oswald.
Janssen@t-online.de
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475-582658.
Veenendaal, CSV Het Perron, 
Sportlaan 11-13, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-50501475. mhw@roca12.nl 
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

29 maart:
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.
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Wertastraat 1, 
9.30-15.30 uur T: 0495 – 541666 
www.filatelicaweert.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 decem-
ber en 1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal uit 
het depot postwaarden bestuderen 
en bezichtigen. Onderzoeksdagen: 
19 maart. Als u materiaal wilt 
bestuderen, neem dan contact op 
met Monique Erkelens (T: 070-
3307567).
De museumbibliotheek is toegan-
kelijk na telefonische afspraak: 
mevr. Spiekman (T: 070-3307570, 
’s morgens).

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

http://www.wbevenementen.eu/
mailto:Jeanninenico@home.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:Jeanninenico@home.nl
mailto:cor@verlooij.nl
http://www.wbevenementen.eu/
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:ehbrugman@ziggo.nl
mailto:mhw@roca12.nl
http://www.filatelicaweert.nl/
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oor 1895 werden postzegels meestal 
ontwaard met het kleinrondstempel 
(2), vanaf 1906 werd steeds vaker 
het langebalkstempel1 gebruikt (3). 

Er zat een grote overlap in het gebruik van 
deze stempels. Niet alle kantoren kregen in 
1895 meteen een grootrondstempel en niet 
alle kantoren kregen in 1906 meteen een 
langebalkstempel. De overgang van het ene 
naar het andere stempel duurde vele jaren, 
zelfs zo lang dat sommige kantoren al lange-
balkstempels gebruikten, terwijl andere nog 

Grootrondstempels (1) zijn vanaf 1895 gebruikt voor ontwaarding 
van postzegels. Ze dienden zowel voor vertrek- als aankomststempel. 
Op een poststuk kon daarmee worden achterhaald waar en wanneer 
een poststuk was verstuurd en aangekomen. Het stempeltype is 
lange tijd in gebruik geweest. Vanaf 1906 is het gebruik geleidelijk 
verminderd, omdat het grootrondstempel werd vervangen door andere 
stempel typen. Vanaf 1920 zijn grootrondstempels nog maar sporadisch 
gebruikt. Welke plaatsnamen hebben toen nog gestempeld met het 
grootrondstempel? En tot wanneer?

door Martijn Oppers

V
kleinrondstempels in gebruik hadden. In dit 
artikel concentreren we ons op de overgang 
van grootrond- naar langebalkstempels.

Vervanging grootrond door langebalk
In de periode 1906-1910 kregen vrijwel alle 
postkantoren2 en een aantal hulpkantoren2 
een langebalkstempel. Amersfoort kreeg als 
eerste een langebalkstempel op 10 januari 
1906. De andere postkantoren volgden vanaf 
mei 1906. Ook enkele hulpkantoren kregen 
al vroeg zo’n stempel, waarschijnlijk als het 

Grootrondstempels vanaf   1920
grootrondstempel dat ze gebruikten versleten 
of kapot was. De meeste hulpkantoren volg-
den pas in latere jaren, een groot aantal pas in 
de jaren 1917-1919. De bijkantoren kregen een 
langebalkstempel in de periode 1906-1912. De 
grootrondstempels van de trajecten werden 
vervangen door een langebalkstempel of 
door een treinblokstempel (4). De overgang 
van grootrond naar langebalk/treinblok vond 
bij deze kantoren merendeels plaats in de 
periode 1908-1921. Een aantal kantoren is 
nooit overgegaan op het nieuwe type stempel, 
omdat deze werden opgeheven.

Gebruik grootrondstempels 1906-1920
Het gebruik van grootrondstempels nam 
vanaf 1906 geleidelijk af. Vooral in de periode 
na 1910 gaat deze afname ineens sneller, 
stagneert enigszins in de 1e wereldoorlog, 
om vanaf 1917 wederom te versnellen, als 
gevolg van de grote vervangingsoperatie van 
1917-1919. Toch hebben enkele kantoren ook 
na 1919 nog een grootrondstempel gebruikt. 
Grootrondstempels met jaartal 1920 en later 
zijn echter schaars. In dit artikel wordt verder 
uitsluitend gekeken naar deze grootrondstem-
pels uit 1920 en later.

Gebruik grootrondstempels vanaf 1920
In tabel 1 is een overzicht gegeven van kan-
toren waarvan bij de auteur bekend is dat die 
vanaf 1920 nog een grootrondstempel hebben 
gebruikt. In enkele gevallen is dit gebruik te 
danken aan het feit dat (nog) geen lange-
balkstempel/treinblokstempel was verstrekt, 
maar in veel gevallen zijn grootrondstempels 
ook vanaf 1920 gebruikt, terwijl al wel een 
nieuw type stempel was verstrekt. Het gebruik 
van het grootrondstempel is in die laatste 
gevallen vreemd. Waarom werd met een oud 
type stempel (grootrond) gestempeld als 
het nieuwe stempel (langebalk/treinblok) al 
beschikbaar was? Waarschijnlijk was in tijden 
van drukte soms het oude grootrondstempel 
nog nodig. Of wellicht is het langebalkstempel 
een tijd uit de roulatie geweest, omdat het 
defect was? Soms zijn de grootrondstempels 
gebruikt om grote vellen ineens te stempelen. 
Dat gebeurde onder andere door het bijkan-
toor Amsterdam 17 op de zegels nvph 76 en 
107 (7 en 9). Door het bijkantoor ’s Gravenha-
ge 11 werd het grootrondstempel in ieder geval 
bewust gebruikt voor afstempeling van zegels 
op postbuskaarten (19). In sommige gevallen 
is laat gebruik van grootrondstempels het 
gevolg van afstempeling op verzoek. Wat de 
reden van afstempeling ook is, voor verzame-
laars van grootrondstempels geeft het gebruik 
vanaf 1920 bijzondere mogelijkheden. Het 
maakt het mogelijk om afdrukken van groot-
rondstempels te verzamelen op postzegels 
die pas zijn uitgegeven nadat nauwelijks nog 
grootrondstempels in gebruik waren.

Afb 1. Grootrondstempel Buiksloot 
op nvph 62

Afb 2. Kleinrond-
stempel Borger op 
nvph 35

Afb 3. Langebalkstempel Bakkum 
(Noord-Holland) op nvph 171

Afb 4. Treinblokstempel 
Schagen-Alkmaar op nvph 124

Afb 5. Valse opdruk op 
nvph 51 en dus geen 
grootrondstempel op 
nvph 114

Afb 6. Grootrond-
stempel Gennep 
op nvph 73

Afb 7. Grootrondstempel Amsterdam 17 op nvph 76, 
strip van 3

Afb 8. Grootrondstempel 
Nijmegen 2 op nvph 81 
(wijde arcering)

Afb 9. Grootrond-
stempel Amsterdam 
17 op nvph 107

Afb 10. Grootrond-
stempel Hellendoorn 
op nvph 111
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Grootrondstempels op postzegels, 
uitgegeven vanaf 1920
Als je grootrondstempels verzamelt op post-
zegels, zal je die merendeels aantreffen op de 
emissies Cijfer (1876), Hangend Haar (1891), 
Vürtheim (1899), Bontkraag (1898 en 1899) 
en diverse port- en postbewijszegels. Op welke 
emissie de verschillende plaatsnamen vaak 
dan wel weinig voorkomen hangt vooral af van:
• Grootte van de plaats en hoeveelheid post 

die in die plaats werd aangeboden;
• Verschijning en intrekking van de stempels 

in relatie tot de looptijd van de zegels.

Het kan dus zijn dat sommige plaatsnamen in 
het algemeen niet, maar op bepaalde zegels 
wel zeldzaam zijn, of zelfs niet mogelijk zijn. 
Bijvoorbeeld: als een grote plaats het groot-
rondstempel heeft ontvangen in november 
1899, dan is een afdruk hiervan normaal 
gesproken niet zeldzaam. Afdrukken zijn dan 
echter zeer zeldzaam op de emissies Cijfer 
en Hangend Haar, want die waren geldig tot 
1 januari 1900.
Ook op de emissies 1906 (Tuberculose), 
1907 (De Ruijter) en 1913 (100 jarig jubileum 
onafhankelijkheid) komen grootrondstempels 
veelvuldig voor, maar vanwege de relatief 
korte looptijd van deze zegels (1906 en 1907) 
en de late verschijningsdata van de zegels 
(1913) zijn deze in de regel zeldzamer dan op 
eerdere emissies. Veel plaatsnamen komen in 
het geheel niet voor op deze emissies.
Ook op postzegels van emissies na 1913 ko-
men soms afdrukken van grootrondstempels 
voor. Vooral op de emissies Jubileum (1923), 
Vliegende Duif (1924 en 1926) en Veth (1924 
en 1926) zijn grootrondstempels vindbaar. 
Gek genoeg zijn grootrondstempels op deze 
zegels minder schaars dan op laat (maar 
eerder dan de bovengenoemde emissies) uit-
gegeven zegels van de Bontkraagserie, zoals 
de 4 cent (uitgegeven in 1921) en de 4½ cent 
(uitgegeven in 1919). De bontkraagzegels van 
40 cent (1920) en met name 60 cent (1920) 
komen wat vaker voor met een afdruk van een 
grootrondstempel, maar ook op deze zegels 
zijn grootrondstempels zeldzamer dan op 
emissie Veth en Vliegende Duif. Dat geldt ook 
voor de 10 cent met wijde arcering (1922). Op 
de ongetande zegels van 5 en 10 cent (1923) 
zijn grootrondstempels erg zeldzaam.
Op de opruimingsuitgifte uit 1923 (nvph 114 
tot en met 120) komen weinig grootrond-
stempels voor. Er zijn veel valse opdrukken in 
omloop. Vaak zijn die zegels afgestempeld met 
een echt grootrondstempel, maar gaat het 
om een zegel van emissie Vürtheim (1899) of 
Bontkraag (1899) met valse opdruk (5).
Op de 10 cent van de opruimingsuitgifte 1923 
(nvph 132) zijn grootrondstempels vindbaar. 
Op de 1 gulden van dezelfde uitgifte (nvph 
133) zijn grootrondstempels mij onbekend.

*) B = Bijkantoor, H = Hulpkantoor, P = Postkantoor, T = Trajectkantoor, LB = Langebalk, TB = Treinblok,  
GR = Grootrond

**) In dit jaartal is dit kantoor opgeheven. Het grootrondstempel is nooit vervangen door een langebalkstempel.

***) Er is een afdruk bekend op nvph 464 (4 cent Van Krimpen) uit december 1957.

†) Aangegeven is het voorkomen van deze plaatsnamen met jaartal 1920 of later in 3 categorieën: regelmatig 
(een  stempel dat relatief eenvoudig is te vinden), soms (moeilijker te vinden) en zelden (zeer moeilijk te vinden).

Kantoor Soort* Uitreiking LB of TB* Laatst gebruik GR* Voorkomen GR*†

2e Exloërmond H ? ?-1928 Regelmatig
Amsterdam P 8-1906 12-1921 Zelden
Amsterdam 1 B 7-1908 7-1923 Soms
Amsterdam 3 B 2-1911 11-1925 Regelmatig
Amsterdam 5 B 2-1911 12-1927 Soms
Amsterdam 17 B 1-1907 12-1925 Regelmatig
Amsterdam-Edam T n.v.t. 11-1928 Soms
Arnhem-Breda T 3-1909 2-1920 Zelden
Berlikum (Fr.) H 7-1916 10-1921 Zelden
Dieren-Terborg T 3-1910 1-1921 Zelden
Franeker P 1-1907 11-1925 Soms
Gennep P 3-1907 11-1924 Regelmatig
’s Gravenhage 11 B 7-1920 6-1927 Regelmatig
Groningen-Roodeschool T 3-1915 7-1920 Zelden
Hardenberg P 3-1913 8-1927 Zelden
Heerde H 1-1913 5-1924 Soms
Heerenveen-Dragten T 1-1910 8-1928 Zelden
Heeten H 10-1926 12-1924 Regelmatig
Hellendoorn H 1-1914 3-1925 Regelmatig
Hoogeveen-N:Amsterdam T 8-1931 11-1929 Soms
Hoogmade H 12-1926 ? Soms
Hulst-Walsoorden T 9-1924 4-1921 Zelden
Katwijk a/d Rijn P 7-1912 1-1924 Zelden
Kolham H 9-1928 ? Zelden
Leeuw:-St Jacobiparochie T 12-1927 ? Zelden
Loosduinen P 7-1908 2-1920 Zelden
Maartensdijk (Utr.) H 9-1929 ? Zelden
Megchelen (Gld.) H 6-1928 ? Zelden
Meteren H 4-1928 ? Soms
Middelburg-Domburg T 5-1923 9-1921 Zelden
Monster H 9-1916 11-1926 Soms
Nieuwleusen H 12-1918 12-1957*** Zelden
Nijmegen 2 B 9-1910 8-1923 Regelmatig
Noorddijk (Gron.) H 1938** ? Zelden
Ommelanderwijk H 1928** ? Zelden
Oudehaske H 12-1926 3-1924 Soms
Oudewater P 12-1914 11-1921 Regelmatig
Poeldijk H 9-1908 4-1926 Regelmatig
Postagent Batavia-Rotterdam T ? ?-1927 Soms
Postagent Rotterdam-Batavia T ? 2-1926 Regelmatig
Stompwijk H 4-1928 ?-1924 Regelmatig
Uden(in blauw of zwart) P 8-1910 11-1926 Regelmatig
Utrecht-Zwolle T 5-1911 9-1920 Zelden
Veld Driel H 1-1937 ? Zelden
Veldwijk H 2-1911 6-1921 Soms
Vriezenveen H 4-1912 ? Zelden
De Wijk H 7-1920 ? Zelden
Wommels H 7-1920 ? Zelden
Zenderen H 4-1925 ? Zelden
Zwolle-Coevorden T 8-1910 10-1920 Zelden
Zwolle-Groningen T 10-1911 11-1920 Zelden
Zwolle-Utrecht T 6-1911 8-1920 Zelden 

Tabel 1: Zeldzaamheid van grootrondstempels met jaartal 1920 of later. Er kunnen nog andere kantoren zijn die 
sporadisch in of na 1920 het grootrondstempel hebben gebruikt.
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Tabel 2: Globale weergave van de zeldzaamheid van combinaties van zegels en grootrondstempels, waarbij blauw het 
vaakst, groen relatief vaak, geel minder vaak en rood weinig voorkomen. De aangegeven zeldzaamheid in deze tabel is 
uitsluitend een resultante van waarnemingen van de auteur.

 NVPH  73 76 81 107 111 124 126 128 146 151 153 163 164 165

Kantoor   40c 60c 10c 5c 2c 10c 25c 50c 2c 7½c 10c 40c 50c 60c

2e Exloërmond ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Amsterdam 1 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Amsterdam 3 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Amsterdam 5 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Amsterdam 17 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Amsterdam-Edam ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Franeker  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Gennep  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

’s Gravenhage 11 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Heerde  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Heeten  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Hellendoorn ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Hoogeveen-N-Amsterdam ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Hoogmade  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Meteren  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Monster  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Nijmegen 2  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Oudehaske  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Postagent Batavia-Rotterdam ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Postagent Rotterdam-Batavia ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Stompwijk  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Uden  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Veldwijk  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Op andere uitgiften zijn grootrondstempels 
meestal (erg) zeldzaam. Alleen nvph 107 en 
111 komen relatief vaak voor met grootrond-
stempel.

Waarde
De waarde van een grootrondstempel op 
postzegels die vanaf 1920 zijn uitgegeven is 
moeilijk te geven. Ik baseer me op opbreng-
sten van veilingen en vraagprijzen bij hande-
laren. Bij een volledige, scherpe afdruk, bij 
voorkeur op briefstukje, kan de waarde op 
een 10 cent jubileumzegel (1923) variëren 
van 10 tot 100 euro, afhankelijk van de zeld-
zaamheid van het stempel. Op andere zegels 
van deze emissie liggen de prijzen (duidelijk) 
hoger. Op emissie Veth en Vliegende Duif ligt 
de prijs veelal tussen 40 en 100 euro. Voor 
de late uitgaven van emissie Bontkraag zijn 
prijzen van 20 tot 100 euro gangbaar, het 
minst voor de meest algemene kantoren en 
de waarden van 40 en 60 cent. Op de 5 cent 
van emissie Cijfer (1923) liggen de prijzen 
tussen 20 en 50 euro. Op de 2 cent, nvph 111, 
gelden prijzen van 10 tot 50 euro. Op andere 
waarden gelden prijzen van 50 tot 100 euro 
per stuk of meer.
In tabel 2 is globaal aangegeven welke com-
binaties van zegels en stempels het meest 
(blauw), relatief vaak (groen), minder vaak 
(geel) en weinig of niet (rood) voorkomen. 
In de matrix zijn alleen de zegels opgenomen 
die relatief vaak een grootrondstempel 
hebben (waarvan minimaal 1 combinatie 
 minimaal relatief vaak voorkomt) en plaats-
namen die minimaal ‘soms’ voorkomen 
(tabel 1). Ook op andere zegels, uitgegeven 
vanaf 1920, zijn grootrondstempels mogelijk, 
maar deze zijn (veel) zeldzamer.
In de afbeeldingen 6-21 zijn voorbeelden te 
zien van afdrukken van grootrondstempels 
op postzegels die zijn uitgegeven in de 
periode 1920-1927.

