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“SELL YOUR COLLECTION  
WHERE IT SELLS BEST“

Christoph Gärtner

Give me a call:  
+49-(0)7142-789400

Contact me by mail:
c.gaertner@auktionen-gaertner.de

  Special Auction covers, postal stationeries, picture postcards and paper money | 28th - 30th APRIL 2015 
31st Auction | 15th - 20th JUNE 2015 | 32nd Auction | 19th - 24th OCTOBER 2015

Consignments & Outright Purchase is always possible! 

Auktionshaus Christoph Gärtner | Steinbeisstr. 6+8 |  74321 Bietigheim-Bissingen, Germany 
Tel. +49-(0)7142-789400 | Fax. +49-(0)7142-789410 | info@auktionen-gaertner.de | www.auktionen-gaertner.de

FI1504 bw.indd   1 06-03-15   16:06

CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

TEL .  + 31 -  (0)20 -  624 97 40

FAX  + 31 -  (0)20 -  624 97 49

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

ONZE VOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN 
OP 12 EN 17 T/M 19 SEPTEMBER

INZENDEN IS MOGELIJK TOT EIND JUNI

WWW.CORINPHILA.NL   

ENIGE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN UIT 
ONZE MAARTVEILING VOOR ZELDZAME,
INTERESSANTE OF LUXE POSTZEGELS 

€ 270 € 660 € 3500

€ 220 € 2200 € 2800 € 1050 € 2200 € 2100

€ 2700 € 4800 € 2700 € 200 € 1550

2015april.indd   1 06-03-15   13:59

 

 

FI1504 omslag.indd   2 09-03-15   08:29



232 FILATELIE  APRIL 2015

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen

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

POSTZEGELS - MUNTEN -

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden

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

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

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)

25e Internationale
Postzegelbeurs Essen
Messe Essen
Messehaus Süd
n Meer dan 130 vakhandelaren,

veilinghuizen, producenten
van accessoires, uitgevers
postadministraties 
& agent schappen uit 
de hele wereld

n 1e Dag emissies Duitsland

n Speciale beursstempel & -postwaardestuk

n Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters

n Europese kampioenschappen 
voor thematische filatelie

GRATIS TOEGANG!

Verheugd u op de wereld
van de postzegels

Öffnungszeiten: 7.-8. Mai, 10-18 Uhr · 9. Mai, 10-17 Uhr

Veranstalter: Jan Billion · Messeagentur · Freiligrathring 13 a · 40878 Ratingen
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 · Fax + 49 (0) 2102/89 58 25

info@briefmarkenmesse-essen.de · www.briefmarkenmesse-essen.de

7.-9. Mei 2015

15

25-IBM_4c_NL_89x135_89x135  03.02.15
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VERZAMELBEURZEN

GRONINGEN
ZATERDAG 25 APRIL  (09.30-16.00 UUR)

Sporthal Hoogkerk 

-ZUIDERWEG 70, 9744 AP-

HOUTEN – FILANUMIS 2015
ZATERDAG 9 MEI  (9.30-16.00 UUR)

EXPO HOUTEN

-Meidoornkade 24, 3992 AE-
* pal aan de A27 (afrit 29) 

* rechtstreeks vanaf Utrecht CS en station

Houten met buslijn 47

Met 3500m2 grootste postzegel-

en muntenbeurs in Nederland !!

Voor  inlichtingen  e/o aanmelding  050-5033926

(’s avonds) of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

 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 =   0,50 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 frankeer geldige postzegels aanbieden tijdens 
de Briefmarkenmesse in Essen op 7, 8 en 9 mei 2015

“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

Postzegelveiling Friesland
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie
Mr P.J. Troelstraweg 89
8916 CN  Leeuwarden

LID

zaterdag 18 april 2015
in Restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden.

In onze 138e veiling zijn o.a. opgenomen honderden verhuisdozen 
uit nalatenschappen.

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor 
onze 139e veiling worden ingeleverd.

Wij zoeken voortdurend mooie collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen.

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis.
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk.

Bezichtiging ten kantore dagelijks mogelijk.
Kijkgelegenheid op: donderdag 16 april van 13.00 - 18.00
 vrijdag 17 april van 10.00 - 18.00
  zaterdag 18 april van 08.00 - 11.30

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio oktober 2015.
Inzendingen dagelijks mogelijk.

Nadere inlichtingen: tel. 058 - 2122096
fax. 058 - 2129180

Email adres: pzvfries@xs4all.nl
Website: www.pzv-friesland.nl

Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe.

Onze 138e veiling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op   

Maandelijkse zaalveiling van:
postzegels - post(waarde)stukken - fdc’s - munten - 

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen
w w w . d e v o o r s t r a a t . n l

 w w w . o l d p o s t c a r d s 4 y o u . n l
w w w . d e v o o r s t r a a t - w i n k e l . n l

Ve i l i nghu i s  “De  Voors t raa t”
Voorstraat 23 - 8011 MK Zwolle

Tel. 038 - 4211045 daags ma-za. 08.30 tot 16.00 uur

FI1504 bw.indd   4 12-03-15   10:48

Nog beperkt te koop (op=op): Cd-rom ‘Filatelie’,  
de jaargangen 2004 tot en met 201 3.
Per stuk de complete jaargang met elf edities 

gedigitaliseerd. Als u oudere cd-rom’s wilt 
bestellen, kunt u € 10 (per jaar) overmaken op 
NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de 

penningmeester van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie in Leiden, onder 
vermelding van de gewenste jaargang(en).  

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk 
adres de Cd-rom (’s) moet worden gezonden. 

De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
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258 Riau

274 De ontstaans-
geschiedenis en de 
kleuren van de 1e emissie 
1852 in een notendop

246 Postgeschiedenis van 
Tsjecho-Slowakije IV

ADVERTEREN?
Bureau de Troye

Tel. 036 - 53 845 28 of
info@bureaudetroye.nl

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

Verschijnt niet in de maand juli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONTWERP EN VORMGEVING
Fake Booij, www.fakebooij.nl

DRUK
Habo DaCosta, www.habodacosta.nl

Copyright: © 2015 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 22.500 exemplaren 
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(Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques).
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GROTE VERZAMELBEURS 
NUNSPEET 

     zaterdag 2 mei 2015 
     PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 

250 meter verzamelobjecten 
postzegels – telefoonkaarten – munten – ansichtkaarten – brieven 

Sportcentrum ‘DE BRAKE’ 
Oosteinderweg 19 te Nunspeet, van 10.00 tot 16.00 uur 

ENTREE IS GRATIS 
Gratis pendelbusje van / naar station Nunspeet 

Postzegelvereniging NUNSPEET (inlichtingen:0341 – 25 61 63) 
www.wijverzamelenpostzegels.com 

Verkoop nooit uw postzegels
Voordat u met ons contact hebt opgenomen. Verkopen is geen kunst,  

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

FI1504 bw.indd   6 06-03-15   16:07
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SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK.
Tel: +44 (0)1565 653214  Email: stamp@sandafayre.com

If your head’s full
of stamps...

visit
Sandafayre.com
Stamp auctions for collectors since 1976

Sandafayre’s ‘no quibble’
money back guarantee

1000’s of lots from €20 to €20,000

Unique Weekly Auctions

www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

FI1504 bw.indd   7 06-03-15   16:07
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Naast een beurs met inter-
nationale handelaren en zeer 
veel post -administraties, is er 
ook een tentoonstelling. In dat 
kader worden er de Europese 
kampi oen schappen voor de 
thematische filatelie gehouden. 
Het is ingedeeld in negen 
klassen: 
• kunst en cultuur

• geschiedenis en organisaties
• mensen en dagelijks leven
• sport en vrije tijd
• transport en technologie
• geneeskunde en wetenschap
• wilde dieren en planten
• landbouw en huisdieren
• kampioensklasse
Nederland is goed vertegen-
woordigd op deze tentoonstel-

ling en er is ook een jurylid 
uit Nederland.

Briefmarkenmesse,  
7-9 mei, 10.00-18.00 uur 
(laatste dag tot 17.00 uur). 
Messe Essen,
Messehaus Süd, hal 1A.
www.ectp.de 

Europese kampioenschap 
thematische filatelie
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Voor de Franse posterijen leek het 
3  februari een zwarte dag te worden. In de 
vroege ochtend, net voor 8 uur, werd een 
vrachtwagen, geladen met postzegels en 
voorgefrankeerde enveloppen (prêt-à-
poster) met een waarde van 20 miljoen 
euro beroofd. De chauffeur had op een 
parkeerplaats van een supermarkt in Brie-
Comte-Robert (ten zuidoosten van Parijs) 

rustpauze genomen en was onderweg naar 
een sorteercentrum van La Poste. Twee 
gewapende rovers bedreigden de chauf-
feur en gingen er met de buit vandoor in 
een andere vrachtwagen. Een paar dagen 
later werd de gehele buit teruggevonden. 
Het bleek een vergissing te zijn van de 
dieven: Ze dachten dat de vrachtwagen 
met parfum was geladen.

Postzegelroof

Koninklijk foutje
Het radioprogramma Een 
Vandaag weet op 3 maart 
te melden dat er een 
ernstige fout is gemaakt 
bij het ontwerp van de op 
2 maart bij PostNL versche-
nen postzegels (velletje 
van 10, met 2 verschillende 
zegels) ter herdenking van 
200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden.
Op de postzegel van koning 
Willem I staat overduidelijk 
ook Luxemburg getekend, 
terwijl dat land niet tot 
het Koninkrijk behoorde. 
De ‘buitengewesten’, die 
wel tot het Koninkrijk 
behoorden, staan niet op 
de postzegel.

Er zijn echter veel meer 
kaartfouten te ontdek-
ken op de kaart van 1815: 
Zo zijn Urk en Schokland 
nergens te bekennen en 
staat de Wieringermeer er 
wel op… Een betrouwbare 
kaart uit die tijd:  
http://bit.ly/1HmGphP 

De Oostenrijkse postadministratie 
heeft op 20 maart 2014 de eerste 
– naar eigen zeggen een wereld-
primeur – porseleinen postzegel 
uitgegeven. Handel of postzegel. 
Dat is natuurlijk de vraag!
Zeker, het is een postzegel, en zeker, 
ook frankeergeldig. Een paar kant-
tekeningen: De nominale waarde 
is € 5,90. Voor exact dat bedrag 
kun je uitsluitend een maxi brief 
buiten Europa, economy versturen! 

Kortom: het is niet de bedoeling dat 
u de postzegel ook echt gebruikt. 
Een hebbedingetje dus voor in de 
porseleinkast!
Wie hem toch echt wil gebruiken en 
er een poststuk mee wil verzenden 
loopt tegen een aantal hobbels aan. 
De postzegel is dik (en uiteraard 
breekbaar!). Ziet u het al voor u? 
Een hamerstempel wordt vaak 
gebruikt voor een maxibrief!
Nee, dat kan natuurlijk niet. Daar-

voor wordt er op het postkantoor 
een normaal dagtekeningstempel 
geplaatst, en wordt – buiten het 
zicht van de verzender dus – op 
een speciaal kantoor een speci-
aal voor deze zegel vervaardigd 
stempel geplaatst. Maar dan: De 
brief moet immers naar ‘over-
zee’ verzonden worden, en niet 
te snel! Wie hoop heeft dat de 
postzegel onge schonden bij de 
geadresseerde  aankomt kan waar-

schijnlijk beter zijn € 5,90 aan een 
loterij geven. De ‘winkans’ is dan 
waarschijnlijk groter....
De ‘postzegel’ is 3,5mm! dik en 
heeft een oplage van 150.000 stuks.

Da’s boffen deze keer!

De West-Duitse stad Essen is ieder jaar gastheer van een groot 
filatelistisch evenement: De Briefmarkenmesse. Ook vele Nederlandse 
verzamelaars bezoeken deze beurs, die betrekkelijk dicht bij huis is.

www.briefmarkenmesse-essen.de

http://www.ectp.de/
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Het gebeurt niet vaak dat we 
zelf nieuws zijn. Zoals u elders 
op deze pagina leest, zijn we 

dat nu wel.
Geheel onverwacht is de voorzit-
ter van het bestuur van de uitgever, 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, onlangs per direct 
teruggetreden. Behalve dat Cees van 
Balen Blanken leiding gaf aan het 
bestuur dat mijn opdrachtgever is, 
was hij ook bij ieder nummer een 
kritisch meelezer die nog fouten uit 
de tekst haalde.
Ik dank Cees voor de prettige 
 samen werking.

De postbedrijven zijn de laatste tijd 
in het nieuws geweest. Bij La Poste in 
Frankrijk werd een hele oplegger met 
voor 20 miljoen euro aan postzegels 
gestolen. Wie denkt dat de markt nu 
overspoeld gaat worden met recent 
nominaal ver onder de kostprijs heeft 
het mis. Alles is weer terecht. 
PostNL heeft wat moeite met de 
vaderlandse geschiedenis en de 
 geografie. Na de koninklijke kroon 
is dit al het tweede foutje bij het 
ontwerp van onze postzegels.

‘Iedere inwoner zijn eigen post zegel’.  
Dat kan natuurlijk gemakkelijk 
tegenwoordig, door persoonlijke 
postzegels te laten maken. Er zijn 
een aantal kleine postzegeluitge-
vende  eilanden waar het wellicht 
werkelijkheid wordt dat iedere 
inwoner zijn eigen postzegel kan 
hebben.  Gewone, echte, postzegels 
dus en geen persoonlijke. Neem nu 
Mayreau. Een petieterig eilandje 
in het Caribisch gebied, behorend 
tot de Grenadinen. Het kleinste 
bewoonde eiland van het gebied telt 
circa 300 inwoners. In  januari en 
februari van dit jaar werden er al 
6 miniatuur velletjes uitgegeven met 
in totaal 14 post zegels. Binnen 1 à 
1½ jaar heeft daar dus iedere inwoner 
zijn eigen postzgel. Of er ook een 
postkantoor is gevestigd? Wellicht 
dat een lezer dat weet.

U heeft een maand geleden het 
 Brievenbeurs-themanummer 
ontvangen. Inmiddels wordt er 
al  hard gewerkt aan het volgende 
themanummer van Filatelie. In 
oktober verschijnt het Postexnum-
mer met als thema ‘kleine landen en 
gebieden’. Traditiegetrouw worden 
de artikelen voor het Postexnummer 
aangeleverd door de gespecialiseerde 
 verenigingen.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Verenigingsbladprijzen
Ook in 2015 wordt weer gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, met de hoofdprijs van 
€ 250. Dit jaar voor de bladen van de ‘algemene’ 
postzegelverenigingen.  Volgend jaar komen de 
publicaties van ‘gespecialiseerde’ verenigingen voor 
deze prijzen weer in aanmerking. 
Tevens kunnen er weer artikelen ingezonden 
 worden (ook artikelen die zijn geplaatst in bladen 
die niet meedingen naar de Verenigingsbladprijs!) 
die in aanmerking willen komen voor de sponsor-
prijs (€ 100) voor de ‘beste auteur’. 
Verenigingen en auteurs die aan de wedstrijd willen 
deelnemen, kunnen een formulier aanvragen bij 
de secretaris.

Verenigingsbladprijzen 2015, De heer  
L.F.C. Elzinga, Schalmei 5,  4876 VC Etten-Leur 
of per e-mail leo.elzinga@telfort.nl
Het formulier moet uiterlijk 14 juli 2015 samen met 
drie complete sets bladen (of 3 bladen van het num-
mer als het een artikel betreft) aan de secretaris per 
post worden teruggezonden. Het gaat om de num-
mers van de laatste, complete jaargang van vóór 
1 juli 2015. Dat kan dus een jaargang zijn die geheel 
in 2014 is verschenen, maar ook een jaargang die 
van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 loopt. Formu-
lieren die na 14 juli worden ontvangen kunnen helaas 
niet in behandeling worden genomen. De redactie 
wenst u alvast veel succes met uw inzending!

London 2015
Nog een kleine zes weken en de 
tentoonstelling London 2015 
opent de deuren. Dit is na de 
IPHLA 2012 in Mainz, Duitsland 
de eerste Europese (FEPA) 
postzegeltentoonstelling. Daarna 
moet u weer tot 2017 wachten 
op de Finlandia 2017 in de Finse 
stad Tampere.
De verwachting is dat er heel wat 
Nederlanders naar Londen zullen 
 afreizen. Ook zijn er elf Neder-
landse inzendingen en een aantal 
buitenlandse over Nederland en 
koloniën. 
Business Design Centre, 
Islington/Londen,  13-16 mei.
www.london2015.net

‘Nederlandse’ inzendingen  
Sybrand Bakker: Victoria wrap-
pers for newspapers periodicals 
and other printed matter issued 
and used in the period  

1869-1912 – Stationery
Willem Erfmann & Egbert Stuut: 
Postal History of Surinam 1650-
1975 Volumes 1&2 – Literature
Wim Tukker: Postcards Australian 
States – Stationery 
René Gerritsen: Cape of Good 
Hope Seated Hope rectangular 
1864-1898 – Traditional 
Hans van der Horst: Service 
suspended during World War II – 
Postal History
Oscar van der Vliet: Captured on 
an Island – Revenue
Dick van der Wateren: Nepal 
Revenues – Revenue
Gerard van Welie: Destination 
Insulinde – Postal History
Ton Voorbraak:  British Mail Over-
seas 1840 to UPU – Postal History
Hotze Wiersma: Postmarks and 
Post Offices in the Netherlands 
until 1872; Volumes 1&2 – 
Literature

Hans Wilderbeek Stamps and 
postal relations of the Duchy of 
Brunswick until the end of its 
 postal independence in 1868 – 
Postal History
UK
Richard Wheatley Netherlands 
East Indies Mail 1789 to 1877 – 
Postal History
Germany 
Peter Heck: The Netherlands - 
Postmarks from the Beginning up 
to 1813-14 – Postal History 
Sweden 
Sven Påhlman: Dutch West Indies: 
Postal Routes and Rates 1695-1918 
– Postal History

Waarom ben ik per direct teruggetreden als voorzit-
ter? Vele jaren heb ik met plezier deel uitgemaakt 
van het Bestuur van de Stichting als lid en als 
voorzitter. Bij mij is het belang van de lezer en de 
filatelie in het algemeen altijd de drijfveer geweest.
In ons bestuur heb ik al eens te kennen gegeven 
binnen enkele jaren te willen  stoppen met het 
leiden van de Stichting.
Echter zijn er onlangs ontwikkelingen geweest die 
mij ertoe hebben doen besluiten.
Als lid van de Raad van Toezicht zal ik bij de Stichting 
betrokken blijven en mij hiervoor blijven inzetten.
G.C.  Van Balen Blanken

Zoals u hiernaast hebt kunnen lezen heeft de heer 
Cees van Balen Blanken ons onlangs laten weten 
per direct terug te treden als voorzitter van de Raad 
van  Toezicht, lid en voorzitter van het Bestuur van 
de Stichting die ons maandblad  Filatelie uitgeeft.

Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor de 
vele jaren dat hij voorzitter was van de Stichting. 
Ook voor zijn grote bijdrage aan de filatelie in het 
algemeen en in het bijzonder voor zijn tomeloze 
inzet voor het maandblad danken wij hem.
Het Bestuur van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie

Aftreden voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, G.C. van Balen Blanken

FILATELIE

http://www.london2015.net/
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2 maart 2015. Blok met 5x2 zelf-
klevende zegels ‘1’ met beelden van 
details uit de werken van Van Gogh 
met stad en dorp.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing, Haarlem in offset op een 
vel inlegpers. Het zegel formaat = 
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, 

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

Vincent 
van Gogh 3:
Stad en dorp
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2 maart 2015. Blok met 
5x2 zegels ‘2’ met twee 
verschillende afbeeldin-
gen (handtekening en 
grootzegel van de koning) 
schaakbordsgewijs.
Gedrukt bij Cartor, 
La Loupe, Frankrijk, in 
offset op een velinleg-
pers. Het zegelformaat G 
=25x36mm; kamtanding 
13.6:13.333 17/24 tanden 
horizontaal/verticaal. 
De tanding loopt links 
en rechts door, boven en 
onder niet.
De drukvellen zijn 5 hori-
zontale rijen van 3 blokken 
naast elkaar groot. Accor-
dering van het modelvel 
op 8 december 2014.
Vijf kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
150 onder rasterhoeken 

per kleur verschillend:  
cyaan 75 graden, andere 
kleuren ongerasterd. 
Papierrichting | (verti-
caal).
Artikelnummers: 350561 
en productbarcode 
+ 84064.
De uitgifte van deze zegels 
is met deze frankeerwaar-
de volkomen onbegrij-
pelijk. De verkoopsprijs 
van 13,80 per blok is 
behoorlijk hoog en voor 
twee kleurloze zegels 
niet aantrekkelijk voor de 
toevallige koper. Er zijn 
nog zoveel zegels ‘2’ met 
het portret van de koning 
uit 2013 onverkocht, die 
met ‘2014’ nog niet in 
omloop gebracht en de 
‘2015’ heeft als officiële 
uitgiftedatum 2 maart.   

200 jaar Koninkrijk: 
Koning der Nederlanden

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 
lengterichting van het zegel).
Op de achterzijde een bedrukking 
met de artikelnummers: 350366 en 
de productbarcode + 85092. Net 
als het Van Gogh blok in januari en 
februari regulier en tegen nominaal 
verkrijgbaar. 
Wie 13,80 uit te geven heeft aan 

kleurrijke zegels kan in plaats van 
een ‘handtekening’ of een ‘grootze-
gel’ beter aan ‘Van Gogh’ denken en 

twee verschillende zegels plakken 
op een wat zwaardere brief. Zal de 
ontvanger zeker blij mee zijn.

De eerste vastkaderzegels 
verschenen in april 2006 en 
hadden een nominale waarde 
van 39c en een paarse kleur 
van het kader. Als we de ver-
schenen zegels puur beoor-
delen op de aanmaakwijzes 
van het kader, dat wil zeggen 
het plaatje binnen het kader 
volledig buiten beschouwing 
laten, dan komen we er al 
snel achter dat het slechts 
om een handjevol varianten 
gaat. Iets waar geen enkele 
catalogusmaker zich zorgen 
over hoeft te maken dat het 
de spuigaten uit loopt.
Bij de 39c met paars 
vastkader is het kader 
steeds gedrukt in offset bij 
Joh. Enschedé. De afbeelding 
is of gedrukt in Haarlem of 
geprint op de Ricoh printers 
van Cendris in Leidschendam 
dan wel op een OKI-printer in 
de postwinkel van Nijmegen. 
De perforatie in Haarlem 
aangebracht is steeds een 
kamtanding bij een formaat 
van 30x40mm en 20/28 
tanden horizontaal/verticaal.

e = kader gedrukt in offset bij 
Joh. Enschedé
G = compleet gedrukt 
P = kader gedrukt; beeld geprint
  
P001 paars_39c_e_kruis_G01
traditioneel kruisraster
P002 paars_39c_e_stoch_G02
stochastisch raster
P003 paars_39c_e_ricoh_P01
Ricoh printers Cendris met raster-
maat 55 
P004 paars_39c_e_okiN_P02
Oki printer Nijmegen met raster-
maat 80
Mochten er te zijner tijd 
aantoonbare verschillen 
zijn tussen de verschillende 
 Ricoh printers bij Cendris, 
dan zijn enkele hoofdnum-
mers vrijgehouden.
Na de tariefverhoging in 
januari 2007 van 39c naar 
44c kwamen er 4 soorten 
met tandingverschillen bij de 
compleet gedrukte versies bij 
en de postwinkel Rotterdam 
Weena voor de geprinte. 
Geen verschil in print tussen 
Nijmegen en Rotterdam:
P011 paars_44c_e_kruis_G01
traditioneel kruisraster; kam tanding 
20/28 tanden horizontaal/verticaal

P012 paars_44c_e_kruis_G02
traditioneel kruisraster; kam-
tanding 21/27 tanden horizontaal/
verticaal
P013 paars_44c_e_ricoh_P01
Ricoh printers Cendris met raster-
maat 55 
P014 paars_44c_e_okiRN_P02
Oki printer Nijmegen/Rotterdam 
met rastermaat 80

De versies op zelfklevend 
 papier waren compleet 
gedrukt in Haarlem.
P015 paars_44c_z_e_kruis_G01
rasterhoek paars 45 graden; 
slit-tanding 20/26 horizontaal/
verticaal
P016 paars_44c_z_e_kruis_G02
rasterhoek paars 45 graden; ge-
stanst 20/26 horizontaal/verticaal
P017 paars_44c_z_e_kruis_G03
rasterhoek paars 75 graden; 
slit-tanding 20/26 horizontaal/
verticaal

Van de zegels met compleet 
gedrukt beeld is precies 
bekend om hoeveel verschil-
lende zegels het gaat.
P001 = 63; P002 = 8; P011 = 111; 
P012 = 93; P015 = 2; P016 = 1; 
P017 = 2

Vastkaderzegels sinds 2006
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Meer info bij uw LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM:  
Postfach 1340 · D-21495 Geesthacht · Tel. +49 (0) 4152/801-200 · Fax +49 (0) 4152/801-300 · info@leuchtturm.com · www.leuchtturm.com
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Met zijn binnenbekleding van gepatenteerd INTERCEPT®-
materiaal beschermt de box uw verzamelobjecten 
actief tegen oxidatie en veroudering. Geschikt voor de 
bescherming van papier, munten en medailles. 
Passend voor ansichtkaarten, brieven, insteekkaarten, 
muntensets, documenten en papieren enz. tot het formaat 
180 x 160 mm. Buitenformaat: 331 x 160 x 185 mm.

art.nr. 345 417 W 34,95

Nadere informatie 
& video‘s over 
INTERCEPT® vindt u hier!

Intercept box L 180  
Beschermt uw postzegels en brieven

Meer info bij uw LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM: 
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Met zijn binnenbekleding van gepatenteerd INTERCEPT®-
materiaal beschermt de box uw verzamelobjecten 
actief tegen oxidatie en veroudering. Geschikt voor de 
bescherming van papier, munten en medailles. 
Passend voor ansichtkaarten, brieven, insteekkaarten, 
muntensets, documenten en papieren enz. tot het formaat 
180 x 160 mm. Buitenformaat: 331 x 160 x 185 mm.

Nadere informatie 

 vindt u hier!

Intercept box L 180  
Beschermt uw postzegels en brieven

NIEUW

AZ_NL_Filatelie_04-15.indd   1 02.03.15   08:18

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.

FI1504 bw vrij.indd   1 06-03-15   16:08
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Succesvol Jo Toussaint toernooi 
tijdens Postzegeltotaaldag

Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 novem-
ber 2015 organiseert Postzegelvereniging 
 Filatelica Weert e. o. in het kader van haar 
65 jarig bestaan de RAJA 2015 / LIMPHILEX 
44, met als toepasselijk thema de post-
geschiedenis in Weert.

De tentoonstelling zal worden gehouden aan 
de Wertastraat 1 te Weert in het gebouwen-
complex van Scholengemeenschap Philips 
van Horne.

Tijdens deze tentoonstelling kan deelgeno-
men worden in de categorieën 2- 3, eenkader, 
jeugdklasse, open filatelie en albumbladen. 
Ook vindt er jurering plaats. Via een uitge-
breide jeugdhoek en filatelistische attracties 
wordt ook bijzondere aandacht aan de jeugd 
besteed. Tevens zijn er handelarenstands en is 
er ruil gelegenheid.

Aan een éénkader-inzending, die voor de 
éérste keer meedoet, wordt mogelijk door de 

jury de Bert Langhorst Prijs toegekend. Deze 
prijs wordt slechts 1 x per jaar uitgereikt aan 
de beste één kader tentoonstelling in de niet 
thematische klasse.

In totaal zijn er circa 300 kaders beschikbaar. 
Vanaf heden kunt u zich aanmelden bij  
het  tentoonstellingssecretariaat, de heer  
Th. Verheijen, Molenveldstraat 31,  
6001 HH Weert, Tel: 0495-541666 of  
per email: raja2010@home.nl

De lezingen waren van een hoog 
niveau en zeer aantrekkelijk. Ook 
de belangstelling was groot. Vaak 
moesten toehoorders blijven 
staan omdat alle stoelen bezet 
waren. 
John Dehé kwam met zijn presen-
tatie ‘Een zaak van lands belang 
– Nederlandse post censuur in 
de Eerste Wereld  oorlog’ met 87 
punten als winnaar uit de bus. 
De winnaar van de thematische 
filatelie werd R. van Dam met 
81 punten voor zijn  presentatie 
‘Gaten in een thema tische 
verzameling’.

raja 2015 / limphilex 44

John DehéJury L-R Els Lipsius, Bert Goofers Jac Spijkerman L-R R. van Dam, Jo Toussaint R. ten Hoedt

Noviopost kan sowieso terug-
kijken op een zeer geslaagde 
Postzegel totaaldag. Ook de 
handelaren waren zeer tevreden 
en er was veel belangstelling. 
Mogelijk wordt deze dag volgend 
jaar uitgebreid met een tentoon-
stelling waarbij jury-adviesge-
sprekken zullen plaatsvinden.
Verheugend is dat vanuit de 
jeugdfilatelie ook belangstelling 
bestaat voor dit toernooi en de 
organisatie hoopt volgend jaar 
een of meerdere jeugdleden te 
kunnen begroeten, al is het dan 
nog als toehoorder.

Iedereen kan alvast in zijn of 
haar agenda noteren dat op 
zondag 6 maart 2016 wederom 

de Postzegeltotaaldag en het Jo 
 Toussainttoernooi zullen plaats-
vinden in Nijmegen.

Op 1 maart was het zover, een nieuwe aflevering 
van het Jo Toussainttoernooi georganiseerd door 
de vereniging Noviopost in Nijmegen in het kader 
van hun Postzegeltotaaldag.

PowerPoint presentatie R. van Dam
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Mijn naam is Corné van Zandwijk 
en ik ben afkomstig uit het 
hart van het Groene Hart. In 
1983 geboren te Gouda ben ik 
opgegroeid in het naburige Wad-
dinxveen. Mijn vader spaarde al 
sinds zijn jeugd postzegels, maar 
vanaf zijn studententijd deed 
hij er niet heel veel meer mee. 
Ieder half jaar viel er nog wel een 
envelop uit Groningen op de mat 
met daarin de recent uitgegeven 
zegels van Nederland. Op een 
gegeven moment is mijn oudere 
broer ook postzegels gaan ver-
zamelen, hij kreeg de dubbele 
zegels van mijn vader. Toen ik 
een jaar of 9 was, heb ik hun 
voorbeeld gevolgd en had ook ik 
er een hobby bij, een hobby die 
mij niet meer heeft losgelaten.
Een schoolvriendje van mijn  
broer ging in Boskoop naar de 
postzegelclub. Samen met mijn 
broer ben ik daar toen ook naar 
toe gegaan. Vanaf 1993 tot op 
heden ben ik lid van deze vereni-
ging. Diverse vriendjes bracht 
ik mee naar de club, maar zij 
haakten op een bepaald moment 
af, de één na korte tijd, de ander 
na een wat langere periode. 
Na een paar jaar vroeg één van 
de jeugdleidsters, Adrie der Veer, 
of ik niet wilde tentoonstellen. 
Dat bleek een schot in de roos. 
Bij Adrie aan de keukentafel heb 
ik toen de eerste vier album-
bladen met de hand getekend, 
met als thema Koningshuizen 
van Europa; één groot drama, 
want mijn handschrift was (en 
is...) uitermate belabberd, om 
het maar niet te hebben over 
mijn (gebrek aan) talent voor 
het tekenen van kaderlijnen. 
Uiteindelijk bleek het toch goed 
genoeg om mee tentoon te 
stellen.
Daarnaast moest ik het boekje 
Het ABC van het postzegels 
 verzamelen leren. Er kwam 
een meneer van JeugdFilatelie 
Nederland een echt examen 
afnemen. Gelukkig slaagde ik 
met vlag en wimpel en kreeg 
ik het Diploma Jeugdfilatelist 
uitgereikt. In de jaren die volgden 
heb ik mijn verzameling verder 

uitgebreid, van 4 naar 12 naar 24 
naar 72 bladen en heb ik in bin-
nen- en buitenland tentoonge-
steld. Het was ontzettend leuk en 
motiverend om met de club naar 
tentoonstellingen als de Dag van 
de Jeugdfilatelie te gaan en thuis 
te komen met een stapel prijzen.
In 1999 ben ik jeugdleider 
geworden en met de komst van 
de euro heb ik het penningmees-
terschap van de jeugdafdeling 
overgenomen. In die periode ben 
ik toen ook toegetreden tot het 
bestuur van de volwassenen om 
daar de belangen van de jeugd te 
behartigen.
We hebben altijd relatief veel 
jeugdleden gehad en op ten-
toonstellingen gooide Boskoop 
steevast hoge ogen. Prachtig om 
te zien hoe enthousiast en vol 
overgave de jeugd iedere keer 
weer met hun thema bezig kon 
zijn. Helaas werd het ook voor 
ons steeds moeilijker om jonge 
verzamelaars te trekken en vast 
te houden, maar de leden die we 
hadden, gingen er echt voor. 
In 2008 ben ik toegetreden tot 
het hoofdbestuur van de Neder-
landsche Vereeniging van Post-
zegelverzamelaars en twee jaar 
later tot het bestuur van Jeugd-
Filatelie Nederland om daar 
vorm te geven aan de digitalise-
ring. Samen met ons Boskoopse 
jeugdlid Jeffrey Berg (inmiddels 
ook bestuurslid van JFN) is de 

website volledig vernieuwd. 
Verder zijn we tot op heden druk 
bezig met het project Wikipost-
zegel. De bedoeling is om de 
inhoud van de ABC-boekjes die 
JFN heeft uitgegeven, in de vorm 
van een internet-encyclopedie 
over te brengen. Jongeren, maar 
ook steeds meer volwassenen, 
gebruiken dagelijks het internet 
om te communiceren en om 
informatie op te zoeken. Een 
belangrijke informatiebron is de 
online encyclopedie Wikipedia  
(nl.wikipedia.org). Ons doel is 
om de filatelistische kennis via 
laagdrempelige artikeltjes te 
bundelen tot zo’n “Wiki”: wiki-
postzegel.nl.
En toen kwam voor mij als uit 
het niets de vraag of ik in het 
bestuur van de Koninklijke Bond 
zitting wilde nemen om daar de 
belangen van de jeugd te behar-
tigen. Daar heb ik uiteindelijk na 
lang nadenken ‘ja’ op gezegd. 
Ik vind het ontzettend mooi dat 
de jeugd binnen de bond een 
belangrijke positie heeft. De 
toekomst van de jeugdfilatelie 
gaat ons allemaal aan. De ‘jeugd 
van tegenwoordig’ verandert, is 
geïnteresseerd in andere dingen 
en communiceert op een andere 
manier dan u en ik. Laten wij 
proberen om met de jeugd mee 
te veranderen. Komt de jeugd 
niet naar ons toe, dan komen wij 
wel naar de jeugd toe!
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ieraan waren echter wel een aantal 
voorwaarden verbonden.
Niet-aangetekende briefkaarten 
(geen prentbriefkaarten) waren 

toegestaan, maar:
1. alleen mededelingen van  persoonlijke aard
2. mededelingen van zakelijke aard: Alleen het 

bevestigen van feiten en het uitwisselen van 
inlichtingen

3. Hierbij zijn alleen Nederlands, Engels, Frans 
en Duits toegelaten

Op 25 januari 1945, meer dan een maand na de openstelling voor 
een beperkt particulier interlokaal postverkeer (18 december 
1944) is een begin gemaakt met de heropening van particulier 
postverkeer naar het buitenland.
door Adam van der Linden

H

Periode het bevrijde Zuiden tot de   bevrijding

De volgende landen zijn hierbij toegelaten:
• Nederlandse koloniën en bezittingen
• Verenigde Staten en bezittingen
• Het Verenigd Koninkrijk, Noord Ierland, de 

Britse Dominions en bezittingen
• Frankrijk en koloniën en bezittingen
• België en koloniën en bezittingen
• Nederlandse, Noord-Amerikaanse, Britse, 

Franse en Belgische strijdkrachten in de 
bovenvermelde landen of gebruikmakende 
van ‘code-adres’.

estafette tweede wereldoorlog 8

Afb 1. Eindhoven, 26 januari 1945. Briefkaart, geschreven op 25 januari 1945, de eerste 
dag dat er weer post verstuurd kon worden naar enkele bevriende landen, met bestem-
ming  Parijs. Tarief: briefkaart naar buitenland 7½ cent. Tweemaal is het Nederlandse 
censuurstempel geslagen, eenmaal zonder nummer van de censor. Stempel met Eindhoven 
open vier. Noodstempel dat in de periode werd aangemaakt na verplaatsing van het  
PTT-Hoofdkantoor van Den Haag naar Eindhoven.