Noten
1) In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen langebalkstempels met of zonder verti-
cale arcering boven en onder het datumvlak
2) In dit artikel (en onder de meeste verzame-
laars) wordt onderscheid gemaakt tussen post-
kantoren, hulpkantoren, bijkantoren (waaronder 
stations) en trajecten. Bij postkantoren zijn uur-
karakters gebruikt met perioden van 1, 2 of 6 uur, 
bij hulpkantoren van 4 en 8 uur. Bijkantoren zijn 
postkantoren met een specifieke naam of cijfer 
achter de plaatsnaam, bijvoorbeeld Amsterdam-
Tentoonstelling of Rotterdam 6. Trajectstempels 
hebben altijd twee plaatsnamen (bijvoorbeeld 
Amsterdam-Antwerpen) en hebben een cijfer 
of letter op de plaats van het uurkarakter. Daar-
naast bestaan nog andere grootrondstempels, 
zoals stations, waarvan het onderscheid in dit 
artikel niet noodzakelijk is.

Meer weten?
Op www.oppersfilatelie.nl vindt u meer af-
drukken van grootrondstempels op emissie 
Veth en andere late emissies.

Afb 11. Grootrondstempel 
Heerde op nvph 124

Afb 12. Grootrondstempel 
Heeten op nvph 126

Afb 13. Grootrondstempel 
Amsterdam 3 op nvph 128

Afb 14. Grootrondstempel 
Hardenberg op nvph 145

Afb 15. Grootrondstempel Uden 
in blauw op nvph 158 in paar

Afb 16. Grootrondstempel 
Poeldijk op nvph 161

Afb 18. Grootrondstempel 
Amsterdam 5 op nvph 190

Afb 17. Grootrondstempel Uden in blauw op nvph 161 en 162

Afb 19. Grootrondstempel 
’s Gravenhage 11 op nvph 197

Afb 21. Groot-
rondstempel 
Amsterdam 17 
op nvph LP3

Afb 20. Groot-
rondstempel  
’s Gravenhage 
11 op nvph 203
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Bruggen in 
Nederland
Het postzegelvel Bruggen in 
Nederland besteedt aandacht 
aan tien markante naoor-
logse bruggen in  Nederland: 
de HSL-brug Moerdijk, de 
Ehzerbrug in  Almen, de 
Kolenhavenbrug in Delft, 
de Tuibrug in Heusden, de 
Zouthavenbrug in  Amsterdam, 
de Jan  Waaijerbrug in Zoeter-
meer, De Oversteek in Nijme-
gen, de Zeelandbrug over de 
Oosterschelde, de Hanzeboog 

in Zwolle en de Nesciobrug 
in Amsterdam.
Alle tien de zegels in het 
vel hebben de waarde 1, 
 binnenland.
Het velletje werd ontworpen 
door Bockting Ontwerpers 
(Hans en Sabine Bockting) 
uit Amsterdam.
Het velletje is in een oplage 
van 190.000 exemplaren 
gedrukt bij Joh. Enschedé  
Security Print in Haarlem.

NIEUW 
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Nu te koop: CD-rom 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.

P O S T Z E G E L M O O R D

 

Op 20 en 21 maart wordt Hertogpost 
2015 gehouden in de Maaspoort Sports 
& Events te ’s-Hertogenbosch. Dit 
jaar zal het een bijzonder evenement 
worden vanwege het 85-jarig bestaan 
van de ’s-Hertogenbossche Filatelisten-
vereniging en de viering van de 30e dag 
van de Jeugdfilatelie. In de stand van 
PostNL zal een bijzonder poststempel 

Hertogpost

samenstelling Kees Verhulst, k.verhulst@ziggo.nl

NEDER
LA

NDSE STEM
P

E
LS

Alweer voor de 30e keer wordt de 
Dag van de Jeugdfilatelie gevierd en 
dat zal dit keer plaatsvinden tijdens 
Hertogpost. Jeugdfilatelie Nederland 
heeft voor deze gelegenheid eveneens 
een bijzonder poststempel bij PostNL 
aangevraagd dat op de beurs in 
gebruik is. We herkennen de Sint-Jan, 
een Brabantse vlag en een kikker 
in het stempel. Hopelijk spreekt dit 

in gebruik zijn. Het thema is 'Tuin der 
Lusten' van Jeroen Bosch.
De Stichting Hertogpost heeft een 
bijzonder poststempel aangevraagd 
met de afbeelding van een Wuppie, 
het logo van Hertogpost. 

30e Dag van de Jeugdfilatelie
de jeugd aan, want daar gaat het 
uiteindelijk om.
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

AUSTRALIË
Victoria Cross
In het vorige nummer 
schreef ik dat het thema 
van de Australian Legends 
pas op de dag van uitgifte 
(22 januari) zou worden 
 be kendgemaakt. In datzelfde 
nummer maakte ik ook 
melding van het op dezelfde 
datum verschenen pres-
tigeboekje Victoria Cross. 
Eigenlijk had men daarmee 
het geheim al prijsgegeven.
Want nu blijkt dat de vijf 
zegels portretten bevat-
ten van dragers van deze 
hoge onderscheiding. Het 
gaat daarbij om boekjes 
met steeds tien zegels van 
70 cent.

CANADA
Sir John A. Macdonald
Op 11 januari vierde de 
post de tweehonderdste 
geboortedag van de eerste 
minister-president Sir John 
A. Macdonald. Het speelde 
een belangrijke rol bij het 
losweken van Brits Noord-
Amerika tot een zelfstandig 
Canada. De postzegel is 
uitsluitend in boekjes van 
tien stuks verkrijgbaar. 
De waarde van de zegel 
wordt aangegeven met een 
P (= Permanent, momenteel 
85c).

Nelson Mandela
Met een portret gemaakt 
tijdens zijn eerste bezoek 
aan Canada (1990) eert de 
post de in 2013 overleden 
Nelson Mandela. De zegel 
heeft de P-aanduiding (85c) 
en is alleen verkrijgbaar in 
boekjes van tien stuks.

50ste Verjaardag 
Canadadese vlag
De huidige vlag van Canada, 
de esdoornbladvlag, werd 
pas voor het eerst gehesen 
op 15 februari 1965. Vijftig 
jaar geleden dus. Het is de 
bekende rode vlag met in 
het midden een wit vierkant 
waarin zich een gestileerd 

esdoornblad met elf punten 
bevindt. Ook op 15 februari 
werd dit gevierd met twee 
postzegels. Eén daarvan, 
die met de P, is te koop in 
boekjes van tien stuks.

Viooltjes
In paren van twee zijn sinds 
2 maart twee postzegels 
met afbeeldingen van viool-
tjes verkrijgbaar. In rollen, 
in velletjes van twee en in 
boekjes. Ook deze boekjes 
bevatten tien P-zegels.

CHINA
Jaar van het schaap
De presentatie van de zegel 
ter gelegenheid van het Jaar 
van het Schaap (of Ram 
of Geit) vond op 5 januari 
plaats in Guangzhou. De 
zegel van 120 fen is ook per 
tien in een boekje verkrijg-
baar. Het is het 52e boekje 
van de Volksrepu bliek 
China. Het merendeel ervan 
betreft boekjes met tekens 
van de dierenriem: het 
schaap is nummer acht in 
deze reeks. 

DUITSLAND
Folienblätter
Boekjes? Velletjes? Blokjes? 
Het onderscheid is soms 
moeilijk. De Duitse post 
noemt alles Markensets. 
Duitse catalogi maken 
echter onderscheid tussen 
boekjes (met een echt 
kaftje) en blokjes, oftewel 
Markenheftchen (MH) en 
Folienblätter (FB). Dat 
houden we natuurlijk zo.
Dat ik de laatste hier toch 
maar noem, komt doordat 
de blokjes in meerdere 
landen (België, Frankrijk, 
Canada bijvoorbeeld) toch 
gewoon onder de boekjes 
gerangschikt worden. Het 
folievelletje wordt dan als 
kaftje beschouwd. Niet echt 
consequent, geef ik toe, 
maar soms wel praktisch. 

Jonge dieren
Duitsland startte op 2 janu-
ari met een aantal zegels. 
Daarbij ook drie Folien-
blätter. Allereerst een fors 
exemplaar (Maxiset) met 
twintig 62-centzegels. Het 
nieuwe tarief voor normale 
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S • brieven. Twee jonkies van 
dieren staan op de zegels 
afgebeeld: eekhoorn en kat. 
De zegels in deze velletjes 
zijn steeds zelfklevend. Aan 
die in de normale vellen 
moet nog gelikt worden.

Kustlandschap
Het kustlandschap bij 
de Oostzee met Bodden 
(kwelders en inhammen) 
is het onderwerp van de 
85-centzegel in een tien 
waarden tellend blokje. De 
85c is het nieuwe tarief voor 
zogenoemde ‘compactbrie-
ven’. Dat was eerder 90c. 
Een portoverlaging zowaar!

Burchten en kastelen
Het gebied van het huidige 
Duitsland bestond vroeger 
uit een groot aantal 
staatjes. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat het land 
veel burchten en kastelen 
telt. Maar liefst 15.000!
De reeks kan dus nog even 
vooruit. Ook op 3 januari 
kwam er weer een in beeld: 
slot Ludwigslust. Het blokje 
telt tien zegels van 80c.

Post van Felix
Op 2 maart volgde een 
blokje met tien maal 62c 
‘Post van Felix’. Felix is een 
reislustige haas in strip-
boeken voor kinderen. Vast 
onderdeel in elk boek zijn 
de brieven die Felix aan zijn 
vriendin Sophie schrijft.

FRANKRIJK
Week van de Francofonie
Eind deze maand vindt de 
week van de Francofonie 
plaats, een organisatie 
waarin alle landen waar 
Frans wordt gesproken zich 
verenigen. Bij de meeste 
leden wordt Frans maar 
door een deel van de bevolk-
ing gesproken. Bij slechts 
enkele is Frans de hoofdtaal.
Op de omslag van een 
Marianne boekje (twaalf 
maal rood, 76c), verschenen 
op 15 januari, wordt de 
aandacht op deze week 
gevestigd.

Handen
De tastzin staat centraal op 
de twaalf postzegels in een 

op 2 februari verschenen 
postzegelboekje. Het gaat 
daarbij om tekeningen of 
fragmenten van handge-
baren of aanrakingen, zoals 
het openslaan van een 
boek, het schrijven, gitaars-
pelen, een hand op iemands 
schouder.
Het zijn zogenoemde groene 
zegels (langzame post, 
68c), zodat de prijs van het 
boekje op € 8.16 komt.

Herdruk boekje met twaalf 
groene zegels
Op 15 februari kwam er 
weer een herdruk van 
het boekje met twaalf 
groene Marianne zegels. 
Nog steeds natuurlijk de 
Marianne de Ciappa, de 
frivole Marianne waarvoor 
een Oekraïense activiste als 
voorbeeld diende. Het is al 
weer de negende druk van 
dit boekje met dit keer een 
aanbieding voor jeugdige 
verzamelaars: ‘Découvrez la 
collection jeunesse’. 

Geiten
Frankrijk kent zo’n veertien 
belangrijke geitenrassen. 
Ter gelegenheid van een 
grote landbouwbeurs 
verscheen er op 3 maart 
een boekje met twaalf 
afbeeldingen van geiten uit 
diverse streken. Ook deze 
zegels zijn te koop voor het 
groene tarief (68c). Bij dit 
soort boekjes gaat het altijd 
om enkele miljoenen.

GROOTBRITTANNIË
Inventief Brittannië
In het vorige nummer kon-
digde ik het op 19 februari 
verschenen prestigeboekje 
al aan. Nu beschik ik over 
meer details.
Eens te meer blijkt weer dat 
de Engelse post meester is 
in het bijeen brengen van 
een grote verscheidenheid 
aan zegels in één boekje. 
De acht zegels met de 
uitvindingen, acht Machin-
zegels, de Alan Turing zegel 
uit 2012 en de Station X 
Bletchley Park zegel, ook uit 
2012. De prijs van dit geheel 
bedraagt £ 14,60.
De Britse uitvindingen op 
de serie postzegels zijn 

overigens inderdaad van 
grote betekenis. We kunnen 
ons de wereld nauwelijks nog 
voorstellen zonder het world 
wide web, de kattenogen 
op de weg, roestvrij staal, 
glasvezel, koolstofvezel, de 
bionische hand en de Kolos-
sus ontcijferaar.

IERLAND
Nieuwe drukker
Boekjes worden in Ierland 
voortaan gedrukt door 
Cartor Security Printers in 
Frankrijk. Het vorig jaar juli 
verschenen boekje met de 
zeester (tienmaal 68c) on-
derging als gevolg daarvan 
wat kleine veranderingen in 
opmaak en adressering. Het 
boekje zou verkrijgbaar zijn 
vanaf februari.

Love and Marriage
Al voor het negende achter-
eenvolgende jaar komt 
de Ierse post met nieuwe 
zegels voor geliefden. Om 
te gebruiken voor Valen-
tijnsdag, een verloving of 
een aankondiging van een 
huwelijk. Of gewoon voor 
een liefdesbriefje.
De zegel is sinds 12 februari 
verkrijgbaar in boekjes van 
tien stuks. De tekening is ge-
baseerd op de typografische 
vorm van het woord ‘love’.

Animaties in Ierland
Ierland is één van de 
grootste producenten van 
animatiefilms. Nogal wat 
van deze producten werden 
genomineerd voor BAFTAS, 
Emmys en Oscars. Recente 
voorbeelden daarvan zijn te 
bewonderen op een viertal 
postzegels: Roy, Give Up Yer 
Aul Sins, The Secret of Kells 
en Nelly & Nora. 
De zegels zijn verkrijgbaar 
in blokjes van vier en tevens 
in een prestigeboekje. Ver-
schijningsdatum is 19 maart. 
De prijs van het boekje is 
€ 12.00.

IJSLAND
Europa
Het thema voor de Eu-
ropa zegels van dit jaar is 
‘speelgoed van vroeger’. 
IJsland komt op 30 april met 
een tweetal zegels: houten 
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eendje op wieltjes (waarde 
180 kr, voor post tot 50 gram 
naar Europese landen) en 
een Dúa auto, eveneens van 
hout (waarde 240 kr, voor 
post naar landen buiten 
Europa).
De zegels zijn verkrijgbaar in 
vellen van tien en in boekjes 
met elk ook tien zegels. De 
oplage per boekje bedraagt 
14.000 stuks.

NOORDKOREA
Roofvogels
In een gezamenlijke uitgifte 
met Rusland kwam de post 
van Noord-Korea op 12 maart 
met een boekje met afbeeld-
ingen van roofvogels: de 
visarend en de sperwer. Twee 
postzegels van 60 won plus 
twee vignetten. Prijs van het 
boekje is zoals gewoonlijk 
15 won hoger.
Noord-Koreaanse boekjes 
hebben gewoonlijk ook een 
ongeperforeerde versie. Ook 
dit boekje.

Cultureel erfgoed
De stad Kaesong vlak aan 
de grens tussen Noord- 
en Zuid-Korea bezit veel 
historische gebouwen uit de 
Goryeo-periode, toen het de 
hoofdstad van Korea was. 
Een viertal is te vinden op de 
zegels in een op 22 oktober 
verschenen boekje. De zegels 
hebben elk een waarde van 
30 won. Er is nu ook weer 
een ongeperforeerde versie.

Wielrennen
Er komen niet de bekendste 
wielrenners uit Noord-Korea. 
Ik vraag me zelfs af of wiel-
rennen in dit land enigszins 
verbreid is. Niettemin, op 
25 januari verscheen er een 
boekje met een viertal ze-
gels met actieve wielrenners 
in de waarden van 30 (baan-
rennen), 50 (mountainbike), 
70 (veldrijden) en 110 won 
(rijden op de weg). Prijs van 
het boekje is 275 won.

Schapen
Op 2 februari volgde een 
boekje met afbeeldingen 
van schapen: één zegel van 
30 en één van 50 won, plus 
twee vignetten. Een goed-
koop boekje dus: 95 won.

samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

Afb. 1. Vijf Austra-
lische helden

Afb. 3. Jaar van het Schaap

Afb. 2. Mandela

Afb. 5. 
Week 
van de 
Franse 
taal en 
de fran-
cofonie

Afb. 4. Folienblatt 
nr 39 met afbeel-
dingen van Wilde 
 Natuur in Duits-
land, van 8 mei 
2014. Tot nu toe 
zijn er 45 blokjes 
verschenen.

Afb. 6. Handen in allerlei situaties Afb. 7. Geiten in Frankrijk

Afb. 8. Acht 
Britse uit-
vindingen

Afb. 9. De-
zelfde ‘LOVE’ 
staat ook op 
de postzegel.