Afb 2. Sluiskil, 31 januari 1945. Briefkaart met bestemming Gent, België. Tarief: briefkaart 
naar België grenstarief 5 cent. Nederlands censuurstempel. Aankomst in Gent 7 maart 1945.

Afb 3. Roosendaal, 12 maart 1945. Briefkaart met bestemming Londen. Tarief: briefkaart 
naar het buitenland 7½ cent. De briefkaart is eerst door de Nederlandse censuurdienst 
in Eindhoven gecensureerd (donkerpaars achthoekig stempel, Engels model). Daarna in 
Engeland door de ‘Royal Netherland Navy Headquarters’. (zie het lichtpaarse rechthoekige, 
kopstaande stempel met de datum 23 maart 1945 en ‘passed by censor’.

Afb 4. Valkenswaard, 20 maart 1945. Briefkaart met bestemming Dent, USA. Tarief: brief-
kaart naar het buitenland 7½ cent. Nederlands (Eindhoven) en Amerikaans censuurstem-
pel. K-nummer linksonder ter controle van de drukkerijen door de Duitsers.

(alle, met uitzondering van de door de vijand 
bezette gebieden).

De briefkaarten gericht aan bovengenoemde 
landen dienen naar het postkantoor Eindho-
ven-Station te worden gezonden. Dit kantoor 
verzamelt de correspondentie en zendt en 
verpakt deze in afzonderlijke zakken met het 
opschrift ‘Buitenland’, op geregelde tijden, naar 
het censuurkantoor nummer 1 in Eindhoven.

Vanaf 22 maart 1945 zijn ook brieven tot 
20 gram toegestaan. 
Vanaf 17 april 1945 is Luxemburg aan de lijst 
van landen toegevoegd.

Bronnen
Posthistorische Studies van Po & Po  
nummers 3, 16 en 26.
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Periode het bevrijde Zuiden tot de   bevrijding

Afb 5. Tilburg, 23 april 1945. Briefkaart met bestemming Lynn, USA. Vaag Nederlands 
censuurstempel naast de postzegel, alsmede Amerikaans censuurstempel. De kaart is in 
meervoud verzonden, DUPLICATE op de achterzijde getypt. Dit kwam meer voor om de 
kans op aankomst van de boodschap te vergroten. K-nummer (Kennummer) linksonder.

Afb 6. Tilburg, 7 maart 1945. Brief met bestemming Brussel, België. Tarief: voor België  
10 cent tot 20 gram. De brief is geopend voor censuur, dichtgeplakt en teruggestuurd.  
Zie het paarse, zeer gebrekkige stempel dat ‘Terug afzender/niet toegelaten’ moet voorstellen. 
Briefpost tot 20 gram werd pas op 22 maart 1945 voor een beperkt aantal landen opengesteld.

Afb 7. Maastricht, 10 april 1945. Brief met bestemming Florence, USA. Tarief: brief tot 
20 gram 12½ cent. Links de strook van de Nederlandse censuurdienst, rechts de door-
zichtige censuurstrook van de USA.

Postzegelveilingen
Wekelijkse

catawiki.nl/postzegelveiling

Wekelijkse veilingen 
met unieke objecten

De Postzegelveilingen 
beginnen elke vrijdag

Kavels lopen af op dinsdag, 
woensdag, donderdag en
vrijdag vanaf 20:00 uur 

Je kunt ook je eigen 
postzegels aanbieden

FI1504 bw vrij.indd   3 06-03-15   16:08
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25. Zes oktober 1950: Dag van het Tsjecho-
Slowaakse leger. Mi 626 met mijnwerker, 
soldaat en landbouwer. Op de achtergrond, 
uiteraard, zware industrie.

26. Mi 650 – 652, internationale vrouwendag. Dit thema was maar korte tijd populair.

27. Vriendschap met de Sovjet-Unie, 
Mi 641 – 642. Tsjecho-Slowaakse en 
Sovjet arbeider voor een hoogoven.

28. 'Met de Sovjet film in de strijd voor 
de vrede' … Mi 677.

30. Er zijn 550 jaar ver-
streken sinds Jan Hus voor 
het eerst zijn onortho-
doxe leer predikte in de 
Bethlehemkapel in Praag 
(Mi 743 – 745). Uitgegeven 
5 juli 1952.

31. Het veel 
gezochte Bratis-
lava blok (Mi 13). 
Waar hebben ze 
toch het idee van 
die Bulgaarse 
partizanen 
vandaan? Op de 
drie Kronen zegel 
is op de achter-
grond de burcht 
van Bratislava te 
zien. Hoog boven 
de Donau en een 
bezoek meer dan 
waard.

32. De twee varianten van blok 16, getand en ongetand, uitgegeven voor de postzegeltentoonstelling, 
de Praga, in 1955.

33. Een bezoeker van de Praga heeft twee exemplaren van Mi 937 B opgeplakt. 
Afgestempeld op 25 september.
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egin jaren 50 worden de ge-
denkdagen populair. Dag van het 
Tsjecho-Slowaakse leger (afb 25), 
Internationale Vrouwendag (afb 26), 

Tsjecho-Slowaakse en Sovjet vriendschap 
(afb 27) en natuurlijk propaganda waarvan 
je je oprecht afvraagt of men het ooit heeft 
geloofd: Mi 677, ‘met de Sovjetfilm in de strijd 
voor de vrede’ (afb 28). Ook beginnen de 
Kleinbogen, de miniatuurvelletjes, populair 
te worden (afb 29). Velletjes uit deze periode 
worden overigens voor zeer gepeperde prijzen 
aangeboden.
Soms duikt een uitgave op die weergeeft dat 
het Tsjecho-Slowaakse gevoel voor historie en 
cultuur toch net iets sterker was dan de com-
munistische machthebbers wel lief was. Mi 
743 – 745 toont Jan Hus en zijn Bethlehemka-
pel in Praag, een schitterend kerkje trouwens 
(afb 30). Honderd jaar vóór Maarten Luther 
was Hus al een priester die misstanden in de 
kerk aan de orde stelde. Het werd hem niet in 
dank afgenomen en hij eindigde op de brand-
stapel tijdens het Concilie van Konstanz, 6 juli 
1415, ondanks een vrijgeleide van de Duitse 
keizer Sigismund. Deze heerser stond onder 
zware economische druk door het schisma 
tussen drie pausen die elkaar en hun volgelin-
gen onderling excommuniceerden. Daardoor 

Postgeschiedenis van 
Tsjecho-Slowakije

In het februarinummer 2015 werd op de pagina’s 114-117 het eerste deel geplaatst van de 
postgeschiedenis van Tjecho-Slowakijke van 1945-1992. Hieronder volgt het laatste deel.
door Simon Oosterhuis

B
viel alle handel weg. Dus Hus opruimen loste 
op papier een probleem op. Niet dus, zijn 
volgelingen, de Hussieten, waren militair zeer 
goed georganiseerd en versloegen zeven 
Duitse ridderlegers. Hier komt een nieuw 
verhaal bovendrijven, maar nu even niet.
Bij sommige uitgaven frons je trouwens toch 
even de wenkbrauwen. Blok 13, bekend als 
Bratislava blok en niet echt goedkoop (afb 31). 
Links een twee Kronen zegel met het gedenk-
teken voor de Bulgaarse partizanen (??) in 
Bratislava en rechts een drie Kronen zegel met 
het monument voor het Rode Leger, ook Bra-
tislava. Die zegel is nog te begrijpen, de rest 
is gewoon geldklopperij. Dat geldt zeker ook 
voor blok 16 uit 1955 (afb 32), uitgegeven ter 
gelegenheid van de postzegeltentoonstelling in 
Praag, de Praga, die nog altijd wordt georgani-
seerd. Het blok is een juweeltje van grafische 
kunst, zoals zoveel Tsjecho-Slowaakse zegels, 
maar waarom ook een ongetande uitgave? Er 
bestaan weliswaar echt gelopen brieven met 
deze ongetande zegels (afb 33), maar een 
beetje maakwerk is het natuurlijk wel. Dit komt 
helaas vaker voor, gelukkig is het niet zo erg 
als in Hongarije waar talloze zegels getand en 
ongetand werden uitgegeven. Toen het com-
munistische regime op z’n laatste benen liep, 
midden jaren ’80, waren dergelijke uitgaven 

blijkbaar een laatste kans om nog wat deviezen 
binnen te harken. Men neme blok 67 (afb 34) 
uit 1986, ook weer uitgegeven ter gelegenheid 
van de Praga, met drie verschillende tanding-
varianten.

Koude Oorlog
Wat verder opvalt in de jaren ’50 is de kop-
peling van de nationale munt aan de goud-
prijs, wat tot interessante frankeringen leidt 

29. Een bijzonder fraai en kostbaar velletje met tien maal Mi 681. Het afgebeelde vliegtuig is nu, uiteraard, 
van Russische makelij, een Iljoesjin.

34. Overdrijving schaadt. Drie verschillende tandingvari-
anten van blok 67 uit 1986 is gewoon teveel van het goede.

deel iv: van democratie via dictatuur 
naar democratie, 1945-1992 [2]
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38. Op 28 maart 
1957 was het 
driehonderd 
jaar geleden dat 
de Tsjechische 
theoloog, filosoof 
en pedagoog 
Komensky/
Comenius zijn 
meesterwerk 
'Opera Didactica 
Omnia' (complete 
didactische wer-
ken) publiceerde. 
Hier een Kleinbo-
gen met viermaal 
zijn afbeelding 
(Mi 1011).

41. Mi 1842 
met een voor 
Alfons Mucha 
zeer karakteris-
tieke litho. Hij 
was beroemd 
geworden met 
zijn affiches voor 
de Franse actrice 
Sarah Bernardt 
en daarna met 
zijn ontwerpen 
voor de eerste 
Tsjecho-Slo-
waakse zegels, zie 
deel II van deze 
artikelreeks.

35. Door de invoering van de gouden standaard (30 mei 1953) moest er flink wat worden 
geplakt. Hier 15 keer Mi 810.

36. De achterzijde van dezelfde envelop. De afzender heeft mede zijn best gedaan omdat 
een aantal van de afgebeelde zegels op 18 juni 1953 hun waarde verloren, de dag waarop 
deze brief is afgestempeld. Interessant detail is weer dat de Michel voor de één Kronen 
zegel (Mi 810) als eerste dag van uitgifte 19 juni vermeldt. 

39. Een fraaie envelop met Mi 1042 en 1043, ter ere van de eerste vlucht Praag – Moskou 
met een Tupolev T 104.

42. Vladimir Lenin (hij heette eigenlijk Oeljanov) was toch echt geen knappe kerel. Mi 2647.

37. Mi 969 en 991, beide uit 1956, zijn fraaie voorbeelden van die ene zegel uit een serie 
die veel minder werd uitgegeven dan de rest. De cataloguswaarde is er dan ook naar.
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43. Nog een communistische propa-
ganda uitgave (Mi 2655). Gelukkig 
wisten ze niet wat de betekenis is 
van het Nederlandse woord 'sof'.

(afb 35+36), de betrekkelijk hoge catalogus 
noteringen van zegels uit die periode, veroor-
zaakt door de Koude Oorlog en het wegvallen 
van het postverkeer met het Westen, en het 
fenomeen dat van veel series één waarde 
veel minder werd uitgegeven dan de rest, 
Mi 969 en 991 bijvoorbeeld (afb 37). Dan 
mag Mi 1011 (afb 38) niet ontbreken, het por-
tret van Komensky/Comenius, een pedagoog 
die zijn tijd ver vooruit was en in het religieus 
tamelijk tolerante Nederland, in Naarden, 
heeft gewoond en gewerkt. Zijn ideeën over 
onderwijs zijn nog steeds actueel. In 1957 
worden twee nieuwe luchtpostzegels uitge-
geven, Mi 1042 – 143, ter gelegenheid van 
het openen van een aantal nieuwe luchtver-
bindingen (afb 39). De afgebeelde toestellen 
zijn geen Amerikaanse Lockheeds meer maar 
Russische Tupolevs. Toegegeven, state-of-
the-art straalvliegtuigen, maar het politieke 
klimaat is 180° gedraaid. Op New York wordt 
ook niet meer gevlogen. Dan op 23 septem-
ber 1959 een nieuwe hype: ruimtevaart! 
Mi 1152 (afb 40) toont hoe een Russische 
sonde de maan bereikt. Het Westen is in 
shock. Er zullen nog vele series volgen. 

Saai
Het uitgavenbeleid in de jaren ’60 en ’70 is 
eigenlijk een beetje saai. Heel voorspelbaar, 
in lijn met andere Oost-Europese landen in 
die tijd: veel sport, kunstwerken uit nati-
onale musea, ruimtevaart, flora en fauna, 
gelegenheidszegels. Veel meer dan postaal 
strikt noodzakelijk en verder een eindeloze 
stroom aan Kleinbogen, wel fraai maar niet 
echt goedkoop. Vooruit, een hobby mag wat 
kosten. Alfons Mucha, de vormgever van veel 
vroege Tsjecho-Slowaakse uitgaven, duikt 
ook weer op: Mi 1842 (afb 41). Wat opvalt en 
tegelijkertijd niet verbaast, is het totaal ont-
breken van enige verwijzing naar de politieke 
omstandigheden. Hongaarse opstand, 1956? 
Niets. Praagse Lente, 1968? Opnieuw niets. 
Charta ‘77, de club van Václav Havel en zijn 
vrienden? Oorverdovend zwijgen.
Aan dit beleid verandert in de jaren ’80 niet 
veel. Alleen komen er weer wat traditio-
nele thema’s terug: Mi 2647 (afb 42) naar 
aanleiding van de 70e verjaardag van de 
zesde conferentie van de sociaal democrati-
sche partij van Rusland in Praag. Wie verzint 
zoiets? Niet vergeten, Mi 2655 (afb 43): 
10e Wereld Vakbondsconferentie in Havanna, 
moet uiterst belangrijk geweest zijn. Mi 2685 
(afb 44): 65e verjaardag van de Oktoberre-

daarop knippen de Hongaarse en Oostenrijkse 
ministers van Buitenlandse Zaken daar de-
monstratief het prikkeldraad door. Het IJzeren 
Gordijn is gevallen. Opnieuw is er postaal geen 
enkele verwijzing, totdat opeens op 9 januari 
1990 Mi 3036 (afb 47) met een afbeelding van 
de nieuwe President wordt uitgegeven.  Václav 
Havel, van paria tot president. Hij genoot 
enorm van zijn plotselinge populariteit, zeker 
bij buitenlanders. Met beide duimen omhoog 
zat hij achterin zijn open auto toen zijn chauf-
feur hem vanuit een onopvallende garagedeur 
opeens het plein voor het Hradschin opreed, 
daarmee de officiële deur, waar iedereen 
stond te wachten, vermijdend. Fantastische 
truc en luid applaus. We schrijven de zomer 
van 1990. Helaas was hij een kettingroker en 
stierf te vroeg.
Verandert er nu iets aan het uitgiftebeleid? 
Niet veel behalve dat de stupide verwijzingen 
naar de vooruitgang door het Socialisme nu 
ontbreken. Misschien is dit wel een metafoor 
voor de Tsjecho-Slowaakse samenleving. 
Geen bijltjesdag, we slaan een nieuwe weg 
in maar nemen geen wraak. Het verleden is 
gelukkig voorbij. Toch zijn er spanningen. Het 
land wordt in 1990 een federatieve republiek, 
kortom veel grotere en forse eigen verant-
woordelijkheden voor de deel-republieken. Op 
16 april 1990 komt Paus Johannes Paulus II op 
bezoek, Mi 3046 (afb 48). Voor de in meerder-
heid protestantse Tsjechen niet zo interessant, 
voor de katholieke Slowaken wel. De verschil-
len tussen beide landsdelen worden daarmee 
of misschien wel daardoor steeds verder 
uitvergroot. Toch worden er nog steeds fraaie 
zegels uitgegeven: Mi 3126 – 3128 (afb 49). 
Het Troja paleis in Praag met zijn schitterende 
parketvloeren is een bezoek meer dan waard 
(afb 50). 

volutie.  Blijkbaar moest de bevolking er toch 
weer even aan herinnerd worden dat men nog 
steeds in een Heilsstaat leefde. Vreemd dat 
dat soort staten altijd grensbewaking nodig 
heeft om zijn inwoners binnen te houden: 
Mi 980 uit 1956 (afb 45). Voelde men mis-
schien toen toch iets aankomen in Hongarije?

Hei einde
Het verdere verhaal is natuurlijk bekend. Eind 
1989 zakte het vermolmde regime door zijn 
hoeven. Vele honderden Oost-Duitsers pro-
beren in die zomer hun toevlucht te zoeken 
in de West-Duitse ambassades van Praag 
en Boedapest. Ettelijke duizenden reizen 
verder door Hongarije en bereiken een kleine 
grensovergang tussen het Hongaarse stadje 
Sopron en het Oostenrijkse stadje Mörbisch, 
aan de Neusiedler See ten zuidoosten van 
Wenen in het Burgenland. De grens kon daar 
alleen gepasseerd worden door voetgangers 
en fietsers, nog steeds trouwens (afb 46), 
en ze moesten dus hun Trabi’s laten staan. 
Maar ze zijn in Oostenrijk, in het Westen! Kort 

40. Help, de Russen hebben een raket op de 
maan laten landen! Op 23 september 1959 
schrok het Westen zich rot, de Russen waren 
dus verder met hun rakettechnologie dan wij! 
Mi 1152 toont het moment van de botsing.

44. De oktober revolutie mag met pensioen 
(Mi 2685). Uitgegeven ter gelegenheid van 
de 65e verjaardag. Het zou inderdaad niet 
eens zo gek lang meer duren.

48. Mi 3046, uitgegeven 
naar aan leiding van het 
bezoek van Paus Johannes 
Paulus II in april 1990.

46. Een Trabantje zou deze grensovergang nu wel kun-
nen passeren, maar in 1989 lagen er versperringen en 
liep er prikkeldraad. Deze foto is van 2007, nu is zelfs de 
slagboom verdwenen.

45.  Grensbewaking (Mi 980) 
uit 1956. We zijn het 
lang  zamerhand een beetje 
vergeten maar dit soort 
militairen had inderdaad 
de opdracht vluchtende 
burgers neer te schieten.

47. Deze man heeft 
geen introductie 
nodig. Václav Havel. 
De eerste niet-
communistische 
president van 
Tsjecho-Slowakije 
in meer dan veertig 
jaar. We zouden het 
bijna vergeten, maar 
hij was ook een 
zeer verdienstelijk 
schrijver en lid van 
de schrijversvak-
bond Charta ’77 
(Mi 3036).
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Scheiding
Uiteindelijk besluit men toch tot scheiding. 
Zelfs na ruim zeventig jaar huwelijk blijkt 
het verschil tussen Tsjechen en Slowaken te 
groot. De laatste gezamenlijke postzegel is 
Mi 3137 (afb 51) van 18 december 1992, wel 
symbolisch, het is de Dag van de Postzegel. 
Deze uitgave staat wel in een lange traditie 
van 18 december zegels, sinds 1965. Op 
1 januari 1993 is de boedelscheiding een feit. 
Er zullen best de nodige negatieve gevoelens 
zijn geweest, maar geen gevechten, geen 
bloedvergieten. Gewoon, we gaan uit elkaar. 
De wijze waarop siert deze volken. En nu? 
Beide landen zijn lid van de EU en Slowakije 
zelfs al lid van de Eurozone. Dat is wel interes-
sant als we bedenken dat Slowakije voeger het 
arme, agrarische sufferdje was en de Tsjechen 

51. Mi 3137, de allerlaatste gezamenlijke zegel 
van Tsjechen en Slowaken.

behoorlijk op ze neerkeken. In Praag gebeurde 
het! Tegenwoordig dus ook in Bratislava.
Tenslotte gaan ze ook vrolijk op de oude voet 
voort met uitgiftes dus als verzamelaar zit je 
opeens vast aan twee landen! Zoals eerder 
gezegd, een hobby mag wat kosten. Het zijn 
bovendien nog steeds mooie postzegels. 
De mooie vrijstaande villa uit 1918 is nu 
natuurlijk wel een twee onder één kappertje 
geworden! Scheelt wel in de stookkosten. 
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49. Kleinbogen met acht maal Mi 3126, met een afbeelding 
van het slot Troja in Praag.

50. Slot Troja met zijn schitterende tuin. Een bezoek is 
zeer de moeite waard.
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et zou anders lopen. Door de ver-
tragingen in België konden Fransen 
en Engelsen zich bij de Belgische 
troepen scharen.

Een deel van de 30.000 Engelsen werd ingezet 
voor de verdediging van het strategisch 
belangrijke Antwerpen. De Duitsers werden 
genoodzaakt Antwerpen ook aan te vallen 
daar zij anders op hun tocht naar Frankrijk in 
de rug aangevallen konden worden. Het beleg 
van Antwerpen was daarmee een feit. 

Na de Duitse inval van België in 1914 rukten de Duitse legers op 
naar Frankrijk. De opmars werd vertraagd door felle tegenstand 
van de Belgen bij o.a. Luik. Na de val van Luik trok het Belgische 
leger zich terug op Antwerpen. De Duitse aanval was gericht op 
Frankrijk waarbij België werd gebruikt als doorgang. 
door Ernst Flentge, lid Phil. Ver. Groningen

H
Oktober 1914
Na hevige bombardementen op Antwerpen 
trokken de belegerde soldaten zich terug naar 
het westen van Vlaanderen. Een groot aantal 
Engelsen van de Royal Naval Brigade maakte 
hiervan deel uit. Zij kregen het bericht zo 
spoedig mogelijk naar de gereedstaande trei-
nen te gaan om zich terug te trekken richting 
Gent. Een deel van de eerste divisie kreeg dit 
bericht niet op tijd en zij dreigde in de pan ge-
hakt te worden door de oprukkende Duitsers. 

De Engelse soldaat Bill kocht nog snel een 
ansichtkaart in Bouchout maar kon deze pas 
op 14 oktober in Groningen posten. (afb. 1) 
De 1.600 man tellende divisie, bestaande uit 
het Benbow, Collingwood en Hawke bataljon 
week op de avond van 9 oktober 1914 uit naar 
Nederland. In verband met de neutraliteit van 
Nederland werden zij ontwapend en geïnter-
neerd. In Zeeuws-Vlaanderen sliepen ze de 
eerste nacht langs de weg. Van daaruit gingen 
ze naar Vlissingen, Scheveningen en later door 
naar Leeuwarden en Groningen. In Groningen 
werden ze opgevangen in de Rabenhaupt 
kazerne. Begin 2015 kwam aan de rand van 
Groningen de bouw gereed van het zoge-
noemde “Engelse Kamp”, gelegen achter de 
gevangenis en naast het Sterrebos. (afb. 2) 
De bewaking van de Engelsen was in handen 
van het Nederlandse leger. De zeer gedisci-
plineerde Engelsen kregen steeds meer 

Waar het Engelse kamp toe leidde

Afb. 1 Belgische briefkaart in Groningen gepost Afb. 2 Het Engelse kamp

Afb. 16 Postkantoor van het Kamp
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Afb. 8 Enveloppe van 
militair E. Smid, Delfzijl 
naar Zuidbroek. Brief van 
lid bewakingspersoneel

Afb. 9 Achter zijde 
voorzien van ovaal 
stempel Interneerings-
depot Groningen 

Afb. 10 Bewakingspersoneel bij entree kamp

van een huisbulletin, etc. De sport-
teams mochten meedoen aan 
een competitie en trokken door 
heel Nederland. De cricket- en 
voetbalteams behaalden goede 
resultaten. De later beroemde gra-
ficus H.N.  Werkman verzorgde het 
drukwerk van het ‘Camp Magazine’ 
van de Royal Naval Brigade. (afb. 4) 
Dit magazine was een heuse krant 
met het wel en wee van de kamp-
bewoners en alle sportuitslagen.

Timbertown
Het Interneeringsdepot Groningen 
kreeg al snel de bijnaam ‘Timber-
town’ vanwege zijn grote aantal 
houten barakken. In de volksmond 
bleef het ‘het Engelse Kamp’.
De toneelgroep stond onder leiding 
van een beroepstoneelspeler, 
welke ook getekend had voor de 
militaire dienst. 
De toneelspelers van het Engelse 
Kamp stonden bekend onder de 
naam de Timbertown Follies en 
waren erg succesvol. Alle rollen, 
ook de vrouwelijke, werden door de 
militairen gespeeld. Ook het gehele 
decor was van hun hand. Door hun 
discipline en goede spel werden 
ze steeds populairder. Zo traden 
ze niet alleen op in de toneelzaal 
van het kamp en in Groningen, 
maar ook daarbuiten zoals in het 
Kurhaus in Scheveningen. De grote 
opbrengsten van hun toneelspel 
waren voor het Britse Rode Kruis en 
de liefdadigheid. (afb. 5)
Door hun gereis door Nederland 
konden de Engelsen een ansicht-
kaart kopen in Utrecht en later in 
Groningen posten. Zo onderhielden 
ze ook correspondentie met Belgi-
sche geïnterneerden. (afb. 7) 

De bewaking 
De bewaking van het Engelse 
Kamp was vanaf 20 oktober 1914 in 
handen van de Vierde Compagnie 
van het Zesde Bataljon Landweer-
Infanterie afkomstig uit Delfzijl. 
(afb. 8-10) De leiding van de be-
waking was tijdelijk in handen van 
kapitein E.W. van Baerle. (afb. 11) 

Langer verblijf
De Engelsen hadden nooit kunnen 
denken dat hun verblijf in Groningen 
vier jaar zou duren. Met de kerst in 
1914 hadden ze gedacht weer thuis 
te zijn. Kerst 1915  werden er in eigen 
beheer in het kamp kerstkaartjes 
gedrukt.  Produced and Published 
in the Camp by the Timbertown 
Printing Press. (afb. 12-14)
Ondanks geslaagde ontsnappings-
pogingen van diverse personen 

Afb. 5 Aankondiging van een optreden van de Timbertown Follies

Afb. 3 Doos met houtsnijwerk voor postzegels

Afb. 4 Omslag Camp Magazine

Afb. 6 Poster Timbertown 

Afb. 7 Kaart gestuurd naar een Belgische soldaat die in Harderwijk geïnterneerd was. De Brit 
schrijft dat hij gelezen heeft dat de Duitse onderzeeër U 53 erg groot is en acht torpedo’s kan 
afschieten en in 14 dagen naar New York was gevaren en dat hij dat niet geloven kan

 bewegingsvrijheid nadat ze hun 
erewoord hadden gegeven dat ze 
iedere dag weer  zouden  terugkeren 
naar het kamp. De  officieren  werden 
eerst ondergebracht in Groningen 
maar kregen al snel een eigen 
barak met luxe voorzieningen. Niet 
iedere officier beloofde plechtig om 
terug te  keren. Zij werden elders in 
 Nederland geïnterneerd (Wiericker-
schans en Urk).

Strijd tegen de verveling
Dagelijks werd er in de ochtend 
een mars gehouden door en in 
de omgeving van Groningen. De 
middagen werden ingevuld met 
atletiek, zwemmen, cricket, tennis, 
huisnijverheid, (afb. 3) schaken, 
vissen, toneel, muziek, het maken 
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Afb. 11 Kaart verstuurd door kapitein E.W. van Baerle van Groningen naar Leeuwarden en 
stempel Militair

Afb. 14 Speciale envelop met the missions to seamen opdruk vanuit Groningen VS Groningen 
28.XII.14 naar Bristol Engeland. Met de brief zal wellicht een nieuwjaarswens overgebracht zijn

Afb. 15 Foto’s van Engelse geïnterneerden in Rotterdams politiearchief

Afb. 17 Briefkaart PV Groningen van hun eerste secretaris en medeoprichter C. Meijer

Afb. 12 en 13 Kerstkaarten (opmerking: Echt gelopen ben ik ze nog nooit tegengekomen).  
Ook werden speciale enveloppen gemaakt met het gedrukte vignet van the mission to seamen 

kregen de officieren na lang 
onderhandelen en de belofte dat ze 
terug zouden komen, verlof om naar 
Engeland te gaan. Deze verlofrege-
ling schoot bij de onderofficieren 
in het verkeerde keelgat en ook zij 
eisten een verlofregeling. Ook die 
werd verleend. Vervolgens klaagden 
de manschappen steen en been. 
Hun familielid was ziek, oma was 
overleden enzovoort. En ook zij kre-
gen een verlofregeling. Zo kon het 
gebeuren dat honderden Engelse 
soldaten tegelijk op verlof waren 
in Engeland. Ondanks de regeling 
probeerden ze soms te ontvluchten 
uit het kamp. Burgerkleding was 
daarom verboden en met gerichte 
acties werd soms het gehele kamp 
uitgekamd op burgerkleding. De 
geïnterneerden werden allemaal 
gefotografeerd in groepjes van vijf. 
Deze foto werd in stroken geknipt 
en op hun verlofpas geplakt en 
voorzien van het stempel ‘Internee-
ringsdepot Groningen’, welke ook op 
brieven is terug te vinden. Een kopie 
van de foto’s werd naar de Rot-
terdamse politie gestuurd voor hun 
archief in verband met het opsporen 
van vluchtelingen. (afb. 15)
De oversteek naar Engeland was 
niet geheel zonder risico. Met 
vrachtboten werden ze vanuit West-
Nederland naar Engeland gebracht. 
Onderweg was de kans groot dat 
Duitse U-boten hen onderschepten 
en de Engelse soldaten zo alsnog in 
Duitse handen zouden vallen. Ook 
werden soms Nederlandse schepen 
getorpedeerd, ondanks hun neu-
traliteit. De Duitsers zagen soms 
Engelse soldaten aan boord. Ze 
moesten dit met de dood bekopen.
In het kamp overleden ook 
Engelsen. Een viertal is begraven 
in Groningen. De grote zwarte 
rouwtochten met koetsen maakten 
veel indruk op de Groningers.
De inwoners van Groningen waren 

erg betrokken bij de Engelsen. 
Behalve de sociale contacten 
ontstonden er veel liefdesrelaties. 
Toen de oorlog was afgelopen, 
werden deze relaties vaak acuut 
 beëindigd.  Sommigen bleven echter 
in  Groningen.