Afb. 10. Bekende Ierse animaties

Afb. 11. Sperwer met jongen Afb. 12. Gerestaureerde graf-
tombe van koning Wang Kon

Afb. 13. Wielrennen in 
Noord-Korea

Afb. 14. Schapen in Noord-Korea
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ostNL herdenkt het overlijden van 
Vincent van Gogh 125 jaar geleden 
met maar liefst 60 postzegels in 
8 velletjes. Aandacht voor onze 

beroemdste moderne schilder is uitstekend, 
maar waarom zoveel en als persoonlijke 
postzegel? Voor de modale verzamelaar zou 
de uitgifte van een beperkter aantal in het 
officiële programma beter zijn geweest. Voor 
binnenlandse post zijn er vier velletjes van 
tien postzegels met als thema’s portretten, 
landschappen, boerenleven en stad & dorp 
en voor internationaal vier velletjes van vijf 
zegels met als thema’s interieurs, bloemen, 
zelfportretten en stillevens.
De eerste keer dat Vincent als persoon 
op postzegel verscheen was in 1940 als 
zomerzegel en wederom in 1954 met zijn 
zelfportret. (afb. 1). Als dat een jaar eerder 
was uitgegeven, zou dat in zijn 100e geboor-
tejaar zijn geweest. Dit zelfportret toont hem 
in schilderskiel uit 1889, dat in de National 
Gallery of Art in Washington hangt. De Ame-
rikaanse firma Delco heeft deze (zeldzame) 
maximumkaart indertijd gemaakt met een 
originele Amerikaanse prentbriefkaart en bij 
de Filatelistische Dienst laten stempelen. Hier 
in Nederland was die kaart niet beschikbaar 
en gebruikte men een ander zelfportret die u 

P

Vincent van Gogh

dus vaker als maximumkaart zult aantreffen. 
Het bekendste zelfportret (afb. 2) is van de 
schilder met strohoed, vervaardigd in 1887 
in Arles. U ziet dat de kaart maximaal is door 
het picturale stempel met exact dezelfde 
afbeelding van Vincent. Plaats van stempeling 
Amsterdam omdat het schilderij in het Van 
Gogh museum hangt. afb. 3 kent hetzelfde 
stempel, maar dan met stempelplaats Otterlo, 
omdat dit schilderij van Postbode Joseph Rou-
lin (1889) uit het velletje met de portretten, in 
het Museum Kröller-Möller in Otterlo te zien 
is. In hetzelfde museum hangt ‘Knotwilgen 
met ondergaande zon’ (1888, afb. 4). De zegel 
komt uit het velletje met landschappen, plaats 
van stempeling uiteraard Otterlo. 
De volgende vier schilderijen zijn te bewon-
deren in het Van Gogh museum, zodat daar 
telkens het stempel Amsterdam voor gebruikt 
is. Een van de bekendste onderwerpen die 
Vincent gebruikte voor zijn schilderijen zijn 
zonnebloemen (afb. 5), die internationaal zeer 
gewaardeerd worden. Deze dateert uit 1888 
en is geschilderd in Arles, de zegel is uit het 
velletje met als onderwerp bloemen. Uit het 
thema boerenleven komt ‘De schovenbindster’ 
(1889), geschilderd in Saint-Remy. (afb. 6) 
Zegels uit het velletje Stad en dorp, respectie-
velijk Interieurs (afb. 7) met ‘Huis van Vincent’ 

en ‘De slaapkamer’. (afb. 8) Beide uit 1888 en 
geschilderd in Arles. 
Ik zou graag meer maximumkaarten van Vincent 
willen tonen, maar daar is nu geen plek voor. 
Henk Salet heeft enkele jaren geleden een deel 
van zijn mooie verzameling op YouTube gezet. 
www.youtube.com/watch?v=zFQ3f0eX_7A 
Maximumkaarten van eerder verschenen Ne-
derlandse postzegels, naast enkele buitenland-
se maximumkaarten met mooie stempelingen. 
Geniet daar verder van Nederlands bekendste 
moderne schilder.
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EUROPA

ALBANIË
12-12-’14. 450e geboorte-
dag William Shakespeare 
(1564-1616).
150 L. Portret Britse 
toneelschrijver, schrijfveer.

19-12-’14. Traditioneel 
houtsnijwerk.
40, 50, 60, 70 L. (samen-
hangend); blok 180 L. Resp. 
stoel, kinderbed, knop 
van herdersstaf, lepels; 
plafondpaneel.
24-12-’14. Muurschilde-
ringen.
Velletje met 10, 30, 40, 70, 
90, 100 L. Schilderingen 
met religieuze afbeeldin-
gen in kerken van resp. 
Himarë, Dhërmi, Dhërmi, 
Vuno, Deme, Vuno. 

29-12-’14. 90e sterfdag 
Elez Isufi (1861-1924).
1.000 L. Portret leider 
van provincie Dibrës met 
adelaar. 

ALDERNEY
5-2-’15. Kinderboek ‘Alice 
in Wonderland’ 150 jaar.
41, 54, 55, 66, 74, 83 p. 
Resp. Alice met flamingo, 
konijn, rups met waterpijp, 
Cheshire Cat, hoedenma-
ker Mad Hatter, Queen of 
Hearts. 

ANDORRA FRANS
3-1-’15. Moderne kunst.
€ 1.90. Object van Javier 
Balmaseda. 

ANDORRA SPAANS
13-1-’15. Catalaans-
Romaanse kunst.
A. Maagd van Meritxell. 

ARMENIË
12-12-’14. Kruisbeelden.
240, 240 d. Mastara 
(13e eeuw), Heilige Ver-
losser van Urtz (1279). 

011

12-12-’14. Kathedraal van 
Moskou.
Blok 870 d. Kerk.
15-12-’14. Wintersport.
350 d. Skiën.
15-12-’14. Olympische 
Jeugdspelen in Beijing.
380 d. Stadion, picto-
grammen van sporters, 
medailles. 

30-12-’14. Dzitoghtsyans 
Museum in Gyumri.
280, 280 d. Salon met tafel 
en stoelen, exterieur.
30-12-’14. Kinderfilatelie, 
kindertekeningen.
100, 100, 100 d. 
Volksverhaal ‘De moedige 
Nazar’, gezin en engelen 
met paard, nationaal spel 
‘Zeven stenen’. 

BELGIË
26-1-’15. Overlijden konin-
gin Fabiola (1928-2014).
Velletje met vijfmaal 2. Drie 
verschillende portretten, 
tweemaal met koning 
Boudewijn (1930-1993). 

26-1-’15. Frankeerzegels.
1 (€ 0.72), 2 (€ 1.44). 
Portret koning Filip in 
verschillende kleuren.

BULGARIJE
12-1-’15. 100e geboor-
tedag Petar Uvaliev 
(1914-1998).
0.65 L. Portret diplomaat, 
schrijver, filmproducent, 
vertaler en radio-omroeper 
met radiotoestel en 
microfoon.
13-1-’15. 100 jaar Bul-
gaarse film.
0.65 L. Beeldmerk.

CYPRUS
4-2-’15. Frankeerzegels, 
bekende Cyprioten II.
€ 0.04, 0.04, 0.50, 0.50, 
0.60, 0.60, 0.75, 0.75, 
1.-, 1.-, 1.50, 1.50. Resp. 
schilder Adamantios 
Diamantis (1900-1994), 
dichter Theodisis Lierides 
(1908-1968), journaliste 
Maria Rousia (1894-1957), 
schrijver Melis Nicolaides 
(1892-1979), schrijver 
Kyriakos Hadjioannou 
(1909-1997), Polyxeni 
Loizia (1855-1942), 
historicus Loizos Philippou 
(1895-1950), lerares en 
feministe Persefoni Pa-
padopoulou (1888-1948), 
jurist en patriot Georgios S. 
Frangoudes (1869-1939), 
archeoloog Porfyrios Di-
kaios (1904-1971), komisch 
acteur Nicos Pantelides 
(1906-1984), schrijver 
en folklorekenner Pavios 
Xioutas (1908-1991). 

DENEMARKEN
2-1-’15. 100e geboortedag 
dichter Halfdan Rasmussen 
(1915-2002).
7.-, 7.- kr. Regels uit 
gedichten resp. ‘Benny 
met brandende broek’, 
‘Kanonkoning Knold’. 

2-1-’15. Rode Kruis.
10.-+1.- kr. Rood kruis.
2-1-’15. Europa, speelgoed.
10.-, 14.50 kr. Legostenen 
met resp. jongen, meisje. 

2-1-’15. Nationaal Park 
Waddenzee.
Driemaal 10.- kr. Zeehon-
den (Phoca vitulina), Texe-
laar schaap, grutto (Limosa 
limosa). Ook velletje met 
de zegels.

DUITSLAND
5-2-’15. Toeslagzegels 
ten bate van sociale voor-
zieningen, sprookjes van 
Grimm, ‘ Doornroosje’.
€ 0.62+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. Doorn-
roosje met heks en spin-
newiel, prins en kasteel, 
prins en Doornroosje. 

5-2-’15. 100e geboortedag 
Karl Leisner (1915-1945).
€ 0.62. Portret priester, 
citaat uit dagboek.
2-3-’15. Bisdom Hildes-
heim 1200 jaar.
€ 0.62. Schijvenkruis uit 
Dom van Hildesheim.

2-3-’15. Christian-
Albrechts Universiteit 350 
jaar.
€ 0.62. Bibliotheekgebouw, 
beeldmerk. 

2-3-’15. Stad Köthen 900 
jaar.
€ 2.40. Historisch stadsge-
zicht (1650).
2-3-’15. Kinderboek Felix 
de Haas.
€ 0.45, 0.65. Felix resp. in 
koffer, schrijft brief. 

ESTLAND
13-1-’15. Serie ‘Staats-
hoofden’.
€ 0.55. Portret Jüri Uluots 
(1890-1945).
3-2-’15. 100e geboortedag 
Johannes Kotkas (1915-
1988).
€ 0.55. Olympisch kampi-
oen (1952) gewichtheffen. 

FAERÖER
23-2-’15. Magna Carta 
800 jaar. 
24.- kr. Tekstregels uit 
handvest, strijders en 
paarden. 

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 nietUPUlanden 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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23-2-’15. Nieuwe terminal 
luchthaven Vágar.
8.50, 15.- kr. Resp. vliegtuig 
Airbus 319, terminal.
23-2-’15. 100 jaar vrou-
wenkiesrecht.
36.- kr. Beeldmerk. 

23-2-’15. Atkinson expedi-
tie naar Faeröer in 1833.
Velletje met viermaal 
8.50 kr. Schilderijen met: 
watermolen, rotsformatie, 
waterval, stad Tórshavn. 

FRANKRIJK
26-1-’15. Valentijnsdag, 
Hart van modeontwerper 
Jean-Charles de Castelba-
jac (1949).
€ 0.68, 1.15. Resp. hart 
en gezichten, zoenende 
gezichten. 

2-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
€ 0.76. Geit. Ook blok met 
zegel.
2-2-’15. Handgebaren.
Twaalfmaal Lettre Verte 
20g. (in boekje). Afbeeldin-
gen van handen gemaakt 
door: schilder Paul 
Delaroche (1797-1856), 
schilder en graveur Alp-
honse Legros (1837-1911), 
anonieme kunstenaar uit 
Italië (18e eeuw), Italiaanse 
schilder Annibale Carrache 
(1560-1609), anonieme 
Italiaanse kunstenaar (17e 
eeuw), schilder en graveur 
Gustave Moreau (1826-
1898), portretschilder 
Louis Tocqué (1696-1772), 
schilder Pierre Mignard 
(1612-1695), schilder en 
lithograaf Eugène Car-
rière (1849-1906), Spaanse 
schilder en beeldhouwer 
Pablo Picasso (1881-1973). 

=

23-2-’15. Mijnopruimings-
dienst.
€ 1.20. Medewerkers met 
mijn.
2-3-’15. Léonard Limosin 
(ca.1505-ca.1575).
Velletje met € 1.90, 1.90. 
Werken van schilder, 
ontwerper, emailleur en 
graveur: ‘Het oordeel 
van Parijs’, ‘Sibylle van 
Erythrae’. 

GIBRALTAR
30-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
50 p., £1.- (samenhan-
gend). Geiten. 

GRIEKENLAND
12-12-’14. Kerst.
€ 0.72, 0.72, 0.90, 0.90. 
Resp. kerstboom, kinderen 
met speelgoed, sneeuw-
pop, speelgoedbeer, zak 
met cadeaus.
18-12-’14. Serie ‘Bijzon-
dere advertenties’.
€ 0.72, 0.72. Misko-deeg-
waar: huizen en man op 
ezel, Papadopoulos-biscuit: 
kinderen in schoolklas. 

21-1-’15. Atheense vereni-
ging van dagbladjournalis-
ten 100 jaar. 
€ 0.01, 0.20, 0.50, 0.72, 
2,62. Journalisten en 
columnisten resp. Dimitris 
Psathas en Pavlos Palaiolo-
gos, Ioannis Iakovos Mager 
en Vlasis Gavriilidis, Maria 
Rezan en Nikos Karantinos, 
Marios Ploritis en Almilios 
Hourmouzios, beeldmerk.

GROENLAND
19-1-’15. Jagersleven II.
11.-, 19.- kr. Jagers met 
ijsberen, vissen, vogels, 
rendieren, zeehonden, 
muskusos. 

19-1-’15. Groenlandse 
liedjes.
0.50, 49.- kr. Resp. ‘Tako-
ranneqaaq Imaq – Nuup 
ikersua’ met mensen in 
kano’s en jager, ‘Tarrilivis-
sup seqerna qulaani’ met 
vogel en walvisstaart.
19-1-’15. Arctische Winter-
spelen 2016 in Nuuk.
11.-+1.- kr. Beeldmerk.
19-1-’15. Mijnbouwhistorie, 
VI. 
3.-, 18.50 kr. Resp. 
goudmijn in Nalunnaq, 
olivijnmijn in Seqi. 

GROOTBRITTANNIË
5-3-’14. Bruggen.
Tienmaal 1st. (per vijf 
samenhangend). Tarr 
Steps (Exmoor National 
park), Row Bridge (Wasdale 
Head), Pulteney Bridge 
(Bath), Craigellachie 
Bridge (Craigellachie), 
Menai Suspension Bridge 
(Anglesey), High Level 
Bridge (Newcastle upon 
Tyne), Royal Border Bridge 
(Berwick upon Tweed), 
Tees Transportation Bridge 
(Middlesbrough), Humber 
Bridge (Kingston upon 
Hull), Peace Bridge (Derry). 

1-4-’14. Komieken.
Tienmaal 1st. (per vijf 
samenhangend). Spike 
Milligan (1918-2002), 
Ronnie Barker (1929-2005) 
en Ronnie Corbettt (1930), 
Billy Conolly (1942), Eric 
Morecambe (1926-1984) 
and Ernie Wise (1925-
1989), Norman Wisdom 
(1915-2010), Lanny 
Henry (1958), Peter Cook 
(1937-1995) en Dudley 
Moore (1935-2002), 
Monthy Python, Dawn 
French (1957) en Jennifer 
Saunders (1958), Victoria 
Wood (1953). 

GUERNSEY
22-1-’15. 50e sterfdag Sir 
Winston Churchill (1874-
1965).
Velletje met driemaal £ 1.-. 
Churchill: als spreker, schil-
der, tijdens Victory Day. 

28-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
41, 54, 55, 66, 74, 83 p. 
Geiten.

HONGARIJE
18-11-’14. Kerst.
145 Ft. Versierde kerst-
boom.
15-1-’15. 34e Internatio-
nale Duiven Olympiade.
115, 145 Ft. Duiven (Co-
lumba livia domestica) win-
naars in 1997 en 2003 resp. 
‘First Lady’, ‘Mr. Villám’. 

IERLAND
7-1-’15. Promotie weten-
schap op scholen en weten-
schapstentoonstelling.
€ 0.68, 0.68 (samenhan-
gend). Raket, beeldmerk 
Science Gallery. 

22-1-’15. Eerste vredesbe-
sprekingen Noord-Ierland 
50 jaar geleden.
€ 0.68. Seán Lemass 
(1899-1971) en  Terence 
O’Neill (1940-1990), 
parlementsgebouw van 
Noord-Ierland.
12-2-’15. Valentijnsdag. 
N. Hart, tekst ‘love’.
26-2-’15. St. Patrick’s Day.
€ 1.-. Raam met St. Patrick.

19-3-’15. Ierse animatie-
films.
Viermaal € 0.68. Roy, Give 
up yer aul sins, The secret 
of Kells, Nelly and Nora. 

ITALIË
13-1-’15. Serie ‘Burger-
schap’, meeleven in 
noodsituaties.
€ 0.80. Aardbeving in 
Marsica 100 jaar geleden: 
kerk van San Bartelomeo 
van  Avezzano voor en na 
de aardbeving. 

26-1-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
€ 0.80. Abstracte voorstel-
ling van licht, beeldmerk.

KROATIË
4-2-’15. Valentijnsdag.
6.50 kn. (hartvorm). Tekst 
‘Ik hou van je’ in diverse 
talen.
11-2-’15. Europese 
112-dag.
6.50 kn. SOS, 112, picto-
grammen. 

LETLAND
6-1-’15. Voorzitterschap 
Europese Unie.
€ 0.64. Beeldmerk.
9-1-’15. Bloemen.
€ 0.10, 0.25, 0.70, 0.78, 
2.13. Resp. sneeuwklokjes, 
dahlia’s, lelies, goudsbloe-
men, lathyrus. 
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12-1-’15. Land- en 
tuinbouwtentoonstelling 
Groene Week in Berlijn.
€ 0.50. Letse blauwe koe.
26-1-’15. Wapenschilden.
€ 1.-, 2.-, 5.- Resp. Riga, 
tweemaal nationaal 
wapenschild.