Postkantoor en de  
postale  zaken
In het kamp was een ruimte inge-
richt voor de afhandeling van alle 
post en pakjes. (afb. 16) Er was cen-
suur op alle pakjes, deze mochten 
onder andere geen burgerkleding 
bevatten. Op de uitgaande post zijn 
meerdere typen portvrijdomstem-
pels aangetroffen en er is zowel 
blauwe als zwarte inkt gebruikt.
Een van de leden van de Neder-
landse kampbewaking was kapitein 
J.M. Ente van Gils. Hij was in die tijd 
ook lid van de Postzegelvereniging 
Breda (opgericht in 1893) en deed 
mee aan hun rondzendverkeer. Dit 
deed hij ook terwijl hij in  Groningen 
zat. Zowel van de Engelsen als 
van anderen was hiervoor veel 
belangstelling, omdat er in 1915 
nog geen postzegelvereniging 
bestond. Op zijn initiatief werd op 
donderdag 16 september 1915 een 
avond  belegd in hotel Willems met 
een groep Groninger filatelisten. 
Dit werd de oprichtingsavond van 
Philatelisten Vereniging Groningen. 
(afb. 17)
Ter gelegenheid van het 100-jarig 
jubileum komt er een velletje zegels 
uit met foto’s uit het Engelse Kamp 
en wordt er een Nationale tentoon-
stelling en beurs georganiseerd op 
5 en 6 september in Roden.

Bronnen
• Het Engelse Kamp Groningen 1914-1918 

Menno Wielinga ISBN 978 90 5294 549 1
• PHS 30 Internering van buitenlandse 

militairen in Nederland Arnold Holleman 
uitg. Po & Po

• Eigen postale collectie  
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iume (afb. 1) is de Italiaanse naam 
van de stad Rijeka, bovenaan de 
mooie kust van Kroatië, een haven-
stad met industrie, omringd door de 

ruige bergen van de Karst en van Dalmatië. 
In het Italiaans en in het Kroatisch betekent 
de naam ‘rivier’. Het filatelistische gebeuren 
van Fiume is in te delen in vier periodes, de 
begintijd dat Hongaarse zegels verschenen 
met de opdruk Fiume (afb. 2), de tijd dat in 
Fiume een wel heel apart regime heerste en 
de tijd waarin het een erkende onafhankelijke 
staat was, met tot slot de periode waarin 
Italië het gebied annexeerde. Bij al die zegels 
denk je al snel dat het geldklopperij was ten 
nadele van de verzamelaars, maar het zit iets 
ingewikkelder.

De stad
De stad Fiume behoorde ooit tot het koninkrijk 
Kroatië dat opgegaan was in het koninkrijk 
Hongarije. De stad maakte tot het einde 
van de Eerste Wereldoorlog deel uit van het 

Habsburgse rijk. Binnen dat rijk had het een 
aparte bestuurlijke status met een vrijhaven 
onder Hongaars toezicht. De bevolking was 
kosmopolitisch van samenstelling, mensen 
met een Italiaanse achtergrond, ongeveer 
de helft, Kroaten, Hongaren, Oostenrijkers. 
De handel, scheepsbouw, transport vanuit 
de haven richting het enorme achterland en 
omgekeerd maakten Fiume tot een grote en 
welvarende stad.

De Eerste Wereldoorlog
Het Habsburgse rijk viel op het einde van de 
oorlog in de herfst van 1918 uiteen. Italië be-
hoorde tot de overwinnaars en had van de ge-
allieerden veel gebieden toegezegd gekregen 
als het land maar aan hun zijde aan de oorlog 
zou deelnemen en niet aan Duits-Oostenrijkse 
zijde. De beloning bestond uit delen van 
Tirol, steden aan de kust van de Adriatische 
zee zoals Triest en Zadar. Fiume viel buiten 
de  beloning en daar maakte een destijds 
 beroemde dichter, Gabriele d’Annunzio, 
 gebruik van. Deze volgde zijn eigen agenda.

Gabriele d’Annunzio en de politiek
Rond de eeuwwisseling was deze man een 
internationaal geliefd en gewaardeerd schrijver 
en dichter, getalenteerd kenner van kunst 

In het kader van de afwikkeling van 
de Eerste Wereldoorlog verschenen 
postzegels die vaak verdwijnen in 
een achterafbuurt van de collectie, 
postzegels waar FIUME op staat. 
Je weet niet wat je ermee aan moet. 
Bij Hongarije onderbrengen omdat er 
Hongaarse zegels bij zitten? Bij Italië 
omdat er een Italiaanse tekst op staat? 
door Olav Petri

Fiume: een stad, een staat en  een vreemde dichter
en geschiedenis, een woordkunstenaar. Als 
persoon was hij innemend, charmant, maar hij 
was ook iemand zonder geweten, iemand die 
zijn medemensen in alle opzichten gebruikte, 
misbruikte. Aan seks en verliefdheid verslaafd 
was hij ook. Hij kon zich met hart en ziel in een 
onderwerp storten, telkens weer iets nieuws, 
en die eigenschap leidde tot zijn acties rond 
 Fiume. Overtuigd van het nut van strijd en 
bloed voor de versterking van Italië, slaagde hij 
er in 1915 in om met uitgekookte redevoeringen 
en redenaarstactieken het volk op te zwepen 
en de Italiaanse regering tot deelname aan de 
oorlog te bewegen als bondgenoot van de geal-
lieerden tegen Oostenrijk-Hongarije (later ook 
tegen Duitsland). Zelf bleef hij niet aan de zijlijn 
staan, hij was roekeloos dapper, voer mee met 
torpedoboten, kwam in de voorste loopgraven. 
Hij vloog bijvoorbeeld mee met vliegtuigjes van 
de luchtmacht, gooide eigenhandig bommen 
overboord op Triëst, maar ook gedichten en 
pamfletten boven Wenen. Hij werd blind aan 
een oog tijdens een noodlanding. Geliefd bij 
de Italiaanse elitetroepen, stoottroepers die 
de ‘arditi’, werden genoemd, werd hij een soort 
geestelijk leider van deze na de oorlog veelal 
losgeslagen mannen. Zijn portret is te vinden 
op een Italiaanse zegel van later datum, maar 
ook op een Fiume postzegel. (afb. 3+4)

Wat doen we met de stad Fiume?
Bij het einde van de oorlog wilde d’Annunzio 
bevorderen dat ook Fiume Italiaans zou 
worden. Waar echter door de geallieerden geen 
rekening mee was gehouden, was de oprich-
ting van een nieuwe staat. Bondgenoot Servië 
werd namelijk uitgebreid tot het Koninkrijk der 
Serven, Kroaten en Slovenen, later Joegoslavië 
geheten. Deze nieuwe staat, gesteund door de 
geallieerden, rekende op Fiume als havenstad 
voor het Kroatische deel, maar was aanvan-
kelijk nog druk bezig vorm te krijgen. De stad 
werd als ex-vijandelijk gebied voorlopig bezet 
door de geallieerden.

Bestuur en bezetting
Italië was in 1918, 1919 politiek in chaos, het 
leger had enorme verliezen geleden, werkloze 
soldaten zwierven rond, er waren heel veel 
deserteurs. Italië kreeg zijn nieuwe gebieden, 
maar was straatarm en politiek instabiel. In de 
vrijstad Fiume deelde de Hongaarse gouver-
neur mee dat hij vertrok. Er werd een gemengd 
bestuur in het leven geroepen. Van Italiaanse 
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Fiume: een stad, een staat en  een vreemde dichter
zijde werd volop geprobeerd het niet-Italiaanse 
deel van de bevolking uit te sluiten van de 
macht. Het was een onzekere en onrustige tijd. 
De filatelie liep met de feiten mee. Men kende 
als munteenheid eerst nog de Hongaarse koro-
na en fillér. Hongaarse postzegels kregen in 
december 1918 een opdruk met de stadsnaam: 
FIUME. In het voorjaar van 1919 verschenen 
postzegels van Italiaanse signatuur die illus-
treren uit welke hoek de wind waait. Afgebeeld 
zijn het symbool van de vrijheid (afb. 5), de 
toren van het raadhuis van Fiume (afb. 6), 
het Garibaldimonument in Milaan (afb. 7) en 
een schip in de haven met prominent in beeld 
de wapperende Italiaanse vlag. (afb. 8) De 
waarde is in kronen en centimes, de Hongaarse 
‘fillér’ is verdwenen. Naar aanleiding van een 
proclamatie, een van de vele, waarbij Fiume 
zich spontaan aansluit bij Italië, verschijnt in 
mei 1919 een serie met het symbool van Italië, 
Romulus en Remus en de wolvin, een Veneti-
aanse galei en het San Marcoplein in Venetië. 
In juli 1919 verschijnen zegels in andere tinten 
nu met de tekst ‘Posta Fiume’. Dr. A Grossisch, 
gedurende een tijd voorzitter van de Nationale 
Raad van Fiume, staat in september op een 
losse zegel. (afb. 9+10)

‘De verbeelding aan de macht’
De dichter d’Annunzio greep uiteindelijk in 
en spoorde zijn volgelingen, de ‘arditi’, aan 
om de stad te bezetten. Dat gebeurde op 
11 september 1919. In het jaar dat volgde, leek 
d’Annunzio erop aan te sturen dat Italië de 
stad officieel zou bezetten, maar dat gebeurde 
niet. Integendeel, er volgde een vorm van 
blokkade. Ruwweg van september 1919 tot 
Kerstmis 1920, werd Fiume een onduidelijke 
stadstaat met de dichter als halve dictator 
aan het hoofd en de “arditi” en overlopers 
van het Italiaanse leger als strijdmacht, vaak 
tevens als mannen van de straatterreur. 
Aanvankelijk waren er onder andere Franse 
koloniale troepen uit Indochina om de rust te 
handhaven en niet-Italianen te beschermen, 
maar de zaak liep geheel uit de hand. Na 
vechtpartijen waarbij nogal wat Vietnamezen 
en Cambodjanen waren omgekomen verlieten 
de geallieerden uiteindelijk de stad.
Fiume bleek een trekpleister te zijn, zoals 
Parijs in 1968. Kunstenaars, avonturiers, ex-
centriekelingen, idealisten, anarchisten, men-
sen die na de afschuwelijke wereldoorlog een 
andere wereld wilden scheppen, stroomden 

toe. De stad kende dagelijks parades, optoch-
ten, diners, wilde feesten, ontmoetingen met 
mensen uit de hele wereld, maar er kwamen 
ook veel rellen tussen ‘arditi’ en niet-Italianen 
voor, straatgevechten, en d’Annunzio werd 
geleidelijk de dictator die regeerde via rede-
voeringen vanuit het paleis van de Hongaarse 
gouverneur. Ook zakenlieden en zelfs politici 
uit het communistische Rusland stroomden 
toe, immers, een hele andere politiek, dat trok 
wel aan. De ‘verbeelding was aan de macht’ 
en de stad was als het ware het centrum van 
‘sex, drugs and rock and roll’ avant la lettre. 
De Volkenbond, voorloper van de VN overwoog 
even om de stad als zetel te kiezen: nieuw, 
vooruitstrevend, dynamisch, jong, anders 
dan alles van vroeger. En d’ Annunzio was zo 
populair dat hij regeringsleider in Rome had 
kunnen worden. De jonge Mussolini keek bij 
hem af hoe hij de mensen moest toespreken, 
Goebbels gebruikte later zijn technieken. De 
vrijstaat Fiume kreeg postzegels, allereerst 
opdrukken met ‘valore globale’ (afb. 11) of 
‘franco’ hetgeen al aangeeft dat economische 
stabiliteit verre te zoeken was. (afb. 12) In sep-
tember verschijnt een echte ‘d’Annunzio’-serie 
met onder andere zijn portret in allerlei kleu-
ren en het devies ‘HIC MANEBIMUS OPTIME’ 
wat zoiets betekent als ‘hier kunnen we prima 
blijven’. Daarnaast ook nog een heuse kranten-
zegel, driehoek met stoomschip. (afb. 13)

De afloop
Verkiezingsuitslagen en tegenstanders werden 
genegeerd of gewoon aan de kant geschoven. 
D’Annunzio liet als extra provocatie richting 
Rome in september 1920 enkele Joegoslavi-
sche eilanden bezetten in de Kvarner bocht, 
Rab en Krk, (Raba en Veglia). Het Regentschap 
‘Reggenza Italiana del Carnaro’ over de stad 
en de Golfo del Quarnero (ook Quarnaro, Car-
naro, kroatisch: Kvarnerski zalijev). Er kwam 
een grondwet tot stand met ongebruikelijke 
inhoud waarin hij zich kon uitleven. Deze actie 
is filatelistisch geïllustreerd met opdrukken 
waarop woorden als Regenza Italiane del 
Carnaro staan, later ook de namen van beide 
eilanden, Arbe en Veglia. Daar zit wel een 
filatelistisch luchtje aan, elk eiland een opdruk 
is wat overdreven. ‘Veldpostzegels’ uit septem-
ber 1920 tonen onder andere attributen van 
de ‘arditi’, een ‘arditi’-dolk snijdt de Gordiaan-
se knoop door, handen met dezelfde dolken 
beschermen de stad. Over de onsmakelijke 

symboliek rond deze dolken en d’Annunzio zijn 
nare verhalen te vertellen. De zegels zijn, er 
zullen er veel te veel van gedrukt zijn, onder 
andere met dit soort Carnaro opdrukken te 
vinden. (afb. 14)
In Rome echter deed men nog steeds niet wat 
verwacht werd: het gebied annexeren. Met 
‘Joegoslavië’ sloot Rome namelijk het verdrag 
van Rapallo in november 1920 waarin de Vrij-
staat Fiume door beide partijen erkend werd. 
D’Annunzio en zijn ‘arditi’ weigerden echter 
de stad over te dragen. Uiteindelijk maakten 
beschietingen door Italiaanse oorlogsschepen 
met Kerstmis 1920 een einde aan zijn bewind. 
D’Annunzio had dit niet verwacht. Voor de 
dichter kwam de klap letterlijk toen een gra-
naat van een oorlogsschip insloeg onder zijn 
geliefde slaapkamer in het gouverneurspaleis. 
Hij begreep dat het tijd was om te vertrekken. 
Echt rustig werd het niet in de nieuwe vrijstaat. 
Er kwamen snel achter elkaar regeringen van 
allerlei pluimage. Mussolini pleegde in Italië 
in 1922 een staatsgreep, de Mars op Rome, 
waarna de stemming in Italië weer omsloeg. 
Uiteindelijk werd via een verdrag de stad in 
januari 1924 toch Italiaans en een deel van 
de omgeving Joegoslavisch. Nou ja, tot na de 
Tweede Wereldoorlog, maar dat wordt een 
ander verhaal. 
De periode van internationaal erkende vrijstaat 
en vervolgens Italiaans gebied leverde de no-
dige postzegels op, allerlei opdrukken tot uit-
eindelijk in maart 1924 opdrukken met de tekst 
‘Annessione all’Italia’ aangeven dat het nu echt 
afgelopen was met de vrijheid. (afb. 15)
D’Annunzio bleef populair, verkoos buiten 
de politiek van Mussolini te blijven, leefde 
comfortabel met feesten, ontvangsten en 
vrouwen –een ervan was een Duitse spionne- 
als levende legende verder in zijn excentrieke 
villa ‘Vittoriale’ aan het Gardameer, een villa 
waarin zelfs een deel van een oorlogsschip was 
verwerkt. Uiteraard leefde hij grotendeels op 
kosten van anderen, zoals zijn hele leven het 
geval was geweest.

Literatuur
Lucy Hughes-Hallet schreef De Dichter, The 
Pike, een dik boekwerk, zeer leesbaar, waarin 
o.a. het hele Fiume gebeuren terug te vinden is.
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NEDERLANDSE BLADEN

Volleybal
Het is een Nederlandse eenmans-
productie – met steun uit Duits-
land en Italië – Engelstalig: ‘The 
Philatelic Newsletter Volleybal’. 
Piet van den Berg uit Roosendaal is 
de maker van dit moois. Aflevering 
20 is de eerste aflevering van 2015 
en geeft een overzicht van alle 
recent uitgebrachte postzegels die 
verband houden met deze specta-
culaire netsport. Ook poststempels 
en postwaardestukken worden in 
het overzicht meegenomen.
De Nieuwsbrief geeft uiteraard 
allerlei achtergrondinformatie 
over zegels en stempels, maar 
verwijst via internetlinks ook naar 
de besproken evenementen en naar 
filmpjes op YouTube. Wie via die 
links gaat doorklikken is al snel een 
uur verder en heeft heel wat ballen 
langs zien komen. Ook het verleden 
kan op deze manier weer terug-
gehaald worden. Persoonlijke post-
zegels met spelers en speelsters 
blijken behoorlijk populair te zijn. 
Dát, en de ongekende mogelijkhe-
den van een digitale nieuwsbrief 
geven misschien nieuwe hoop 
aan iedereen die wat sombert 
over de neergang van de filatelie. 
 Informatie:  volleyphil@home.nl

Leerzaam
Mijn grootvader wachtte op de 
anarchistische revolutie en sliep 
met een pistool onder zijn kussen, 
op alles voorbereid. Mijn moeder 
danste met de jonge socialisten 
rond de meiboom. In mijn jeugd 
nam de kerk dus niet echt een voor-
aanstaande plaats in. Misschien 
dat ik daarom iedere keer weer 
met veel plezier in Gabriël lees, 
het tijdschrift ‘voor de thematische 
filatelie met betrekking tot bijbel en 
christendom’. Een mooi en leerzaam 
blad, dat met smart wacht op een 

sponsor om het nog meer kleur 
te geven. In de 1e aflevering van 
jaargang 67 onder meer artikelen 
over het concilie van Konstanz aan 
de Bodensee (Anton Schipper). 
Het was het eerste concilie uit de 
kerkgeschiedenis ten noorden van 
de Alpen en bleek van grote beteke-
nis voor de religieuze en politieke 
ontwikkeling van Europa. 
Dirk Frelink is bezig met een reeks 
‘filatelistische werkstukjes op 
alfabet’ over bijzondere vrouwen uit 
de bijbel en brengt deze keer Esther 
onder de aandacht. Joke van Strien 
schrijft over Romaanse religieuze 
bouwkunst, Ben Vermeulen over de 
domkerk in Mainz. Henk Groenewe-
gen weet in één artikel twee bijzon-
dere ‘dieren’ te vangen: de sfinx en 
de leeuw, symbolen van macht en 
onoverwinnelijkheid. Een mooi stuk, 
met veel achtergrondinformatie en 
onverwachte zijpaden.
www.gabrielfila.nl

Balkan
Tot ik de Eerste Wereldoorlog als 
verzamelgebied ontdekte, had ik 
een vaag plan om de geschiedenis 
van het Balkangebied postaal uit 
te werken, thematisch of posthis-
torisch. Het zal er wel nooit van 
komen, al staan er nog wat mooie 
collecties Polen en Hongarije in 
de kast. Het periodiek van Oost 
Europa Filatelie (OEF) lees ik dus 
altijd met veel plezier, mede door 
de fraai gefrankeerde enveloppen 
waarin het toegestuurd wordt.
In het eerste nummer van de 33e 
jaargang onder meer een artikel van 
Ser van der Ven over een probleem 
dat vele filatelisten kennen: de 
moeilijk leesbare teksten op oude 
briefomslagen en kaarten, het ‘Kur-
rentschrift’ en het ‘Sütterlinschrift’. 
Het artikel bevat suggesties voor 
boekjes en sites die ons kunnen 
helpen. Jan Kaptein komt met 
‘Groeten uit de Krim’, een gebied 
dat al heel lang in allerlei conflicten 
een cruciale rol speelt. Zo werd 
tijdens de Krimoorlog (1854-1856) 
de stad Sebastopol bijna een jaar 

lang belegerd door Franse, Britse 
en Sardijnse troepen, die het tegen 
Rusland opnamen. De Sovjet-Unie 
gaf in 1954 een serie postzegels 
uit bij de 100e verjaardag van de 
verdediging van Sebastopol.
Kaptein gebruikt, naast poststuk-
ken, een Baedeker uit 1914 om zijn 
verhaal te vertellen. Dat levert een 
kleurrijke mix op van toeristische, 
historische en filatelistische bij-
zonderheden, met een mini-cursus 
in het ‘vertalen’ van het Russische 
schrift. www.fcoe.nl

Actief
Dam van der Linden roemt in het 
februarinummer van Hertogpost 
‘de goede sfeer en de instelling’ van 
de ’s-Hertogenbossche Filatelisten 
Vereniging. Hij noemt de vereniging 
‘de actiefste in Nederland’, onder 
andere op het gebied van tentoon-
stellingen. Ook het verenigingsblad 
is een topper.
Ik ben het roerend met hem eens 
en voeg eraan toe dat Dam daar zelf 
ook het nodige aan bijdraagt. Hij 
schrijft stukjes over poststukken 
uit zijn imposante verzameling en 
deinst niet terug voor een lezing, 
een van de vaste onderdelen op een 
Bossche clubavond. In februari ging 
het over traliezegels. Als ‘Poststuk 
van de Maand’ wordt een bijzon-
dere luchtpostbrief naar New York 
geanalyseerd, die op 11 juli 1941 uit 

Sassenheim vertrok. Er werd voor 
21 gulden en 82,5 cent aan postze-
gels geplakt en Van der Linden legt 
uit hoe dat bedrag precies klopte.
Uiteraard wordt er in het februari-
nummer uitgebreid vooruitgeblikt 
op Hertogpost 2015, het grote eve-
nement in de Maaspoort, met maar 
één onzeker element: de bezoekers.
Ruud Verberne vervolgt zijn reeks 
artikelen over de Eerste Wereld-
oorlog met een aflevering over de 
oorlog aan de IJzer en de veldpost-
kaarten die Belgische militairen 
gebruikten om met ‘het thuisfront’ 
te communiceren. Ze zijn vaak 
versierd met patriottische afbeel-
dingen en leuzen. Ook censuur- en 
andere stempels maken ze aan-
trekkelijk voor verzamelaars. 
www.hertogpost.nl

Klederdrachten ontleed
Het eerste nummer van de 47e 
jaargang van Jungfrau Post 
(Studiegroep Zwitserland) is geheel 
gewijd aan één onderwerp: de Pro 
Juventute-zegels. Bert de Graaff 
schreef hier al over in drie eerdere 
afleveringen. Daarin schetste hij 
de ontstaansgeschiedenis van de 
Pro Juventutezegels met vrouwen 
in klederdracht (1933-1942). Ook 
schonk hij aandacht aan de mensen 
die beroepshalve van grote beteke-
nis waren voor de vormgeving en 
continuïteit van de zegels. Boven-
dien belichtte hij de vrouwen die op 
de zegels waren afgebeeld.
In de vierde aflevering staat het 
productieproces centraal, de 
ontwerpen (zie afbeelding), de 
drukproeven, de communicatie 
 tussen de kunstenaars en de vorm-
gevers op grafische afdelingen van 
de drukkerijen. 
De Graaff beschrijft met een aantal 
boeiende verhalen wat daar alle-
maal bij komt kijken en wat er mis 
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kan gaan en verbeterd moet worden 
voordat alle betrokkenen tevreden 
zijn over het eindresultaat. Ook het 
gebruikte drukprocedé komt uitge-
breid aan de orde. Het gaat bij deze 
zegels om rasterdiepdruk, de auteur 
doet een poging deze productie-
techniek te beschrijven, maar geeft 
daarbij aan dat dat eigenlijk niet 
goed te doen is. Ook de rasterplaat 
komt daarbij ter sprake, beschadi-
gingen aan die plaat zorgen voor 
allerlei ‘foutjes’ in de zegels, mooi 
voer voor de echte specialisten. Ook 
de drukinkt en het gebruikte papier 
van de klederdrachtenzegels wordt 
behandeld, inclusief de mysterieuze 
rode en blauwe vezeltjes die op de 
achterkant goed zichtbaar zijn. Na 
dit artikel ligt er nog een mooie 
taak voor de Studiegroep: de vier 
artikelen bundelen in een mooi 
boekwerkje, kleurrijk geïllustreerd. 
www.studiegroepzwitserland.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Souvenir uit Ierland
De afgelopen maand was ik 
weer eens een weekje in Ierland. 
Naast genieten van een vakantie, 
betekent dit ook altijd dat ik even 
de tijdschriftenwinkels in duik om 
te kijken wat er aan postzegeltijd-
schriften te krijgen is. Dit levert 
altijd twee Engelse bladen op die 
niet in mijn standaardpakket zitten. 
Naast het toch redelijk academi-
sche Gibbons Stamps Monthly, zijn 
er twee bladen die iets vlotter lezen.

Stamp Magazine is een dik en 
kleurrijk blad met een breed palet 
aan artikelen. Uiteraard aandacht 
voor de Britse uitgiften. Naast de 
nieuwtjes is er in het maartnum-
mer een artikel dat gaat over de 
koopmansmail in Engeland tussen 
1400 en 1600. Voor de rest vooral 
aandacht voor niet-Britse onder-
werpen. Maar liefst 5 bladzijden 
worden er gewijd aan de uitgif-
ten van Letland tussen de twee 

wereldoorlogen. Met nog geen 
300 hoofdnummers lijkt Letland 
een overzichtelijk gebied. Echter, 
de schijn bedriegt. Met name de 
periode tot 1920 biedt veel ruimte 
voor specialisatie met verschillende 
papiersoorten, tandingen en zelfs 
zegels die zijn gedrukt op landkaar-
ten of bankbiljetten. Daarna is het 
uitgiftebeleid meer recht toe recht 
aan. Het artikel is terecht kritisch 
over de dure toeslaguitgiften uit het 
begin van de jaren ’30. Tussen de 
zegels door wordt ook kort de po-
litieke geschiedenis weergegeven. 
Ook heel leuk is een thematisch 
artikel over postvervoer per motor-
fiets. Het mooie is dat naast zegels 
er materiaal kan worden getoond 
dat werkelijk per expres met een 
motor is vervoerd. Ten slotte een 
uitgebreide nieuwtjesrubriek met 
een handige trefwoordenindex met 
thema’s.
www.stampmagazine.co.uk

Stamp and Coin Market is 
duidelijk opgezet voor de verzame-
laar met de voorkeur voor kortere 
artikelen met veel afbeeldingen. 
Met andere woorden een vlot lees-
baar blad dat zelfs de niet-filatelist 
uitnodigt tot lezen. 
150 jaar geleden verscheen Lewis 
Carroll’s boek Alice in Wonderland. 
Voor de Britse posterijen is dit 

een gelegenheid om maar liefst 
10 zegels met afbeeldingen uit het 
verhaal uit te geven. Deze 10 zegels 
zijn als PHQ cards bij het blad 
gevoegd. PHQ cards (PHQ staat 
voor Postal Headquarters) zijn an-
sichtkaarten met afbeeldingen van 
de nieuwe zegels. Meestal worden 
ze enkele dagen eerder uitgegeven, 
zodat ze kunnen worden gebruikt 
voor eerste dag afstempelingen. 
Deze traditie is begonnen in 1973 en 
mag in Engeland op veel liefhebbers 
rekenen. De eerste kaarten hebben 
een cataloguswaarde tot wel 200 
pond. Ook Alderney herdenkt het 
boek, overigens met veel speelsere 
zegels dan Groot-Brittannië. Verder 
in het blad 2 keer aandacht voor het 
verzamelgebied Duitsland. 

Eerst Duitslands verloren koloniale 
rijk en daarna Helgoland. Deze rots 
voor de Duitse kust was lange tijd 
Engels bezit, totdat de Engelsen 
de rots ruilden tegen Zanzibar. Het 
is daarmee de enige Oudduitse 
staat met koningin Victoria op de 
zegels. Het gebied is echter weinig 
populair, wat is veroorzaakt doordat 
veel van de zegels massaal zijn 
bijgedrukt (van de originele platen) 
speciaal voor de handel. Deze prak-
tijk was opgezet door een Duitse 
handelaar in samenwerking met de 
postmeester van het eiland. Toen 
de Britse overheid erachter kwam, 
was het kwaad al geschied. Het 

onderscheiden van de eerste oplage 
van de latere oplagen is moeilijk.
www.stampandcoin.co.uk

Nederland over de grenzen
Het nummer 39/2 van Netherlands 
Philately opent met een bijzondere 
expresbrief van Leiden naar Rotter-
dam welke om de bezorging nog iets 
te versnellen direct aan de conduc-
teur is afgegeven en bijgefrankeerd 
met een treinzegel van 10 cent. 
Haastige spoed is echter zelden 
goed. De brief lijkt tijdens transport 
verloren getuige de aanduiding 
‘gevonden Emmastraat te Den Haag’ 
en een Haags transitstempel. Een 
prachtstuk of toch maakwerk?
Nog even en we kunnen weer naar 
de bollen. De Keukenhof is elk jaar 
weer een populaire attractie, en 
heeft onze PTT in het verleden een 
aantal keer kunnen verleiden tot 
een aantal fraaie stempels. Tot 1966 
zijn maar liefst 5 verschillende rond-
stempels uitgegeven. Later wordt er 
gebruik gemaakt van een vlagstem-
pel om deze jaarlijkse bloementen-
toonstelling aan te kondigen. 
Nederland was neutraal tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Niet-
temin heeft dit conflict ook in de 
Nederlandse postgeschiedenis zijn 
sporen achtergelaten, Hans Kremer 
toont een drietal poststukken welke 
betrekking hebben op ‘Liefdewerk’, 
een organisatie in Maastricht die 
hulppakketten stuurde naar krijgs-
gevangenen.
Het blad eindigt met het laatste 
deel van de Nederlandse uitgiften 
van 2014. En gelijk realiseren we ons 
weer wat een stortvloed aan al dan 
niet fraaie nieuwtjes er weer over 
ons is uitgestort.
www.asnp1975.com
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http://www.stampandcoin.co.uk/
http://www.asnp1975.com/
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en stukje geschiedenis met een citaat 
uit een antieke encyclopedie: 
“In 1885 was, in strijd met de adat, 
de zoon van den onderkoning, een 

Boeginees, tot Sultan verheven, onder den titel 
Abdoel Rachman Maädlam Sjah. Deze had reeds 
meermalen het misnoegen van de Ned.-Indische 
Regeering opgewekt. Nadat echter de waardig-
heden van Sultan en onderkoning in één hand 
waren gekomen (1905) en Abdoel Rachman de 
eenige bestuurder was geworden, werden de 
gevolgen zijner gebreken des te meer gevoeld. 
In 1903 werd hij, naar aanleiding van zijn onbe-
tamelijk gedrag tegenover den Resident, den 
vertegenwoordiger van het Gouvernement, en 
van veronachtzaming der Nederlandsche vlag, 
tot boetedoening door den Gouverneur-Generaal 
naar Batavia opgeroepen. De Sultan kwam, 
vroeg vergiffenis en beloofde beterschap. Van 
beterschap is echter niet gebleken. Herhaaldelijk 
maakte de Sultan zich nog schuldig aan niet-
nakoming zijner contrac tueele verplichtingen o.a. 
ten opzichte van de Nederlandsche vlag.”
Hoe liep het af? De sultan had contact met een 
verzetsbeweging en dacht dat hij die onmachtige 
Nederlanders wel kon weerstaan. In 1911 werd hij 
uit zijn functie gezet en de sultan week uit naar 
Singapore. De ex-sultan ontving van het Neder-
landse Gouvernement een maandelijkse toelage 
van 2.000 gulden als hij zich maar niet meer 
in Riouw vertoonde. In 1913 werd het Sultanaat 
door het Gouvernement opgeheven. Gelukkig 
gebeurde dit alles zonder bloed vergieten.
In die tijd stond er Riouw in de stempels 
(afb. 1). Pas in 1908 kwam er een stempel met 
de plaatsnaam Tandjongpinang (afb. 2). Maar 
op de aantekenstroken heeft men van begin af 

Gebieden waar uitzonderlijke omstandigheden heers(t)en, hebben mijn 
speciale belang stelling. Zo ook de Riouw Archipel, die enige tijd eigen 
postzegels heeft gehad. Waarom werden er eigen zegels uit gegeven? 
En waarom werd een binnen landse brief door de douane behandeld?
door Dio Glaudemans

E

aan de naam Tandjongpinang gebruikt, ook bij 
een provisorische R-strook (afb. 3). Er zijn geen 
aantekenstroken Riouw bekend.

Residentie wordt Propinsi
In de Nederlandse tijd omvatte de ‘Residentie 
Riouw en Onderhoorigheden’ zowel een gebied 
op het vaste land van Sumatra, als honderden 
eilanden verdeeld over verschillende archipels. 
Daar zijn ook onbewoonde rotsblokken bij die net 
boven zee uitsteken, zoals Pulau Damar (afb. 4). 
De Indonesische ‘Propinsi Riau’ bestreek aanvan-
kelijk hetzelfde uitgestrekte gebied (afb. 5). In 
2004 werd een splitsing gemaakt waardoor de 
eilanden een zelfstandige provincie vormden met 
Tanjungpinang als hoofdstad. Als we in het vervolg 
spreken over Riouw of over Riau dan gaat het over 
de eilanden, niet over het gebied op het vasteland 
van Sumatra, tenzij erbij staat ‘vasteland’.

Economie
De economische betekenis van de eilanden is 
altijd veel groter geweest dan van het vasteland. 
Dit zijn wat cijfers uit 1913:
Riouw eilanden Riouw vasteland
invoer:    ƒ 5.568.454 invoer:    ƒ 1.417.415
uitvoer:  ƒ 26.076.526 uitvoer:  ƒ 2.690.228

Het is duidelijk dat er geld verdiend werd op 
de eilanden. De export bestond uit: hout, vis, 
aardolie, palmolie en tin. Vooral met het hout 
werd roofbouw gepleegd. Veel werd uitgevoerd 
naar de dichtbij gelegen Britse kolonie Straits 
Settlements (Malacca). Er circuleerden zoveel 

Straits dollars (afb. 6) op de eilanden dat men op 
een bepaald moment het geld van Malacca tot de 
officiële munt van Riouw maakte. Singapore lag 
immers veel dichterbij dan Batavia.