LIECHTENSTEIN
14-1-’15. 70e geboortedag 
vorst Hans-Adam II.
1.-, 2.- F. Portret.
2-3-’15. Herdenkingen.
0.85, 1.-, 1.40, 1.90 F. 
Resp. 50 jaar landelijke 
klederdrachtenvereniging, 
Nationale Organisatie 
voor Ontwikkelings-
samenwerking 50 jaar, 
175 jaar postzegels met 
zegelafbeelding uit 1912 
met prins Jean II, 25 jaar 
lidmaatschap Verenigde 
Naties met wereldbol. 

2-3-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
1.90 F. Fluorescerend 
lichtspel.
2-3-’15. Europa, speel-
goed.
1.40, 1.40 F. IJsbeer in 
koelkast, geit op citroen. 

LITOUWEN
2-1-’15. Staatsbeeldmerk 
Vytis, ridder op paard.
€ 0.01, 0.03, 0.29, 0.30, 
0.34, 0.62. Afbeeldingen 
van Vytis op historische 
munten.
2-1-’15. Invoering euro.
€ 0.75. Vlag, euromunt met 
Vytis en landkaart. 

15-1-’15. Bedreigde dieren.
€ 0.71, 0.85. Resp. Lutra 
lutra, Mustela lutreola. 

MADEIRA
19-1-’15. Toerisme.
Vijfmaal E20g. Borduur-
werk, wandelaars en vogel 
(Erithacus rubecula), m.s. 
‘Santa Maria’, traditioneel 
brood ‘Bolo do Caco’, 
landhuis. 

MAN
2-1-’15. 50e sterfdag 
Winston Churchill (1874-
1965).
42, 42, 75, 75, 90, 90 p., 
£ 1.10, 1.10. Churchill resp. 
in uniform, met hoge hoed 
en wandelstok, tijdens toe-
spraak, met sigaar, maakt 
V-teken, achter microfoons, 
als schilder, metselt muur. 

2-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met 10 p., £ 3.-. 
Schaap, bloemen.
17-2-’15. Uitgifte Penny 
Black 175 jaar geleden.
1, 42, 90 p., £ 1.20, 1.60, 
2.30. Resp. zegel-op-zegel 
Yvert 1 (1840) 1 p. zwart, 
zegel-op-zegel Yvert 2 
(1840) 2 p. blauw, zegel-
op-zegel Yvert 3 (1841) 1 p. 
roodbruin, eerste editie 
Stanley Gibbons Mont-
hly en oprichter Stanley 
Gibbons (1840-1913),  

Mulready-envelop (1840) 
met William Mulready 
(1786-1863), Penny Black 
op brief met Rowland Hill 
(1795-1897).
17-2-’15. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, 
slagvelden.
42, 42, 75 p., £ 1.10, 1.44, 
1.64. Klaproos met resp. 
militairen en kanon in 
Palestina, monument 
van thuisfront, verwoeste 
huizen aan westelijk front, 
marcherende troepen aan 
oostelijk front, militairen 
met geschut in Galli-
poli, militairen in Italiaanse 
bergen. 

26-2-’15. Overwinning 
geallieerden in Tweede 
Wereldoorlog 70 jaar 
geleden.
Velletje met tweemaal 
£ 1.-; blok £ 1.50. Resp. 
Birmese Gurkha-soldaat, 
Britse soldaat met geweer; 
krantenkop met medaille 
en vrouw.

MONACO
2-1-’15. Frankeerzegel.
Prioritaire 20g. Portret in 
rood van prins Albert II.  
5-2-’15. Internationale 
hondententoonstelling in 
Monaco.
€ 1.05. Duitse staande 
korthaar. 

5-2-’15. Tennistoernooi 
Rolex Masters.
€ 1.25. Centre Court en 
toeschouwers.
5-2-’15. International 
bloemschikwedstrijd.
€ 1.45. Sierstuk met rozen. 

25-2-’15. Kwallen.
Velletje met € 1.-, 1.-. Phyl-
lorhiza punctata, Pelagia 
noctiluca. 

MONTENEGRO
28-11-’14. Gymnasium in 
Koturu 150 jaar.
€ 0.30. Gebouw, wapen-
schild. 
15-12-’14. Dag van de 
Postzegel, eerste vrouwelijk 
postbediende 100 jaar 
geleden.
€ 0.30. Portret, postkoets. 

NOORWEGEN
2-1-’15. Vogels.
16.-, 16.- kr. Cyanistes 
caeruleus, Lophophanes 
cristatus. 

2-1-’15. Serie ‘Dieren in 
het wild’. 
31.- kr. Oehoe (Bubo Bubo). 

OEKRAÏNE
25-12-’14. Monumen-
ten uit oude culturen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Pakistan.
Velletje met tweemaal 
4.80 Hr. Vrouwenbeeld en 
kom uit Trypillian-cultuur 
(Oekraïne), godinnenbeeld 
met zegelafdrukken en pot 
uit Mohenjo-daro cultuur 
(Pakistan). 

8-1-’15. 80e geboortedag 
Vasyl Symonenko (1935-
1963).
4.- Hr. Portret dichter.

22-1-’15. Dag van Oekra-
iense Eenheid.
2.- Hr. Beeldmerk.

OOSTENRIJK
21-1-’15. Oostenrijk in 
beweging.
€ 0.62. Lijnenspel waarin 
landsnaam, vlag en waar-
deaanduiding zijn verwerkt. 

20-1-’15. Hahnenkamm 
Rennen 75 jaar.
Velletje met € 0.62, 0.70. 
Resp. portret Alpineskiër 
en filmacteur Toni Sailer 
(1935-2009), beeldmerk.
21-1-’15. Serie ‘Muziekin-
strumenten’. 
€ 1.45. Weense pauken. 

POLEN
7-1-’15. Geldinzamelings-
actie weldadigheidsorgani-
satie WOSP.
2.35 ZŁ. Hart. 

ROEMENIË
16-1-’15. Wilde dieren.
3.60, 4.30, 8.10, 9.10 L. 
Resp. springbok (Antidor-
cas marsupialis), poema 
(Puma concolor), orka (Or-
cinus orca), jachtluipaard 
(Acinonyx jubatus). Ook 
velletje met de zegels. 

23-1-’15. Kunst, schil-
derijen van Gheorghe 
Tattrescu (1820-1894) en 
beeldhouwwerken van Au-
guste Rodin (1840-1917).
3.10, 3.30, 4.50, 14.50 L. 
Resp. schilderij ‘Hagar in de 
woestijn’, schilderij ‘Meisje 
met tamboerijn’, beeld ‘De 
kus’, beeld ‘Voorjaar’. 
30-1-’15. Roemeens 
koningshuis.
3.10, 3.30, 6.-, 14.50 L. 
Monogrammen met resp. 
koning Carol I en koningin 
Elisabeta, koning Ferdinand 
I en koningin Marie, koning 
Carol II en koningin-moe-
der Helen, koning Michael I 
en koningin Anne. 

RUSLAND
12-12-’14. Hedendaagse 
Russische kunst.
Zesmaal 15.- r. Standbeeld 
van grootvorst Alexander 
Nevsky (1220-1263) van 
Alexander Ignatov (1982), 
schilderij ‘Voorjaar in 
Kolomenskoye’ van Ivan 
Krivshinko (1979): kerkge-
bouw en bomen, schilderij 
‘Lila’ van Polina Mineeva 
(1949): bloemen in vaas, 
schilderij ‘De overwinning 
van Peresvet’ van Pavel 
Ryzhenko (1970-2014): rui-
ter op paard, schilderij ‘Bij 
Radonezh’ van Aleksandr 
Dytov (1952): landschap 
met bomen, schilderij ‘De 
muren van Pakov Kremlin’ 
van Sergey Troshin (1986): 
middeleeuwse muren.
12-12-’14. Nieuwjaar.
15.- r. Rennende paarden in 
de sneeuw.
16-1-’15. Europa, speel-
goed.
23.- r. Draaimolen, 
 matroesjka’s. 

22-1-’15. Schilder Valentin 
Serov (1865-1911).
Blok 50.- r. Schilderij 
‘Domotkanovo’ met herder 
en koeien.
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27-1-’15. Postcrossing.
23.- r. Brief met hart, 
bezienswaardigheden uit 
diverse wereldsteden. 

SERVIË
27-11-’14. 150e geboor-
tedag architect Nikolai 
Krasnov (1864-1939). 
Velletje met driemaal 23.-, 
driemaal 35.-, tweemaal 
70.- Ndin. (in boekje). 
Portret en verschillende 
gebouwen. 

3-12-’14. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Zuid-Korea.
Velletje met 50.-, 170.- 
Ndin. Vlag met resp. 
parlementsgebouw 
(Belgrado), stadsgezicht 
Seoul (Zuid-Korea). 

9-12-’14. 100e geboor-
tedag Ljubica Cuca Sokić 
(1914-2009).
23.- Ndin. Portres schil-
deres.

SLOWAKIJE
2-1-’15. Cultureel erfgoed.
€ 1.15. Mausoleum 
Andrášiovcoc bij kasteel 
Krásna Hôrka.
30-1-’15. Valentijn.
€ 0.45. Hart, QR-code.
6-2-’15. 400e geboor-
tejaar Štefana Pilárika 
(1615-1693).
€ 0.60. Portret dichter, 
tekst. 

SPANJE
2-1-’15. Toerisme.
€ 0.90, 1.-. Resp. deel 
van gitaar met parasol en 
voetbal met tapasschotel, 
deel van klok en fresco met 
beeld en kop chocolade-
melk met churros. 

2-1-’15. Monumentale 
poorten en bogen.
Viermaal A. Puerta de la 
Luna (Córdoba), Puerta 
de la Cadena (Brihuega), 
Puerta de Santa María 
(Hondarribia), Puerta de 
Sant Pere (Peniscola), 
5-1-’15. Eerste expositie 
van Pablo Picasso (1881-
1973) in Coruña 120 jaar 
geleden.
C. Lithografie van zelf-
portret.
5-1-’15. Herdenkingen.
A, A2. Resp. 500e geboor-
tedag heilige Teresa van 
Ávila (1515-1582); hoofd 
van standbeeld, Hoge 
Raad voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek CSIC 
75 jaar: nanodeeltjes in 
nanobuisjes. 

16-1-’15. Serie ‘Weten-
schap’, Nationale Trans-
plantatie Organisatie ONT 
25 jaar.
B. Harten, beeldmerk.
19-1-’15. Frankeerzegels.
€ 0.01, 0.04, 0.10, 1.-, 2.-, 
5.-. Portret koning Felipe VI 
in verschillende kleuren.
23-1-’15. Nationaal 
ontwerpwedstrijd voor 
postzegels ‘Disello’.
€ 0.42, 0.55. Resp. jongen 
met zakcomputer, tekst 
met wens.
28-1-’15. Vitoria, hoofdstad 
van de gastronomie 2014.
Velletje met tweemaal 
€ 0.90. Baskische hapjes 
‘pinchos’, kaas en pepers 
met paprikapoeder.

TSJECHIË
20-1-’15. 100e geboorte-
dag Vítězslava Kaprálová 
(1915-1940).
17.- Kč. Portret componist 
en dirigent. 

20-1-’15. Oldřich Kulhánek 
(1940-2013).
13.- Kč. Portret grafisch 
ontwerper en schilder, 
verschillende tekeningen.
20-1-’15. Oorlogsmaterieel 
uit Tweede Wereldoorlog.
Viermaal A (13.- Kč). Vlieg-
tuig Supermarine Spitfire 
LF Mk. IXE, tank T-34/76.2, 
motor Harley Davidson, 
auto Jeep Ford GPW. 

TURKIJE
14-11-’14. 100 jaar Turkse 
film. Aanvulling melding 
feb.’15.
Velletje met 1.25, 2.50, 4.25 
NTL. Beeldmerk met resp. 
stoel, filmklapbord, lamp.
10-12-’14. Frankeerzegel, 
toerisme. 
2.50 NTL. Stuwdam, ver-
schillende archeologische 
en historische beziens-
waardigheden.
22-12-’14. Slag bij Sarika-
mis 100 jaar geleden.
1.25, 2.50 NTL. Resp. 
beeldmerk, militairen. 

WITRUSLAND
10-12-’14. Frankeerzegels, 
gebouwen.
50, 100, 200, 500, 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000, 
20.000 r. Resp. gemeen-
tehuis (Mogilev), toren 
(Kamentes), kasteel (Nes-
vizh), kerk (Poltsk), paleis 
van Rumyantsev-Paskevich 
(Gomel), kasteel (Minsk), 
hoofdpostkantoor (Minsk), 
kasteel (Lida), klooster 
(Budslav).

23-1-’15. Architectonische 
stadsmonumenten.
N (6.000 r.). Kerk van 
Heilige Simon en Helena 
in Minsk. 

30-1-’15. Machinebouw in 
Wit-Rusland.
Vijfmaal M (7.800 r.). Truck 
MAZ-6440PA, chassis 
MZKT-600100, kiepwagen 
BELAZ-75710, tractor 
Belarus-2422, graaflaad-
machine Amkodor 732. 

ZWEDEN
15-1-’15. Koning en 
koningin.
Brev, 14.- kr. resp. koning 
Carl XVI Gustaf (1946), 
koningin Silvia (1943). 

15-1-’15. Schilderijen van 
prins Eugen (1865-1947).
Vijfmaal 14.- kr. ‘De 
wolk’, ‘Het oude kasteel’, 
‘Omgeving van Haga’ met 
brug, ‘Oliemolen’, ‘Tempel 
van geluk’. 

ZWITSERLAND
5-3-’15. Huisdieren.
85, 100, 140, 190 c. resp. 
hond, kat, konijn, hamster. 

5-3-’15. Federale com-
missie voor historische 
monumenten 100 jaar.
100 c. Trappenhuis van 
gemeenschapshuis 
Martinsberg (Baden) en 
fresco’s in abdij Sankt 
Johann (Müstair). 
5-3-’15. Fossielen.
Blok 200 c. Verschillende 
ammonieten. 

5-3-’15. Grootste waterval 
van Europa.
Driemaal 100 c. (doorlo-
pend beeld). Waterval bij 
Schaffhausen.
5-3-’15. Abdij van St. 
Maurice 1500 jaar.
Viermaal 100 c. Glas-in-
loodraam, archeologische 
opgraving van Martolet, 
archiefdocumenten, 
schatkist.
5-3-’15. Belastingdienst.
100 c. Munten, bankbiljet. 

5-3-’15. Expo Milano.
100 c. Beeldmerk.
5-3-’15. Herdenking 
veldslagen.
100, 100 c. Marignano 
(1515), Morgarten (1315). 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
13-12-’14. Solidariteit met 
Palestina.
15.- Dh. Duiven, vlag. 

22-12-’14. World Expo in 
Milaan.
15.-, 38.- Dh. Resp. hand 
met graan en wereldbol, 
beeldmerk.
4-1-’15. Frankeerzegel.
25.- Dh. Fort Bordj el Kifan.

ANTIGUA EN 
BARBUDA
23-6-’14. Aloë. Aanvulling 
melding feb. ’15.
Velletje met viermaal 
$ 4.75; velletje met twee-
maal $ 9.50. Verschillende 
afbeeldingen van Aloë vera.  

29-12-’14. Kerst.
90 c., $2.50, 3.25, 5.-. 
Verschillende religieuze 
schilderijen.
1-2-’15. Papegaaien.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Resp. 
Primolius couloni, Ara 
glaucogularis, Ara ararauna 
x Ara macao, Ara ararauna 
x Ara militaris; Diopsittaca 
nobilis, Anodorhynchus 
hyacinthinus, Ara ararauna,  
Ara militaris; Ara ararauna 
x Ara chloroptera, Ara 
macao;  Ara ambiguus, Ara 
chloropterus. 
1-2-’15. Koraalriffen.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25;  velletje met 
tweemaal $ 5.-; blok $ 10.-. 
Resp. Gorgonia mariaeca-
vern, Gorgonia mariae-
cavernosa, tweemaal 
Faviidae; Scolymia cuben-
sis, Pocillopora eydouxi, 
Fungia fungites, Pectinia 
lactuca; Acropora palmata, 
Tubastraea coccinea. 

1-2-’15. Kolibries.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Resp. 
Selasphorus platycercus, 
Cynanthus latirostris, Ama-
zilia tzacatl, Selasphorus 
sasin; Selasphorus sasin, 
Selasphorus platycercus, 
Cynanthus latirostris, Ar-
chilochus colubris; Calypte 
anna, Selasphorus calliope; 
Archilochus colubris, 
Amazilia yucatanensis.
1-2-’15. Eenden.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Resp. 
Tadorna ferruginea, 
Thalassornis leuconotus, 
Sarkidiornis melanotos, 
Dendrocygna bicolor; 
Pteronetta hartlaubii, Aix 
sponsa, Tadorna tadorna, 
Anas platyrhynchos; Den-
drocygna viduata, Anas 
erythrorhyncha en Anas 
undulata;  Alopochen 
aegyptiacus, Anas sibilatrix 
en Anas acuta. 
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1-2-’15. Prins George van 
Cambridge 1 jaar.
Tweemaal $ 3.25; twee-
maal blok $ 9.50. Prins 
met vader en moeder; met 
moeder, portret.

AUSTRALIË
13-1-’15. Inheemse dieren.
Viermaal 70 c. (samen-
hangend), tweemaal 
$ 1.40. (samenhangend). 
Resp. Vombatus ursinus,  
Macropus giganteus, 
Phascolarctos cinereus, 
Tachyglossus aculeatus, 
Myrmecobius fasciatus, 
Sarcophilus harrisii. Ook 
velletje met de zegels. 