Douane
Een binnenlandse brief uit 1931 die langs de 
douane ging (afb. 7+8), hoe kan dat? Dit is alleen 
te verklaren als men weet dat Riouw economisch 
tot Malacca behoorde, en daarom als buitenland 
beschouwd werd. Er moest invoerrecht betaald 
worden, en voor het inklaringsrecht werd een 
portzegel van 25 cent erbij geplakt. De aange-
tekende brief werd door de douane geopend en 
achteraf weer gesloten met nieuwe lakzegels. De 
oorspronkelijke aantekenstrook van Tandjongpi-
nang werd doorgehaald en een nieuwe strook van 
Batavia Centrum erbij geplakt bij het opnieuw 
verzenden door de douane. Het gebruik van twee 
aantekenstroken op één brief is zeldzaam in 
Nederlandsch Indië.

Japanse bezetting en daarna
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlandsch 
Indië was de Riouw Archipel onderdeel van 
Malacca, en de postzegels van de Japanse bezet-
ting van Malacca waren er in gebruik. Op de zegel 
van 4 cent staat een tinbaggermolen uit Riouw 
afgebeeld (afb. 9). 
Na de oorlog was er gebrek aan alles. De metalen 
stempels met Nederlandse plaatsnamen waren 
veelal niet meer op de kantoren aanwezig en er 
werden rubber noodstempels aangemaakt voor 
Dabosingkep (afb. 10),  Poeloesamboe (afb. 11), 
Tandjoengbalei  Karimon, Tandjongpinang en 
Terempa.
Ook na de oorlog was de Straits dollar in gebruik 
in Riau, maar dat is niet te zien aan de postzegels, 
zoals deze Indonesische kaart met stempels van 
drie plaatsen uit Riau (afb. 12), Tandjongpinang, 
Poeloesamboe en bestelhuis Pulaubuluh. Twee 
van de drie stempels hebben nog de Neder-
landse namen. Veel plaatsnamen werden na 
1950  gewijzigd: Poeloesamboe werd Pulusambu 
(afb. 13), Terempa werd Tarempa, Riouw werd 
Riau, en zomeer.

Eigen postzegels
Er was een noodzaak om eigen zegels voor Riau 
uit te geven omdat er op de eilanden ander geld 
circuleerde: de Straits dollar. Op 1-1-1954 werden 
de eerste zegels met opdruk Riau uitgegeven 
(afb. 14). Eigenlijk is het geen opdruk want de 
zegels werden in twee kleuren gedrukt in raster-
diepdruk. Dat het woord Riau meteen meegedrukt 
werd, is te zien aan de rafelrandjes (afb. 15) zoals 
bij rasterdiepdruk gebruikelijk is. De rafelige 
letters zijn een echtheidskenmerk. Een opdruk 
met strakke letters zonder rafels, is met zekerheid 
vals. Een postwissel uit Dabosingkep illustreert 
het gebruik van de Straits dollar (afb. 16).

Riau
4

6

5
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Eigen geld
Op 1-11-1963 kreeg Riau een eigen munt: de Riau 
Rupiah, die dezelfde waarde had als de Straits 
dollar. Aan de postzegels is dat niet te zien, maar 
er zijn wel fiscaalzegels in KR-Rp (KR = Kepulauan 
Riau, Riouw Archipel), zoals deze radiozegel 
(afb. 17). Er kwamen Riau bankbiljetten in omloop 
die in een andere kleur gedrukt waren dan de 
gewone Indonesische Rupiah. Al op 1-7-1964 werd 
het eigen geld weer afgeschaft, wat ook het einde 
betekende van de Riau postzegels. De wisselkoers 
was op dat moment: 1 Riau Rupiah = 14,7 Indone-
sische Rupiah. Een pakketkaart met aangegeven 
waarde uit deze korte periode (afb. 18) toont het 
gebruik van de KR Rupiah. Deze kaart is om nog 
een andere reden interessant, want er is een zegel 
uit de laatste Riau serie gebruikt, de Soekarno 
zegels met opdruk. Katalog Prangko vermeldt 
dat deze zegels niet meer in Riau in gebruik zijn 
geweest en alleen bekend zijn met verzoekafstem-
peling uit Bandung. Deze postwissel bewijst het 
gebruik op Riau van ten minste de 4 Rupiah. Of de 
andere waarden ook op Riau gebruikt zijn, is mij 
niet bekend. De periode van gebruik zal zeker erg 
kort geweest zijn. De datum van uitgifte 21-5-1960, 
die Katalog Prangko noemt bij de vierde serie, 
is zeer onwaarschijnlijk. In deze periode werden 
enkele nieuwe postkantoren geopend, zoals Tand-
jungbatu (afb. 19) en Tandjunguban (afb. 20).

Afschaffing eigen postzegels
Op 1-7-1964 werden de Riau postzegels af-
geschaft, en de gewone Indonesische zegels 

16

19

21 20

18

17

kwamen in gebruik. Een postwissel uit Tand-
jungbalai- Karimun (afb. 21) toont het gebruik 
van de gewone Indonesische Rupiah, en zoals 
gebruikelijk in heel Indonesië in die periode werd 
de kaart niet met zegels gefrankeerd maar met 
een stempel ‘Porto Dibajar’ (port betaald). De 
overschotten van de Riau zegels kwamen in grote 
hoeveelheden op de markt. Enkele waarden die 
op dat moment niet meer in voorraad waren, zijn 
daardoor zeldzaam geworden. Dit gaat vooral 
om de 5, 10, 25 en 50 sen uit de eerste serie. Alle 
andere waarden zijn ongebruikt niet moeilijk te 
vinden, maar echt gebruikt met stempels uit de 

archipel, dat is een heel ander verhaal.
Valse stempels zijn er ook (afb. 22). Helaas zag 
ik het te laat nadat ik het al gekocht had. Verge-
lijk het maar met een echt stempel (afb. 23) uit 
die periode. 

Bronnen
• Prof. T.J. Bezemer, Beknopte Encyclopedie van 
Nederlandsch-Indië (Martinus Nijhof, 1921)
• Katalog Prangko Indonesia 
• met dank aan Willem Meijnders voor enkele 
 afbeeldingen uit zijn collectie
• eigen verzameling (soms wordt alleen een detail van  
een poststuk getoond)

23

22
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Het overnemen van 
artikelen uit De Post-
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

PostNL verraste ons op Valentijns-
dag met een bijzondere actie. Elk 

jaar worden er op die dag 500.000 
Valentijnskaarten verstuurd, met name 
door jongeren. Uit een onderzoek is 
gebleken dat 80% van de Nederlanders 
niets aan Valentijnsdag doet. De overige 
20% doet dat heel bescheiden en is 
meestal niet ouder dan 30. PostNL wilde 
nog eens laten zien hoe leuk het is om 
af een toe een kaartje te sturen of te 
ontvangen. De dag voor Valentijnsdag, 

op 13 februari, mocht je je Valentijns-
kaarten gratis versturen. Voorwaarde 
was wel dat je de plek waar normaal 
de postzegel zit, kuste met lippenstift. 
PostNL zei dat de sorteermachines spe-
ciaal waren ingesteld om deze afdruk-
ken te herkennen, zodat er ook achteraf 

geen port betaald hoefde te worden. 
In Amsterdam en Rotterdam werden 
speciale retrobestelbussen ingezet. 
De kaarten werden op 14 februari overal 
in het land bezorgd. Een enkele kaart 
kwam helaas te laat. De enveloppen 
werden niet afgestempeld, maar hebben 
wel de speciale code rechts onderaan. 
Zo kun je zien dat het poststuk echt op 
13 februari werd verstuurd en niet later 
is gemaakt. 
Op de site van de NOS kun je een filmpje 
bekijken over deze speciale actie van 
PostNL (http://goo.gl/OCLrKr).

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

Op de Zuidpool ligt het 
Gourdier-eiland, dat niet 

groter is dan een voetbalveld. 
Je zult het niet geloven, maar 
je vindt er een museum en 
een postkantoor: het Pinguïn 

Postbode gezocht

De Posthoorn bestaat dit jaar 
65 jaar. Een jaar lang zullen 
we een aantal  artikelen 
van Maria van Heerdt-Kolff, 
een medewerkster van het 
eerste uur, in bewerkte vorm 
opnieuw plaatsen. Dit is 
aflevering twee.

Een van de vroegste datums 
die op Nederlandse zegels 

wordt aangetroffen is 739. 
Dat is de sterfdag van de 

De Domtoren en de kerk 
bestonden op dat tijdstip nog 
niet; met de bouw daarvan 
werd pas omstreeks het jaar 
1200 een aanvang gemaakt. 
In 1939 verscheen ook in 
Luxemburg een serie postze-
gels ter ere van deze heilige. 
Maria van Heerdt-Kolff

Postkantoor! Als je ambities 
hebt om postbode te worden 
is het volgende misschien 
wel iets voor jou: ze zijn 
namelijk op zoek naar een 
nieuwe postbode. Een van de 

vereisten is wel dat je goed 
moet kunnen opschieten met 
de bewoners van het eiland: 
zo’n 2000 pinguïns. 
Nu vraag je je af of je wel wat 
te doen zult hebben in het 

postkantoor, maar dat valt 
erg mee. Jaarlijks komen 
er zo’n 18.000 bezoekers, 
die met elkaar ongeveer 
70.000 poststukken ver-
sturen. Het is de taak van 
de plaatselijke postbode 
om dat in goede banen te 
leiden. 
Voordat je gaat solliciteren 
is het nog wel handig om het 
YouTube filmpje te bekij-
ken over het eiland en zijn 
 bewoners (http://youtu.be/ 
LDbsPC2Kxgo). De omstan-
digheden op het eiland zijn 
verre van ideaal. Je moet 
tegen de geur van de pin-
guïns kunnen, het is er erg 
koud, douchen is onmogelijk 
en er is geen elektriciteit of 
verwarming. 

Gezegeld met een kus

Heilige Willibrordus, die in de 
zesde eeuw vanuit Ierland 
het Christendom in Neder-

land kwam prediken. In 1939 
verschenen twee zegels met 
het portret van de heilige ter 
herdenking van zijn twaalf-
honderdste sterfdag. De 
Domtoren op het 12½  cent 
zegel is een toespeling op het 
feit, dat Willibrordus in 695 
bisschop van Utrecht werd. 

www.stampkids.nl
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jammere is, dat de ganzen met hun 
grote poten die narcissen plattrap-
pen. En die ganzen heb ik héél graag 
in de tuin, want ze maaien het gras. 
Scheelt een boel werk. 

Zonnebloemen
Als het, zoals nu, wat warmer weer 
wordt, ga ik beginnen met het poten 
van de zonnebloemenzaadjes. Bij 
ons in de buurt wordt ieder jaar een 
wedstrijd gehouden wie de grootste 

 

 

 

i

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De Dag van de Jeugdfilatelie 
zit er weer op. In het volgende 
nummer zullen we uitgebreid 
verslag doen van dit evenement. 
Wat vond jij ervan? Laat het 
ons eens weten.
Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

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

Het wordt de tijd 
van de bloemen
Bij mij in de tuin begint het al: 
krokussen, narcissen en de 
sneeuwklokjes komen uit de grond. 
Die bolletjes heb ik er in de herfst 

in gepoot, ik wist niet eens meer 
wààr. Na een half jaar komen ze 
boven de grond en dan denk ik; o, ja, 
natuurlijk!

Nee, geen sneeuwklokje
Ik dacht dat dit een sneeuwklokje 
was, jij waar-
schijnlijk ook. 
Maar nee, het 
is een lente-
klokje en het 
is in de verste 
verte geen 
familie van die 
andere. Het is 
ook nog een 
beschermde 
bloem, dus 

niet plukken en in een boeketje aan 
je moeder geven.

De narcis
Die gele kleur 
doet ’t geweldig 
in het gras, 
dus ik heb er 
meteen 25 bol-
len van gepoot. 
Het enige 

De Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Post-

stempelverzamelaars heeft 
weer een boek ter beschikking 
gesteld. Als je de volgende 
vragen goed beantwoord kan je 
het mooie boek van John Dehé 
en Fons Simons winnen. Het 
heet “Een zaak van lands-
belang” en gaat over de Neder-
landse postcensuur tijdens de 
Eerste  Wereldoorlog. Neder-
land was tussen 1914 en 1918 
neutraal. Dat betekent dat het 
niet in oorlog was met een van 
de landen die wel met elkaar 
vochten en dat het ook geen 
partij koos voor een van die 
landen. Het was niet makkelijk 
om neutraal te blijven en voor 
velen was het een spannende 
tijd. Er werd bijvoorbeeld nogal 

het een en ander gesmokkeld 
omdat er veel geld mee te 
verdienen was. In het boek lees 
je onder andere hoe men pro-
beerde om dat te voorkomen.
De antwoorden op de volgende 
vragen vind je op de website 
van Po & Po (www.po-en-po.nl):
1. Hoe heten de drie publi-

caties van de vereniging?
2. In welk jaar werd Po&Po  

opgericht?
3. In welke plaats worden de  

bijeenkomsten gehouden?
4. Hoeveel veilingen worden er  

per jaar georganiseerd?
5. Wat kost het lidmaatschap  

voor jongeren?
Stuur je antwoorden voor 
15 mei a.s. naar De Posthoorn, 
De Goedemeent 1, 
1447 PT  Purmerend.

Win een boek 
van Po & Po!

Grijns zonder kat
In het verhaal Alice in Wonderland 
ontmoet de hoofdpersoon Alice allemaal 
 wonderlijke figuren. Een van hen is de 
Cheshire Kat. Hij heeft een grijns die 
wereldberoemd is geworden. Het beest kan 
bijna helemaal onzichtbaar worden. Alleen 
zijn grijns blijft dan nog over. Alice zegt 
dan dat ze wel vaker een kat zonder grijns 
heeft gezien, maar nog nooit een grijns 
zonder kat.

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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zonnebloem kan 
kweken. Een paar 
jaar geleden was 
ik al heel trots met 
een bloem van drie 
meter, maar ik werd uitgelachen. Er 
was een kweker die een bloem van 
7 meter had, tja, daar kan ik niet 
tegenop. 

Geheim recept 
Wat jij en ik niet  weten, is dat je bij 
het opkweken van bloemenzaad 
misschien wel een paar trucs moet 
gebruiken. Die zonnebloemen-
kweker bijvoorbeeld, gebruikt 
koffiedik, knoflook en uien. Dat 
strooit hij, denk ik, in de aarde bij de 
zaadjes. Je moet er maar op komen.

De roos
Dit is mijn 
favoriet in 
de tuin, ik 
geniet van ieder knopje 

en iedere bloem. Ik mag ook wel 
zeggen dat ik er een hoop tijd in 
steek. Want zodra de roos gaat 
groeien en bloeien, ligt de vijand 
op de loer: bladluizen! En weet je 
hoe die luizen daar komen? Door de 
mieren!
Het zit zo: luizen produceren zoet-
stof, het heet honingdauw. Mieren 
vinden dat heerlijk en nemen dat 
mee naar hun nesten. Dus ze zorgen 
dat bladluizen een lekker plekje 
hebben om te wonen en te eten, en 
iedere dag komen ze even langs om 

 

Wist je dat…
...wat de tulp is voor 
Neder land, de protea 
is voor Zuid-Afrika? In 
Zuid-Afrika bestaan on-
geveer 130 verschillende 
soorten planten uit het 
geslacht PROTEA.  Eén 
van die planten, de 
koningsprotea  (in het 
Latijn “Protea Cynaro-
ides”) wordt in Afrika 
wel de “reuze suikerbos” 
genoemd. De geurige 
en zoete sappen van 
deze bloem trekken 

vooral veel mieren en 
andere insecten aan. 
Deze nationale bloem 
van Zuid-Afrika vind 
je tegenwoordig ook 
wel in de Nederlandse 
bloemenwinkels. Dan 
worden ze gebruikt 
om er wat duurdere en 
exclusieve bloemboeket-
ten mee samen te stel-
len. Zoek er eens naar 
in een  winkel en ruik de 
heerlijke zoete geur.
Toon Oomens

B ij een verzameling 
horen meer dan alleen 

post zegels. Er kunnen ook 
 allerlei stempels en bijzon-
dere  uitgaven bij gedaan 
worden. Dat noemen we 
 Filatelistische elementen. 
Wat je hier ziet afgebeeld, 
is een postwaardestuk. Dit 
zijn poststukken waar de 
postzegel al op is afgedrukt. 

De verzender hoeft er niets 
meer aan te doen, gewoon 
de brief schrijven en op de 
post doen. Maar zo niet voor 
deze Amerikaanse briefkaart. 
Er moest een postzegel 
bijgeplakt worden, want hij 
ging de grens over, en niet 
zo’n klein stukje. Eerst vanuit 
Amerika naar Japan, en dan 
door naar Nederlands-Indië, 

naar Bandung op Java. 
Nu moet je eens kijken hoe-
veel die wereldreis kostte: 
2  (dollar)cent. Ik vind dit 
soort stukken zo interessant, 
wat een reis heeft dat kaartje 
gemaakt, en voor wie was 
het bestemd? Dat is nu het 
boeiende van filatelie: het 
brengt je steeds iets nieuws.
Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

de luizen te “melken”. 
Het zijn dus een soort 
boerderijtjes, daar op 
mijn rozen. 

De tulp 
Deze bloem ontbreekt bijna nooit, 
bijna iedereen heeft wel wat tulpen-

bollen in 
zijn tuin 
gepoot. 
Weet je 
waar de 
tulp oor-
spronkelijk 
vandaan 
komt? Uit 
Turkije! 

Een  ambassadeur uit Oostenrijk 
nam de bloem mee en deze werd la-
ter verspreid over Europa. Vooral in 
Nederland wilde iedereen wel zo’n 
bosje hebben, en de Nederlandse 
tulp is nu heel beroemd. 

Bijna iedereen heeft 
een  bloemenverzameling
Jij ook, dat weet ik zeker. Dat komt 
ook, omdat zoveel landen bloemen 
op hun zegels zetten. Maak er eens 
een albumblad van voor een ten-
toonstelling. Dat gaat je lukken!
Succes er mee!
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Datum (1) (2) (3) (7) (8) (6)

1 jan 1960 25c 60c 90c 40c 15c 2F
1 jan 1962 25c 60c 1F 45c 15c 2F50
1 feb 1962 25c 70c 1F 45c 15c 2F50
19 mei 1964 25c 1F 1F20 50c 20c 2F50
18 jan 1965 30c 1F 1F20 50c 20c 2F50
1 aug 1966 30c 1F 1F20 50c 20c 2F50
 (1) (2) (3) (9) (10) (6)

22 jan 1968 30c 1F 1F20 1F 2F 3F
13 jan 1969 40c 1F30 1F20 1F 2F 3F
12 jan 1970 40c 1F30 1F20 1F60 3F10 4F50
4 jan 1971 50c 1F50 1F20 3F 5F 6F50
16 sep 1974 80c 2F40 1F20 3F 5F 6F50
2 aug 1976 1F 3F 2F 4F 7F 10F
15 mei 1978 1F20 3F50 2F50 5F 8F 12F
15 okt 1979 1F30 3F80 2F80 5F60 9F 13F50
1 aug 1980 1F40 4F40 3F10 6F30 10F 15F50
1 sep 1981 1F60 5F20 3F90 7F90 12F50 19F50
1 jun 1982 1F80 5F90 4F40 9F 14F20 22F
1 jun 1983 2F 6F40 4F80 9F70 15F30 24F
2 jul 1984 2F10 7F20 5F20 10F40 16F60 26F
1 aug 1985 2F20 7F50 5F40 10F90 17F30 27F
1 aug 1986 2F20 7F90 5F70 11F40 18F20 28F40
1 aug 1987 2F20 8F40 5F70 11F40 18F20 28F40
15 nov 1987 2F20 8F40 6F10 12F 19F50 30F30
16 aug 1988 2F20 8F50 6F70 13F20 21F40 31F20
11 jan 1990 2F30 9F30 6F70 13F20 21F40 31F20
1 feb 1990 2F30 9F30 7F40 14F50 23F50 34F30
19 aug 1991 2F50 10F50 7F80 15F20 24F70 36F
10 aug 1992 2F50 11F50 10F 24F 40F 70F
5 jul 1993 2F80 12F 10F 24F 40F 70F
1 aug 1993 2F80 12F 12F 30F 50F 80F
Xx 2F80 12F 13F35 33F40 55F60 90F
18 mrt 1996 3F 14F 13F35 33F40 55F60 90F
1 jan 2002 € 0,46 2€13    
1 jun 2003 € 0,50 2€50    

Tabel 3: Tarief binnenland (vervolg).

e moeten een onderscheid 
maken tussen het opstu-
ren van de te incasseren 
facturen en de afrekening 

van geïncasseerde facturen.
A. Voorzover het ging om het 
opsturen van te incasseren facturen 
(envelop 1488) van het kantoor van 
de verkoper naar het kantoor van 
de koper moest er met ingang van 
1 januari 1917 zowel het normale 
briefport worden voldaan als het 
aantekenrecht. Voor het aanteken-
recht werd somtijds een gematigd 
tarief gehanteerd. Het toegepaste 
tarief vindt u terug in de ‘tariefstaat’ 
in de kolommen 1 en 2. Het ver-
schuldigde tarief werd altijd voldaan 
in normale frankeerzegels. (afb. 8).
B. Voor de afrekening (envelop 
1494 en borderel 1485) geldt het 
volgende:
Toen de wet van 7 april 1879 in juni 
daaropvolgend in werking trad, was 
er niet voorzien in speciale postze-
gels voor deze vorm van dienstver-
lening. Dat was logisch, want zowel 
voor de zending van de ambtshalve 
aangetekende envelop met daarin 
gestoken de te innen facturen als 
voor het ter betaling aanbieden van 
elk afzonderlijk waardepapier (‘droit 
de présentation’) hoefde aanvan-
kelijk niets te worden betaald. De 
posterijen stelden zich tevreden met 
een percentage van elke geslaagde 
incasso. 
Voor de mislukte incassopogin-
gen ontvingen de posterijen geen 
vergoeding en voor het heen en 
weer sturen van de stukken ook niet. 
Deze situatie bleek op den duur on-
bevredigend. De posterijen stelden 
zich met deze gang van zaken in de 
plaats van de ondernemer en zijn 
risico dat vorderingen onbetaald 
zouden blijven, terwijl de post toch 
zijn eigen belangen had te dienen 
en zijn eigen diensten verleende ten 
behoeve van ondernemers. Daar-
voor moest gewoon worden betaald 
of de inspanning van de post nu 
wel of niet succesvol was geweest. 
De dienst was immers verleend. 
Met ingang van 1 april 1892 werd 
aan deze vreemde situatie dan ook 
een einde gemaakt en moest er 

Dit is het tweede deel van een artikel dat ingaat op de werking van de dienst ‘in te 
vorderen waarden’ in Frankrijk en laat zien hoe deze dienst nu precies werkte. 
door Edwin Voerman

W
niet alleen worden afgerekend voor 
elke geslaagde incasso, maar werd 
voortaan ook 10 centimes geheven 
op elke onbetaald gebleven factuur. 
(afb. 9).

Onbetaalde facturen
Het terugsturen van de afrekening 
en de onbetaald gebleven facturen 
aan de verkoper in envelop 1494 ge-
schiedde ambtshalve aangetekend 
en was daarmee franco. Dat gold 
eveneens voor het briefport zelf met 
uitzondering van een betrekkelijk 
korte periode die liep van 1 mei 1926 
tot 21 april 1930 (zie de ‘tariefstaat’ 
kolom 5) en dan alleen nog voor 
niet-girorekeninghouders. Toen 
moest er wel briefport worden be-
taald. Verder is het terugsturen van 
envelop 1494 altijd franco gebleven. 
(afb. 10). Zie voor alle tarieven van 
afrekening de kolommen 3 t/m 6 
van de ‘tariefstaat’.
De gebruikte zegels ter voldoening 
van de incassokosten vinden we 
terug op de borderel van afrekening, 
tenzij de geïncasseerde som kleiner 
was dan de verschuldigde kosten. In 
dat geval werden ze op de retouren-
velop 1494 geplakt. 

Bijzondere portzegels
De voor de afrekening van de 
incassodienst gebruikte zegels zijn 
te beschouwen als ‘bijzondere port-
zegels’. In eerste instantie werden 
de koerserende portzegels voor 
dit doel gebruikt, (afb. 11), maar 
vanaf 1908 verschenen er speciale 
VAR-zegels (afb. 9). Na 1935 werden 
gewone frankeerzegels voor dat 
doel gebruikt (afb. 12). De Franse 
catalogi rangschikken de VAR-zegels 
niet voor niets onder de portzegels 
en frankeerzegels met een duidelijk 
VAR-stempel kunnen eveneens 
als speciale portzegels worden 
beschouwd. Het opschrift van de 
sedert 1908 uitgegeven speciale 
VAR-zegels ‘Recouvrements Valeurs 
Impayées’ en later ‘Taxe à Percevoir’ 
(‘te innen port’) geeft duidelijk het 
portkarakter van deze zegels aan.

Portzegels
De portzegels gebruikt in de periode 

Valeurs-à-Recouvrer
(in te vorderen waarden) [2]

1 februari 1892 (invoering van de 
heffing van 10 centimes per onbe-
taald gebleven factuur) tot 1 oktober 
1908, moment van de introductie 
van speciale VAR zegels, kunnen 
worden beschouwd als voorlopers 
van de in september 1908 ver-
schenen VAR-zegels. (afb. 11).

Speciale Valeur-à- 
Recouvrer zegels
Van deze bijzondere portzegels kwa-
men de eerste twee uit op 1 oktober 
1908 in de waarden van 1 en 10 cen - 
times. De waarde van 1 centimes 
lijkt vreemd in een wereld waarin het 
recht werd geheven per 10 centimes 
per onbetaald gebleven factuur, 
maar stel nu eens dat er minder dan 

10 centimes was geïnd en er ook 
nog wat onbetaald was gebleven, 
dan moesten de posterijen zich tot 
aan de eerste (en laatst) geïnde 10 
centimes kunnen verhalen exact 
op de centime nauwkeurig! Het 
spreekt vanzelf dat stukken voorzien 
van 1 centime VAR-zegels tot de 
grote zeldzaamheden behoren, 
want meestal kon de afrekening 
worden opgemaakt in veelvouden 
van 10 centimes. Alleen Frankrijk en 
 Monaco kennen specifieke VAR- 
zegels. Andere landen gebruikten 
voor de afrekening van hun incasso-
diensten gewone post- of portzegels.
Ten gevolge van de inflatie 
voortvloeiend uit de financiële 
inspanningen ter financiering van 
de Eerste Wereldoorlog stegen de 
posttarieven tussen 1917 en 1931 
voortdurend. Dat gold ook voor de 
VAR-tarieven. De posterijen wisten 
hier niet goed raad mee en dat 
verklaart ook de vele opdrukken 
op bestaande VAR-zegels in deze 
periode. (afb. 13). Elke keer dat een 
nieuwe waarde werd uitgebracht, 
bleek die al weer achterhaald. In 
feite liep de post voortdurend achter 
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Afb. 11. Envelop 1494 verzonden op 7 augustus 1894 naar het kantoor Thiers in het 
departement Puy-de-Dôme met een onbetaald gebleven factuur te belasten met 10c ten 
laste van Maxime Gaillard wonende te Thiers. Pas in 1908 verschenen de eerste specifieke 
VAR-zegels. Tot die tijd werd het verschuldigde bedrag voor de ‘droit de présentation’ 
voldaan middels gewone portzegels. In tegenstelling tot de praktijk in Nederland werd er in 
Frankrijk geen onderscheid gemaakt wat retourenvelop betreft voor gevallen van geslaagde 
en niet-geslaagde incasso’s . Alles werd gestoken in de envelop ‘Valeurs Recouvrées’.

komt naast de provisieregeling voor 
geïncasseerde facturen. (afb. 11).
1 oktober 1908 tot 30 november 1935:
De heffingen op de verrichtingen 
van de VAR dienst (provisie op 
geïncasseerde bedragen en een 
heffing op niet betaalde facturen) 
worden voldaan middels speciale 
VAR-zegels. (afb. 5, 6, 9, 10 en 13).
Vanaf 1 december 1935:
De heffingen op de verrichtingen 
van de VAR-dienst (provisie op geïn-
casseerde bedragen en een heffing 

op niet betaalde facturen) worden 
voldaan middels gewone postzegels. 
(afb. 12)

Tarieven
Het tarief voor VAR-stukken is dik-
wijls een samenstelling van diverse 
onderdelen zoals we hierboven 
hebben gezien. Wie zijn stukken wil 
narekenen moet altijd in gedachten 
houden dat ambtenaren in dienst 
van de posterijen ook maar mensen 
zijn. Zij hadden soms net zoveel 

Afb. 10. Algemene dienstenvelop 1417 gebruikt voor de afrekening van een onbetaald 
gebleven incassopoging ten laste van Paul Guiguot. Gedurende een betrekkelijk korte 
periode van 1 mei 1926 tot 21 april 1930 moest niet alleen het ‘droit de présentation’ voor 
de mislukte incasso betaald worden (in deze periode 60c), maar was ook een verlaagde 
bijdrage in het briefport van 30c verschuldigd. Totaal 90c voldaan middels 2 VAR-zegels 
van de 2e serie van 1927 met inschrift ‘Taxe à Percevoir’. De envelop is op 5 mei 1929 
ambtelijk aangetekend aan cliënt verzonden. Dat de envelop werd aangetekend kunnen we 
zien aan het geschreven nummer 32 links naast de VAR-zegels. Het aantekenen kwam dus 
niet voor rekening van cliënt. Dat het in dit geval bij 1 mislukte incasso is gebleven en er 
verder niets is geïnd kunnen we opmaken uit het feit dat de VAR-zegels op de envelop zijn 
geplakt. Indien er nog andere waarden zouden zijn geïncasseerd, zouden de VAR-zegels op 
de borderel van afrekening zijn gehecht.

Afb. 8. Incasso envelop 1488 verzonden op 30 november 1927 van kantoor Paris-2, Rue de 
Courty naar het kantoor Limoges in het departement Haute-Vienne. De envelop is aangete-
kend verzonden waarbij het aantekenstrookje is vervangen door een aantekenstempel in 
rood. De envelop is gefrankeerd met een normaal frankeerzegel type Semeuse camée van 
1F10. 50c voor het briefport en 60c voor het verlaagde aantekenrecht. Normaal gesproken 
bedroeg het aantekenrecht in deze periode 1F, maar van 1 januari 1917 tot 18 juli 1932 werd 
het gematigde aantekenrecht voor zogenoemde ‘Objets à Prix Réduits’ in rekening gebracht.

Afb. 9. Ambtelijk aangetekende afrekenenvelop 1494 met 4 onbetaald gebleven facturen 
op 23 december 1914 verzonden van het incassokantoor Saint-Julien-de-Maurienne in de 
Savoie naar het kantoor te Chambéry eveneens in de Savoie. Kantoor Chambéry plakte (en 
stempelde) 4 VAR-zegel van elk 10c voor elke onbetaald gebleven factuur ten laste van de 
opdrachtgever de Société Générale. De gebruikte VAR-zegels zijn nog van de eerste serie 
van 1908 met als inschrift ‘Recouvrements/Valeurs Impayées’ met verwijzing naar het be-
treffende wetsartikel. De zegels gaven dus precies aan voor welk gebruik ze bedoeld waren. 
Vanaf 1927 luidde het inschrift meer algemeen ‘Taxe à Percevoir’, ‘te innen port’.

de (tarief)feiten aan. Deze gang 
van zaken was aanleiding om de 
VAR-zegels op 1 december 1935 in 
te trekken. De overgebleven VAR-
zegels zijn opgebruikt als ‘gewone’ 
portzegels. 
Tabel 1 geeft aardig weer hoe de hef-
fing op niet betaalde stukken zich 
ontwikkelde tussen 1892 en 1931.

Frankeerzegels
Na 1 december 1935 werden de 
rechten op onbetaald gebleven 
facturen voldaan middels gewone 
frankeerzegels die daarmee de 
functie van bijzondere portzegels 
vervulden. (afb. 12).

Vier perioden
Samenvattend kunnen we dus vier 
perioden onderscheiden in het 
bestaan van de ‘Service des Recou-
vrements’.
15 juni 1879 tot 1 februari 1892:
Geen betaling verschuldigd op on-
betaald gebleven facturen. Alleen op 
geïncasseerde stukken is provisie 
verschuldigd.
1 februari 1892 tot 1 oktober 1908:
De ‘taxe de présentation’, het recht 
op het ter betaling aanbieden van 
stukken die onbetaald zijn gebleven 
wordt gesteld op 10 centimes 
en voldaan middels de gangbare 
portzegels. Dit te betalen recht 
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moeite met het berekenen van het 
juiste tarief als wij verzamelaars. Het 
gevolg hiervan is dat er regelmatig 
fouten voorkomen in de berekening 
van het te heffen bedrag. Het is dan 
ook geen wonder dat de posterijen 
speciaal opgeleide functionarissen 
in dienst hadden die waren belast 
met de afhandeling van ‘lastige’ 
stukken, zoals bijvoorbeeld stukken 
aangemerkt als met port te belasten 
of VAR-stukken. Dat soort stukken 
werd apart gehouden van de regu-
liere post. Ze werden in een aparte 
‘chargé’ envelop meegestuurd naar 
het kantoor van afhandeling en 
aldaar behandeld door een collega 
van deze speciaal gekwalificeerde 
ambtenaar. Je had dus de simpele 

postbestellers die de post in hun 
wijk bezorgden, de eenvoudige 
lokettisten en het (gespecialiseerde) 
kader. Bij de banken werden beamb-
ten, procuratiehouders en directie 
onderscheiden. Niet iedereen kon 
immers het juiste port uitrekenen of 
precies de voorschriften toepassen 
die op meer complexe situaties van 
toepassing waren. Daarvoor moest 
je ook apart op de postopleidings-
school hebben gezeten. Bijt u dus 
niet vast in stukken waarvan u denkt 
dat het tarief echt niet klopt. Dikwijls 
is gewoon een menselijke tekortko-
ming de oorzaak…
Voor een goede analyse van een 
VAR-stuk is het allereerst noodzake-
lijk om vast te stellen of we met een 

envelop 1488 (‘Valeurs à Recouvrer’) 
te maken hebben waarin de te beta-
len facturen zijn gestoken die naar 
het kantoor van de debiteur worden 
gezonden ter incasso of dat we met 
een afrekening 1494 (‘Règlement de 
Compte’) van doen hebben.
Voor het opsturen van te incasseren 
facturen is de regel simpel: U kunt 
volstaan met het tarief in de kolom-
men 1 en 2 van de ‘tariefstaat’: brief-
port en aantekenrecht. (afb. 14).