22-1-’15. Serie ‘Australian 
Legends’, onderscheidenen 
Victoria Cross. 
Vijfmaal 70 c. Keith 
Payne, Mark Donaldson, 
Ben Roberts-Smith, Dan 
Keighran, Cameron Baird.
22-1-’15. Eerste Victoria 
Cross voor Australiër in 
1900.
70 c., $ 5.-. Eremedaille. 
Ook velletje met de zegels. 

3-2-’15. Liefde, harten.
Viermaal 70 c. (samenhan-
gend). Vlieger, straalvlieg-
tuig schrijft hart, ballon, 
wolk. 
17-2-’15. Klipper zeilsche-
pen. 
70, 70 c., $ 1.40, 1.40 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. Frances Henty, 
Phoenician, Red Jacket, 
Arabian. 

BARBADOS
13-12-’14. Tuinen van 
Barbados.
10, 65 c., $ 1.80, 2.20; 
velletje met viermaal 
$ 1.-. Resp. Gardenia, 
Hunte, Glendale, Eusteen; 
viermaal bloemen- en 
plantenarrangement. 

BERMUDA
16-10-’14. Rozen.
Tienmaal Zone 1. Verschil-
lende rozen. 

BHUTAN
30-12-’14. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Thailand.
Velletje met zesmaal 
20 nu.; blok 80 nu. Resp. 
papaver (Meconopsis 
grandis), Indische 
goudenregen(Cassia 
fistula), Thaise danser, 
dansgroep uit Bhutan, Ko-
ninklijk Paleis (Bangkok), 
klooster Paro Taktshang 
(Bhutan); Tempel van de 
Boeddha van Smaragd 
(Bangkok) en winterpaleis 
Punakha Dzong (Punakha). 
Landkaarten en vlaggen 
op rand. 

BOLIVIA
16-12-’14. Bergbeklim-
mers.
2.-, 2.- Bs. (samenhan-
gend), 9.-, 23.- Bs. Klim-
mers op resp. tweemaal 
Condoriri, Illampu, Huayna 
Potosí. 

17-12-’14. Kerst. 
15.- Bs. Heilige Familie.
19-12-’14. 450e ge-
boortedag Galileo Galilei 
(1564-1642)
100.- Bs. Telescoopkijker, 
planeten. 
31-12-’14. Dakar-rally 
2015.
7.50 Bs. Beeldmerk, quad.

BRAZILIË.
12-12-’14. Archipel van São 
Pedro.
Velletje met tweemaal 
R$ 2.50. Eilanden met 
vuurtoren. 

15-12-’14. Oscar Niemeyer 
(1907-2012).
Velletje met R$ 3.50, 3.50. 
Portret architect, ontwerp 
parlementsgebouw in 
Brasilia.
3-2-’15. Worldskills 2015, 
wereldkampioenschap voor 
beroepen in São Paulo. 
R$ 3.15. Beeldmerk met 
vlag, brug, gebouwen. 

BURKINA FASO
2013. Traditionele com-
municatie.
330 F. Omroeper met 
hoorn. 

2013. Traditionele muziek-
instrumenten.
50, 200, 690 F. Resp. twee-
zijdige trommel, eenzijdige 
trommel, tamtam.

CANADA
8- 1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
P, $ 2.50; velletje met 
$ 1.85, 2.50. Resp. ram-
men, ram; paard, ram.
11-1-’15. 200e geboorte-
dag Sir John A. MacDonald 
(1815-1891).
P (85 c.). Portret eerste 
premier van Canada. 

CAYMANEILANDEN
18-11-’14. Kerst.
Driemaal 25 c. Kerstroos 
(Poinsettia) met kerken 
resp. baptistenkerk Little 
Cayman, South Sound 
United-kerk, baptistenkerk 
Stake Bay. 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK 
5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
1.20 y. Ram.
10-1-’15. Groetzegel.
1.20 y. Kinderen. 

15-1-’15. Zunyi-conferentie 
80 jaar geleden.
1.20, 1.20 y. Gebouw, 
bijeenkomst.

CHRISTMASEILAND
8-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
70 c., $ 2.10; vel met 
viermaal 15, viermaal 25, 
viermaal 30 c., 70 c. $ 2.10.  
Resp. geit, Chinees karak-
terteken; rat, os, draak, 
slang, aap, haan, hond, 
geit, tijger, konijn, paard, 
varken. Ook velletje met de 
zegels van 70 c., $ 2.10. 

COSTA RICA
3-11-’14. Nationale Bank 
100 jaar.
Blok 500 Cs. Bankgebouw 
in San José.
1-12-’14. Kinderzorg, 
voeding. 
Viermaal 65 Cs. (samen-
hangend).  Verschillende 
maaltijden.
11-12-’14. Wielrennen, 50 
jaar Ronde van Costa Rica.
Tweemaal 500 Cs. Winnaar 
1964 José Luis Sánchez, 
rennerspeloton. 

EGYPTE
6-12-’14. Meesterwerken 
van Arabische kalligrafie.
Blok E£ 5.-. Verschillende 
kalligrafieën.
8-12-’14. Departement van 
Volkstelling.
E£ 3.-. Beeldmerk met 
gebouw. 
10-12-’14. Vogels.
Velletje met zesmaal 
E£ 1.25. Streptopelia 
senegalensis, Upupa epops, 
Coracias garrulus, Merops 
apiaster, Falco concolor, 
Oriolus oriolus.  
20-12-’14. Heropening Na-
tionaal Theater na brand.
E£ 1.50. Gebouw in Cairo.
2-1-’15. Postdienst 150 
jaar.
E£ 1.50; blok E£ 4.-. Resp. 
Postbezorger met bakfiets 
en bode op paard met 
brievenbus; jubileumbeeld-
merk met papierrollen en 
portret gouverneur Isma’il 
Pasha (1830-1895). 

FALKLANDEILANDEN
11-2-’15. Vogels met jongen.
30, 75 p., £ 1.-, 1.20. Resp.  
Resp. magelhaenschol-
ekster (Haematopus 
leucopodus), Ezelspinguïn 
(Pygoscelis papua), wenk-
brauwalbatros (Thalas-
sarche melanophris), grote 
jager (Catharacta skua 
antarctica). 

FILIPPIJNEN
8-1-’15. Bezoek paus 
Franciscus. 
Viermaal 10.- P. (samen-
hangend). Paus met 
aartsbisschop, met vlag, 
met kind, portret.
12-1-’15. Bezoek paus 
Franciscus.
Blok 200.- P. (rond zegel). 
Paus. 

GAMBIA
23-6-’14. Honden.
Velletje met viermaal D 50; 
blok D 150. Resp. Weimara-
ner, Schnautzer, Chow chow, 
boxer; Doberman pincher.
1-7-’14. Val Berlijnse Muur 
25 jaar geleden.
Twee velletjes elk viermaal 
D 50; twee velletjes elk 
tweemaal D 75. Resp. 
viermaal graffiti; viermaal 
graffiti; hand aan ketting 
door tralies, duif met ket-
ting; tweemaal gezichten.
1-7-’14. Lieveheersbeestjes.
Twee velletjes elk viermaal 
D 50; twee velletjes elk 
tweemaal D 75. Resp. Har-
monia axyridis, driemaal 
Coccinella septempunctata; 
Adalia bipunctata, twee-
maal Harmonia axyridis, 
Cycloneda polita; Adalia 
decempunctata,  Harmonia 
axyridis; Adalia decem-
punctata; Cycloneda polita. 
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4-9-’14. Afrikaanse 
roofvogels.
Twee velletjes elk viermaal 
D 50; twee velletjes elk 
tweemaal  D 75. Resp. Tera-
thopius ecaudatus, Milvus 
milvus, Otus senegalen-
sis, Pandion haliaetus; 
Stephanoaetus coronatus, 
Glaucidium perlatum, 
Aquila nipalensis, Falco tin-
nunculus; Circus pygargus, 
Sagittarius serpentarius; 
Falco peregrinus, Melierax 
canorus.
4-9-’14. Meerkatten.
D 45; velletje met viermaal 
D 50; twee blokken van 
D 110. Suricata suricatta.

GHANA
19-5-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden. 
Twee velletjes elk viermaal 
2.75 Ghc.; twee velletjes elk 
tweemaal 4.50 Ghc. Resp. 
Koning Albert I van België, 
Lord Howard Kichener, Paul 
von Hindenburg, Woodrow 
Wilson; Renault FT-17 tank, 
Mark IV tank, Chermon 
tank, A7V tank; Helmuth 
von Moltke, Joseph Jof-
fre; Hornsby Chain Track 
tractor tank, Mark V Hybrid 
Whipper tank.
21-7-’14. Val Berlijnse Muur 
25 jaar geleden.
Twee velletjes elk viermaal 
2.75 Ghc.; twee velletjes 
elk tweemaal 4.50 Ghc. 
Resp. Brandenburger Tor, 
toespraak oud-president 
John F. Kennedy, ‘Ich bin 
ein Berliner’, bezoek Ken-
nedy aan muur; mensen op 
muur, Amerikaanse oud-
president Ronald Reagan, 
pamflet, Reagan bij Bran-
denburger Tor; mensen op 
muur, muur; man, met vlag, 
gaten in muur.
4-9-’14. Chinese leiders.
2.75 Ghc.; velletje met vier-
maal 2.75 Ghc. Resp. Deng 
Xiaoping; Deng Xiaoping, 
Hu Jintao, Mao Zedong, Xi  
Jinping. 

4-9-’14. 120e geboortedag 
Mei Lanfang.
2.75, 2.75 Ghc.; blok 
9.- Ghc. Resp. acteur van 
Chinese Opera in theater-
kostuums; portret.
15-9-’14. Bedreigde 
Afrikaanse dieren.
Twee velletjes elk viermaal 
2.75 Ghc.; twee velletjes elk 
tweemaal 4.50 Ghc. Resp. 
Dorcas gazelle (Gazelle 
dorcas), laaglandgorilla 
(Gorilla berengei grau-
eri), Afrikaanse pinguïn 
(Spheniscus demersus); 
neushoorn (Ceratotherium 
simum cottoni); antilope 
(Addax nasomaculatus), 
bonobo (Pan paniscus), 
kraanvogel (Bugeranus ca-
runculatus), giraffe (Giraffa 
camelopardalis peralta); 
zebra (Equus zebra hart-
mannae), verreauxsifaka 
(Propithecus verreauxi); 
jachtluipaard (Acynonix 
jubatus), bosolifant (Loxo-
donta cyclotis). 

GRENADA
24-10-’14. Chinees 
Nieuwjaar**.
Velletje met zesmaal 
$ 3.15. Driemaal Chinese 
karaktertekens, tweemaal 
geit, tekst. 
24-10-’14. Vereniging van 
Amerikaanse Postzegel-
handelaren ASDA 100 jaar.
Tweemaal blok $ 10.-. 
Beeldmerk met brieven-
bussen, postzegels.
3-11-’14. Zeemeeuwen.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Resp. 
Chroicocephalus bulleri, 
Chroicocephalus serranus, 
Chroicocephalus brunni-
cephalus, Chroicocephalus 
philadelphia; Chroico-
cephalus cirrocephalus, 
Chroicocephalus hartlaubii, 
Chroicocephalus scopu-
linus, Chroicocephalus 
novaehollandiae; 

Chroicocephalus maculi-
pennis, Chroicocephalus 
serranus; Chroicocephalus 
ridibundus, Chroicocepha-
lus genei. 

3-11-’14. Vlinders.
Twee velletjes elk driemaal 
$ 3.50; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Danaus plexippus.
3-11-’14. Groenten en fruit.
Velletje met vijfmaal 
$ 3.25; blok $ 10.-. Resp. 
aubergine, knoflook, 
paprika, avocado, tomaat; 
aardbei.

GUYANA
26-2-’14. Frankeerzegels, 
fauna.
Zestienmaal $ 80, 130, 150, 
160, 200. Resp. roodsna-
veltoekan (Ramphastos 
tucanus), tweetenige 
luiaard (Choloepus hof-
fmanni), geelvoorhoofd-
amazone (Amazona 
ochrocephala), roze ibis 
(Eudocimus ruber), purpe-
ren suikervogel (Cyanerpes 
caeruleus), geelvleuge-
lara (Ara macao), zwarte 
hokko (Crax alector), 
harpij (Harpia harpyja), 
reuzenotter (Pteronura 
brasiliensis), reuzenmie-
reneter (Myrmecophaga 
tridactyla), oranje rotshaan 
(Rupicola rupicola), zwarte 
kaaiman (Melanosuchus 
Niger), lederschildpad 
(Dermochelys coriacea), 
Braziliaanse tapir (Tapiris 
terrestris), grijsgroen 
doodshoofdaapje (Saimiri 
sciureus), jaguar (Panthera 
onca), purperen suikervo-
gel (Cyanerpes caeruleus), 
roodsnaveltoekan (Ramp-
hastos tucanus), roze ibis 
(Eudocimus ruber), zwarte 
hokko (Crax alector).  

 26-2-’14. Zuid-Amerikaan-
se dieren.
Velletje met viermaal 
$ 300; twee blokken elk 
$ 750. Resp. zwarte hokko 
(Crax alector), trompet-
vogel (Psophia crepitans), 
kikker (Dendrobates 
trivittatus), hagedis (Anolis 
roquet); reuzentoekan 
(Ramphastos toco); 
geelvoorhoofdamazone 
(Amazona ochrocephala). 

26-2-’14. Paus Franciscus I.
Velletje met viermaal 
$ 350; twee velletjes elk 
tweemaal $ 700. Verschil-
lende afbeeldingen van 
paus.
26-2-’14. Chinese ruim-
tevaart.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 350; twee velletjes elk 
tweemaal $ 700. Resp. 
tweemaal Shenzhou-
bemanning, tweemaal 
Shenzhou-traject; luchtop-
name van China, astronaut 
Jing Haipeng, astronaute 
Liu Yang, raket Shenzhou 
7; astronaut Liu Wang, 
zonsopkomst; Shenzhou 
7, cabine.
26-2-’14. Hamsters.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 350; twee velletjes elk 
tweemaal $ 500. Verschil-
lende hamsters. 

26-2-’14. Olympische 
Winterspelen in Sotsji.
Velletje met zesmaal 
$ 200; velletje met 
viermaal $ 250. Resp. 
schaatsen, curling, ijsdan-
sen, bobsleeën, ijshockey, 
kunstrijden; biathlon, 
snowboarden, vrije stijl 
skiën, afdaling.

26-2-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 350; twee velletjes elk 
tweemaal $ 700. Resp.  
tsaar Nicolaas II, Victor Em-
manuel III, Albert I, Thomas 
Woodrow Wilson; tanks: 
Saint Chamond, Schneider, 
Mark IX  Medium Mark C; 
Aristide Briant, David Loyd 
George; tanks Renault 
FT, Atv.
5-3-’14. Treinen.
Velletje met viermaal 
$ 200; blok $ 710. 
Treinen uit resp. Brazilië, 
Israël, Australië, Hongarije; 
Mexico. Vlag op alle zegels.
10-3-’14. Roze flamingo.
Velletje met viermaal 
$ 200; velletje met twee-
maal $ 400. Flamingo’s.
19-3-’14. Downton Abbey.
Velletje met viermaal 
$ 225; blok $ 800. Verschil-
lende acteurs en actrices  
uit Brits kostuumdrama.
24-3-’14. 150e geboor-
tedag Henri de Toulouse 
Lautrec, schilderijen.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 200; velletje met 
tweemaal $ 400. Resp. 
‘Ambassadeurs- Aristide 
Bruant’, ‘Jane Avril’, ‘Divan 
japonais’, ‘La Revue blan-
che’; ‘Spaanse dansers’, 
‘Portret van Vincent van 
Gogh’, ‘De grote loge’, ‘De 
wasvrouw’; ‘Moulin Rouge 
La Goulue’, Babylone Al-
lemand’; ‘Moulin Rouge La 
Goulue’, ‘Bal in de Moulin 
de la Galette.
24-3-’14. Bekende 
schilderijen.
Twee velletjes elk driemaal 
$ 200; tweemaal blok 
$ 800. Resp. ‘Danseres in 
haar kleedkamer’ van Edgar 
Degas, fragment uit ‘De 
tuin der lusten’ van Hiero-
nymus Bosch, ‘Vrouw met 
horloge’ van Jean-Baptiste 
Greuze; detail van ‘Vrouw 
met kind’ van Gustav Klimt,  
‘Bloempot met bieslook’  
van Vincent van Gogh, 
‘Portret van Bindo Altovitti’ 
van Rafael; ‘De muziekles’ 
van Johannes Vermeer; 
‘Portret van jonge man’ van 
Vicenzo Catena. 

2-5-’14. Postzegeltentoon-
stelling Philakorea in Seoul, 
bloemen.
Velletje met zesmaal 
$ 200; blok $ 800 (rond ze-
gel). Resp. Rhododendron 
ponticum,  Hemerocal-
lis fulva, Hydrangea 
macrophylla, Camellia 
japonica, Magnolia liliiflora, 
Hemerocallis hybride; 
Convallaria majalis. 

INDIA
24-12-’14. Kuka-beweging.
5.- R. Kanon, Britse militair, 
gehangenen, Sikhs.
30-12-’14. 100e geboorte-
dag Baba Amte (1914-
2008).
5.- R. Sociaal werker en 
activist.
8-1-’15. Terugkeer Ma-
hatma Gandhi (1869-1948) 
100 jaar geleden. 
5.-, 25.- R. Resp. Gandhi en 
document van ‘Passieve 
Vrijheids Beweging’, Gandhi 
en echtgenote Kasturba 
met schip. Ook velletje met 
de zegels. 

22-1-’15. Start ‘Beti 
Bachao-Beti Padhao’-
campagne voor verbetering 
positie van meisjes en 
jonge vrouwen.
5.- R. Meisjesportret, 
kleuter, schoolklas.

INDONESIË
12-11-’14. 50e Nationale 
Gezondheids Dag.
3.000, 3.000 Rp. (samen-
hangend). Beeldmerk, 
Beeldmerk en oud-presi-
dent Soekarno.
1-12-’14. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Kuala Lumpur, ontdekking 
Borobudur 200 jaar geleden.
Blok 10.000 Rp. Borobudur 
met Boeddhabeeld. 
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3-12-’14. Bruggen.
5.000, 5.000 Rp. (samen-
hangend). Kelok Sembilan 
(Sumatra), Mandara (Bali). 

19-12-’14. Landsverde-
diging. 
3.000 Rp. Hand met lint in 
nationale kleuren.

IRAK
12-6-’14. Wereldkampioen-
schap voetbal in Brazilië.
250, 500, 750, 1.000 Din. 
(ronde zegels); blok 1.000 
Din. Vlaggen van deelne-
mende landen en resp. 
wereldbeker en speelveld, 
speler en wereldbeker, 
mascotte en speelveld, 
wereldbeker met wereldbol 
en speler; beeldmerk.
14-1-’15. Dag van het Leger. 
250, 500, 750, 1.000 Din. 
Resp. patrouillevaartuig, 
tank, militairen met 
geweer, straaljager.
15-1-’15. 75 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Japan.
250, 500, 1.000 Dh.; blok 
1.000 Din. Vlaggen.
21-1-’15. Trekvogels.
250, 500, 750, 1.000, 
1.000 Din.; blok 1.500 Din. 
Resp. Passer montanus, 
Merops persicus, Erithacus 
rubecula, Alcedo atthis, 
Carduelis carduelis; vogels 
als hiervoor genoemd. 

IRAN
12-8-’14. Frankeerzegel, 
Perzisch alfabet.
20.000 Rls. Tapijtmotief 
met letterteken.
13-9-’14. Frankeerzegel, 
Perzisch alfabet.
7.000 Rls. Tapijtmotief met 
letterteken. 

JAMAICA
11-12-’14. St. Andrew-kerk 
350 jaar.
$ 20, 60, 120; blok $ 200. 
Resp. driemaal kerk; glas-
in-loodraam van kerk. 

JAPAN
31-10-’14. Dag van de 
Klassieken.
Vijfmaal 82 yen. Murasaki 
Shibiku Nikki, bloemen en 
Go, Noh en Bunraku, Biwa 
en ontspanning, verhaal 
van Genji.
6-11-’14. Bloemen.
Viermaal 52 yen, viermaal 
82 yen. Resp. Narcissus, 
Prunus mume, Adonis 
ramosa, Cyclamen per-
sicum, Matthiola incana, 
Camellia japonica, Bras-
sica oleracea, Euphorbia 
pulcherrima. 

7-11-’14. Wintergroeten.
Tienmaal 52 yen; tienmaal 
82 yen. Resp. tienmaal 
koekjes; driemaal huis, 
postkantoor, auto, 
sneeuwpop, tweemaal 
schaap, jongen met hond, 
brievenbus. 
20-11-’14. Herinneringen, 
IV.
Velletje met tienmaal 82 
yen. Verschillende afbeel-
dingen uit kinderboek ‘Saai 
Tokura’.
20-11-’14. Wet lokale auto-
nomie Ishikawa 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Kerokuen-tuinen 
met verlichting, rijstvelden 
bij Hirata, eiland Mitsuke-
jima, Kibagata met berg 
Hakusan, keizerskroon 
(Fritillaria sp.). 
10-12-’14. Serie ‘Kastelen’.
Vijfmaal 82 yen. Matsumo-
to, Takeda, Nagoya, Bicchu 
Matsuyama, Shuri. 

9-1-’15. Groetzegels, Pieter 
Konijn.
Velletje met tienmaal 52 
yen; velletje met tienmaal 
82 yen. Resp. eend 
Jemima, tweemaal Pieter 
Konijn, eekhoorn Natokin, 
grootvader Brown de uil, 
Tom de kat, Benjamin 
Bunny, Pieter en Benjamin, 
Mom en zusters, Pieter en 
Katonteru;  
Pieter met schep en mand, 
Pieter post brief, tweemaal 
Pieter als postbode, Pieter 
met brief en bloemkool, 
Pieter en Benjamin, Pieter 
de meisjeskonijnen, Pieter 
met narcissen, Pieter en 
Benjamin met boomtak, 
Pieter en Benjamin plukken 
appels. 
16-1-’15. Voorjaarsgroeten.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen.  Resp. voorjaars-
melodie, muziekdoos 
met bloemen, berenkoor, 
voorjaarsconcert met 
pianoklavier, musicerende 
beren met gitaar en viool; 
kersenbloesem en vogel, 
rozen, viooltjes, anjers en 
meisje, beertje en bloemen. 

KAZACHSTAN
26-12-’14. Wereldkampioen-
schappen gewichtheffen.
200 t. Beeldmerk met 
gewichtheffer. 

26-12-’14. Bekende 
personen.
100, 100 t. Actrice S. 
Maykanova, dichter I. 
Dzansuqurov. 

26-12-’14. K. Khodzhikov.
50 t. Portret schilder.
12-1-’15. Nationaal Park 
Naurzum.
Velletje met driemaal 200 
t. Nymphaea candida J. 
Presl, waterlelies en zee-
arend (Haliaeetus albicilla), 
eland (Alces alces). 

15-1-’15. Kinderschilde-
rijen.
Viermaal 50 t. (samen-
hangend). Meisje en kat, 
mannen op paarden, fee, 
paard met ruiter. 

KIRGIZIË
6-12-’14. Jaar van de 
Versterking van Kirgizië.
30.- s. Vlag, duiven, 
mensen. 

13-12-’14. Katoen.
Velletje met 35.-, 52.- s. 
Resp. katoen in knop, rijpe 
katoen.
20-12-’14. Fauna.
23.-, 30.-, 40.- 52.- s. Resp. 
bruine beer (Ursus arctos), 
manoel (Felis manul), rode 
wolf (Canis rufus), lynx 
(Lynx lynx).

KIRIBATI
16-6-’14. Mangroves.
45, 75 c., $ 1.-, 2.-. Resp. 
gebouw en bomen, man en 
kinderen met plantjes, man 
en bomen, man bij jonge 
aanplant.
16-10-’14. Deelname 
Commonwealth Games in 
Glasgow.
25, 65 c.; velletje met 
tweemaal $ 2.50. 
Staatswapen met resp. 
tweemaal gewichtheffer 
David Katoatau; team van 
Kiribati met vlag, hond als 
mascotte. 

KOEWEIT
2-12-’13. Betrekkingen met 
Verenigde Naties 50 jaar.
Vel met tienmaal 50 f. 
Hoofdkwartier VN in 
New York met vlaggen, 
vestiging VN in Koeweit, VN 
secretaris-generaal Ban 
Ki-moon met emir Sjeik 
Sabah, beeldmerken, hijsen 
vlag van Koeweit bij VN-
hoofdkwartier, Sjeik achter 
spreekgestoelte tijdens 
VN-bijeenkomst, vestiging 
in Koeweit met vlag, 
traditioneel zeilschip dhow, 
Koeweit Towers, beeldmerk 
Koeweit. Jubileumbeeld 
merk op alle zegels. 

KOREA NOORD
1-1-’15. Nieuwjaar.
10 w. Vlag arbeiderspartij, 
triomfboog.
5-1-’15. Schaap.
10 w. Schaap. 
10-1-’15. Internationaal 
Vredesfestival, Vredestuin.
20 w. Tuin, vogels.
22-1-’15. Grote reis Kim 
Il-sung voor nationale 
bevrijding 90 jaar geleden.
30 w. Jongelui met vlag, 
beeldmerk, landkaart. 

25-1-’15. Wielersporten.
30, 50, 70, 110 w. Resp. 
baanrennen, BMX Super-
cross, mountainbiken, 
wegrennen. Ook velletje 
met de zegels.
2-2-’15. Schaap.
30, 50 w. Ovis aries. 

LIBERIA
10-3-’14. Bekende 
schilderijen.
Twee velletjes elk driemaal 
$ 125; twee blokken van 
$ 350. Resp. ‘Portret 
van oude man’ van Frans 
Pourbus de Jongere, ‘Tak 
met abrikozen’ van George 
Flegel, ‘Meu Taporo’ met 
citroenenplukster van Paul 
Gauguin; ‘Portret vaneen 
jonge vrouw’ van Antonio 
del Pollaiuolo, ‘Een wereld’ 
met man van Maximilian 
Lenz,’Vrouw met kruik op 
haar hoofd’ van Camille 
Pisarro; ‘Japanse brug’ van 
Claude Monet; ‘De pianoles’ 
van Pierre-Auguste Renoir.
24-3-’14. Paus Franciscus I.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 100; twee velletjes elk 
tweemaal $ 175. Verschil-
lende afbeeldingen van 
paus.
2-4-’14. Mythische figuren.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 100; twee velletjes elk 
tweemaal $ 175. Resp. 
draak, minotaurus, cen-
taurus, phoenix; vampier, 
engel, zeemeermin, lepre-
chaun; weerwolf, eenhoorn; 
tweemaal zeemeermin.
19-5-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 100; twee velletjes elk 
tweemaal $ 175. Resp. 
zesmaal verschillende 
oorlogsschepen; kanon en 
militairen, militairen met 
stafkaarten, militairen in 
loopgraven, militairen; 
militairen in loopgraven, 
militairen achter prik-
keldraad.
17-6-’14. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Seoul.
Velletje met driemaal $ 125; 
blok $ 350. Verschillende 
Koreaanse gerechten. 
17-6-’14. Wereldkampioen-
schap voetbal in Brazilië.
Tweeëndertig maal 
$ 30; blok $ 350. Resp. 
deelnemende teams; team 
winnaar Duitsland. 
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23-6-’14. Orchideeën.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 100; twee velletjes elk 
tweemaal $ 175. Resp. Disa 
racemosa, Eulophia nutans, 
Eulophia ensata, Eulophia 
hians; Satyrium erectum, 
Satyrium coriifolium, 
Eulophia buchanani, Disa 
gladioflora; Polystachia 
pubescens, Habenaria 
bonatea; Eulophia reichen-
bachiana, Disa uniflora. 

MACAU
20-12-’14. Administratieve 
regio Macau 15 jaar.
Viermaal 2.- Ptcs; blok 
12.- Ptcs. Resp. Industrie, 
tweemaal gebouwen, 
wereldkaart en gebouw; 
gebouw.
20-12-’14. Garnizoen 
Volksbevrijdingsleger 
15 jaar in Macau.
Zesmaal 2.- Ptcs.; blok 
12.- Ptcs. Resp. militairen 
met vlag, militair tijdens 
oefening, militairen, mili-
tair met kind, musicerende 
militairen, militairen met 
wapen; erewacht.
5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
2.-, 2.-, 2.-, 2.-, 5.- Ptcs.; 
blok 12.- Ptcs. Geit van 
resp. metaal, wolken, aarde-
werk, waterverf, hout; hout. 

MALEISIË
23-12-’14. Sultan van 
Pahang 40 jaar op troon. 
60 sen. Hadji Ahmad Shah 
(1930), beeldmerken.
31-12-’14. Brug.
RM 1.20, 1.20. Sultan Abdul 
Halim Mu’Adzam Shah-
brug in Penang. 

20-1-’15. Medicinale 
planten.
70, 70, 80 sen; blok 
RM 5.-. Resp. Orthosiphon 
stamineus Benth, Hibiscus 
sabdariffa L., Andrographis 
paniculata; Clinacanthus 
nutans. 

26-1-’15. Voorzitterschap 
Asean. 
60, 80 sen, RM 1.20. 
Beeldmerk en vlaggen met 
resp. handen schudden en 
personen van verschillende 
bevolkingsgroepen, armen, 
hand met plantje.  

MARSHALLEILANDEN
4-10-’14. Filmmonsters.
Tienmaal $ 0.49 (sa-
menhangend). Dracula, 
Frankenstein, Spook van 
de Opera, Mummy, Wolf 
Man, Dracula, Frankenstein, 
Spook van de Opera, 
Mummy, Wolf Man. 

10-10-’14. Reis naar 
Bethlehem.
Zesmaal $ 0.49. Zingende 
engelen, herder met kudde, 
Drie Wijzen volgen ster,  
Drie Wijzen bij de kribbe, 
Maria en Jezus, witte 
duiven.
20-10-’14. Zeepaardjes van 
de Pacific.
Viermaal $ 0.49 c. (samen-
hangend). Hippocampus 
coronatus, drie verschil-
lende afbeeldingen van 
Hippocampus erectus. 

28-10-’14. Militaire 
vliegtuigen, III.
Vel met vijftienmaal 
$ 0.49. Fokker D VII, J35 
Draaken, Bf 109, Yak 9, MiG 
29, A-10 Thunderbolt II, Me 
262, B-2 Spirit, Spitfire, 
B-29 Superfortress, X-15, 
Lancaster, A6M Zero, F/A 
22, J1 Monoplane.
7-11-’14. Ruimtevaart voor 
kinderen.
Viermaal $ 0.49. 
Kindertekeningen: zon 
met sterren en astronaut, 
raket met zon en astronaut, 
astronaut in raket en 
planeet, raket draait rond 
aarde.
18-11-’14. Manuscriptde-
coratie.
Tienmaal $ 0.49. manus-
cript met: verschillende 
bloemen, lelie, iris, distel, 
roos, viooltje, aardbei, tulp, 
drie viooltjes, verschillende 
bloemen. 

MEXICO
18-12-’14. Vrijhandelsver-
drag met Noord-Amerika 
20 jaar.
$ 11.50. Landkaart, vlag-
gen, vlinder. 

18-12-’14. 20 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Iran. Gezamenlijke uitgifte 
met Iran.
$ 15.-. Gezicht van 
Achaemenian-soldaat, 
Mayakalender, vlaggen.
19-12-’14. Filatelie en 
posthistorie.
$ 7.-, Vergrootglas, histo-
risch document met koets 
en paarden. 

MICRONESIË
20-10-’14. Vlinders.
Twee velletjes elk zesmaal 
$ 1.-; blok $ 3.50. Resp. 
Papilio palinurus, Inachis 
io, Battus polydamas, Pa-
pilio ulysses, , Anthocharis 
cardamines, Eurema alitha; 
Aglais milberti, Danaus 
plexippus, Morpho pelei-
des, Papilio glaucus, Appias 
libythea; Ornithoptera 
richmondia, Heliconius 
melpomene. 

11-11-’14. Elvis Presley.
Viermaal blok $ 4.- 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur.
11-11-’14. WWF*, vissen.
Viermaal 90, 90 c., velletje 
met viermaal $ 1.20. Platax  
orbicularis. 
24-11-’14. Kerst, 
schilderijen van Peter Paul 
Rubens. 
34, 49 c., $ 1.05, 3.50. 
Resp. details van ‘Maagd en 
Kind aanbeden door enge-
len’ van  Peter Paul Rubens, 
‘Aanbidding door de Drie 
Koningen’ van Peter Paul 
Rubens, ‘Sint Gregorius 
de Grote met de heiligen’, 
‘Tronende Madonna en 
Kind op troon aanbeden 
door heiligen’. 
24-11-’14. Chinees 
Nieuwjaar**.
Velletje met viermaal 90 c., 
Blok $ 8.-. Rammen.

MONGOLIË
28-12-’14. Chinees 
Nieuwjaar**.
650 T. Schaap.
21-1-’15. Sneeuwpanter.
Velletje met 1.000, 1.000, 
1.300, 1.300 T. Panthera 
uncia. 

MYANMAR
28-6-’14. Vreedzame 
samenwerking met India 
en China.
100, 500 k. Verschillende 
achtergrondkleuren met 
Chinese Muur en Taj Mahal. 

2014. Muziekinstrument. 
100 k. Koperen Kachin-
gong. Zegel uit 2000 met 
nieuwe landnaam: Republic 
of the Union of Myanmar.

NEVIS
14-8-’14. Bezoek paus 
Franciscus I aan Israël.
$ 1.25; blok $ 9.50. Resp. 
paus met president Shimon 
Peres, paus bij Klaagmuur.
3-9-’14. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Rossica in Moskou.
Velletje met negenmaal 
$ 1.75; blok $ 10.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van noorderlicht (Aurora 
borealis).
3-9-’14. Papegaaien.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Resp. Ara 
rubrogenys, Diopsittaca 
nobilis, Ara chloropterus, 
Ara ararauna; Anodorhyn-
chus leari, Anodorhynchus 
hyacinthinus, Primolius 
couloni, Ara ambiguus; Ara 
ararauna, Ara glaucogula-
ris; Ara macao, Primolius 
auricollis. 