Voor de afrekening met de op-
dracht gever (de verkoper) is de 
variatie aan enveloppen wat groter. 
Hoewel hoofdzakelijk envelop 1494 
voor de afrekening werd gebruikt 
(de opvolger van 214b), zien we ook 
regelmatig het gebruik van de alge-
mene dienstenveloppen 716, 819 en 
1417 in plaats van 1494 voor de afre-
kening van ter incasso aangeboden 
facturen. Deze niet specifiek voor 
de VAR-dienst bedoelde enveloppen 
zijn te herkennen als VAR-enve-
loppen door de zegels die erop zijn 
geplakt en/of de aanwijzingen die 
erop zijn aangebracht. Soms werden 
enveloppen letterlijk ‘omgekat’ naar 
nummer 1494 die voor de afreke-
ning door de VAR-dienst normaal 
gesproken werd gebruikt. (afb. 13).
Zodra de algemene enveloppen 
716, 819 en 1817 voor de afrekening 
van VAR-stukken werden gebruikt 
werden ze ook duidelijk voorzien van 
een aantekening of een stempel dat 
aangaf dat de enveloppen (ambte-
lijk) aangetekend werden verzon-
den. Ze werden hiertoe dikwijls 
nagestempeld met het in kader 
gevatte R stempel. (afb. 5). Een 

curieus gegeven is dat deze R stem-
pels in kader voor de aanduiding 
van normaal aangetekende brieven 
in oktober 1909 werden vervangen 
door papieren R-strookjes en uit het 
verkeer verdwenen. Blijkbaar zijn 
de stempels op de kantoren blijven 
liggen en nog lang gebruikt voor het 
geschikt maken van de algemene 
dienstenveloppen voor de functie 
van 1494.

In de tariefperiode na 1960 (zie tabel 
3) werd de tariefstructuur gewijzigd. 
Na 1 december 1966 dienden alle 
incassokosten vooraf in de vorm van 
het opplakken van postzegels of au-
tomaatfrankering op dienstenvelop 
1488 te worden voldaan. Daarmee 
verviel dus de afrekening achteraf 
voor onbetaald gebleven facturen. 
Bij een vergelijking van tabel 2 en ta-
bel 3 valt direct op dat de bedragen 
in tabel 3 slechts één honderdste 
bedragen van die in het eerste 
overzicht. De achtergrond hiervan is 
de invoering van de ‘Nouveau Franc’ 
per 1 januari 1960 waarbij 100 oude 
francs voortaan de waarde hadden 
van 1 nieuwe franc. De postzegels 
luidende in oude francs konden on-
beperkt worden verder gebruikt na 
1 januari 1960 waarbij de nominale 
waarde uiteraard wel door 100 werd 
gedeeld.

Buitenland
Voor facturen die in het buiten-
land moesten worden geïnd, gold 
dezelfde procedure als voor het 
binnenland. Ook werden dezelfde 
zegels voor de afrekening gebruikt. 
Alleen de tarieven verschilden. Het 

Afb. 13. Deze afrekening voor een onbetaald gebleven factuur uit 1932 ten laste van ‘La 
Défense Automobile’ illustreert mooi het gebruik van VAR-opdrukzegels waarvan er vele 
zijn geweest. Hier zien we een zegel van 60c overdrukt met ‘Un Franc’. Wat verder aan 
deze envelop opvalt is dat de ambtenaar een algemene dienstenvelop 1417 met de pen heeft 
‘omgekat’ tot envelop van afrekening 1494 (‘Valeurs Recouvrées’) links boven. Misschien 
waren de officiële enveloppen 1494 tijdelijk opgebruikt op het kantoor Le Mans.

Afb. 14. Aangetekende envelop 1488 met incasso’s verzonden op 3 mei 1933 van het 
kantoor Saverne in het departement Bas-Rhin naar het kantoor Marmoutier in hetzelfde 
departement gefrankeerd met 1F75. 50c voor het brieftarief en 1F25 voor het aanteken-
recht. In 1933 gold geen verlaagd aantekenecht en moest het volle pond worden betaald. 
De incasso’s moesten worden verricht ten gunste van ‘Banque Meier Frères & Cie’. Dit 
laat mooi zien dat ook de banken voor hun incasso’s in de kleinere plaatsen graag van de 
diensten van het fijnmazige postkantorennet gebruik maakten.

Afb. 12. Afrekening van 14 mei 1936 voor een onbetaald gebleven factuur ten laste van de 
Courrier Agricole te Limoges in het departement Haute-Vienne. De VAR-zegels waren met 
ingang van 1 december 1935 ingetrokken en wat er nog aan VAR-zegels resteerde werd als 
gewone portzegels opgebruikt. Voortaan werden normale frankeerzegels gebruikt voor de 
afrekening van de kosten van incasso door de posterijen.
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Periode Envelop/ Nummer Opschrift Doel

1879 -1883 Envelop 212bis Valeurs-à-Recouvrer Verzending van in te vorderen waarden aan het incassokantoor.

1879 -1883 Borderel 212 Valeurs-à-Recouvrer Inschrijven van de in te vorderen waarden.

Vanaf 1883 Envelop 1488 (Opvolger van 212bis) Valeurs-à-Recouvrer Verzending van in te vorderen waarden aan het incassokantoor

Vanaf 1883 Borderel 1485 (Opvolger van 212) Valeurs-à-Recouvrer Inschrijven van de in te vorderen waarden.

1879 -1883 Envelop 214bis Valeurs Recouvrées Bevat de afrekening van de incasso’s.

Vanaf 1883 Envelop 1494 (Opvolger van 214bis) Valeurs Recouvrées Bevat de afrekening van de incasso’s.

Vanaf jaren twintig Envelop 716, 819, 1417 Algemene dienstenvelop te herkennen als incasso envelop Bevat de afrekening van de incasso’s.

   aan geschreven of gestempelde aanwijzingen 

Tabel 4: Formulieren enveloppen binnenland

naar 25 goudcentiemen. De intro-
ductie van de goudfrank, die een 
afgeleide was van de goudprijs, had 
tot doel om tot uniforme nominale 
tarieven te komen, geldig voor alle 
landen. In de omrekening naar de 
individuele landsvaluta liepen de 
uitkomsten natuurlijk sterk uiteen 
omdat de kracht van de nationale 
munt van alle bij de UPU aange-
sloten landen nu eenmaal (sterk) 
uiteenliep. Omdat de verhouding van 
elke landsvaluta tot de waarde van 
het goud zelf ook aan voortdurende 
verandering onderhevig was, moest 
met de nodige regelmaat de verhou-
ding van elke valuta tot de goudfrank 
worden bepaald en daarmee de 
onderlinge verhouding van de valuta 
van de UPU leden. Maar het beginsel 
was dus dat de omrekening van de 
ene landsvaluta in de andere verliep 
via een gezamenlijk vastgestelde 
goudfrankwaarde voor een bepaald 
tarief. Deze basis van onderlinge ver-
rekening is inmiddels verlaten. 

Gereduceerd tarief
Voor het opsturen van in te vorderen 
waarden naar het buitenland werd 
envelop 1487 (voorheen 212bis) 
gebruikt. De afrekening werd 
uiteraard ontvangen in een bij de 
buitenlandse postadministratie 
in gebruik zijnde envelop waarin 
borderel 1486 was gestoken evenals 
de eventueel onbetaald gebleven 
facturen. In eerste instantie werden 
de enveloppen net als die voor het 
binnenland slechts gefrankeerd met 
25c. In 1886 werd als uitvloeisel van 
de besluiten genomen tijdens het 
UPU Congres van Lissabon (1885) 
nog eens vastgesteld dat de VAR-
enveloppen voor het buitenland ook 
tegen het gereduceerde tarief van 
25c konden worden verzonden. Er 
was echter een belangrijke beper-
king. Dit verlaagde tarief gold alleen 
voor Frankrijk zelf, België, Duitsland 
en Roemenië. Het overige buiten-
land verlangde correct gefrankeerde 
enveloppen volgens de internatio-
naal vastgestelde tarieven zonder 
enige korting. Na 1886 werd envelop 
212bis waarin de te innen facturen 
werden opgestuurd gewijzigd in 
1487. De borderel droeg voortaan 

het nummer 1486 in plaats van 212. 
De enveloppen en de borderel werden 
gratis aan het publiek verstrekt. 
Aan de vreemde situatie waarbij er 
verschillende tarieven werden gehan-
teerd afhankelijk van de bestemming 
kwam op 1 januari 1899 een einde als 
uitvloeisel van de besluiten genomen 
tijdens het UPU Congres van Wash-
ington (1897) waar werd bepaald 
dat de VAR-enveloppen voortaan 
moesten worden gefrankeerd zoals 
alle normale aangetekende brieven. 
Aangezien deze aanpassingen of, 
zo u wilt, rechttrekking van de oude 
situatie, niet breed werd uitgemeten 
in de postale instructies, regende het 
klachten van de landen die tot 1899 
akkoord waren gegaan met het gere-
duceerde tarief, maar die nu het volle 
pond wilden hebben. Zij stelden maar 
al te vaak vast dat de tariefwijziging 
aan het merendeel van de Franse 
kantoorbeambten geheel ongemerkt 
voorbij was gegaan.

Wijze van verzamelen
Het onderwerp ‘Valeurs à recou-
vrer’ leent zich bij uitstek voor het 
bijeenbrengen van de verschil-
lende enveloppen die voor deze 
dienst zijn gebruikt, het verklaren 
van de voorkomende tarieven, het 
bijeenbrengen van de gehanteerde 
postale stempels- en bemerkingen en 
zeldzame (incasso)bestemmingen. 
De gebruikte VAR-zegels zijn op zich 
niet bijzonder aantrekkelijk, maar ook 
in dit geval doen zich de nodige varia-
ties voor. In 1936 heeft Yvert & Tellier 
een door Marcel Charvet geschreven 
boekje van 18 pagina’s uitgegeven dat 
geheel aan de VAR-zegels is gewijd. 
Dit boekje ‘Les  Timbres de Recou-
vrement en France, aux Colonies et 
dans le Service International’ wordt 
antiquarisch nog wel eens aangebo-
den. Ook onze onvolprezen Bonds-
bibliotheek in Baarn beschikt over 
een exemplaar voor wie zich meer in 
dit onderwerp zou willen verdiepen. 
Losse port- en frankeerzegels kunnen 
alleen maar aan de incassodienst 
worden toegeschreven indien zij een 
herkenbaar recouvrements-stempel 
dragen. Het bijeenbrengen van dit 
soort zegels vormt op zich ook een 
spannende jacht.

Afb. 16. Een envelop 1494 uit de meer moderne periode van de nouveau franc met het logo 
van de posterijen prominent in beeld evenals het opschrift ‘Règlement de Compte’. Het 
gaat om een afrekening van een al of niet geslaagde incassopoging volgens het tarief van 
1 januari 1962 (zie tabel 3 ‘tarief binnenland vervolg’ kolommen 3 en 7). Er gold met ingang 
van 1960 een vaste vergoeding (kolom 3). Deze vergoeding gold per zending opdrachten en is 
daarmee vergelijkbaar met het vastrecht dat we kennen uit de periode 1879 tot 1917. Daarbij 
moet een vergoeding per factuur worden opgeteld (kolom 7). Deze vergoeding was betaalbaar 
ongeacht of de factuur door de schuldenaar werd voldaan of niet. Alle incassokosten werden 
na 1 december 1966 vooraf voldaan en waren niet meer afhankelijk van het succes van de 
postale inspanningen. Deze tariefstructuur illustreert mooi de ‘inspanningsverplichting’ 
van de posterijen tegenover de ‘resultaatsvergoeding’ uit het prille begin van deze dienst.

Afb. 15. Envelop 1488 met incasso’s ten gunste van Paul Bruman verzonden op 9 juni 1960 
van het hulpkantoor Aspremonts in het departement Alpes-Maritimes naar het hulp-
kantoor Simiane-Collongue in het departement Bouches-du-Rhône nog slechts gefran-
keerd voor het briefport. Hoewel de envelop 1488 standaard van de ‘R’ van ‘Recommandé’ 
is voorzien is deze envelop niet meer aangetekend verzonden. Deze verplichting was op 
1 januari 1960 komen te vervallen.

UPU Congres van Lissabon (1885) 
stelde voor alle bij de incassodienst 
aangesloten landen uniforme regels 
vast waarbij de bestaande Franse 
praktijk goeddeels werd gevolgd. Op 
het UPU Congres van Madrid in 1920 

werd de ‘droit de présentation’, wat in 
feite een andere benaming is voor de 
vergoeding van ‘onbetaald gebleven 
facturen’, op 20 goudcentiemen 
bepaald. Op het Congres van Londen 
in 1929 werd dit tarief opgetrokken 
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e brief van het Departement van Eco-
nomische Zaken in Beekbergen naar 
een fabriek in Keulen (afb. 12) werd 
terug gestuurd naar de afzender met 

een paars stempel met een soortgelijke tekst, 
behalve dat het woord ‘Postverzendingen’ 
werd gebruikt in plaats van ‘Postverbindingen’. 
Het is niet duidelijk wanneer de postverbinding 
met de door Duitsland ingelijfde gebieden werd 
hersteld. Voor de gebieden die voor mei 1940 al 
waren ingelijfd en ingevoegd in een bestaande 
Duitse provincie, ligt het voor de hand dat ze 
onder de met Duitsland op 27/29 mei herstelde 
postverbinding vielen. Dat gold bijvoorbeeld 
voor het Memelgebied en mogelijk ook voor 
de Belgische gebieden Eupen, Malmedy en 
Moresnet. Ook voor de nieuw gevormde provin-
cies, de Rijksgouwen, ligt dit voor de hand. Ze 
maakten volledig deel uit van het Duitse Rijk. 
Dit betrof Oostenrijk, de Vrijstaat Danzig en 
de ingelijfde gebieden van Polen. Een vraag-
teken vormen het (Tsjechische) Protectoraat 
Bohemen en Moravië en het (Poolse) Gouver-
nement-Generaal. Beide gebieden behoorden 
officieel niet tot het Duitse Rijk, maar werden 
wel door Duitsland bestuurd.

Post naar Nederlandse gebieden overzee 
Het verzenden van briefpost naar N.O.I. werd 
onderbroken van 10 tot 29 mei 1940. Het ver-
bod voor briefkaarten en brieven tot 20 gram 
werd toen opgeheven en post kon per trein 
over München naar Berlijn en Siberië worden 
gezonden en verder per schip via Japan. De 
kaart van Beverwijk naar Padang is gedateerd 
21 mei 1940, 8 dagen voor het verbod werd 
opgeheven. (afb. 13)
Op 31 juli 1940 werd volgens dienstorder 
H. 353bis opnieuw een correspondentieverbod 
uitgevaardigd voor post naar Ned.- (Oost) 
Indië. In de praktijk werd dit al op 23 juli 
ingevoerd.7 Dit verbod duurde tot na de 
bevrijding in 1945. De postverbinding met 
de Nederlandse gebieden in West-Indië bleef 
vanaf 10 mei verbroken, eveneens tot na de 
bevrijding. (afb. 14)

Post naar de Verenigde Staten van Amerika
De postverbinding werd tijdelijk verbroken 

tussen 10 en 29 mei 1940. Vanaf 29 mei was 
per trein weer post via Duitsland /Siberië en 
vanaf begin juli 1940 ook als luchtpost via 
Lissabon mogelijk. Dit duurde tot 9 december 
1941 toen de Verenigde Staten, na de Japanse 
aanval op Pearl Harbor, aan de oorlog gingen 
deelnemen. Duitsland en Italië verklaarden op 
11 december de Verenigde Staten de oorlog op 
grond van het bondgenootschap met Japan. 
Op 16 december werd de postverbinding of-
ficieel verbroken, maar in de praktijk werden 
al vanaf 9 december brieven opgehouden en 
terug gezonden. (afb. 15)

Post naar met Duitsland verbonden en  
neutrale landen
In dienstorder H. 304bis van 3 juli 1940 
wordt vermeld dat postverzending over land 
en zee voor brieven en briefkaarten weer 
werd toegestaan naar een aantal landen 
in Europa en naar bijna alle landen buiten 
Europa. De postverbindingen zijn echter al 
eerder heropend. Op 7 juni 1940 werd de 
postverbinding heropend naar alle bevriende 
en neutrale Europese landen, maar niet naar 
Groot-Brittannië, Ierland, België, Frankrijk en 
Luxemburg. Dat zou betekenen dat ook de 
verbinding met het protectoraat Bohemen en 
Moravië, het Poolse Gouvernement-Generaal 
en de ingelijfde Belgische gebieden Eupen, 
Malmedy en Moresnet nu hersteld zou zijn, als 
dat al niet eerder op 27/29 mei was gebeurd.8

Vanaf 21 juni werd postverkeer naar alle lan-
den buiten Europa toegestaan, behalve naar 
de Britse en Franse Dominions, Protectoraten 
en Koloniën, naar de Nederlandse bezittingen 
in West-Indië en naar Belgisch Congo. Dit 
betekende echter niet dat alle landen ook 
meteen bereikbaar werden. Dat hing af van 
het op gang komen van de trein-, scheeps- en 
vliegtuigverbindingen.
De brief (afb. 16), afkomstig uit Haarlem, 
werd gestempeld met een paars vierregelig 
handstempel ‘TERUG AFZENDER POST / 
VERBINDINGEN MET HET / BUITENLAND 
TYDELYK / VERBROKEN’. Het stempel toont 
de afwijkende spelling ‘tydelyk’.
De briefkaart van Zutphen naar Stockholm 
(afb. 17) is gedateerd 10 mei 1940. De kaart 

werd de volgende dag op het postkantoor 
afgestempeld. Volgens de notitie aan de voor-
kant ontving de afzender op 21 mei de kaart 
weer terug. De kaart toont geen kenmerken 
van censuur. 
De tekst op de achterzijde luidt:
…Vanmorgen in de vroegte is Zutphen bezet. 
Wij werden om kwart over 4 wakker door het 
bellen van de dames van Gulik die hun huis uit 
moesten. Men. en Mevr. Van Eldik zijn ook bij 
ons. Wij hebben tot dusver gelukkig nog geen 
schade. Zitten met ons allen op de stoep in de 
zon op bank en stoelen want niemand voert 
iets uit. Wij hopen (dat) deze (kaart) jullie op 
de een of andere manier bereikt. Maken jullie 
je over ons geen zorgen, wij redden ons wel. 
Met veel groeten van Vader en …Kinderen, ik 
hoop (dat) jullie je niet te veel zorg om ons 
maken. Truus en Nel zijn ook hier. Veel liefs van 
Moeder. 

Post naar Duitsland vijandig gezinde landen  
en hun koloniale gebieden buiten Europa
De postverbinding met België, Luxemburg, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland werd 
op 10 mei 1940 verbroken en voorlopig niet 
hersteld. Dat werd bevestigd met dienstorder 
H.304bis van 3 juli 1940. Het gold ook voor de 
Britse en Franse Dominions, Protectoraten en 
Koloniën buiten Europa, voor Belgisch Congo 
en voor de Nederlandse bezittingen in West-
Indië. Op 31 juli werd zoals eerder vermeld 
Nederlands-(Oost) Indië bij dienstorder H.353 
bis officieel aan deze ‘vijandige‘ gebieden 
toegevoegd. Voor sommige landen veranderde 
dat tijdens de oorlogsperiode, in het bijzonder 
voor de door Duitsland bezette gebieden, op 
een enkele uitzondering na. 
afb. 18 toont een brief van Haarlem naar 
 Engeland, gedateerd 9 mei 1940, 20.00 uur, 
die niet snel genoeg werd verwerkt om nog 
bijtijds Nederland te verlaten. Ook hier bracht 
de P.T.T. een strook aan met het woord ‘Post-
verzendingen’ in plaats van ‘Postverbindingen.’ 
De tekst op de strookjes en in de stempels 
veranderde na de dienstorder van begin juli. 
De algemene aanduiding ‘buitenland’ werd 
vervangen door ‘het land van bestemming’, 
omdat de postverbinding met de meeste 
(buiten) landen was open gesteld. 

De brief naar Brussel (afb. 19) is gedateerd 
9 juli 1940 en werd terug gezonden volgens de 
dienstorder van 3 juli. De afzender kon echter 
niet worden gevonden want de enveloppe 
had geen retouradres. De brief ging daarom 
van het Utrechtse expeditiekantoor naar het 

De winnende artikelen bij de Filatelie Verenigingsbladprijzen 
worden, met toestemming van de auteurs, in Filatelie volledig 
opgenomen. Dit artikel werd gepubliceerd in Notities nr. 47 (2013) 
van de Nederlandse Academie voor Filatelie. Hieronder deel 2.
door Kees de Baar en Kees Adema RDP
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Verbroken postverbindingen als gevolg   
van militaire operaties in Europa [2]
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wordt Luxemburg wel vermeld. Het is mogelijk 
dat de verbinding met Luxemburg en ook met 
het door Duitsland ingelijfde Elzas-Lotharin-
gen op 12 augustus werd hersteld, toen het 
Duitse burgerlijke bestuur in beide gebieden 
werd ingesteld.9 
Met bezet Frankrijk bleef postuitwisseling nog 
lange tijd verboden. De reden daarvan is on-
duidelijk. Het verbod tot correspondentie met 
bezet Frankrijk (en de Kanaaleilanden) bleef 
gehandhaafd tot 1 april 1941. Het vreemde 

Afb. 12 Beekbergen (Gelderland) naar Keulen, 21-5-1940. Retourstempel met het woord 
‘Postverzendingen’ in de tekst (verz. K. Adema). 

Afb. 13 Beverwijk naar Padang, (Sumatra) 21-5-1940, met algemene 
retourstrook (verz. K. Adema). 

Afb. 17 Zut-
phen naar 
Stockholm,  
10-5-1940, 
met alge-
mene 
retourstrook 
(verz. K. 
Adema).

Afb. 16 Haarlem naar Buenos Aires (Argentinië), 9 -5-1940, met vierregelig 
retourstempel (verz. K. Adema).

Afb. 14 Zeist, 9-5-1940, naar Paramaribo, met strook met het woord ‘Postverzendingen’
(verz. A. v.d. Linden).

Afb. 15 Utrecht, 9-5-1940, drukwerk naar de V.S., met drieregelig stempel 
‘Verkeer tijdelijk gestaakt’ (verz. A. v.d. Linden).

kantoor der rebuten van het Hoofdbestuur der 
P.T.T. in Den Haag. Daar werd de brief geopend 
en de details werden in rode inkt links boven 
vermeld. Op het kantoor der rebuten werd de 
brief verzegeld met de sluitstrook, waarop 
staat vermeld waarom de brief was geopend. 
(afb. 19a)
De postverbinding naar België werd hersteld 
op 9 augustus 1940. In het PTT-Verslag over 
1940 wordt Luxemburg niet genoemd1, maar 
in het septembernummer van P.T.T.-Nieuws 

daarbij is dat de postuitwisseling tussen 
België en bezet Frankrijk al vanaf 18 november 
1940 werd toegestaan.10 De brief van Amster-
dam naar Lille (12-10-1940, afb. 20), kreeg de 
algemene PTT strook ‘Terug afzender’. 
Post naar het onbezette deel van Frankrijk, 
het Vichy-gebied, werd volgens Drukker eind 
1942 mogelijk, na de Duitse bezetting van 
dat gebied. Dat is echter de vraag (zie afb. 
21). Volgens de Belgische dienstorders bleef 
het Vichy-gebied ook na de Duitse bezetting 
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verstoken van directe postuitwisseling. Dit is 
vermoedelijk ook voor Nederland het geval 
geweest. Op de postkantoren waren lijsten 
aanwezig met de namen van de geheel of 
gedeeltelijk bezette Franse departementen, 
waar post naar verzonden mocht worden. Op 
de post naar Frankrijk diende daarom het de-
partement waarin de plaats van bestemming 
was gelegen, vermeld te worden.11 

De brief in afb. 21 (20-7-1943) kreeg een spe-
cifieke retourstrook, waarbij wordt vermeld 
‘Postverbinding met dit gedeelte van Frankrijk 
NIET toegelaten’.
Groot-Brittannië en Ierland, met de Britse 
gebieden buiten Europa, bleven ook na 1940 
nog steeds verstoken van een directe postver-
binding met Nederland. Een probleem daarbij 
vormt Ierland. In dienstorder H.304bis (juli 
1940) en 564 bis (eind december 1940) wordt 
alleen over Ierland gesproken. De Republiek 
Ierland (Eire) was echter een neutraal land. 
Het verbod tot briefwisseling mocht feitelijk 
alleen Noord-Ierland als deel van Groot-Brit-
tannië betreffen. In het PTT-Nieuws van 16-

12-1940 staat achter de naam Ierland tussen 
haakjes (de Staat) toegevoegd. Kennelijk was 
er toen nog steeds een verbod tot correspon-
dentie met de Republiek Ierland. Vermoedelijk 
heeft dit tot juni 1941 geduurd. Toen werd 
vermeld dat de Vrijstaat Ierland onder de 
neutrale landen moest worden gerekend.12

In dienstorder H.546 (4-12-1940) werd Liberia 
toegevoegd aan de lijst met Duitsland vijan-
dige staten. Met dienstorder H.43 (12-2-1941) 
werd dat herroepen. De post kon toen weer via 
New York worden toegezonden.

Nieuwe bezettingen in Europa
Bezettingsoperaties op de Balkan
Mussolini zette op 28 oktober 1940 vanuit 
Albanië de aanval op Griekenland in. De 
Italiaanse aanvallers bleken echter nauwelijks 
opgewassen tegen de Griekse verdedigers. Op 
14 november volgde een Griekse tegenaanval, 
waarbij de Italianen werden teruggedreven tot 
achter de grens van Albanië. Britse troepen 
landen op Kreta en gingen luchtsteun verlenen 
aan de Grieken. Dat werd bedreigend voor 

Hitler en leidde tot Duitse bemoeienissen met 
de Balkan.
Hongarije (1940), Roemenië (1940), Slowakije 
(1940), Bulgarije (1941), Joegoslavië (1941) 
en Kroatië (1941) hadden zich aangesloten bij 
de As Duitsland-Italië. Een Servische opstand 
in maart 1941 zorgde voor een anti-Duitse 
regeringswisseling in Joegoslavië. De Duitsers 
vielen daarom met hulp van Italiaanse, Hon-
gaarse en Bulgaarse troepen begin april 1941 
Joegoslavië binnen. In elf dagen werd het land 
veroverd en verdeeld onder de deelnemende 
landen.
In april 1941 was ook een Duitse aanval op 
Griekenland ingezet vanuit Bulgarije. De 
Grieks-Britse verdediging kon de Duitse 
aanval niet weerstaan. Op 27 april 1941 viel 
Athene en verplaatste de strijd zich naar 
Kreta. Eind mei werd ook Kreta ingenomen. De 
As-mogendheden hadden daarmee controle 
over de Balkan, hoewel deze controle werd af-
gezwakt door verzet van partizanen in Albanië, 
Griekenland en Joegoslavië.
(Wordt vervolgd)

Afb. 18 Haarlem naar Engeland 9 -5-1940, met strook ‘Postverzendingen’ (verz. K. Adema).

Afb. 19 Rijswijk naar 
Brussel, 9 -7-1940, 
opgehouden op het 
Utrechtse expe-
ditiekantoor  
(verz. K. Adema). Afb. 19a De sluitstrook van het Hoofdbestuur der P.T.T.

Afb. 20 Amsterdam naar Lille, 12-10-1940, met algemene retourstrook. (verz. K. Adema). Afb. 21 Amsterdam, 19-7-1943, naar Perigueux (Dordogne) in Vichy-Frankrijk met specifieke 
retourstrook. De brief werd op 20 juli terug ontvangen en afgehandeld (verz. A. v.d. Linden).
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door Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2016)

Suriname 
1966 - Vogels

p 16 februari 1966 werden in Suriname 
8 postzegels uitgegeven met afbeel-
dingen van vogels. Aangekondigd in het 
Gouvernementsblad 30, gepubliceerd 

als Landsbesluit van 16.02.1966. De zegels 
zijn ontworpen door Stuart Robles de Medina, 
en in 4-kleuren offsetdruk uitgevoerd door 
Joh.  Enschedé en Zonen, Haarlem.

1c roodborstje (leistes militaris) groen, blauw-
groen, oranjerood, zwart

2c grietjebie (pitangus sulphuratus) donker-
blauw, lichtblauw, geel, bruin

3c kieng (ramphocelus carbo) mauve, 
paars,rood, zwart

4c steenduif (columbigallina talpacotti) licht-
groen, donkergroen, bruin, zwart

5c blauwfoortje (thraupis virens) lichtgeel, 
donkergeel, blauw, zwart

6c kolibrie (amazilia fimbriata) beige, bruin, 
geel, blauw

8c anijsvink (tanagra mexicana) lichtgrijs, 
donkergrijs, blauw, zwart 

10c boontjedief (turdus leucomelas) groenachtig 
geel, groen, bruin, zwart

Gedrukt in vellen van 10x10.

In het Gouvernementsblad 36, gepubliceerd 
als Landsbesluit van 22.02.1966. In artikel 1 
worden per 1 maart 1966 de in 1961 verschenen 
frankeerzegels van 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 8c – de 
Vruchtenserie – buiten gebruik gesteld. Inwisse-
ling kan binnen 3 maanden. 
Op 10/11 februari 1975, na de periode oktober 
1973 – eind 1974 waarin de Engelse drukker 
Bradbury Wilkinson and Co, New Malden de bij-
zondere uitgiften drukte, werden de bestellingen 
aan Joh. Enschedé en Zonen hervat:

O

Indeling oplagen en papiersoorten
In 1966 begonnen met Profes papier dat onder 
de UV-lamp niet of nauwelijks oplicht en voorzien 
is van Arabische gom. (afb. 1) Vanaf 1968 Profes 
papier dat onder de UV lamp wit oplicht en voor-
zien is van synthetische gom (Delft Nationaal, 
afb. 2). Het Profes papier is niet gecoat en ver-
toont geen glans. De Arabische gom is gebroken 
en vertoont scherpe diagonale insnijdingen, de 
synthetische gom is ‘onzichtbaar’.
Na de Bradbury Wilkinson periode werd – net als 
bij de luchtpostzegels – gebruik gemaakt van het 
Violino papier dat aan de beeldzijde gecoat is en 
veel egaal verspreide witmakers heeft en niet alleen 
in de coating maar ook in de papierpulp zelf. De 

bestelnr waarde besteld bestel- datum 1e aantal pons papier gom
   datum aflevering vellen gaaf

752 1c 11.000 08-12-65 03-01-66 9.869 7 profes offset  Arabische gom
753 2c 11.000 08-12-65 11-01-66 8.773 5 profes offset  Arabische gom
754 3c 11.000 08-12-65 10-01-66 8.854 6  profes offset  Arabische gom
755 4c 11.001 08-12-65 30-12-65 9.699 3  profes offset  Arabische gom
756 5c 11.000 08-12-65 07-01-66 10.172 8 profes offset  Arabische gom
757 6c 11.000 08-12-65 05-01-66 7.678 9 profes offset  Arabische gom
758 8c 11.000 08-12-65 07-01-66 10.219 10 profes offset  Arabische gom
759 10c 10.999 08-12-65 30-12-65 9.915 5 profes offset  Arabische gom

36 4c 9.500 01-08-66 07-09-66 8.646 4  profes offset  Arabische gom
37 5c 6.500 01-08-66 08-09-66 6.088 6 profes offset  Arabische gom

280 10c 5.000 24-02-67 28-03-67 4.631 6 profes offset  Arabische gom

795 4c 5.500 11-09-68 10-10-68 4.961 5 profes offset Delft Nationaal
796 10c 7.000 11-09-68 10-10-68 6.268 7 profes offset Delft Nationaal

923 1c 4.250 06-02-69 25-03-69 3.819 1 profes offset Delft Nationaal
924 2c 6.500 06-02-69 26-03-69 5.677 2 profes offset Delft Nationaal
925 3c 6.500 06-02-69 27-03-69 5.751 3 profes offset Delft Nationaal
926 6c 6.500 06-02-69 01-04-69 5.674 4 profes offset Delft Nationaal
927 8c 4.250 06-02-69 01-04-69 3.871 6 profes offset Delft Nationaal

108 4c 6.000 17-07-69 18-08-69 4.264 7  profes offset Delft Nationaal
109 5c 6.000 17-07-69 18-08-69 4.551 1 profes offset Delft Nationaal

748 4c 6.000 28-04-71 04-06-71 5.409 12 profes diepdruk Delft Nationaal

13 5c 3.000 24-04-72 17-05-72 3.618 2 profes offset Delft Nationaal
14 10c 3.000 25-04-72 17-05-72 3.506 3  profes offset Delft Nationaal
17 8c 3.000 14-05-72 01-06-72 1.979 1 profes diepdruk Delft Nationaal

53 8c 6.250 20-06-72 19-07-72 4.773 14 profes diepdruk Delft Nationaal

209 5c 7.000 22-01-73 26-02-73 5.333 13 profes diepdruk Delft Nationaal
210 10c 7.000 22-01-73 22-02-73 5.457 14 profes diepdruk Delft Nationaal

795       4c   6.500    10-02-75 09-04-75   5.491  8 Violino Delft Nationaal
796       5c  6.500    11-02-75 10-04-75   5.730  9 Violino Delft Nationaal
797       8c   4.000    11-02-75 09-04-75  2.963  10 Violino Delft Nationaal

voorzijde van de zegels is sterk glanzend. De gom is 
synthetisch en afkomstig van Delft Nationaal.