4-9-’14. Eenden.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 10.-. Resp. 
Marmaronetta angustirost-
ris, Aythya fuligula, Bucep-
hala islandica, Somateria 
spectabilis; Anas undulata; 
Dendrocygna arborea. 
4-9-’14. Koralen.
Velletje met achtmaal 
$ 3.25; velletje met twee-
maal $ 5.-. Verschillende 
koraalformaties.

NIEUWZEELAND
4-2-’15. ICC Cricket World 
Cup 2015 in Nieuw-Zeeland 
en Australië.
Vel met veertienmaal 60 c. 
(balvorm). Beeldmerk met 
vlaggen van deelnemende 
landen: India, Engeland, 
Zuid-Afrika, Pakistan, 
Verenigde Arabische Emi-
raten, Sri Lanka, West-Indië 
(teamvlag), Afghanistan, 
Ierland (teamvlag), 
Bangladesh, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Zimbabwe, 
Schotland. 
4-2-’15. Verdrag van Wai-
tangi 175 jaar geleden. 
Blok $ 2.50. Maori-stam-
hoofd en Britse chef. 

NORFOLKEILAND
29-9-’14. Norfolk den-
nenboom.
Tienmaal 70 c. (in boekje). 
Verschillende afbeeldingen 
van Araucaria heterophylla.
29-9-’14. 100 jaar Rode 
Kruis.
Velletje met $ 3.50. Affiche 
met gezin en rood kruis. 

17-10-’14. Quilten.
15, 70 c., $ 1.40, 1.50, 3.50. 
Verschillende patronen.
1-11-’14. Kerst. 
15, 65 c., $ 1.70, 1.80, 2.55. 
Verschillende motieven 
met bloemen.
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PAKISTAN
25-12-’14. Monumen-
ten uit oude culturen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oekraïne.
Tweemaal 20.- R. (samen-
hangend). Vrouwenbeeld 
en kom uit Trypillian-cul-
tuur (Oekraïne), godinnen-
beeld met zegelafdrukken 
en pot uit Mohenjo-daro 
cultuur (Pakistan). Vlag op 
beide zegels. Ook velletje 
met de zegels. 

23-12-’14. 14e Nationale 
Jamboree.
8.- R. Duif met olijftak, 
palmbomen, beeldmerk.

PALESTIJNSE 
 AUTORITEIT
30-3- ’14. Dag van de 
Aarde.
150, 250, 750, 1.000 m. 
Beeldmerk. 
5-4-’14. Internationaal 
filmfestival voor kinderen.
150, 500, 750, 1.000 m. 
Kinderen, filmspoel, lint na 
nationale kleuren.
17-4-’14. Dag van de 
Gevangenen, II.
50, 150, 500, 1.000 m. 
Tralies met resp. geboeide 
hand, handen, hand met 
vlag, gezicht.
19-4-’14. Opname in Guin-
ness Recordboek.
1.000 m. Certificaat voor 
2400 personen in 100 m. 
estafette gedurende twaalf 
uur.
15-5-’14. Al-Nakba, 
vlucht en verdrijving van 
Arabieren uit Palestina, 66 
jaar geleden. 
50, 150, 250, 500 m. 
(50 m. samenhangend met 
250 m.); blok 2.000 m. 
Resp. vluchtende Palestij-
nen, vrouw met sleutel en 
kind in Palestijnse vlag,

beeldmerk, gaaswerk en 
sleutel; vrouw met sleutel 
en kind in Palestijnse vlag. 

12-8-’14. Arabische 
Advocaten Unie 70 jaar.
Blok 1.200 m. Weegschaal. 
Landkaart op rand.
22-10-’14. Nationale 
leescampagne.
200, 250 m.; blok 1.000 m. 
Resp. man leest voor, kind 
met boek; boek en scholie-
ren. Muur en uitkijktoren 
op rand. 

29-11-’14. Solidariteit met 
Palestijnse volk.
200, 420 m.; blok 1.800 m. 
Vlag, dansers en danseres-
sen.

PITCAIRNEILANDEN
11-12-’14. Byrd-zuidpool-
expeditie bezoekt Pitcairn 
in 1939.
$ 1.-, 1.80, 2.-, 2.80 
(samenhangend met 
tussenveld). Resp admiraal 
Richard E. Bird (1888-1957) 
met eilandbewoners, schip 
USMS ‘North Star’, schip 
met sneeuwvoertuig, 
portret bewoner. 

QATAR
10-11-’13. ISSA, Wereld 
Sociaal Veiligheids Forum.
3.- R. Beeldmerk.
20-7-’14. 24e Wereldkam-
pioenschap handbal voor 
mannen in Doha.
0.50, 0.50 R. Handballer, 
kindergezicht. 

22-10-’14. Vogels. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Ecuador.
10.- R. Vlaggen, vogels.
12-11-’14. WAHO*-
conferentie.
5.- R. Paard. Ook blok met 
zegel. 

13-11-’14. 24e wereldkam-
pioenschap handbal voor 
mannen 2015 in Doha.
3.-, 5.-, 10.-, 20.-, 30.- R. 
Hand met bal. 

ST. LUCIA
8-4-’13. Frankeerzegels, 
libellen en kunstwerken van 
Llewllyn Xavier (1945).
5, 20, 30, 50, 75 c., $ 1.-, 
1.50, 2.-, 5.-, 10.-. Resp. 
Orthemis macrostigma, 
Mycrathyria aequalis, 
Tramea abdominalis, 
Brachymesia herbida, 
Erythemis vesiculosa, 
Erythrodiplax umbrata, 
Pantala flavescens, Is-
chnura ramburii, schilderij 
‘Pitons’, schilderij ‘De geest 
van de vrijheid’. 
12-12-’14. Kerst.
$ 3.-, 5.-. Resp. emeritus 
aartsbisschop van Castries 
Kelvin Felix, Felix met paus 
Franciscus I. 

SURINAME
31-12-’14. Vogels.
SR$ 13.-, 16.- (samenhan-
gend). Resp. Mimus satur-
ninus, Colinus cristatus. 

TAIWAN
28-1-’15. Peulvruchten.
NT$ 5.-, 7.-, 10.-, 25.-. Resp. 
pindanoten (Arachis hypo-
gaea), adukibonen (Vigna 
angularis), sojabonen 
(Glycine max), mungbonen 
(Vigna radiata). 

TURKS EN
CAICOSEILANDEN
3-11-‘14. Sterrenbeelden, 
II.
Velletje met viermaal 
$ 1.20; velletje met 
tweemaal $ 2.-. Resp. 
Waterman, Kreeft, Leeuw, 
Steenbok; Maagd, Vissen. 

3-11-’14. Orchideeën, II. 
Velletje met viermaal 
$ 1.20; velletje met twee-
maal $ 2.-. Cypripedium 
dickinsonianum, Cattleya 
gaskellinana, Cattleya 
dowiana, Oncidium 
cheirophorum; Brassa-
vola nodosa, Cypripedium 
irapeanum.

VANUATU
11-12-’14. Nelson Mandela 
(1918-2013).
40, 120, 150, 200 vt. 
Vlaggen en verschillende 
afbeeldingen van Mandela. 

VERENIGDE NATIES
6-2-’15. Serie ‘Vlaggen en 
munten’.
Achtmaal US$ 0.49; 
achtmaal Zw.Fr. 0.90; acht-
maal € 0.80 (per waarde 
samenhangend). Resp. 
Kiribati, Tonga, Zimbabwe, 
Angola, Costa Rica, Bhutan, 
Democratische republiek 
Congo, Liberia; Vanuatu, 
Nauru, Mozambique, Bu-
rundi, Eritrea, El Salvador, 
Turkmenistan, Guinea; 
Tuvalu,  Malawi, Botswana, 
Uruguay, Irak, São Tomé et 
Principe, Bosnië-Herzegovi-
na, Somalië. 

VERENIGDE STATEN
22-1-’15. Liefde.
Tweemaal Forever. Harten.
7-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Forever. Geit, zaden, bord 
met vogel- en bloem-
decoratie. 

12-2-’15. Robert Robinson 
Taylor (1868-1942).
Forever. Portret architect.
14-2-’15. Bloemen.
Forever, 70 c. Resp. roos, 
tulp.
21-2-’15. Rode lynx.
1 c. (rolzegel). Lynx rufus.
20-3-’15. Waterlelies.
Viermaal Forever. Verschil-
lende lelies. 

31-3-’15. Autodidactisch 
kunstenaar Martin Ramirez 
(1895-1963), tekeningen.
Vijfmaal Forever. Cowboy, 
trein, hert, tweemaal 
grafische afbeelding.

WALLIS EN FUTUNA
8-11-’14. Kunst. 
40, 245 F. (met tussen-
veld). Schilderijen van 
resp. Aloi Pilioko en Nicolaï 
Michoutouchkine. 

23-12-’14. Kerst en 
Nieuwjaar.
85 F. Kerstman op vogel.

ZUIDGEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SAND
WICHEILANDEN
5-1-’15. Frankeerzegels, 
schepen met wetenschap-
pers en ontdekkingsrei-
zigers.
1, 2, 5, 10, 50, 70, 80 p., 
£ 1.-, 1.25, 2.-, 3.-, 5.-. Resp. 
Bill Tilman (1898-1977) 
met ‘Mischief’ (1964), Alis-
ter Hardy (1896-1985) met 
‘William Scoresby’ (1922), 
Stanley Kemp (1882-1945) 
met ‘Discovery’ (1923), 
Ernest Shackleton met 
‘Endurance’ (1914), Robert 
Cushman Murphy (1887-
1973) met ‘Daisy’ (1912), 
Wilhelm Filchner (1877-
1957) met ‘Deutschland’ 
(1911), Otto Nørdenskjøld 
(1869-1928) met ‘Antarctic’ 
(1902), Carl Anton Larsen 
(1860-1924) met ‘Jason’ 
(1894), Karl Schrader 
(1852-1930) met ‘Moltke’ 
(1882), James Weddell 
(1787-1934) met ‘Jane’ 
(1821), Fabian von Bel-
lingshausen (1778-1852) 
met ‘Vostok’ (1819), James 
Cook met ‘Resolution’ 
(1774). 

30-1-’15. Albatros.
80, 90 p., £ 1.-, 1.20. 
Thalassarche melanophris, 
Thalassarche chrysostoma, 
Phoebetria palpebrata, 
Diomedea exulans. 
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ZUIDPOOLGEBIED 
FRANS
2-1-’15. Robert Guillard.
€ 0.66, 1.71 (met tussen-
veld). Poolonderzoeker met 
resp. sneeuwvoertuigen en 
onderzoekstation, pinguïns 
(Pygoscelis adeliae) en 
schip.
2-1-’15. Robbenjager 
‘Radioléine’.
€ 2.50. Schip.
2-1-’15. Zuidpoolstern.
€ 4.30. Sterna vittata. 

2-1-’15. Mineraal beril.
€ 0.34, 0.66 (samen-
hangend). Resp. Ruw, 
bewerkt.
2-1-’15. Antarctisch krill.
€ 0.66 Euphausia superba.
2-1-’15. Pinguïn.

€ 1.-. Aptenodytes forsteri. 

2-1-’15. Vissen van Terre 
Adélie.
Velletje met € 0.66, 0.66, 
1.05, 1.55. Chaeno-
draco wilsoni, Chiono-
draco myersi, Pagetopsis 
macropterus, Pagetopsis 
maculatus. 
2-1-’15. Guanowinning op 
Juan de Nova.
€ 0.66. Wagons type 
Decauville, landkaart. 

2-1-’15. Biomedische 
expeditie IBEA (1980-1981) 
op Terre Adélie.
€ 0.66, 1.05. Verschillende 
sneeuwvoertuigen.
2-1-’15. Zeespinnen van Île 
de la Possession.
€ 0.66, 2.-. Resp. Amalopte-
ryx maritima, Ectemnorhi-
nus vanhoeffenianus. 

2-1-’15. Zeeluipaarden op 
Terre Adélie.
€ 1.05. Hydrurga leptonyx, 
ijsschotsen.

Gebruikte afkortingen:
Asean: Association of South-East Asian Nations
Unesco: United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization 
Unicef: United Nations International Children 
Emergency Fund 
WAHO: World Arabian Horse Organization
WWF: World Wildlife Fund

Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van de Geit/Jaar van het Schaap:  
19-2-’15 t/m 7-2-’16.

egen groepsreizen heb ik altijd erg 
opgezien. Maar het aanbod in Fila-
telie vorig jaar zomer was toch wel 
erg aanlokkelijk. De meeste lezers 

zullen met argusogen naar dit aanbod, € 99 
voor 8 dagen Turkije all-in, exclusief excursies 
en – uiteraard – consumpties, hebben geke-
ken. Toch kon ik na zorgvuldige bestudering 
van het prospectus geen adders ontdekken 
onder dit Turkse gras. Gezamenlijk met een 
fila-vriend besloten we de gok te wagen. Van 
23 tot 31 januari dompelden wij ons onder in 
een groep van een man of 40, die met een luxe 
touringcar in het zuidwesten van Turkije, Lycië, 
langs de resten van de Griekse en Romeinse 
beschaving in dit deel van Turkije zou trekken. 

Diverse keren is uw maandblad 
 Filatelie geleverd met een bijlage van 
een reisbureau voor een verzorgde 
reis naar Turkije met een uitzonder-
lijk lage prijs. Waar voor uw geld? 
door Ot Louw  foto’s A. Zonjee

juwelenatelier. Een klein deel heeft inderdaad 
aankopen gedaan, dus waarschijnlijk hebben 
ook deze bedrijven in de buidel moeten tasten.

Boottochten
Ik zal u een korte opsomming geven van wat 
we zoal hebben bekeken: Myra, inderdaad, de 
vestigingsplaats van de beroemde bisschop 
Sint-Nicolaas; de verdronken stad Simene 
(een leuke boottocht vanuit Kekova), nog 
een boottocht naar een strand waar anders 
schildpadden te zien zijn die daar hun eieren 
leggen (nu dus niet) wel met fraaie rotsgra-
ven; het bekende Efese, heel indrukwekkend; 
in Sirince de Johanneskerk en de moskee. Van 
het minder bekende, maar niet minder indruk-
wekkende Aphrodisias, met een schitterende 
400 meter lange arena, naar het verplichte 
nummer: de kalkafzettingen bij Pamukkale.
Op de allerlaatste dag ontdekten we toch nog 
een ander groepje dat zich via Filatelie had 
aangemeld: twee echtparen uit Drunen, leden 
van de plaatselijke vereniging.
Behalve de laatste anderhalve dag is deze reis 
ons prima bevallen, compleet met Nederlands-
talige gids. Een klein minpuntje: sommige 
hotels probeerden hun verlies soms goed te 
maken met exorbitante consumptieprijzen. 
Opgelet dus, maar verder zeker een aanrader.

Daarnaast waren er nog drie van deze groepen 
Nederlanders, waarvan de gemiddelde leeftijd 
wel in overstemming was met die van de 
doorsnee-postzegelclub. We waren benieuwd 
of er zich nog meer filatelisten onder de 
reizigers bevonden.

Excursies
Het deelnemen aan de excursies was niet 
verplicht, maar waarom ga je mee? Om wat 
te zien, dus iedereen schreef zich in voor 
deze excursies, zodat de reissom praktisch 
gesproken neerkwam op € 333, wat natuurlijk 
toch nog een waanzinnig laag bedrag is. Nie-
mand wil in zijn eentje in de bus achterblijven, 
nietwaar? Hoe kan dit financieel? Ik vermoed 
niet dat de redactie van Filatelie opeens met 
geld is gaan strooien, dus wie wel? De trip 
blijkt flink te zijn gesponsord door het Turks 
Bureau voor Toerisme, die hiermee ook in de 
wintermaanden de aantrekkelijkheid van het 
gebied onder de aandacht wilden brengen. 
De chartermaatschappij en de hotels zullen 
ook wel tot de bodem zijn gegaan. Het venijn 
bleek in de staart van de reis te zitten: de 
voorlaatste dag werd een bezoek gebracht aan 
een tapijtweverij en op de laatste dag waren 
bezoeken gepland aan een fabrikant van leer-
producten (jassen, broeken, tassen) en een 

Turkijereis
T
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ert Schuring schrijft in 
nummer 157 van ‚de Post-
zak‘, het huisorgaan van 
Po & Po (bladzijde 515), 

bij een afgebeeld poststuk, “Wij 
hebben hier te maken met een van 
de zeer weinig bewaard gebleven 

Een bijzondere loot aan de tak van de PTT-boom is toch wel 
‘expresse op verzoek’. Tot op heden is niet veel gepubliceerd 
over dit toch wel exotische onderwerp in de filatelie. 
door Arie Zonjee

B
Expresse op verzoek

brieven met expresse op verzoek”. 
Wat was dat voor een recht en 
welke dienst kreeg men er voor 
terug, hoe werkte het in de praktijk?
In 1929 wordt met dienstorder 909 
(afb. 1) bepaald dat een expres-
sestuk bij afwezigheid van de 

geadresseerde met achterlating 
van een bericht (No. 226A) met de 
eerstvolgende gewone bestelling 
zal worden bezorgd. Expresse post-
stukken welke bij aankomst op het 
besteladres niet bezorgd konden 
worden omdat geadresseerde niet 
aanwezig was, kregen een kennis-
geving volgens model 226 (afb. 2) 
in de bus waarop vermeld staat dat 

S P E C I A L  2 0 1 5  P O R T

Afb. 2. 
Voorbeeld 
van for-
mulier 
Model 
226 zoals 
achter-
gelaten 
werd in 
bus.

voor een tweede expressebestelling 
telefonisch contact opgenomen kan 
worden met het telegraafkantoor 
ter plaatse, waarna het expresse-
stuk nogmaals tegen betaling 
van het geldende expresserecht 
bezorgd wordt en afgerekend moet 
worden met de telegrambesteller.

Portzegels
De kwijting geschiedde door de 
opgeplakte portzegel (afb. 3) welke 
vernietigd werd met het rijkstele-
graafdagtekenstempel (volgens 
Schuring het langste woord in de 
marcofilie). De telegrambestel-
ler schoot het geld van de extra 
bestelling zelf voor en inde het bij 
de geadresseerde. 
Werd er niet telefonisch gereageerd 
dan ging het expressestuk bij de 
volgende gewone bestelling mee, 
maar dat kon ook wel eens op de 
volgende dag zijn. 

Aangetekende en gewone 
brieven
Deze regeling was ook van toepas-
sing op aangetekende brieven, 
(afb. 4) die tot 1 september 1932 op 
het postkantoor afgehaald dienden 
te worden en zelfs voor gewone 
brieven (afb. 5) waarop aangete-
kend was dat expresse op verzoek 
(10 cent) van toepassing was, 
waarbij in dit geval ook nog eens 
het afstandsrecht (90 cent) voor 
bezorging buiten de bestelkring 
van het postkantoor betaald moest 
worden!
Het tarief was gelijk aan het 
normale expresserecht en bedroeg 
vanaf 1 maart 1921 40 cent , vanaf 
1 oktober 1925 30 cent, vanaf 1 ok-
tober 1926 20 cent en 10 cent vanaf 
1 februari 1928. 

Afb. 3. Brief uit Duitsland 8-02-1934. Tarief: 15 pfg. en expresserecht 40 pfg. Bij 1e aanbieding 
niemand thuis, Model 226 in de bus gedaan, telefonisch gereageerd. Expresse op verzoek 10 ct.

Afb. 5. lokaal brief 28-06-1935. Tarief: 1-10-1928 tot 1-07-1936 5 ct. 
Afstandsrecht naar Tuindorp-Oostzaan 90 ct. Expresse op verzoek 10 ct.

Afb. 1. Bladzijde uit de dienstorders der PTT van 1929. Dienst-
order H. 909. Met dank aan de KNBF Bondsbibliotheek te Baarn.

Afb. 4. Lokaal brief 9-04-1923. Tarief: van 1-03-1921 tot 1-02-1928 geen lokaal tarief! 
10 ct., aantekenen 15 ct. Expresse op verzoek, naar geldend expressetarief, 40 ct.
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ortzegels en met port 
belast’ is nou niet bepaald 
een onderwerp waar ons 
thematische hart sneller 

van gaat kloppen. Portzegels roepen 
niet meteen associaties op met 
plaatjes die we in onze thema’s 
kunnen opnemen. De afbeeldingen 
beperkingen zich tot cijfers die het 
te betalen port weergeven en de 
tekst op de zegels is thematisch ook 
niet erg opwindend. Het is dan ook 
niet eenvoudig om deze filatelisti-
sche elementen in een thematische 
verzameling op te nemen. Aan de 
andere kant gaat de ware thema-
tische verzamelaar natuurlijk wel 
de uitdaging aan om op zijn minst 
één zo’n stuk in de collectie op te 
nemen. De jury zal het hopelijk extra 
waarderen als een met port belast 
poststuk op de juiste manier in de 
verzameling is opgenomen. 
In de loop der jaren heb ik allerlei 
poststukken uit rondzendingen, de 
bakken bij de handel en de vele al-
bums op beurzen gehaald, die ik om 
allerlei redenen interessant vond, 
meestal met het idee om er later 
nog eens een verhaaltje over te ma-
ken. Er zijn er maar weinig waarop 
portzegels zijn geplakt of waarop 
op een andere manier is aangeduid 
dat het betreffende stuk niet goed 
gefrankeerd is. Toch zijn er wel een 
paar, die de moeite waard zijn om in 
deze rubriek de revue te laten pas-
seren. Om een stuk dat met port be-
last is ook thematisch interessant 
te laten zijn, moet er iets aan de 
hand zijn met het stuk dat een link 
heeft met het te behandelen thema. 
Dat is in de volgende voorbeelden 
telkens het geval. Sommige lezers 
zullen mij misschien beschuldigen 
van een te dikke duim, maar met 
hen ga ik graag de discussie aan. 

Wagner en paardensport
Deze kaart werd op 21 februari 1941 
verstuurd vanuit Heemstede (1). De 
tekst is geschreven door een militair 
die zich op dat moment in Huize Ka-
reol, het herstellingsoord voor zieke 
en gewonde militairen, bevond. Op 
14 oktober 1940 was bepaald dat 
het recht op portvrijdom gold voor 
militairen in sanatoria en herstel-
lingsoorden. Dat was een aanvulling 
op het recht op portvrijdom dat 

‘P
militairen in actieve dienst hadden. 
De afzender had dus volkomen 
terecht zijn kaart niet gefrankeerd. 
Daarentegen had een postbeambte 
ten onrechte gemeend dat de post-
zegels ontbraken. Op de kaart is 
met potlood ‘T10’ geschreven, een 
aanduiding die betekende dat twee 
keer het ontbrekende bedrag voor 
de verzending van een binnenland-
se briefkaart moest worden voldaan 
door de geadresseerde, te weten 
twee keer vijf cent. Dat was het 
tarief dat sinds 20 augustus 1940 
van kracht was. In mijn verzameling 
heb ik overigens nog een andere 
ongefrankeerde kaart van een paar 
weken later, die gewoon door de 
PTT bezorgd is zonder extra port 
aanduiding (2).
In welke thema’s zou nu een kaart 
als deze kunnen worden opgeno-
men? Het ligt voor de hand om 
hem op te nemen in verzamelingen 
over de Tweede Wereldoorlog en 
in het bijzonder in een hoofdstuk 
over de zorg voor zieke en gewonde 
militairen of over de meidagen van 
1940. Maar er is nog iets interes-
sants aan de hand. Omdat iedereen 
wel kon proberen zijn post portvrij 
te versturen, was het noodzakelijk 
om ondubbelzinnig te laten blijken 
waarom de postzegels ontbraken. 
Daarom is de kaart voorzien van de 
tekst ‘HERSTELLINGSOORD VOOR 
ZIEKE- / EN GEWONDE MILITAIREN 
/ KAREOL’. 
Operaliefhebbers herkennen 
meteen de verwijzing naar de naam 
van de burcht in de opera Tristan en 
Isolde van Richard Wagner (3). Nu 
kan dat toeval zijn, maar in dit geval 
is dat niet zo. Kareol werd gebouwd 
in opdracht van Julius Carl Bunge, 
die een fortuin had verdiend in 
de graanhandel. Dat geld maakte 
het mogelijk om een huis te laten 
bouwen dat de uitstraling had van 
een stuk van de componist Wagner, 
waar Bunge een groot liefhebber 
van was (4). Wie opera en Wagner 
in het bijzonder als thema heeft, zal 
dit stuk dus zeker in zijn verzame-
ling kunnen opnemen. 
Maar er is nog een andere mogelijk-
heid. Kareol was op 18 juli 1940 
met toestemming van de weduwe 
van Bunge, Hilde Bunge, in gebruik 
genomen als herstellingsoord 

voor militairen die gewond waren 
geraakt tijdens de meidagen van 
1940. De initiatiefnemers voor de 
instelling van herstellingsoorden 
als deze waren ritmeester Pahud de 
Mortange en Dr. C. Kroon. De eerste 
zou later chef van het Militaire Huis 
van koningin Juliana worden, maar 
was in een eerder leven een zeer 
succesvol ruiter, die vier keer goud 
had gewonnen op de Olympische 
Spelen. In een verzameling over 
Olympische sporthelden zal deze 
kaart zeker niet misplaatst zijn. 

Gevangenen
Het volgende poststuk dat in een 
thematische verzameling zou pas-
sen heeft ook weer met de oorlog 
te maken of beter gezegd met de 
nasleep daarvan. Op 15 augustus 
1945 had Japan gecapituleerd, maar 
in de vele kampen bevonden zich 
nog burgers en militairen, die niet 
van de ene op de andere dag die 
kampen verlieten. Het geallieerde 
South East Asia Command (SEAC) 
richtte de Recovery of Allied Priso-
ners of War and Internees (RAPWI) 
op. Het was de taak van deze dienst 
om gevangenen op te sporen, te 
voeden, te kleden en te evacueren. 
In Nederlands Indië was de RAPWI 
ook actief en zorgde ervoor dat 
meer dan 200.000 landgenoten 
werden opgevangen. Omdat in 
Nederland grote behoefte was aan 
nieuws van familie en vrienden uit 
Indië probeerde men om communi-
catie per brief te vergemakkelijken. 
Gezien de chaotische omstandig-
heden in Indië en het ontbreken van 
(voldoende) postzegels werd niet 
moeilijk gedaan als kampbewoners 
hun brieven en kaarten zonder fran-
kering verzonden, mits voorzien van 
de aanduiding ‘ex-POW’ (= ex-Priso-
ner of War, krijgsgevangene). Deze 
situatie duurde tot 13 december 
1945, waarna een overgangsrege-
ling volgde waarbij de ontvanger 
het verschuldigde port van 30 cent 
voor een brief en 20 cent voor een 
briefkaart moest betalen. In Neder-
land werd op deze poststukken een 
portzegel geplakt (5). Dergelijke 
poststukken zijn zeer verzamelwaar-
dig en kunnen heel goed opgeno-
men worden in een thematisch 
verzameling in een hoofdstuk over 

de nasleep van de oorlog, het lot van 
de Nederlanders in de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd of het 
dekolonisatieproces.

Watersnood
Het is dit jaar 62 jaar geleden dat de 
grote watersnoodramp plaatsvond. 
Op allerlei manieren werden militai-
ren ingezet om de nood te lenigen. 
Het was de grootste naoorlogse 
inzet van militairen in vredestijd. Ze 
bleven tot en met 17 februari in het 
gebied. Ze konden gebruik maken 
van de portvrijdomregeling die van 
kracht was voor militairen in actieve 
dienst. Zij moesten hun post voor-
zien van de tekst ‘militair in nood-
gebied’, maar daar week men nogal 
eens van af. Het was echter niet 
overal duidelijk hoe men met onge-
frankeerde post van militairen moest 
omgaan. In de rechterbovenhoek 
heeft de afzender duidelijk ‘noodge-
bied’ geschreven, wat voldoende had 
moeten zijn, want ook gewone bur-
gers in het rampgebied mochten hun 
post zonder postzegels versturen als 
die niet voorradig waren (6). Toch 
werd de brief in Terwisselen beport 
met het ontbrekende port van 10 
cent. Vreemd genoeg niet twee maal 
het ontbrekende briefport, zoals 
gebruikelijk was. Had de afzender, 
die een marinier was (7), zoals blijkt 
uit de tekst op de achterzijde van 
de brief, op de voorzijde nog het 
woord militair geschreven dan was 
de beporting misschien achterwege 
gebleven. Het moge duidelijk zijn dat 
iemand die een verzameling over 
de watersnood van 1953 heeft, dit 
stuk graag in zijn verzameling zal 
opnemen en in zijn beschrijving van 
het stuk meteen zijn filatelistische 
kennis kan laten zien. 

 
 

samenstelling Jeffrey Groeneveld, Purmerend reacties en tips jeffreygroeneveld@hetnet.nl

Een lastige, maar niet 
onmogelijke opgave
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FOUTJE
In januari heb ik aandacht 
besteed aan de postzegels 
van Noorwegen. Helaas is 
er een foutje in het artikel 
terechtgekomen. Afbeelding 
15 laat niet Fridtjof Nansen 
zien, maar die andere Noorse 
poolreiziger Roald Amundsen, 
die in 1911 als eerste mens de 
Zuidpool wist te bereiken. 

mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
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Aangeboden
www.motiefonline.nl  Motiefpost-
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Tel. 0493-320949.

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

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

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

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

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

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

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 

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.

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 

Puntstempels, Nederland en  
Ned. Indië keuze uit 7000 zegels.  
www.jorhanstamps.nl  Tel. 06-
41359268.

Boek Philatelic Mycology: fami-
lies of fungi, 1000 postzegels met 
paddestoelen, per familie en voor-
zien van beschrijvingen, engelstalig 
40,- euro ex. btw en verzendkosten. 
E-mail: info@cbs.knaw.nl  CBS-
KNAW tel. 030-2122645.

Mist u nog iets in uw 
 verzameling? Kijk dan eens op  
www.wereldzegels.eu . Ook 
 benodigdheden. M. van Dal.  
Tel. 06-37447395.

Nederland prestige boekjes nr. 
1 t/m 55 voor 550,- euro. Pzh. de 
Klein. Tel. 0183-631531.

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. Be-
zoek aan huis. Geen object te groot.

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

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

De Filatelistenvereniging Zui-
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 
4 veilingen, eigen blad, rondzend- 
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. P. Mulder. 
Tel. 020-6197689. E-mail 
muld1234@kpnmail.nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame-
laars (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.

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!

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.

Zaterdag 2 Mei Nunspeet grote 
Verzamelbeurs in Sporthal De 
Brake van 10.00 - 16.00 uur. Inl. 
J. den Besten. Tel. 0341-256163.

Zaterdag 11 April Postzegel 
 Verzamelbeurs van  
10.00 - 15.00 uur Christelijk Col-
lege, Graaf Adolflaan te Zeist.  
Inl. G. ten Dam. Tel. 0548-858220.

Verzamelt u Spanje/Portugal? 
Bijeenkomst 4x per jaar in Utrecht 
met veiling en kwartaalblad. 
H. Veen. Tel. 079-3611910   
www.ksp-iberia.nl 

Postzegel- en Poststukkenbeurs 
zaterdag 14 maart van 10.00 
tot 16.00 uur in “De Koepel”,  
Kapittelweg 399a te Hilversum. 
Filatelistenvereniging “Hilversum 
en Omstreken”. S.J. Nieuwendijk. 
Tel. 035-5386170.
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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 cdrom’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 Cdrom (‘s) moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association
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Corinphila & Heinrich Köhler

Veiling van uitzonderlijk materiaal

Internationale zeldzaamheden

Eerstedag 6 mei 1846

H.R. HARMER

2680 Walnut Ave. 

Suite AB

Tustin, CA 92780

U.S.A.

phone ++1 714 389 9178

fax ++1 714 389 9189

info@hrharmer.com

www.hrharmer.com

JOHN BULL

STAMP AUCTIONS LTD.

7/F, Kwong Fat Hong Building

1 Rumsey Street

Sheung Wan, Hong Kong

phone ++852 2890 5767

fax ++852 2576 5110

info@jbull.com

www.jbull.com

HEINRICH KÖHLER 

AUKTIONSHAUS GMBH & CO. KG

Wilhelmstr. 48

65183 Wiesbaden

Germany

phone +49 (0)611 39381

fax +49 (0)611 39384

info@heinrich-koehler.de

www.heinrich-koehler.de

CORINPHILA 

AUKTIONEN AG

Wiesenstr. 8

8034 Zurich 

Switzerland

phone +41 (0)44 3899191

fax +41 (0)44 3899195

info@corinphila.ch

www.corinphila.ch

CORINPHILA 

VEILINGEN B.V.

Heemraadschapslaan 100

1181 VC Amstelveen / Amsterdam 

Netherlands

phone +31 20 6249740

fax +31 20 6249749

info@corinphila.nl

www.corinphila.nl

ZOEK EN VIND

Het gehele veilingaanbod is vanaf 15 april online met zoekfunctie 

of te downloaden als PDF op www.heinrich-koehler.de

VIA INTERNET LIVE MEEBIEDEN VANUIT HUIS

Registratie via www.heinrich-koehler.de vanaf 15 april

VEILINGCATALOGUS AANVRAGEN

 Via info@corinphila.nl  (kostenbijdrage EUR 10,-)

Ontbrekende „2“

Slechts 25 exemplaren 
bekend
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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 op 21, 22 en 23 april 2015 
Wij zijn constant op 
zoek naar materiaal 
voor onze veilingen. 

 

 

www.rietdijkveilingen.com 

 

 

 

 

 

 

Heeft u: 
 postzegels, brieven, 
prentbriefkaarten, 
stempels, collecties  

of voorraden? 
 

Neemt u dan gerust 
contact met ons op! 

Een speciale catalogus voor bijzondere 
collecties  behoort  tot de mogelijkheden!    

Plaats ook uw verzameling in               
de internationale etalage                  

van Rietdijk veilingen! 

 

 

Kijkdagen veiling 404: 
Op werkdagen van dinsdag 7 april  

t/m vrijdag 17 april 
Van 10.00-17.00 uur 

 

Kijkweekend: 
Zaterdag 18 april van 10.00-16.00 uur 
Zondag 19 april Van 10.00-16.00 uur. 

 
Kijkgelegenheid: 

Maandag 20 april van 10.00 – 16.00 uur. 

 
Voorafgaand aan de veiling: 

Dindag 21 april in de ochtend. 
Woensdag 22 april in de ochtend. 
Donderdag 23 april in de ochtend. 
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