Zonder coating, mat:
1966-1967 Profes, dof onder UV, Arabische gom
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10c (NVPH 439a-444a) (afb. 3)
1968-1973 Profes, wit onder UV, synthetische gom 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10c (NVPH 439b-444b) (afb. 4)
bij gebruikte exemplaren alleen met de UV-lamp 
uit elkaar te houden.
Met coating, glanzend:
1975  Violino, zeer wit onder UV, synth. gom 
4, 5, 8c (NVPH 442c, 443c, 445c) (afb. 5)
Voor alle drukken geldt dat de papierrichting 
verticaal is.

Bestellingen en oplagen

31 3 3 3 3 3 3 3

42 4 4 4 4 5 5 5
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2015 
(verschijnt 4 juni) moeten 
uiterlijk op 3 mei 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

3-4 april:
Gouda. Brievenbeurs / Filamania / 
GoldaCarta. Sporthallen De Mam-
moet, 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: 12.00-18.00 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

16-18 oktober:
Apeldoorn. Postex, Americahal, 
Laan van Erica 50, 16-17 oktober: 
10.00-16.00 uur, 18 oktober 10.00-
16.00 uur. www. Postex.nl

29-31 oktober:
Sindelfingen, Duitsland. 
Briefmarkenmesse, 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

4 april:
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
’s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur. T: 036 5341427(na 18.00 
uur). ellenslokker@chello.nl
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2. 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544
Emmen. Hampshire Hotel,  
Van Schaikweg 55, 9.30-16.00 uur.  
T: 050-5033926.  
www.wbevenementen.eu
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. t Poelhuys, Vivaldistraat 
4,10.00-15.30 uur. T: 06-21485476. 
dickschopman@gmail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5. 13.15-
16.00 uur. Tel: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloemen-
hof 2, 13.00 - 16.00 uur. T: 0162-
432738 ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 

Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof,  
Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 uur.  
T: 0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.

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

9 april:
Helmond. De Fonkel, Prins Karel-
straat 123, 14.00-16.00 uur.  
T: 040-2852159. 
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.30-22.00 uur. 
T 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl

11 april:
De Meern. Cultureel Centrum  
De Schalm, Oranjelaan 10,  
9.00-12.00 uur. T: 06-30690519.  
www.pf68.nl
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”, Beemster-
straat 4, 10.00-16.00 uur.  
T: 06-54741761.
Hoogkarspel. Reigersnest,  
Nachtegaal 1, 12.00-16.00 uur.  
T: Tel: 0227-542286.
Leusden. de Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur. T: 0318-
513222 deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Tiel. Vereniging USA-Canada,  
De Schakel, Scheeringlaan 4a. 
10.00-17.00 uur. T: 06 – 25240316. 
www.usca.nl 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4, 10.00–15.00 uur. 
T: 0548-858220 

12 april: 
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 
uur. T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis  
De Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis, St. Joris,  
Cypressstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
rvossen@vangeloven.com
Enschede. Gebouw postduiven-
verenigingen. Poolmansweg 128, 
10.00–15.00 uur. dlhf@hetnet.nl
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Venlo. Zalencomplex Limianz, 
Kaldenkerkerweg 182b,  
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.  
info@philavenlo.nl 
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

15 april:
Amersfoort. Wijkcentrum  
“De Bron” .Vogelplein 1,  
19.00-21.00 uur.  
Jacques@jvandervat.demon.nl

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

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

18 april:
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 
Bilthoven. Oost -Europa, ’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10 - 16 uur  
T: 0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
9.30-13.00 uur. T:0297-289322.  
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Neede. Café Restaurant “De Olde 
Mölle”, Diepenheimseweg 21, 
10.00-16.00 uur. T: 0545 294550. 
a.damen380@upcmail.nl
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat 3, 10.00-16.00 uur. 
T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl

Veenendaal, Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8, 9.30-15.30 uur. 
T:0318-552206.
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.

19 april:
Schagen. De Groene Schakel, Mau-
vestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

20 april:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur,  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. 
T: 024-3584332.  
secretaris@noviopost.nl

21 april:
Helmond. De Fonkel, Prins  
Karelstraat 123, 20.30-22.00 uur. 
T: 040-2852159. 
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 13:30-16:00 uur. 
T: 024-3584332.
secretaris@noviopost.nl

24 april:
Rotterdam. Larenkamp, Slinge 303, 
10.30-17.00 uur. T: 010 – 4762424.

25 april:
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. 
T: 0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Dordrecht. De Gravin, Vijverlaan 
1002, 10.00-16.00 uur, 
T: 078-6140706.
Groningen. Sporthal Hoogkerk, 
Zuiderweg 70, 9.30-16.00 uur.  
T: 050-5033926.  
www.wbevenementen.eu
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475-582658.
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

26 april:
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
Huissen. Cultureel centrum ‘De 
Brink’, Brink 8, 10.00-14.30 uur.  
T: 026-3271979.

2 mei:
De Weere. Theresiahuis,  
Vekenweg 2. 13.00-16.00 uur.  
T: 0229-582544
Heeze. dorpshuis ’t Perron,  
Schoolstraat 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.
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.
Oosterhout. De Bunthoef,  
Bloemenhof 2, 13.00 - 16.00 uur.
T: 0162-432738
ceespijpers@casema.nl
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 uur. 
T: 0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3,  
9.00-13.00 uur. T: 0416-337982.

3 mei:
Echt. Café “De weegbrug”  
Stams Loperweg,  
9.30-12.00 uur.  
hotterbeekx@hetnet.nl 
www.wbevenementen.eu
Obdam. De Brink, Dorps - 
straat 153-155, 9.00-12.00 uur.  
T: 0226-452047.

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

9 mei:
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.
Houten. Filanumis 2015,  
Expo Houten, Meidoornkade 24, 
10.00-16.00 uur. T: 050-5033926.  
www.wbevenementen.eu

Hoofddorp. ANBO-Gebouw  
“De Jeugd van Gisteren”,  
Beemsterstraat 4, 9.30-16.00 uur.  
T: 06-54741761.
Hoogkarspel. Reigersnest,  
Nachtegaal 1, 12.00-16.00 uur.  
T: Tel: 0227-542286.
Leusden. de Til, Hamers-
veldseweg 30, 13:00–16:30 uur.  
T: 0318-513222
deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.

10 mei: 
Boxtel. Gemeenschapshuis  
De Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis, St. Joris,  
Cypressstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
rvossen@vangeloven.com
Venlo. Zalencomplex Limianz, 
Kaldenkerkerweg 182b,  
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.  
info@philavenlo.nl 
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
10-17 uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. Gesloten op 
maandag, Koningsdag, 25 december 
en 1 januari. Museumjaarkaart gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u – alleen op 
afspraak – origineel materiaal uit 
het depot postwaarden bestuderen 
en bezichtigen. Onderzoeksda-
gen: 16 april, 21 mei, 18 juni. Als u 
 materiaal wilt bestuderen, neem 
dan contact op met Monique 
 Erkelens (T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toe-
gankelijk na telefonische afspraak: 
mevr. Spiekman (T: 070-3307570,  
’s morgens).

Tentoonstelling ‘GO3D!’. De 
eerste overzichtstentoonstelling in 
 Nederland over 3D-printing 
(3-11-2014 – 1-10-2015).
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e nieuwe postwet zorgde ervoor dat 
het hele systeem van ‘de ontvanger 
betaalt’ 180 graden werd gekeerd 
naar ‘de verzender’ betaalt.

Aanvankelijk leidde dat tot grote weerstand 
van de bevolking, want bij schrijvend Neder-
land overheerste nog de gedachte dat het 
vooruit betalen van de te verzenden brief wel 
eens zou kunnen worden opgevat als dat de 
ontvanger niet kredietwaardig zou zijn. In die 
tijd werd slechts 1 op de 5.6 verzonden brieven 
vooruit gefrankeerd. Zo werden er in 1852 
85.557 ongefrankeerde brieven verzonden 
waar maar 13.084 gefrankeerde brieven te-
genover stonden. Deze verhouding heeft stand 
gehouden gedurende de gehele looptijd van 
de 1852-emissie. Het begin was dus uiterst 
schoorvoetend maar uiteindelijk in de jaren 70 
van de 19e eeuw volledig ingevoerd.

Nieuwe hobbie
De Postwet van 12 april 1850 was er tevens de 
oorzaak van dat Nederland overging tot de in-
voering van de postzegel. De postzegel zou de 
aanzet zijn tot de start van een geheel nieuwe 
hobby. De Engelsen waren de eerste filatelisten 
en bouwden deze uit tot een ware studie. Het 
‘platen’ of ‘positioneren’ van postzegels is dan 
ook door de Engelsen uitgevonden. Dat was op 
zich geen moeilijke bezigheid aangezien alle 
postzegels van de vroege Engelse emissies 
werden voorzien van hoekletters, A-A, A-B, A-C 
enz. Per drukvel waren er 240 verschillende 
posities met ieder hun eigen codering. (afb. 2)
Naar de specifieke kenmerken werd toen nog 
niet of nauwelijks gekeken, laat staan naar de 
kwaliteit van de zegels. Vaak zie ja dat oude 
klassieke collecties maar matig van kwali-
teit zijn. Daarentegen zijn de collecties van 
bijvoorbeeld B. Brandsma en wijlen dr. A. Louis 
van een betoverende allure. Bekijk maar eens 
hun collecties in de ‘Edition d’Or’-serie.

Toen Thorbecke (afb. 1) zijn plannen ter goedkeuring voorlegde aan 
de Tweede Kamer kon hij nog niet vermoeden wat voor een impact 
dat zou hebben voor de postale geschiedenis van Nederland. 
door Hans Caarls

D

Invoering postzegels
Deze korte inleiding vormt in feite de entree 
voor mijn beleving. Mijn passie omvat de 
geschiedenis van de invoering van de eerste 
postzegels van Nederland en de gevolgen 
daarvan. 
Toen eenmaal het besluit genomen werd tot 
de hervorming van het postale stelsel moest 
ook het besluit genomen worden tot de 
aanmaak van postzegels. De ingangsdatum 
werd bepaald op 1 januari 1851, maar al gauw 
bleek het dat die datum niet haalbaar zou 
zijn en werd de invoering opgeschoven naar 
1 januari 1852.
In hinkstapsprong vertelt, werd allereerst de 
toestemming van koning Willem III verkregen 
om zijn beeltenis te mogen gebruiken. Op 
30 april 1851 kreeg dat zijn beslag. (afb. 3+4)

Productie van de postzegels
De Munt te Utrecht werd, vanwege de strenge 
beveiliging, geacht de meest geschikte 
plaats te zijn voor de productie.  Muntmeester 
H.A. Bake, (afb. 5) zich later noemende 
H.A. van den Wall Bake, nam het werk aan. Om 
onbegrijpelijke redenen werd drukker Johan 
Enschedé te Haarlem niet in dit traject be-

trokken. Wat veel logischer zou zijn geweest. 
Dr. A. Vrolik, (afb. 6) de voorzitter van het 
Munt Collegie, ondernam dienstreizen naar 
Londen, Parijs en Brussel om zich te laten 
informeren inzake de productiemethode en 
aanverwante zaken. Daarna werden de juiste 
personen aangetrokken die de postzegels 
zouden moeten gaan maken. Voor het 
portret van de koning de meester-graveur 
J.W.  Kaiser, (afb. 7) de latere directeur van 
het Rijksmuseum te Amsterdam, hoogleraar 
en leermeester aan de graveerschool.
Ondertussen werden in Engeland bij de firma 
Hopkinson & Cope de drukpers (afb. 8), 
transfermachine en de stalen platen besteld. 
De plaatdrukker J. Brugmans uit Amster-
dam werd aangetrokken om de uiteindelijke 
postzegels te gaan drukken. Voordat hij 
daarmee ging starten maakte hij eerst nog 
een dienstreis naar Brussel om de fijne 
kneepjes van het postzegeldrukken onder de 
knie te krijgen.
Daarna naar de Belg Jaques Wiener (afb. 9) 
die reeds eerder de eerste postzegels van 
België had vervaardigd. Hij bracht de gravure 
over op de transferrollen en vervaardigde de 
eerste drukplaten van de 5, 10 en 15 cent. 

De ontstaansgeschiedenis en de kleuren 
van de 1e emissie 1852 in een notendop

Afb. 1. Johan Rudolph Thorbecke

Afb. 2

Afb. 5. Muntmeester H.A. Bake Afb. 6. Dr. A. Vrolik Afb. 7. J.W. Kaiser Afb. 9. Jaques Wiener

Afb. 3 en 4: Boven en 
onder een deel uit het 
Koninklijk Besluit 
van 30 april 1851
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Het papier
De schepramen, die nodig waren voor de 
vervaardiging van het papier, werden gemaakt 
door C. Kuit, papiervormenmaker te Zaandijk. 
Hij maakte de watermerken en de velindeling, 
die bestond uit 100 postzegels, gescheiden 
door een kruis van ca. 10 mm in blokken van 
25 en rondom de zegels een belijning waarin 
het woord POSTZEGELS stond.
Het postzegelpapier werd vervaardigd door 
Erven J. Blaauw te Wormerveer die bekend 
stond als leverancier van hoogwaardig papier.

Eerste drukken
Eind oktober 1851 werden de proefdrukken van 
de 5 en 10 cent waarden goedgekeurd door 
minister van Bosse. Wat moeilijker verliep het 
met de 15 cent waarde. Die werd pas goed-
gekeurd in november 1851. In totaal werden 
er 28 proefvellen aangemaakt. Al met al was 
de periode van voorbereiding ruimschoots 
voldoende om de postzegels volgens contract 
voor 1 januari 1852 gereed te hebben om 
 gedistribueerd te worden naar de 120 hoofd-
postkantoren van de Posterijen. (afb. 10-12)
Van de 5 cent werden 100.000, van de 10 cent 
125.000 en van de 15 cent 75.000 exemplaren 
geleverd. Maar er lagen per ultimo 31 decem-
ber 1851 nog 243.175 postzegels gereed in 
’s Rijks Munt om in januari 1852 te worden 
verzonden. 

Drukplaten
Nu de aanmaak een feit was komen de druk-
platen en de daarmee vervaardigde postze-
gels aan bod. In totaal zijn er gedurende de 
gehele gebruiksperiode, die van januari 1852 
tot en met medio 1864 liep, 17 drukplaten 
aangemaakt. 6 voor de 5 cent, 10 voor 10 cent 
en 1 voor 15 cent.
Daarnaast is er per abuis nog een lesplaat 
in gebruik geweest. Gezien het aantal terug 
gevonden exemplaren, wat op dit moment 
178 exemplaren bedraagt, is de productie 
hiermee te herleiden tot 1 à 2 productiedagen. 
Toen deze fout werd ontdekt is de lesplaat in 
twee delen gezaagd om herhaling van deze 
fout te voorkomen. Thans zijn het de meest 
gezochte exemplaren van de eerste emissie. 
Van de genoemde 178 exemplaren zijn er 
78 verschillende posities gevonden er is dus 
nog werk aan de winkel om de resterende 
23 stuks  boven water te krijgen. Verder zijn er 
15 brieven bekend. (afb. 13)

Omdat er zo weinig exemplaren van deze 
zeldzame lesplaat bestaan is het ook erg 
moeilijk om hiervan een plaatreconstructie 
te maken. Het enige aanknopingspunt voor 
zo’n reconstructie zijn de watermerken. Dit 
watermerk is met de hand aangebracht op het 
schepraam en vertoont ieder op zich minus-
cule afwijkingen. Deze afwijkingen kunnen een 
aanwijzing zijn voor de positie in het vel. Op dit 
moment zijn er 24 posities middels deze wijze 
gevonden en vastgelegd

In totaal zijn er van de 5 cent waarde:
 20.875.900 ex. 
gedrukt, van de 10 cent waarde: 
 17.044.900 ex.
en van de 15 cent waarde: 2.384.200 ex. 
Totaal t/m 1 januari 1864:          40.305.000 ex.

hierop in mindering wegens proeven:
2.800 (800, 800 en 1200)

alsnog afgekeurd buiten de Munt om:
 6.800 (3000, 3600 en 200)
specimen opdrukken:
 300 ( 100, 100 en 100)
Totale oplage: 40.294.700 ex.

Kleuren
Tijdens het drukken van de postzegels zijn er 
vele kleurnuances ontstaan. Dit werd onder 
meer veroorzaakt door:
a) het handmatig aanmaken van de drukinkt, 
wat iedere dag weer op het ‘oog’ geschiedde. 
Blikken met vaste kleureenheden bestonden 
immers nog niet. Men werkte puur met lijnolie, 
bindmiddel en kleurpigmenten.
b) de kwaliteit van het papier varieerde nogal 
en vormde gedurende de gehele looptijd een 
bron van zorg, maar vooral ergernis. In de 
beginfase was het dun en hard, overgaand in 
dikker en hard om uiteindelijk over te gaan in 
dun en poreus. Daarbij mag tevens niet uit het 
oog verloren worden dat in de papierfabriek 
het papier al werd voorgelijmd met een meng-
sel van onder andere schapenvet en andere 
ingrediënten die geheim waren. Dit voorlijmen 

Afb. 13

Afb. 8

Afb. 10-12: De eerste postzegels in hun eerste kleur

geschiedde om doorslag te  voorkomen van 
enerzijds de inkt en anderzijds van de gom. 
Verder werd het papier gesatineerd wat ook 
weer van invloed kon zijn op het drukken van 
de postzegels.
c) slijtage van de drukplaten omdat het kool-
stof uit het staal niet of onvoldoende was 
verwijderd. Men kon simpelweg het staal niet 
op de vereiste temperatuur krijgen om zuiver 
staal te verkrijgen.(platen IV, VI, VII en VIII van 
de 10 cent) Het effect is waarneembaar in de 
vorm van kleine druppelvormige streepjes in 
de afdruk. (afb. 14-15)
d) invloeden van buitenaf zoals bij plaat V van 
de 10 cent. Voor aanvang van de feitelijke druk 
werd het postzegelpapier bevochtigd met wa-
ter om er voor te zorgen dat de drukinkt beter 
kon worden opgenomen in het papier. Soms 
gebeurde het dat de inkt doorsloeg naar de 
achterzijde. Dit probleem lag mijns inziens dui-
delijk bij de Erven Blaauw vanwege gebreken in 
het voorlijmen van het papier. Om die doorslag 
te voorkomen voegde men aluin aan het water 
toe met als gevolg dat de plaat beschadigd 
werd. Het aluin taste de gravure aan met als 
gevolg minder inkt opname en een slordige, 
onscherpe,  afdruk, maar dat verschilde per 
drukplaat. Zo zijn de platen I van alle waarden 
en II van de 5 en 10 cent vrij van deze schade. 
Het aluin werd namelijk al vanaf maart 1852 
toegepast door Muntmeester Bake.

Afb. 14. 
Druppel 
effect

Afb. 15. 
Aluin in 
werking 
door kool-
stof op de 
drukplaat
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Er is een enorme kleurdiversiteit wat ener-
zijds wordt veroorzaakt door het papier en 
anderzijds door het mengen van de verf wat 
dag op dag op ‘het oog’ werd aangemaakt. 
(afb. 16-18)
Voor het gemak is de numerieke volgorde aan-
gehouden. Kenners weten dat plaat VIII van de 
NVPH catalogus na plaat IX komt. Waller, de 
eerste directeur van het Postmuseum (thans 
het Museum voor Communicatie) ontdekte 
deze fout maar liet vanwege het gemak her-
stel achterwege.
Let u eens op de 2 laatste afbeeldingen van 
zowel plaat VI van de 5 cent en plaat X van 
10 cent. Je kunt al direct zien dat deze gedrukt 
zijn op dun papier. De inkt vervloeit als het 
ware in het papier. Ze zijn dan ook lastiger om 
te positioneren. 
Als laatste in de rij volgt de 15 cent waarde. 

(afb. 19) Hiervoor is gedurende de gehele 
looptijd slechts 1 drukplaat gebruikt, hetgeen 
in het kleurverloop en het aspect zeer goed is 
waar te nemen.

Zwartdrukken en misdrukken
Van al deze kleurvarianten probeer ik de hoofd-
varianten in plaatreconstructies vast te leggen. 
Hieronder valt ook de ten onrechte zogenoem-
de ‘zwarte kartonproef’ (PC9 in van Dieten’s 
Proevenboek). In feite is dit in het geheel geen 
proef. Archiefonderzoek toont aan dat de 
opdracht tot aanmaak voor de zwartdruk op 
18 december 1851 is gegeven en diende voor 
representatieve doeleinden. (afb. 20)  
Op 29 december 1851 werd een tweede verzoek 
gedaan om nog eens 3 zwarte vellen te leveren. 
Er zijn complete vellen verzonden naar de 
postadministraties van België, Groot-Brittan-

diep donker blauw              blauw                                 zwart blauw                          staalblauw

I

II

III

IV

V

VI

donker blauw                   blauw                                   grijs blauw                        staalblauw

diep donker blauw              zwart blauw                         blauw                                  lichtblauw                          groen blauwe nuance

licht blauw                            melk blauw                            helder blauw                       groen blauwe nuance

helder blauw                       licht blauw                             groen blauwe nuance          diep groen blauw

  Blauw  dik papier                licht blauw  dik papier       helder blauw  dun papier           licht blauw dun papier            
                    

Belangrijkste kleuren van de 5 cent waarden.

I

IA

II

III

IV

diep karmijn, wit papier         donker karmijn                       karmijn                             licht karmijn

diep karmijn                       karmijn

wijn rood                              donker karmijn                        licht karmijn

rood karmijn                         karmijn rood                          flets karmijn rood

diep rood                            rood                                         flets rood

V

donker rood, zuivere druk      rood, zuivere druk                   licht rood, gevlekte druk          flets rood, gevlekte druk

Kleuren van de 10 cent platen I – V

I

IA

II

III

IV

diep karmijn, wit papier         donker karmijn                       karmijn                             licht karmijn

diep karmijn                       karmijn

wijn rood                              donker karmijn                        licht karmijn

rood karmijn                         karmijn rood                          flets karmijn rood

diep rood                            rood                                         flets rood

V

donker rood, zuivere druk      rood, zuivere druk                   licht rood, gevlekte druk          flets rood, gevlekte druk

Kleuren van de 10 cent platen I – V

I

IA

II

III

IV

diep karmijn, wit papier         donker karmijn                       karmijn                             licht karmijn

diep karmijn                       karmijn

wijn rood                              donker karmijn                        licht karmijn

rood karmijn                         karmijn rood                          flets karmijn rood

diep rood                            rood                                         flets rood

V

donker rood, zuivere druk      rood, zuivere druk                   licht rood, gevlekte druk          flets rood, gevlekte druk

Kleuren van de 10 cent platen I – V
Afb. 16. Belangrijkste kleuren van de 5 cent waarden. Afb. 17. Kleuren van de 10 cent platen I – V

Afb. 20 Afb. 21

nië, Pruisen en Frankrijk en daarnaast zijn er 
exemplaren uitgereikt aan diverse autoriteiten 
die mee hadden gewerkt aan de totstandko-
ming van de eerste Nederlandse postzegel. 
Omdat de controle op de Munt zeer streng 
was, is het vinden van misdrukken een 
uitermate grote zeldzaamheid. Toch doen zich 
soms vondsten voor die vernietigd hadden 
moeten worden. Een ‘harmonica’ vouw is er zo 
een. (afb. 21)
Bij mijn weten bestaan er slechts 4 exempla-
ren van: 2 van de 10 cent en 2 van de 15 cent. 
Van de 5 cent heb ik ze nimmer gezien.
Ik hoop met het schrijven van dit artikel de 
belangstelling voor de eerste emissie 1852 
te vergroten en dat er nog meer archiefon-
derzoek zal worden gedaan om de geheimen 
van deze emissie te ontravelen. De kontakt-en 
studiegroep Nederland 1e emissie 1852 kan 
daarbij een grote bron van kennis zijn voor de 
aspirant- en de gevorderde verzamelaar.

Bronnen
Nationaal Archief te ’s-Gravenhage afdeling Posterijen, Financiën.
Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht.
Afstempelingen emissie 1852 van A.M.A. van der Willigen
Eigen archief en onderzoek.
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I

IA

II

III

IV

diep karmijn, wit papier         donker karmijn                       karmijn                             licht karmijn

diep karmijn                       karmijn

wijn rood                              donker karmijn                        licht karmijn

rood karmijn                         karmijn rood                          flets karmijn rood

diep rood                            rood                                         flets rood

V

donker rood, zuivere druk      rood, zuivere druk                   licht rood, gevlekte druk          flets rood, gevlekte druk

Kleuren van de 10 cent platen I – V

I

IA

II

III

IV

diep karmijn, wit papier         donker karmijn                       karmijn                             licht karmijn

diep karmijn                       karmijn

wijn rood                              donker karmijn                        licht karmijn

rood karmijn                         karmijn rood                          flets karmijn rood

diep rood                            rood                                         flets rood

V

donker rood, zuivere druk      rood, zuivere druk                   licht rood, gevlekte druk          flets rood, gevlekte druk

Kleuren van de 10 cent platen I – V

I

IA

II

III

IV

diep karmijn, wit papier         donker karmijn                       karmijn                             licht karmijn

diep karmijn                       karmijn

wijn rood                              donker karmijn                        licht karmijn

rood karmijn                         karmijn rood                          flets karmijn rood

diep rood                            rood                                         flets rood

V

donker rood, zuivere druk      rood, zuivere druk                   licht rood, gevlekte druk          flets rood, gevlekte druk

Kleuren van de 10 cent platen I – V

Kleuren van de 10 cent platen VI – X

VI

VII

VIII

IX

X

bruin rood                             donker roze rood                      licht roze rood 

karmijn                                  karmijn roze                              licht karmijn roze        

karmijn roze                           karmijn                                   licht karmijn roze

karmijn roze                             karmijn                                   karmijn roze

 karmijn dik papier                     licht karmijn dik papier          licht karmijn dun papier

Ia

Ib

 maïs geel, niet vermeldt in de NVPH catalogusl

Ic

Id

diep donker geel oranje        donker geel oranje  beide wit hard papier

donker oranje op getint papier

geel oranje                                   geel oranje beide getint papier

flets oranje geel versleten plaat

Kleuren van de 15 cent plaat I

Afb. 19. Kleuren van de 15 cent plaat I

Afb. 18. Kleuren van de 10 cent platen VI – X

 

Ter gelegenheid van het 
40-jarig jubileum van Postze-
gelvereniging De Kanaalstreek 
is bij PostNL een bijzonder 
poststempel aangevraagd om 
dit te vieren. In het stempel 
zien we het beeldmerk van de 
vereniging. Dit beeldmerk is 
gebaseerd op een beeld dat in 
Stadskanaal staat. Het heet 
‘De Krinkiespijer’ (kringetjes 
spuger) en is ontworpen door 
de Winschotense kunstenaar 
mevrouw Toos Hagenaar. Het 
beeld is door de Handelsver-

eniging geschonken aan de 
burgers van Stadskanaal en 
is een verbeelding van lang 
vervlogen tijden toen door het 
Stadskanaal nog turfsche-
pen voeren, volgeladen met 
turven die via Groningen hun 
weg vonden naar de rest van 
Nederland.
Over het lange kanaal zijn vele 
bruggen en zijn er veel sluizen. 
De geschiedenis wil dat met 
name de mannelijke bevol-
king tegen de reling van deze 
bruggen en sluizen stond te 

wachten tot de schepen 
voorbij voeren en zij naar de 
overkant konden. Ondertus-
sen op hun gemak pruimtabak 
kauwende en jawel.... kringe-
tjes spugende in het water van 
het kanaal.

In een vorig nummer van Filatelie heb ik 
de afbeelding laten zien van het stem-
pel dat is aangevraagd bij PostNL ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de Leidse Postzegelvereniging. 
Daarbij heb ik geschreven dat de toren 
van de Lodewijkskerk afgebeeld werd 
in het stempel. Oplettende lezers zoals 
Frans Hemelop en geboren Leidenaar 
Martin Guldemond wezen mij erop 
dat het toch echt om de toren van het 
stadhuis ging en niet om de toren van 
de Lodewijkskerk. Beide torens lijken 
namelijk sterk op elkaar qua uiterlijk. 
Bij deze hoop ik dat dit nu is rechtgezet.

De Kanaalstreek

samenstelling Kees Verhulst, k.verhulst@ziggo.nl

In het novembernummer 
van Filatelie plaatste ik een 
oproep naar aanleiding van de 
inzending van het Importa Eer-
stedagblad nummer 604, waar 
een stempel ’s-Graven hage op 
voorkomt in spiegelbeeld.
Daar zijn diverse reacties op 
gekomen, er zijn meerdere 
verzamelaars die zo’n blad in 
hun bezit hebben. Han Verhoe-
ven en Wies Beems hebben 
hun bladen voor onderzoek ter 
beschikking gesteld, waarvoor 
dank. Uit onderzoek is geble-
ken dat op de verschillende 
eerstedagbladen de postzegels 
nagenoeg op dezelfde plek 
geplakt zijn en dat ook de 

Spiegelbeeld

stempeling bijna op dezelfde 
plaats is afgedrukt. Er moet 
sprake zijn van een machinaal 
proces.
Bij uitvergroting blijkt dat 
alle onregelmatigheden in de 
stempels op de verschillende 
bladen identiek zijn! Zie de 
uitvergroting. Aan de bovenste 
dwarsstreep van de letter E is 
in de afbeelding te zien dat het 
twee verschillende eerstedag-
bladen betreft (stempel net 
iets op een andere plek), maar 
alle ‘inktspatjes’ en onregelma-
tigheden zijn identiek in de bei-
de ‘stempels’. Dat bewijst dat 
het een drukgang is en geen 
stempelafdruk. Het gaat in dit 
geval om vlakdruk (offset) om-
dat de kraalranden ontbreken 
en er zijn geen indrukken in 

het papier waarneembaar. Ook 
zijn er geen smetjes van toner 
waarneembaar, het gaat dus 
niet om geprinte stempels met 
een tonerprinter. Conclusie: bij 
het maken van de offsetplaten 
is men ‘vergeten’ één van de 
stempels te spiegelen. De 
eerstedagbladen van Importa 
worden bedrukt en niet ge-
stempeld.
Van blad 604 is een nieuwe 
versie gemaakt die wel met 
de hand is gestempeld. Daar 
zijn wel kraalranden te zien. 
Zie afbeelding. De kraalranden 
bevinden zich aan de buiten-
zijde van de inktlijn. Dit is goed 
te zien in de afbeelding bij de 
stempelinkt op de postzegel 
omdat de inkt daar niet met-
een het papier in trekt.

Stadhuis of Lodewijkskerk?

NEDER
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mailto:k.verhulst@ziggo.nl
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10 april 
Europazegels
PostNL komt op 10 april met twee 
velletjes. Een velletje met daarop 
het logo Europa met ‘Old Toys’ 
(speelgoed van toen), het thema 
dat PostEurop heeft bedacht 
voor de Europazegels. Dit velletje 
bestaat uit 3x2 postzegels in de 
waarde 1 inter nationaal. Daarnaast 
wordt dezelfde dag een velletje 
uitgegeven, op eigen  initiatief van 
PostNL – en zonder logo  Europa –, 
met ‘speelgoed van nu’. Dit  velletje 
bestaat eveneens uit 3x2 postze-
gels, nu in de waarde 1 binnenland.
Het ontwerp is van Buro Derk 
Dumbar uit Den Haag. De velletjes 
zijn gedrukt bij Cartor  Security 
Printing in Frankrijk en de oplage 
van beide is 116.000 stuks.

NIEUW    

B I J  P O
S

T
N

L

10x Liefde
Speciaal voor het frankeren van huwelijksaan-
kondigingen een hangblok met 10 dezelfde 
zelfklevende zegels in de waarde 1, binnenland. 
Deze uitgifte – buiten het emissieprogramma 
om – is een nieuw ontwerp voor het vaste 
assortiment dat PostNL geleidelijk aan het ver-
vangen is. Het huidige ontwerp dateert uit 2010.
Het ontwerp is van Marenthe Otten (1969) uit 
Deurne. Er zijn 203.000 blokken gedrukt bij 
Wallsall Security Printers, Engeland.

Het velletje besteedt aan-
dacht aan de verschillende 
landschappen, planten en 
dieren die kenmerkend 
zijn voor het Naardermeer.
Het Naardermeer was in 
1906 het eerste natuur-
gebied dat in handen 
kwam van de vereniging 
Natuurmonumenten. 
Het kleurrijke velletje 
 bestaat uit 10 verschil-
lende zegels in de waarde 
1 binnenland. Het zijn 
5 postzegels met planten 
en vijf met dieren. De 
postzegels zijn horizontaal 
verbonden met een land-
schapsfoto, waarop ook 
een molen en een trein is 
afgebeeld.
Het ontwerp is van 
Reynoud Homan (1956) 
uit Muiderberg, dus het 
Naardermeer is bijna zijn 
achtertuin. 
Het velletje werd in een 
oplage van 190.000 
 exemplaren gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Print in Haarlem.

28 april Flora en fauna van het Naardermeer
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aarom zo’n nieuwe reeks, 
er waren toch al Dienstor-
ders en Mededeelingen?
Ja zeker, maar deze nieuwe 

circulaires waren niet bedoeld als 
algemene voorschriften, maar om 
de dienst te informeren en om ver-
duidelijking van eerder uitgegeven 
voorschriften te geven.
Zo’n vorm van communicatie tussen 
het hoofdbestuur en de postkanto-
ren moet er vanaf het begin geweest 
zijn, maar naar alle waarschijnlijk-
heid werden die stukken gewoon 
‘brieven’ genoemd. Brieven die 
soms aan enkele kantoren (denk 
bijvoorbeeld aan de spoorweg-
kantoren), maar ook vaak aan alle 
kantoren werden toegezonden.
Op een bepaald moment heeft 
de post besloten een deel van die 
brieven ‘autographische circulaires’ 
te noemen. Autografisch wil zeggen: 
met de hand geschreven. Helaas 
zijn die circulaires niet verzameld en 
bewaard, zodat we vandaag de dag 
niet kunnen nagaan aan welke crite-
ria een bericht moest voldoen wilde 
deze het predicaat ‘autografisch’ 
krijgen. Een vermoeden is dat het te 
maken heeft gehad met de snelheid 
van verspreiden. Vanaf het begin van 
de 20e eeuw was de typemachine 
al een normaal apparaat in het kan-
toor. Maar voordat iets getypt was 
moest het eerst worden geschreven, 
want onze voorouders waren de 
typekunst niet machtig. Berichten 
die snel verspreid moesten worden 
zouden dan handgeschreven stuk-
ken geweest zijn die door hectogra-
fie (of een ander systeem) werden 
vermenigvuldigd.

Autografische circulaires
Slechts van één autografische 
circulaire kennen we de inhoud. 
In documenten opgeslagen in het 
Nationaal Archief is de tekst terug te 
vinden. Het betreft de intrekking van 
de portzegels van 50 ct en één gul-
den met ingang van 1 augustus 1913. 
Deze circulaire draagt als datum 

22 Juli 1913. De tijdsspanne tussen 
deze datum en de datum waarop het 
voorschrift van kracht werd, 1 au-
gustus, lijkt zo ruim dat getwijfeld 
kan worden of snelheid werkelijk de 
reden was om een circulaire auto-
grafisch te laten verspreiden. 
De circulaires hadden geen num-
mer. Achteraf bekijken wie wat 
ontvangen had was daardoor 
onmogelijk. Besloten werd daarom 
dit te verbeteren. Met ingang van 
1 augustus 1923 werd een nieuw 
systeem ingevoerd.

Vanaf 1923 bewaard
Vanaf die datum zijn ze in tegen-
stelling tot hun voorgangers, in het 
Muscom bewaard gebleven. 
Voorin het boek dat de circulaire van 
1923 tot en met 1927 bevat is de vol-
gende mededeling geplakt: Opdat 
contrôle op een geregelde ontvangst 
mogelijk zij, dragen de autografische 
circulaires -voortaan “circulaires” 
genoemd vanaf 1 Juli jl. een voor elk 
dienstvak doorloopend volgnummer, 
met de aanduiding “P”of “T”naar 
gelang de circulaire voor de post- of 
voor den telegraafdienst is bestemd.

Het eerste boek bevat een ver-
rassing: een lijst van alle sinds 
1 augustus 1914 tot 1 januari 1923 
nog van kracht zijnde autografische 
circulaires. De inhoud van deze 
circulaires moge dan voor altijd 
verloren gegaan zijn, van deze nog 
van kracht zijnde weten we het on-
derwerp. Opvallend is dat de opsom-
ming begint met 1 augustus 1914. 
Gezien de bovenvermelde circulaire 
van 22 juli 1913 was er nog een 
eerdere reeks circulaires. Daarvan is 
helemaal niets bekend geworden.

Uniform uiterlijk
Het doornemen van de lijst van 
de 56 nog van kracht zijnde 
circulaires leert ons wat over de 
redenen  waarom een circulaire 
werd uit gegeven. Het blijkt vaak 
te gaan over specifieke gevallen of 

Circulaires 

Alle circulaires uitgegeven tussen 1813 en 
1879 zijn in te zien bij zowel het Museum voor 
Communicatie (Muscom) als bij de filatelistische 
bibliotheek in Baarn. Dat is geen nieuws. Maar 
het Muscom bezit ook een reeks circulaires, 
uitgegeven vanaf 1923. En dat was onbekend. 
door Luuk Goldhoorn  foto Saskia Spiekman

W

opmerkelijke zaken te signaleren
In P 22 van 27-12-1923 wordt verdui-
delijking gegeven over wat nog ver-
zonden kan worden als dienststuk 
en wat gefrankeerd moest worden. 
In die tijd, waarin de post worstelde 
met de veel te grote aantallen vrij-
stellingen, een nuttige bijdrage
P 54 van12-11-1924 meldt dat 
overwogen wordt een Postmuseum 
op te richten. Men wordt verzocht 
het Hoofdbestuur te melden welke 
stukken van historisch belang op de 
burelen aanwezig zijn. 
Uit P 81 van 12-7-1925 blijkt dat het 
steeds toenemend aantal aanvragen 
om postwaarden van de zijde van 
verzamelaars ‘het in de bedoeling 
ligt het postkantoor te Amsterdam 
aan te wijzen als centrale instelling, 
voor den verkoop van postwaar-
den aan verzamelaars. In verband 
hiermede gelieve U alle port- en 
frankeerzegels van vroegere uitgiften 
dan de thans verstrekt wordende, 
welke nog ten Uwen kantore of bij 
de daaronder ressorteerende bij- en 
hulppostkantoren alsmede stations 
voor de postdienst aanwezig moch-
ten zijn, vóór 1 Augustus a.s. te doen 
toekomen aan den directeur van het 
postkantoor te Amsterdam, die u 
in ruil voor de toegezonden zegels 
port- en frankeerzegels van dezelfde 
waarden van de tegenwoordige 
uitgiften zal toezenden.’
In P 697 van 27-1-1937 staat dat het 
maximum expresse-afstandsrecht 
wordt verlaagd van 80 naar 60 cent. 
Opmerkelijk, want zo’n bericht ver-
wacht je toch in een Dienstorder.

Het bestand omvat een twaalftal 
boeken, in totaal 34 cm breed. 
Tot 1988 zijn er ruim 9000 circu-
laires voor de postdienst, en ruim 
3000 voor zowel de telegrafiedienst 
als voor de telefoondienst versche-
nen. De telefoondienst krijgt zijn 
eerste circulaire in 1931. De aan die 
dienst toegekende nummers begin-
nen met Tf.
Het is niet duidelijk of er in 1988, 
het laatste jaar voor de verzelf-
standiging van het bedrijf ook nog 
circulaires zijn uitgegeven. In elk 
geval zijn deze niet op deze plaats 
bewaard gebleven.
Zoals met al het archiefwerk is er 
veel dat niet nuttig zal blijken te zijn. 
Maar ontegenzeggelijk zullen zaken 
aan het licht komen die nu nog in 
duisternis zijn gehuld.

Rest mij dank te zeggen voor 
de hulp door mevrouw Saskia 
Spiekman van het Muscom aan mij 
verleend.

 verduide lijking van voorschriften.
Het aantal jaarlijks uitgegeven circu-
laires stijgt licht, Zo worden er in de 
eerste jaren ongeveer 40 uitgege-
ven, in de laatste jaren voor 1939 65. 
In 1939 stijgt dit aantal tot 200 en 
dat heeft duidelijk te maken met de 
dreigende oorlogstoestanden. In de 
latere jaren neemt het aantal dras-
tisch af. Zo blijken in 1988 nog maar 
3 circulaires voor de postdienst te 
zijn uitgegeven.
Het uniforme uiterlijk van de zeven 
boeken waarin de circulaires van 
1923 tot en met 1939 zijn bewaard 
gebleven duidt erop dat deze 
pas rond 1940 zijn vervaardigd. 
Waarschijnlijk wist de samenstel-
ler niet precies wat nu wel en wat 
niet in zo’n boek moest worden 
opgenomen. Behalve circulaires 
worden ook vele brieven opgeno-
men. Brieven soms gericht aan één 
bepaald postkantoor, soms aan een 
aantal hoofden van dienst. Ook blijkt 
het kantoor Leeuwarden circulaires 
te hebben uitgegeven bestemd 
voor onder dat kantoor vallende 
diensten. Al met al niet een echt 
duidelijke verzameling voor zover 
het de beginjaren betreft.
Waarom deze stukken dan toch 
onder het hoofd Circulaires zijn 
opgenomen is niet duidelijk. Nader 
onderzoek is derhalve nodig.

Opmerkelijke zaken
Uit het boek dat de circulaires van 
1983 tot 1987 bevat bevond zich bij 
de overgang van 1986 naar 1987 een 
lijst van alle nog van kracht zijnde 
circulaires, maar dat werd deze 
keer omschreven als ‘alle circulaires 
die eind 1986 nog niet verwerkt 
c.q. van kracht blijven òf nog niet 
in aanmerking zijn gekomen voor 
verwerking in de verzamelde 
voorschriften of opneming in de 
VCHD. (Deze afkorting staat voor 
Verzameling Circulaire Hoofden van 
Dienst.) Dat is een intrigerende zin. 
Wat zouden de criteria geweest zijn 
om wel tot verwerking c.q. opname 
over te gaan?
Hoewel de inhoud van het overgrote 
deel van de circulaires weinig inte-
ressants bevat zijn er zo hier en daar 
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ALBANIË
Europa 2014
De post van Albanië loopt 
vaak wat achter. Hoewel 
men 9 oktober 2014 als uit-
giftedatum geeft, kwamen 
we de Europazegels van 
2014 pas onlangs op het 
spoor. Het gaat om twee 
zegels met afbeeldingen van 
oude muziekinstrumenten: 
een cajdja (soort doedelzak) 
en een Albanese trom. Er is 
ook een boekje uitgegeven. 
Het bevat een velletje met 
de twee zegels (van 100 en 
150 lekë) en kost 630 lekë. 
Dus flink wat boven de no-
minale waarde. Er zijn 5000 
boekjes verspreid.

BERMUDA
Botanische kunst 
Al is Bermuda ver van hier 
verwijderd, het is natuurlijk 
geen excuus voor deze late 

meldingen. Ik heb het vaker 
verzucht: boekjes hangen er 
bij sommige postdiensten 
maar een beetje bij.
De kunstenares Charlotte 
Anna Lefroy maakte in de 
negentiende eeuw tientallen 
tekeningen en schilderijen 
van bloemen. Een selectie 
daaruit is te vinden op tien 
zegels in een op 16 oktober 
verschenen boekje. De 
zegels zijn bestemd voor 
‘zone 2’ ( 0.85, luchtpost 
internationaal).

Rozen in Bermuda
Op 18 december volgde een 
boekje met tien zegels waar-
op rozen staan afgebeeld. In 
diverse schakeringen tussen 
wit en rood. Schipbreuk van 
een Spaans zeilschip zorgde 
er al in 1639 voor dat er ro-
zen bloeiden op dit eiland. Ze 
hebben er kennelijk iets mee, 
want ook al in 1989 en 1993 
verschenen er rozenboekjes.
De zegels in het huidige 
boekje hebben de vermel-
ding ‘zone 1’ ($ 0.70, lucht-
post regio).

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • DUITSLAND
Doornroosje
‘Voor het goede doel’, zo 
vermeldt de kaft. De toeslag-
zegels van dit jaar – uitgifte-
datum 15 februari – hebben 
het sprookje van Doorn-
roosje als motief. Van de drie 
zegels is die van 62c ook in 
een boekje van tien stuks te 
koop. De prijs is dan € 6.20 
+ € 3.00 toeslag.
Afgebeeld op deze zegels is 
de scène waarin Doornroos-
je de spinster met de spintol 
ontmoet. Het dramatische 
vervolg van het verhaal 
kennen we allemaal. Er zijn 
overigens meerdere versies 
van dit sprookje. Die van 
Grimm is het meest bekend.
De zegels in de door Joh. 
Enschedé vervaardigde 
boekjes zijn zelfklevend.

FRANKRIJK
Herdruk Marianne
De boekjes met de perma-
nente zegels met Marianne 
lopen als een trein. Om de 
paar maanden volgt er een 
herdruk. De post is er ook 

wat uitnodigender dan hier 
doordat veel postkantoren 
(die zijn er nog volop!) van 
verkoopautomaten zijn 
voorzien.
Op 15 maart verscheen 
de negende herdruk van 
het boekje met de groene 
zegels (= 68c). Bestemd 
voor ‘langzame’ post. De 
herdrukken zijn te herken-
nen aan de gewijzigde 
kafttekst. Dit keer maakt 
deze reclame voor voorge-
frankeerde enveloppen voor 
feestelijke aangelegenhe-
den: pret-à-poster festifs’. 
Oplage 3 miljoen boekjes.

Renaissance architectuur
Bij architectuur uit het re-
naissance-tijdperk denken 
we bij Frankrijk natuurlijk 
op de eerste plaats aan de 
kastelenrijkdom langs de 
Loire. Terecht ook. In een 
op 30 maart verschenen 
postzegelboekje zien we 
op twaalf zegels daar ook 
prachtige voorbeelden van. 
Maar er is veel meer. Zo 
staan er bijvoorbeeld ook 

het Palais Ducal te Nevers 
op, een deel van de gebou-
wen van het Louvre en het 
kasteel van Ancy-le-Franc.
Het boekje bevat twaalf 
zegels, die het groene tarief 
aanduiden. Prijs van het 
boekje is dan ook € 8.16.

ISRAËL
Gerbera’s
Gerbera’s bestaan in vele 
kleuren. Het is daarom niet 
gek dat de door de Leidse 
botanicus Gronovius ontdekte 
plant door de post van Israël 
gekozen werd voor een nieuwe 
serie permanente zegels. 
Een aantal daarvan is ook te 
koop in velletjes van twintig 
zelfklevende zegels. Deze vel-
letjes bevatten een horizon-
tale perforatielijn, zodat ze als 
boekjes beschouwd kunnen 
worden. Tot nu toe zijn er zes 
in boekjes uitgegeven: 0.10 
(rood), 0.20 (roze) 0.30 (oran-
jerood), 0.40 (wit), 0.50 (geel) 
en 1.00 NIS (karmijnrood).
Op de velranden vinden 
we gewoonlijk de datum, 
een volgnummer en één of 

1. Het wat verlate boekje van Albanië 2. Botanische kunst  3. Rozen in Bermuda

4. Doornroosje 5. Binnengevel van het renaissancekasteel te Blois

6. Gerbera boekje van Israël
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meerdere menora’s (zeven-
armige kandelaar) waarmee 
aangegeven wordt welke 
druk het betreft.
Tot nu toe zijn de volgende 
drukken bekend: 0.10 (2), 
0.20 (2), 0.30 (2), 0.40 (2), 
0.50 (3) en 1.00 (5).

KOREA-NOORD
Cadeautjes
De grote Leider Kim Jong 
II is kennelijk toch wel 
populair. Uit verschillende 
landen krijgt hij namelijk 
regelmatig cadeaus. Daar 
zijn in het verleden al een 
aantal zegels in boekjes 
aan gewijd. Dit keer zijn 
het dieren die hij ontving. 
Het boekje verscheen op 
16 februari en bevat vier 
zegels: 10w (kameel). 30w 
(paarden), 50w (apen) en 
110w (lynx). De prijs van het 
boekje is 215 won, 15 won 
boven de nominale waarde. 
Er is ook, zoals steeds, een 
ongeperforeerde versie.

Paddenstoelen
Op 28 maart volgde een 

boekje met postzegels 
waarop paddenstoelen staan 
afgebeeld. Te zien zijn de 
oesterzwam, 30w, een cham-
pignon (agaricus bisporus), 
50w, de biologisch geteelde 
reishi, 70w en de kruisdis-
teloesterzwam, 110w. Prijs 
is 275 won. Ook ongeperfo-
reerd verkrijgbaar voor onge-
veer de dubbele prijs.

OOSTENRIJK
Oostenrijk in beweging
Net als elk land is Oostenrijk 
gedurende de laatste paar 
honderd jaar maatschappe-
lijk behoorlijk in beweging. 
De post organiseerde samen 
met een landelijk blad een 
ontwerpwedstrijd waarin die 
beweging het best tot uiting 
kwam. Zaken als industri-
ele revolutie, overgang van 
monarchie naar democratie 
(zo omschrijft het pers-
bericht het), de medische 
ontwikkelingen en grote 
ontwikkelingen in techniek 
en communicatie, enz. 
Het winnende ontwerp werd 
een zegel met lijnen en 

vormen. De zegel van 62c is 
ook per 4 in een Sondermar-
kenset verkrijgbaar. Uitgifte-
datum was 21 januari.

SPANJE
Monumentale bogen en 
stadspoorten
Al een aantal jaren start 
Spanje het postzegeljaar 
met een postzegelboekje 
waarop oude toegangs-
poorten tot steden worden 
afgebeeld. Dit jaar zijn 
het poorten in Córdoba, 
Brihuega (Guadalajara), 
Hondarribia/Fuenterrabia 
en Peñiscola (Castellón).
De vier zelfklevende zegels 
komen elk tweemaal in het 
boekje voor. Ze hebben de 
tariefvermelding A voor een 
binnenlandse brief. Momen-
teel is dat 42c.

Verzamelen
Net als vorig jaar kwam de 
Spaanse post – op 3 febru-
ari – met een verzamel-
boekje. De inhoud ervan 
bestaat uit tweemaal vier 
zegels waarop verzamel-

objecten staan afgebeeld: 
badges, tabakspijpen, 
munten en natuurlijk… 
postzegels. De zegels zijn 
zelfklevend en vermelden 
de waarden € 0.25, € 0.50, 
€ 1 en € 2. Er wordt kenne-
lijk nog heel wat verzameld 
in Spanje, want de oplage 
bedraagt 300.000 boekjes.
Op de kaft staat het logo 
van de ECC (European 
Collectors Convention) te 
Torremolinos.

TSJECHIË
Zij brachten de vrijheid
Een beetje overdreven na-
tuurlijk, dat transportmid-
delen de oorlog beslisten 
en vrijheid brachten. 
Maar ze hebben er wel toe 
bijgedragen. Tsjechië gaf op 
20 januari een boekje uit 
met tweemaal vier zegels. 
Afgebeeld zijn de Super-
marine Spitfire, een tank, 
een Harley Davidson en een 
jeep van het merk Ford. De 
acht zegels in het boekje 
hebben de letter A: 13 
kronen, binnenland, brieven 

tot 50 gram. De zegels zijn 
zelfklevend.

Postzegelontwerpen
Ook dit jaar eerde de post 
weer een befaamde post-
zegelontwerper. Het betreft 
Oldřich Kulhánek (1940–
2013). Werd een tijd als 
staatsgevaarlijk opgesloten, 
omdat hij een spotprent 
van Stalin publiceerde. De 
zegel van 13 kronen is per 
acht verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. De oplage 
bedraagt 20.000 boekjes.

VERENIGDE STATEN
Waterlelies
De Amerikaanse post houdt 
van bloemen op postzegels. 
Staat natuurlijk ook wel 
vrolijk op persoonlijke post. 
Op 20 maart waren het 
waterlelies die de zegels 
sieren. Het zijn close-ups 
van kleurige (wit, roze, lila 
en violet) bloemen. De 
zegels hebben het bekende 
forever tarief (momenteel 
49c) en zijn verkrijgbaar in 
boekjes van twintig stuks.

12. Oldřich 
Kulhánek

7. Kim Jong II kan intussen wel een kleine dierentuin bezitten

8. Paddenstoelenboekje

11. Zeventig jaar geleden

10. Wat 
je al niet 
kunt ver-
zamelen.

9. Oude 
stads-
poorten 
in Spanje

13. Water-
lelies
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n het februarinummer is kort 
aandacht besteed aan maximafilie 
in Midden-Amerika met Cuba als 
eerste voorbeeld. Mexico is het land 

waar maximafilie wijder verbreid is dankzij 
het baanbrekend werk van Dr. José Belenguer 
die in de dertiger jaren vele maximumkaarten 
produceerde. Een voorbeeld uit 1933, de Na-
tionale schouwburg van Mexico stad. (afb. 1) 
De originele ansichtkaart toont het theater in 
aanbouw, op de zegel is het gebouw gereed. 
Ook uit 1933 een kaart met de Dominicaner 
Bartholomeus de las Casas, biddend bij een 
gedode indiaan. (afb. 2) Hij wordt ook wel 
de apostel van de indianen genoemd, omdat 
hij het al vroeg opnam voor de inheemse 
bevolking van Amerika. Op voorspraak van 
Karel V werden al in 1542 wetten ingevoerd 
waarbij indiaanse slavernij werd verboden en 
de conquistadores verplicht werden rekening 
te houden met het welzijn van de indianen.

I

Mexico

Begin 1900 verzette Emiliano Zapata (afb. 3) 
zich tegen de gevestigde orde van de groot-
grondbezitters waardoor hij in Mexico uit-
groeide tot een volksheld, de ‘Che Guevara’ van 
Mexico. De kaart is het typische voorbeeld hoe 
José Belenguer maximumkaarten maakte, vaak 
van de originele foto die gediend heeft voor het 
maken van de postzegel. Daarmee maakte hij 
fotokaarten, waarvan u de achterkant eenvou-
dig kunt herkennen aan het voorbeeld (afb. 3a) 
met een tekst in het Spaans (en Frans) dat het 
een postkaart betrof die aan de UPU-voorschrif-
ten voldeed met rechts ervan het fotomerk, hier 
Gevaert. Zijn ‘handtekening’ was een stempel in 
blauwe inkt, aanvankelijk alleen zijn naam, later 
uitgebreider met zijn adres. (afb. 3b).
Zijn mooiste klassieke kaarten van Mexico 
waren gewijd aan de rijke historie van het 
land, zoals uit de Vallei van Mexico (afb. 4), 
een van de grote piramides van Teotihuacan, 
dat in de 5e eeuw zelfs groter was dan het 

keizerlijke Rome. Een ander voorbeeld is van de 
beroemde reliëfs uit de 7e-eeuwse Mayastad 
Palenque. (afb. 5) De Spanjaarden noemden 
het ‘Het Kruis van Palenque’, maar het stelt de 
scheppingsboom voor uit de Mayamythologie 
met bovenop de hemelse vogel en rechts de 
heerser Pacal. José Belenguer was zo ongeveer 
dertig jaar actief met maximafilie en een van 
de laatste verstuurde kaarten naar Nederland 
was gericht aan Frits Fischer, een van de 
Nederlandse maximafilie pioniers in de 60-er 
jaren. De achterkant ervan toont een kerst- en 
nieuwjaarsgroet voor 1958. (afb. 6)
Het Olympisch stadion is een van de bekend-
ste moderne Mexicaanse maximumkaarten. 
(afb. 7) Met een capaciteit van 72.000 bezoe-
kers werden er ook de wereldkampioenschap-
pen voetbal van 1986 in gehouden. Recenter, 
een boorplatform in de Golf van Mexico uit een 
serie van vier die verscheen ter gelegenheid 
van het oliecongres van 2012 in Mexico. (afb. 8)
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EUROPA

ÅLAND
10-4-’15. Flora.
€ 0.85. Campanula 
persicifolia.
10-4-’15. Sepac*, 
€ 3.-. Schilderij ‘Midvin-
terblot’ van Carl Larsson 
(1853-1919).

ALBANIË
22-11-’14. Fauna.
80, 170 L. (samenhan-
gend). Resp. onechte 
karetschildpad (Caretta 
caretta), Europese boom-
kikker (Hyla arborea). 

ANDORRA FRANS
7-2-’15. Legende van de 
eerste sneeuw. 
€ 3.67. Herder met koeien. 

ANDORRA SPAANS
9-2-’15. Fauna.
€ 1.-. Pyrenese gems 
(Rupicapra pyrenaica). 

2-3-’15. 25 jaar Hoger 
Onderwijs in Andorra.
€ 0.55. Beeldmerk.

ARMENIË
30-12-’14. Klederdrachten.
120, 230 d. Resp. Man en 
vrouw uit Jerevan, gezin uit 
Gyumri. 

30-12-’14. Berggebied met 
Karabach.
240 d. Landschap bij 
Shushi Artsakh.
29-1-’15. Armeense 
 genocide 100 jaar geleden.
70, 120, 240, 280, 330, 
350, 870 d.; blok 870 d. 
Bloem vergeet-mij-nietje.

BELGIË
23-3-’15. Dieren in 
beweging.
Velletje met tienmaal 1. 
Grauwe gans (Anser anser), 
knobbelzwaan (Cygnus 
olor), blauwe reiger (Ardea 
cinerea), oehoe (Bubo 
bubo), meerkoet (Fulica 
atra), edelhert (Cervus 
elaphus), hermelijn 
(Mustela erminea), Euro-
pese otter (Lutra lutra), 
haas (Lepus europaeus), 
rode eekhoorn (Sciurus 
vulgaris). 

23-3-’15. Eerste Wereld-
oorlog, II achter het front. 
Velletje met vijfmaal 1. 
Kinderen en gezondheid, 
vrouwen en filantropie, 
bevoorrading, regering, 
honger.
13-4-’15. Lucky Luke.
Tienmaal 1 (in boekje). 
Verschillende figuren uit 
humoristische Belgische 
stripserie.
13-4-’15. Europa, speel-
goed.
Velletje met tweemaal 
3 Europe. Hoepel, voetbal. 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
23-1-’15. 100e geboorte-
dagen.
0.90, 1.70 KM. Resp. schrij-
ver Branko Ćopič (1915-
1984), journalist Milan 
Kovačević (1915-1985).
16-2-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
1.70 KM. Lichtstralen en 
objecten. 

CYPRUS
4-2-’15. Opdruk.
€ 0.34 op € 0.43. Zee-
anemoon. 

FINLAND
2-3-’15. Bloemenboeket.
1 Kl. Boeket met orchi-
deeën en pioenen. 

2-3-’15. Pasen.
1 Kl. Koolmees (Pajus 
major) op wilgentak, narcis.
2-3-’15. 100e geboorte-
dag musicus Toivo Kärki 
(1915-1992).
Velletje met driemaal 
1 Kl. componist met 
potlood en muziekschrift, 
portret (rond zegel), met 
 accordeon.
2-3-’15. Internationale 
Vrouwendag.
Viermaal 1 Kl. Vrouwen-
portretten in spiegel. 

2-3-’15. Afstuderen hoger 
onderwijs.
1 Kl. Studentenpet.

FRANKRIJK
3-3-’15. Regionale geiten-
rassen.
Twaalfmaal Lettre Verte 
20g (in boekje). Agora, Fos-
sés, Lorraine, Massif Cen-
tral, Poitevine, Provençale, 
Pyrénéenne, Rove, Alpine, 
Créole, Corse, Saanen.
16-3-’15. Kathedraal van 
Saint-Denis.
Velletje met € 0.76, 1.25. 
Resp. beelden van Robert 
II de Vrome en zijn echtge-
note Constance van Arles, 
glas-in-loodraam ‘Boom 
van Jesse’. 

23-3-’15. Belgische 
regeringszetel in Eerste 
Wereldoorlog.
€ 0.76, 0.95 Hotel Nor-
mande in Sainte-Adresse 
met vlaggen en regering 
en brievenbus, regering en 
brievenbus.

23-3-’15. Voorjaars 
 filateliebeurs in Parijs.
€ 0.68. Gemeentehuis. 
23-3-’15. Nicole Mangin 
(1878-1919).
€ 0.68. Frontarts tijdens 
Eerste Wereldoorlog.
23-3-’15. Kunstwerk van 
Yann Kersalé (1955).
€ 1.90. Lichtobject l‘Ô in 
tuin van Musée du quai 
Branly. 

GEORGIË
22-12-’14. Cultureel erf-
goed, gouden sierraden.
Velletje met viermaal 2.- L. 
Tempelpendanten (4e eeuw 
v.Chr.), ketting (5e eeuw 
v. Chr.), ketting, 2e/3e 
eeuw v.Chr.), haarspeld 
(4e eeuw v. Chr.). 
22-12-‘14. 150 jaar 
voetbalspelregels.
1.- L. Bal op grasmat.

22-12-’14. Zwaluw.
3.- L. Hirundo rustica.
22-12-’14. Tijd.
Blok 3.- L. Oude man met 
hobbelpaard.
22-12-’14. 150e geboorte-
dag Ektvime Takaishvili 
(1863-1953).
Blok 7.- L. Historicus en 
archeoloog.
22-12-’14. Vier seizoenen.
Viermaal 2.- L. (samen-
hangend, doorlopend 
beeld). Boom en bladeren 
in winter, voorjaar, zomer, 
herfst.
22-12-’14. Giorgi Eristavi 
(1813-1864).
Blok 7.- L. Portret toneel-
schrijver en dichter.
22-12-’14. Lachen.
1.- 1.- L. Lachende kinde-
ren, oude man met snor. 

22-12-’14. Koningen van 
Georgië.
Velletje met zevenmaal 
1.- L. Pharnavaz (304-239 
v.Chr.), Mirian (306-322 
v.Chr.), Tamar (1184-1213), 
Gorgasali (449-494), Agh-
mashenebeli (1089-1125), 
Giorgi (1314-1346), Bagrat 
(975-1014). Doorlopend 
beeld op landkaart.
22-12-’14. Liefde.
Velletje met viermaal 2.- L. 
Viermaal bloemen met 
vlinder en hart.
22-12-’14. Historisch 
Tbilisi.
Velletje met viermaal 5.- L. 
Verschillende stadsge-
zichten.
22-12-’14. Europa 2013, 
postvervoer.
2.-, 2.- L. Wagen met 
paarden, antieke auto. 
Ook velletje met de zegels.

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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22-12-’14. Post.
Blok 3.- L. Zwaluw met 
brief, huizen. 

22-12-’14. Tram.
Blok 3.- L. Historische tram 
in Tbilisi.
22-12-’14. Deur.
Blok 3.- L. Houten, antieke 
deur in Tbilisi.
22-12-’14. 20 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Letland. Gezamenlijke 
uitgifte met Letland. 
2.- L. Beelden, beeldmerk.

GRIEKENLAND
8-8-’14. Frankeerzegels.
Driemaal € 0.80. Haven 
van Rhodos, huizen in 
Santorini, vissersschip. 

HONGARIJE
5-2-’15. Unicef* 40 jaar in 
Hongarije.
500 Ft. Toren van kinderen, 
beeldmerk, deel van 
wereldbol.

 

ITALIË
30-1-’15. Turijn, Europese 
hoofdstad van de Sport.
€ 0.80. Beeldmerk.

5-2-’15. Serie ‘Vieringen’. 
€ 0.80, 0.80. Carnaval in: 
Sciacca, Putignano. 

5-2-’15. 500e sterfdag 
Aldo Manuzio (1449-1515).
€ 0.80. Portret humanistisch 
grammaticus en drukker.
19-2-’15. Serie ‘Productivi-
teit en economie’. 
€ 0.80. Bloemen-
assortiment. 

KROATIË
8-12-’14. Rode Kruis.
1.55 kn. Hond en kat als 
Rode Kruishelper met 
pakketten. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 mei).
19-2-’15. Huisdieren, 
vogels.
Viermaal 3.10 kn. (samen-
hangend). Cacatua galerita, 
Taeniopygia castanotis, 
Melopsittacus undulatus, 
Serinus canaria. 

23-2-’15. Rotaryclub 
Zagreb.
3.10 Kn. Beeldmerk.

LETLAND 
5-2-’15. Stad Jelgava 
750 jaar.
€ 1,71. Stadsgezicht met 
brug.
20-2-’15. Natuurkundig 
Historisch Museum. 
€ 0.71. Beeldmerk met 
vogel, visfossielen van 
Placodermi asterolepsis. 

LITOUWEN
4-2-’15. 500e geboortedag 
Mikalojus Radvila Juodasis 
(1515-1565).
€ 0.45. Portret edelman, 
landkaart. 

MACEDONIË
8-5-’14. Week van het 
Rode Kruis.
8.- den. Mensen uit 
verschillende bevolkings-
groepen. Verplicht toeslag-
zegel 8-15 mei). 

MALTA
4-2-’15. Conferentie van 
Jalta 70 jaar geleden.
€ 1.-, 1.-, 1.- (samenhan-
gend). Amerikaanse presi-
dent Franklin D. Roosevelt 
(1882-1945) en Britse 
premier Winston Churchill 
(1874-1965) tijdens overleg 
in Malta, Montgomery 
House in Malta, in Jalta 
aanwezige staatshoofden: 
Churchill, Roosevelt en 
Russische leider Jozef 
Stalin (1878-1953). 

14-2-’15. Flora, II.
€ 0.26, 0.59, 1.16. Resp. 
Tragopogon hybridus, Ane-
mone coronaria, Arisarum 
vulgare.

MOLDAVIË
14-2-’15. 80e geboortedag 
Grigore Vieru (1935-2009). 
5.75 L. Portret dichter en 
schrijver. 

MONACO
5-3-’15. Wereldtentoon-
stelling Milaan 2015.
€ 1.-. Beeldmerk, paviljoen 
van Monaco.
5-3-’15. Autocoureurs. 
€ 0.76, 0.95 (samenhan-
gend), 0.95, 1.50 (samen-
hangend). Resp. Michele 
Alboreto (1956-2001), 
Graham Hill (1929-1975) 
beiden met hoofd en  
racewagen. 

23-3-’15. Caritas 25 jaar in 
Monaco.
€ 0.76. Beeldmerk.
23-3-’15. MonacoSAT.
€ 0.76. Communicatie-
satelliet. 

NOORWEGEN
20-2-’15. Noorse Rode 
Kruis 150 jaar.
Viermaal A Innland 
(10.50 kr.). Rood kruis, 
hulpverlener en kinderen, 
hulpverleenster en 
 bejaarde vrouw, reddings-
team in sneeuw. 

OOSTENRIJK
1-3-’15. Frankeerzegels, 
bezienswaardigheden.
€ 0.06, 0.10, 0.20, 0.40, 
0.68, 0.68, 0.68, 0.80, 
0.80, 1.-, 1.-, 1.50, 1.60,  
1.60, 1.70, 4.-. Deel van 
landkaart met resp. 
 reuzenrad (Wenen), 
Bergkerk (Eisenstadt), 
beeld bij parlements-
gebouw  (Wenen), 
surfer op Neuseedler See 
(Burgenland), klok-
kentoren (Graz), kasteel 
Hohensalzburg (Salzburg), 
Gouden Dak (Innsbruck), 
Heidentoren (Carnuntum), 
Stephansdom (Wenen), 
Pöstlingbergkerk (Linz), 
Martinstoren (Bregenz), 
Lindwurm (Klagenfurt), 
Gross Glockner (Hohe 
 Tauern), Murinsel (Graz), 
Bergiselschans (Inns-
bruck), burcht (Forchten-
stein). 

1-3-’15. Serie ‘Oostenrijke 
uitvindingen’, keramische 
grafietstift.
€ 0.80. Portret Joseph 
Hardtmuth (1758-1816), 
potlood. 
1-3-’15. Serie ‘Klassieke 
handelsmerken’.
€ 0.68. Vrouw met 
flesje bronwater ‘Schartner 
Bombe’. 

POLEN
6-2-’15. Liefde.
2.35 ZŁ. Hart met tekst 
‘Ik hou van jou’. 

12-2-’15. 150e geboorte-
dag Kazimierz Przerwa-
Tetmajer (1865-1940).
1.75 ZŁ. Portret schrijver en 
dichter.

PORTUGAL
27-1-’15. Duurzame 
mobiliteit.
€ 0.42, 0.80. Resp. autobus 
en monorail en Segway, 
fietsers en elektrische auto. 

12-2-’15. Bijzondere 
sporten.
N20g, E20g, A20g. Resp. 
kitesurfen, wildwatervaren, 
bergklimmen.  

ROEMENIË 
6-2-’15. Vogels.
4.50, 5.-, 8.10, 9.10 L. 
Resp. Coccothraustes 
coccothraustes, Emberiza 
citrinella, Bombycilla gar-
rulus, Aegithalos caudatus.
20-2-’15. Bloemenalfabet, 
Timbre.
3.-, 3.10, 3.30, 4.30, 4.70, 
14.50 L. Trandafir (Rosa 
sp.), Iris (Iris siberica), Mac 
(Papaver rhoeas), Begonia 
(Begonia x tuberhy-
brida), Regina noptii (Ni-
cotiana alata), Echinacea 
(Echinacea purpurea). Ook 
velletje met de zegels. 
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RUSLAND
10-2-’15. Lenskye Stolby 
Nationaal Park 
Blok 50.- r. Rotsformaties 
langs rivier Lena, roofvogel. 

12-2-’15. Pyotr Kapitsa 
(1928-2012). 
15.- r. Portret natuurkun-
dige en Nobelprijswinnaar.
19-2-’15. Onderschei-
dingen. 
Driemaal 25.- r. Orde 
van Nachimov, Orde voor 
Dapperheid, Orde van de 
Vriendschap. 

SAN MARINO
10-3-’15. Architectuur in 
San Marino. 
€ 0.20, 0.30, 4.-. Bouw-
werken van Gino Zani 
(1882-1964) resp. brug van  
Murata Nuova, markt-
poorten, zuilengang bij 
grafkelder van Sant’Agata.
10-3-’15. Revolutie 3D-
printen.
€ 0.10, 0.80, 2.15. Resp. 
appel en ananas, man aan 
werktafel, gezicht. 

10-3-’15. Internationale 
Dag van het Geluk.
€ 0.95, 2.30. Resp. dansen-
de kinderen op wereldbol, 
kinderen op vogel.
10-3-’15. Expo Milano 
2005, ‘Voedsel voor de 
planeet, energie voor het 
leven’.
Velletje met driemaal € 1.-. 
Man met ros druiven, vrouw 
met oliekan, man met 
korenaren.
10-3-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.80, 0.95. Resp. hob-
belpaard, racewagen. 

SLOVENIË
6-10-’14. Week van de 
Brandweer.
€ 0.15. Historische brand-
weerwagen. (Verplicht 
toeslagzegel 6-11 nov.). 

30-1-’15. 200e geboorte-
dag Balthasar Hacquet 
(1735-1815). 
€ 1.33. Portret van arts, 
geoloog en etnograaf.
30-1-’15. Groetzegel.
€ 0.40 (hartvorm). Houten 
huwelijkslepels met ketting. 

30-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
€ 0.92. Geitenkop.
30-1-’15. 150e geboortedag 
Max Fabiani (1865-1962).
€ 1.25. Portret architect.
30-1-’15. Klederdracht.
€ 0.34. Man en vrouw uit 
Prem. 

30-1-’15. Onafhankelijke 
postdienst 20 jaar.
Blok € 2.25. Postbode. 

SPANJE
3-2-’15. Verzamelen, Euro-
pese Verzamelaarscongres 
in Torremolinos.
€ 0.25, 0.50, 1.-, 2.-. Resp. 
speldjes, pijpen, munten, 
filatelie.

6-2-’15. Herdenkingen.
Driemaal € 0.90. 500 jaar 
militaire gezondheidszorg: 
militairen met ziekenwagen 
en beeldmerk, Koninklijk 
Artillerie College in Se-
villa 250 jaar: historische 
militairen met bepakking 
en geweer en militairen 
met modern kanon, 200e 
geboortedag Juan Prim y 
Prats: portret generaal. 

19-2-’15. Koninklijke voet-
balfederatie van Andalusië 
100 jaar.
€ 0.90. Bal, voetballer, 
beeldmerk.
20-2-’15. Onderzeeboot-
dienst 100 jaar.
€ 0.90. Onderzeeboten, 
beeldmerk. 

27-2-’15. Internationaal 
stierenvechtencongres.
€ 1.- Schilderij met stieren-
vechter en stier van Javier 
Montesol.
3-3-’15. Musea in Madrid. 
€ 0.55. Thyssen-Borne-
misza, Lázaro Galdiano, 
Nationaal Archeologie 
Museum. 

31-3-’15. Kantkloswerk. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kroatië. 
€ 1.-, 1.- (samenhangend). 
Vlag met kantwerk uit 
Spanje, Kroatië.
13-3-’15. Postzegelten-
toonstelling Exfilna in 
Avilés.
Velletje met € 0.42, 2.42. 
Straat in oude deel van 
de stad. 

TSJECHIË
18-2-’15. Pilsen, culturele 
hoofdstad van Europa.
25.- Kč. St. Bartholomeus-
kathedraal, fontein, 
vuurwerk.

18-2-’15. Historische 
voertuigen.
13.-, 13.- Kč. Resp. houten 
vliegtuig van Metodĕj Vlach 
(1912), auto Walter 6B 
(1935). 

18-2-’15. Stripfiguur 
Večerniček 50 jaar.
A. Večerniček met kranten.
4-3-’15. Pasen.
A. Haas met eieren en 
paastak.
4-3-’15. ‘Vliegend post-
kantoor’. 
A. Ooievaars met bezorgers 
met brieven en posthoorns. 

VATICAAN
19-2-’15. Lijkwade van 
Turijn.
€ 0.95. Gezicht met baard.
19-2-’15. Paus Franciscus 
(1936).
€ 0.80, 0.95, 2.30, 3.-. Paus 
resp. tijdens audiëntie, 
met baby, met staf tijdens 
viering van de apostelen 
Petrus en Paulus, in gebed. 

19-2-’15. Pasen.
€ 0.80. Detail van schil-
derij ‘De Opstanding’ van 
onbekende Meester van de 
crucifix van Trevi.

19-2-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
€ 2.15. Detail fresco 
‘Schepping van de hemel’ 
uit Sixtijnse kapel van 
Michelangelo (1475-1564). 

WIT-RUSLAND
22-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Blok 30.000 r.(rond zegel). 
Geitenkop. 

10-3-’15. Overwinning 
Groot Patriottische Oorlog 
70 jaar geleden.
H, velletje met H, P. 
Verschillende afbeeldingen 
van militairen.
21-3-’15. 175e geboorte-
dag Francishak Bahushe-
vich (1840-1900).
N. Portret dichter en 
schrijver, schrift met pen, 
boer met paardenploeg. 
21-3-’15. Kerkelijk leider 
Metropolitan Filaret.
Blok 30.000 r. (ovaal zegel). 
Portret Kirill Varfolomeye-
vich Vakhromeyev (1935).

IJSLAND
19-2-’15. Toerisme, IV.
50g Til Evrópu (180 kr.), 
50g Utan Evrópu (240 kr.). 
Resp. Rotsformatie Rauða-
nes, lavaveld Eldhraun. 

19-2-’15. 125 jaar fietsen 
in IJsland.
B50g Innanlands (125 kr.), 
(rond zegel). Tandwiel, 
fiets. 

19-2-’15. Sepac*, cultuur.
50g Til Evrópu. Muziek-
festival Iceland Airwaves: 
sjaal, plug. 
19-2-’15. IJslandse 
ontwerpen, VI.
50g Innanlands (145 kr.), 
100g Til Evrópu (165 kr.), 
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu. Resp. ketting van 
ÁstÞór Helgason, ring van 
Guðbjörg K. Ingvarsdóttir, 
ketting van Helga Ósk 
Einarsdóttir, broche van 
Helga R. Mogensen.
30-4-’15. Europa, 
speelgoed.
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu. Resp. houten een-
den, houten vrachtwagen.
30-4-’15. Bijbelgenoot-
schap 200 jaar.
B50g Innanlands. Bijbel. 

30-4-’15. Spelen van 
kleine Europese landen 
2015 in IJsland.
50g Evrópa. Pictogrammen 
van verschillende sporters.
30-4-’15. 100 jaar vrou-
wenkiesrecht. 
50g Innanlands. Beeld-
merk.
30-4-’15. Nationale vlag 
100 jaar.
50g Innanlands. Vlag.

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
26-1-’15. Douane.
25.- Dh. Beeldmerk, 
beambten, vlag. 

4-2-’15. Internationale Dag 
Strijd tegen Kanker.
25.- Dh. Hart, medicijnen.
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ANTIGUA EN 
BARBUDA
2-1-’15. Bijzondere 
postzegels.
Velletje met driemaal 
$ 3.50; blok $ 10.-. Zegel-
op-zegel resp. Canada 
12 p. Yvert nr. 3 (1852), 
Livingston 5 c. Yvert nr. 1 
(1861), België Yvert nr. 164 
(1919); Canada Yvert nr. 
314 (1959) met kopstaand 
zegelbeeld.
2-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 10.- (rond 
zegel). Geiten. 

ARGENTINIË
15-12-’14. Nelson Mandela 
(1918-2013).
$ 10.-. Portret Zuid-
Afrikaanse anti-apartheids-
strijder en oud-president.
2014. Frankeerzegels.
25, 50 c., $ 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 
5.-, 6.-, 10.-, 30.-, 50.-. 
Resp. nationalisering van 
pensioenfondsen: gebouw 
met vlag, nationaal plan 
telecommunicatie: kies-
schijf met pictogrammen, 
gaspijpleiding met Bolivia: 
vlammen en leiding, Latijns-
Amerikaanse integratie: 
landkaart van handen, 
stichting van universiteiten: 
leermiddelen en baretten, 
audiovisuele communicatie: 
antenne met microfoon 
en filmcamera, Argenti-
nië werkt: mensen met 
tandwielen, reageerbuisbe-
vruchting: beeldmerk met 
hart,  kinderbijslag: kinde-
ren, kiezen voor 16 jarigen: 
stembus, onderhandelingen 
schuld: dollarteken. 

ARUBA
30-1-’15. Koningshuis.
Vijfmaal 300 c. (samen-
hangend). Koning Willem 
Alexander, koningin 
Máxima, koninklijk paar, 
koning en koningin en 
kinderen met prinses 
Beatrix, koning en koningin 
met kinderen. 

ASCENSION
14-2-’15.  Groene zee-
schildpad.
Zesmaal Airmail Postcard. 
Chelonia mydas. Ook vel-
letje met de zegels. 

BAHAMAS
6-5-’14. Wereldgebedsdag.
15, 50, 65 c. Resp. vrouw 
wast voet, flamingo’s 
(Phoenicopterus ruber) en 
zon, sculptuur. 

BERMUDA
16-10-’14. Bloemen-
schilderingen van Lady 
Charlotte Anna Lefroy 
(1824-1903).
Tienmaal Zone 2 (in 
boekje). Hibiscus rosa 
sinensis, Plumeria rubra, 
Clematis sp., Magnolia 
grandiflora, Cleome 
speciosa, Pereskia aculeata 
en Pereskia bleo, Clitoria 
ternatea, Capsicum bac-
catum, Passiflora edulis, 
Dendrobium moschatum. 

BOTSWANA
1-10-’14. Wereld Post Dag.
3.50, 5.40, 7.30, 8.- P. Land-
kaart met resp. brieven, 
wereldbol en vliegtuig, 
oude mensen en betaal-
automaat, kano en brief. 

BRUNEÏ
9-10-’14. 100 jaar onderwijs.
20, 30 s., $ 1.-, 1.- (samen-
hangend). Resp. leerlingen, 
gebouwen, leerlingen,  
beeldmerk. Ook velletje 
met de zegels. 

CANADA
30-1-’15. Nelson Mandela 
(1918-2013).
P; blok $ 2.50. Portret Zuid-
Afrikaans anti-apartheids-
strijder en oud-president, 
vlag. 

30-1-’15. Nationale vlag 
50 jaar.
P; blok $ 2.50. Vlag. 

2-3-’15. Frankeerzegels, 
bloemen.
P, P. Viooltje. Ook velletje 
met de zegels.

CHILI
12-12-’14. Stad Talcahuano 
250 jaar.
Velletje met zesmaal $ 500. 
Indiaans opperhoofd Caci-
que Talcahueñu, historisch 
oorlogsschip ‘Huáscar’, 
oud-inwoner piloot David 
Fuentes Sosa met vliegtuig 
Bleriot ‘Talcahuano’, gebouw 
‘La Tortuga’, visserijin-
ham Caleta Tumbes met 
vissersbootjes, kust van 
Talcahuano met zeilschepen 
en gebouwen. 

COSTA RICA
30-1-’15. Forensische 
geneeskunde 50 jaar.
Blok 360 Cs. Gebouw 
forensische pathologie, 
portret Dr. Alfonso Acosta 
Guzman. 

CUBA
1-2-’14. Wereldkampioen-
schap voetbal in Brazilië.
35, 65, 75, 85 c. Resp. voet-
baller, stadion, mascotte, 
voetballer. 

24-10-’14. Malawi, 
Tanzania en Zambia 50 jaar 
onafhankelijk.
85 c. Vogel, boom, giraf, 
olifant.
28-11-’14. 40 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Bahamas.
3.- P. Vlaggen, zwaardvis, 
schelp, meeuw (Larus 
atricilla).
2-12-’14. Technische 
Universiteit Cujae 50 jaar.
65 c. Portret studentenlei-
der José Antonio Echever-
ría (1932-1957), gebouw.
10-12-’14. Wereld Diabetes 
Congres.
65, 75 c. Resp. karikatuur 
met voet en medicijn en 
zaag, handen en doek.

15-12-’14. Flora en fauna.
5, 10, 15, 75, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Cubaanse todie 
(Todus multicolor), cactus-
bloem (Pereskia cubensis), 
schildpad (Eretmochelys 
imbricata), orchidee 
(Tetramicra eulophiae), 
blauwkopkwartelduif  
(Starnoenas cyanocep-
hala), bonettiabloem (Bo-
nettia cubenaia); Cubaanse 
grondspecht (Colaptes 
fernandinae).
21-12-’14. 250e geboor-
tedag Tomás Romay y 
Chacón (1764-1849)
65 c. Portret medicus en 
wetenschapper. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
6-10-’14. Upaep*, natio-
nale helden en leiders.
Twee velletjes met elk 
twaalfmaal 50.- P. Vlaggen 
met verschillende revolu-
tionaire Zuid-Amerikaanse 
leiders resp. José de 
San Martin (Argentinië), 
Joaquín José Da Silva Xa-
vier (Brazilië), Francisco de 
Paula Santander (Colom-
bia), Pedro Álvares (Costa 
Rica), José Martí (Cuba), 
Juan Pablo Duarte y Diez 
(Dominicaanse Republiek), 
vlag (Dominicaanse Repu-
bliek), Bernardo O‘Higgins 
(Chili), José Matias 
Delgado de Léon (El Salva-
dor), George Washington 
(Verenigde Staten), Jean 
Jacques Dessalines (Haïti), 
Francisco Morzán Quezada 
(Honduras); Simón Bolívar 
(Bolivia), George-Etienne 
Cartier (Canada), Máximo 
Gómez y Báez (Cuba), 
Manuela Sáenz y Aizpurú 
(Ecuador), Pedro Molina 
Mazariegos (Guatemala), 
Miguel Hidalgo y Costilla 
(Mexico), Juan Pablo Du-
arte y Diez (Dominicaanse 
Republiek), Augusto César 
Sandino (Nicaragua), Ga-
spar Rodriguez de Francia 
(Paraguay), José Gabriel  
Codorcanqui (Perú),
José Gervacio Artigas y 
Arnal (Uruguay), Simon 
Bolivar (Venezuela). 

13-10-’14. Actie ‘Recht op 
voeding’.
Viermaal 15.- P. (samen-
hangend). Kindertekenin-
gen: kind met appel, man 
neemt hap broccoli, kind 
plukt fruit, meisje met 
maïskolf.
24-11-’14. Fauna, vlinders 
en vissen.
Twee vellen met elk 
twaalfmaal 25.- P. Anaea 
troglodyta, Anartia Lytrea, 
Burca stillmani, Burca his-
paniolae, Myscelia aracyn-
thia, Archimestra teleboas, 
Atlantea cryptadia, Greta 
diaphanus quisqueya, 
Heraclides machaonides, 
Choranthus haitensis, 
Memphis verticordia, 
Pyrisitia pyro; Pomacan-
thus paru, Holacanthus 
ciliaris, Serranus tigrinus, 
Nandopsis hailensis, 
Haemulon flavolineatum, 
Anisotremus virginicus, 
Cartherines macrocerus, 
Agonostomus mouti-
cola, Epinephelus striatus, 
Gymnothorax funebris, 
Aulostomus maculatus, 
Dasyatis americana. 

3-12-’14. Dominicaanse 
merengue.
Velletje met achtmaal 
15.- P. (samenhangend). 
Accordeonist, accor-
deon, accordeonist, 
guïra (muziekinstrument), 
trom, muziekgroep, vlag, 
 accordeonist. 

4-12-’14. Dominicaanse 
scouting 100 jaar.
20.- P. Portret oprichter 
Baden Powell (1857-1941), 
beeldmerk,  standbeeld.

ECUADOR 
31-10-’14. Elektriciteit. 
$ 0.75, 1.25, 2.-. Resp. 
waterkrachtcentrale, 
windmolens, stuwmeer 
en dam. 
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10-11-’14. Val Berlijnse 
Muur 25 jaar geleden.
$ 0.75. Tekst.
22-12-’14. Zeven Wonderen 
van Cuenca.
Velletje met zevenmaal 
$ 0.75. Ravijn Tomebamba-
rivier, gemeentehuis, 
Benigno Malo-school, 
inter-Amerikaans kunst-
centrum, kathedraal van de 
Onbevlekte Ontvangenis, 
provinciaal gerechtshof, 
Plaza de las Flores.

FIJI
5-12-’14. Kerst, kerken.
40, 65 c., $ 3.-, 10.-. Resp. 
kerk van de Heiligen der 
Laatste Dagen, (Samabula-
Suva), Anglicaanse kerk 
van de verlosser (Ovalau-
Levuka), Baker-metho-
distenkerk (Davullevu-
Nauturi), rooms-katholieke 
parochiekerk St. Xavier 
(Navunibitu-Ra). 

FILIPPIJNEN
14-1-’15. Valentijnsdag.
Viermaal 10.- P. (samen-
hangend). Harten en: 
Cupido met pijl en boog, 
kinderen, jongen en meisje, 
oudere personen.
27-1-’15. International 
Holocaust Dag. Gezamen-
lijke uitgifte met Israël.
35.- P. Vlaggen, monument 
‘Open Deuren’ in Rishon 
LeZion.
31-1-’15. Stad Lauan-an 
100 jaar.
10.- P. Beeldmerk, tandwiel, 
gebouw.

4-2-’15. Vruchten.
3.-, 5.-, 10.-, 13.-, 20.-, 25.- 
40.-P. (ruitvormig). Resp. 
mango, papaja, santol, lan-
zones, ananas, cherimoya, 
guyabano, avocado. 

6-2-’15. 100e geboortedag 
Salud S. Tesoro. 
10.- P. Portret oprichter 
Tesoro-handwerkwinkels. 

11-2-’15. Universiteit van 
Saint Louis 50 jaar.
10.-, 10.- P. Gebouw in 
Tuqueqarao, beeldmerk 
opleiding voor tandheel-
kunde.
12-2-’15. 100e geboorte-
dag Lamberto V. Avellana 
(1915-1991).
10.- P. Portret film- en 
toneelregisseur.

GAMBIA
4-9-’14. Ruimtevaart.
Velletje met viermaal 
D 50; blok D 150. Resp. 
kosmonaut Joeri Gagarin, 
tweemaal  ruimtecapsule 
Vostok 1 en maan, raket-
ontwerper Sergei Korolev; 
Spoetnik 1. 
15-9-’14. Dinosaurussen.
Twee velletjes elk viermaal 
D 50; twee blokken van 
D 150. Verschillende 
dinosaurussen. 

15-9-’14. Afrikaanse 
natuurparken.
Velletje met zesmaal D 45; 
velletje met viermaal D 50; 
twee velletjes elk tweemaal 
D 75. Resp. Augrabies Falls 
(Namibië) met waterval, 
Kiang West (Gambia) met 
waterplanten, Kakum 
(Ghana) met touwbrug,  
Al Hoceima (Marokko) 
met rotskust, Bénoué 
(Kameroen) met waterval; 
Chobe (Botswana) met 
gnoes, Day Forest (Djibouti) 
met bergen, Murchis-
son Falls (Uganda) met 
waterval, Arusha (Tanzania) 
met giraffen; Andringitra 
(Madagascar), Nigrita 
(Malawi); Amboseli (Kenya) 
met olifanten en witte rei-
gers, Serengeti (Tanzania) 
met boom. 
15-9-’14. Winnaars gouden 
medailles Olympische 
Winterspelen in Sotsji.
Velletje met driemaal D 50; 
velletje met tweemaal D 75. 
Resp. Canada (curling), 
Dario Cologna, (Zwitser-
land-cross country skiën), 
Matthias Mayer (Duitsland-
alpine skiën); Adelina 
Sotnikova (Rusland-kunst-
rijden), Martin Fourcade 
(Frankrijk-biathlon) 
14-10-’14. Bedreigde 
diersoorten.
Twee velletjes elk viermaal 
D 50; twee velletjes elk 
tweemaal D 75. Resp. Lyca-
on pictus, Pongo pygmaeus, 
Ateles paniscus, Panthera 
tigris altaica; Lycaon pictus, 
Gorilla beringei graueri, Pan 
troglodytes, Panthera tigris 
altaica; Pan troglodytes, 
Gorilla gorilla diehli; 
Dicerorhinus sumatrensis, 
Panthera pardus orientalis. 
14-10-’14. Downton Abbey.
Twee velletjes elk vijfmaal 
D 45. Acteurs en actrices uit 
Brits kostuumdrama. 
20-10-’14. Vlinders.
Twee velletjes elk viermaal 
D 50; twee blokken van 
D 150. Resp. Cyrestis 
camillus, Papilio nireus, Eu-
phaedra neophron, Belenois 
aurota; Papilio demoducus, 
Graphium angolanus, 
Danaus chrysippus, Papilio 
dardanus; Cymothoe sanga-
ris; Papilio zalmoxis. 

GUYANA
12-5-’14. Panamakanaal 
100 jaar.
Velletje met viermaal 
$ 200; velletje met 
tweemaal $ 400. Resp. 
aanleg kanaal, kanaal, 
sluizen, landkaart; schip in 
sluis, brug.
6-6-’14. Genootschap van 
kerken 50 jaar.
Velletje met $ 80, 160. 
Resp. portret voorganger 
Philip Mohabir, beeldmerk.
1-7-’14. Monarchvlinder.
Velletje met viermaal 
$ 200; velletje met 
tweemaal $ 400. Danaus 
plexippus.
7-7-’14. Orchideeën.
Velletje met viermaal $ 4.-; 
velletje met tweemaal 
$ 9.-. Resp. Phalaenopsis, 
Sogo yukidian, Aerides 
houlletiana, Zygopetalum 
citrinum; Phalaenopsis sp., 
Miltonia sp. 
27-8-’14. Verkoop post-
zegel 1c. magenta van 
British Guiana  
$ 80; velletje met viermaal 
$ 200; twee blokken van 
$ 800. Zegel-op-zegel Yvert 
12 (1856). 

4-9-’14. Wereldkampioen-
schap voetbal in Brazilië.
Vier velletjes met elk acht-
maal $ 80. Deelnemende 
teams.
14-9-‘14. 120e geboorte-
dag Mei Lanfang.
Velletje met zesmaal 
$ 200; blok $ 800. Resp. 
bloesemtak met vogels, 
bloesemtak, acteur, vaas 
met bloemen, vissen, vaas 
met bloesemtak; acteur in 
Chinese Opera met masker. 

15-9-’14. Chinese kunst, I.
Velletje met zesmaal 
$ 200; blok $ 800. Resp. 
wijnvat (Zhou-dynastie), 
vaas (Ming-dynastie), 
steen met Boeddha(Wei-
dynastie), Boeddha 
Vairocana (Tang-dynastie), 
achterkant van spiegel 
(Tang-dynastie), bord 
met vogelmotief (Yuan-
dynastie); schilderij van Xu 
Beihong met paard. 

15-9-’14. Chinese kunst, II.
Velletje met viermaal 
$ 200; blok $ 800. Resp. 
vier schilderijen van Zhang 
Daqian o.a. met bloemen; 
schilderij van Wang Ximeng 
met bergen.
3-10-’14. Universiteit 
50 jaar.
Velletje met $ 80, 80, 150, 
150. Resp. studenten, 
gezichten, waterlelies en 
gebouwen, ingang, alle 
zegels met beeldmerk.

HONGKONG
24-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.-; blok 
$ 10.-; blok $ 50.- Driemaal 
rammen van keramiek, 
ram van jade; ram van cloi-
sonné; ram van cloisonné. 

12-2-’15. Valentijn.
Driemaal Air Mail, driemaal 
Local Mail. Harten van resp. 
stof, klavertjes vier, bal-
lonnen, snoepgoed, gebak, 
gebakken eieren. 

INDIA
30-1-’15. Swachh Bharat-
campagne voor ‘Schoon 
India’.
Driemaal 5.- R. Straatveeg-
ster, mensen onderhouden 
tuinen, meisje bij rivier en 
bloemen. Ook velletje met 
de zegels.
16-2-’15. Marine communi-
catiesatelliet Rukmani.
5.- R. Wereldbol, satelliet, 
vliegtuig, onderzeeër, 
vliegdekschip. 

IRAK
25-1-’15. Handwerk.
250, 500, 750, 1.000 Din. 
Resp. pottenbakker, koper-
slager, stoffenhandelaar, 
messenslijper.
26-1-’15. Fruit.
250, 500, 750, 1.000, 
1.000 Din. Resp. Abrikozen, 
granaatappelen, vijgen, 
appelen, druiven.
26-1-’15. Koninklijke 
auto’s.
250, 500, 750, 1.000 Din. 
Verschillende auto’s. 
5-2-’15. Irak, land van 
profeten.
250, 500, 750, 1.000 Din. 
Resp. Verschillende door IS 
verwoeste moskeeën. 

8-2-’15. Moerassenlanden 
in Zuid-Irak.
250, 500 Din. Beeldmerk 
met resp. man in bootje 
en brug en eenden (Anas 
platyrhynchos), koeien. 
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JAPAN
23-1-’15. Jonge dieren.
Vijfmaal 52 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. wombat 
(Vombatus ursinus), 
schaap (Ovis aries), 
zwarte neushoorn (Diceros 
bicornis), kip (Gallus gallus 
domesticus), stekelvarken 
(Hystrix cristata), rode 
panda (Ailurus fulgens), 
St. Bernhardhond, Japanse 
aap (Macaca fuscata), 
sneeuwpanter (Panthera 
uncia), zeeleeuw (Zalophus 
californianus).
23-2-’15. Groeten en 
fruit, III.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen.  Resp. kool, man-
darijn, peultjes, mango, 
ui; citrusvrucht kiyomi, 
asperges, aardbeien, sla, 
ananas.

KAZACHSTAN
12-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Blok 200 t. (rond zegel). 
Paard.
12-1-’15. 300e geboorte-
dag commandant Batyr 
Zhanibek Berdauletuly.
Blok 200 t. Herdenkings-
monument met bronzen 
standbeeld in Zharminsky. 

12-1-’15. Communicatie in 
de ruimte.
Blok 300 t. Schotel-
antennes, satelliet.
12-1-’15. Shaken Aymanov 
(1914-1970).
Blok 200 t. Portret film-
acteur en -regisseur.
12-1-’15. Ruimtevaart. 
Driemaal 150 t. Eerste 
ruimtevlucht met meerdere 
bemanningsleden 50 jaar 
geleden: raket en ruimte-
capsule, ruimtewandeling 
met Olympische vlam: 
wereldbol met handen en 
raket en gezicht kosmo-
naut, ruimtevlucht Talgat. 
Musabayev (1951) 20 jaar 
geleden: kosmonaut en 
satelliet. 

12-1-’15. Olympische Win-
terspelen 2014 in Sotsji. 
Velletje met viermaal 200 t. 
Schaatsen, kunstrijden, 
snowboarden, rodelen. 
12-1-’15. Paralympische 
Winterspelen in Sotsji.
Velletje met viermaal 250 t. 
Alpine skiën, cross country 
skiën, sleehockey, curling.
12-1-’15. Traditionele 
hoofddoeken.
Velletje met viermaal 50 t. 
Verschillende Kimeshek-
hoofddoeken.
12-1-’15. Werkgelegen-
heidsproject Employment 
Roadmap.
150 t. Beeldmerk.
12-1-’15. 200e geboor-
tedag Michail Lermontov 
(1814-1841).
60 t. Portret schrijver, 
dichter en schilder.
15-1-’15. International Dag 
tegen Nucleaire Proeven.
Velletje met 100, 100, t. 
Beeldmerk met: mensen, 
zeelandschap.
15-1-’15. Vaccinatiepro-
gramma 100 jaar.
60 t. Beeldmerk.
15-1-’15. Gastheerschap 
energieforum in Astana.
100 t. Wereldkaart, vlag, 
beeldmerk. 

15-1-’15. Architectonische 
monumenten.
Velletje met viermaal 200 t. 
Zhoshy Khan-mausoleum.
15-1-’15. Nieuwjaar.
190 t. (driehoek). Beeld-
merk met bloem in knop.
15-1-’15. Europa 2014, 
muziekinstrumenten.
200, 200 t. (samenhan-
gend). ???
15-1-’15. Wintersport.
100 t. IJshockey. 

15-1-’15. 125e geboortedag 
Charlie Chaplin (1889-
1977). 
Velletje met 60, 100, 200 t. 
Resp. Twee filmscènes, met 
filmcamera.
15-1-’15. 125e geboortedag 
Anna Akhmatova (1889-
1966).
60 t. Portret dichteres.

KENIA
11-12-’13. 50 jaar onafhan-
kelijkheid, I.
Vel met vijfentwintigmaal 
30 Sh.; vel met vijfentwin-
tigmaal 75 Sh.; vel met 
vijfentwintigmaal 90 Sh.; 
vel met vijfentwintigmaal 
110 Sh.; Resp. Landing 
eerste vliegtuig in Kenia 
(1920), locomotief (1904), 
treinwagon, Jamhuri High 
School, Prince of Wales 
School, Machakos Girls 
School, Royal Technical Col-
lege, Kenyatta Universiteit, 
Jomo Kenyatta Universiteit 
voor landbouw en tech-
nologie, skyline Nairobi, 
ziekenhuis King George 
VI, Kenyatta-ziekenhuis, Ke-
nyatta-luchthaven, kameel 
met mobiele bibliotheek, 
Kenyatta-bibliotheek,  
landbouw, kippenfok-
kerij, maïsteelt, veeteelt, 
veehouderij, verplicht 
lager onderwijs, nationaal 
onderzoek alfabetisering, 
verkeerskruispunt Mu-
rang’a, bioscoopcomplex 
Globe, olieopsporing;
president Kenyatta en 
vicepresident William Ruto, 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip (1953), Lancas-
ter House conferentie, Mau 
Mau-leider Dedan Kimathi, 
Mau Mau-beweging, nati-
onalisten Kapenguria Six, 
cellenblok Kapenguria 
Six, neerhalen Britse vlag, 
nationale held Munyao 
Kisoi met Keniaanse vlag 
op Mount Kenya, bekend-
making nieuwe grondwet, 
eerste overgangsperiode,  
tweede overgangsperiode,  
derde overgangsperiode, 
vierde overgangsperiode, 
parlementsgebouw, eerste 
regering (1963), koloniaal 
en nationaal wapenschild, 
koloniale en nationale vlag, 
landkaart, gerechtsgebouw, 

Kenyatta-mausoleum, 
oude gebouw provinciale 
gelastigde (1913), Nyayo 
House, eerste gouverneur 
van Nairobi baron Dela-
mare, Keniaanse troepen in 
Somalië;   
Fort Jesus (1565), spoorlijn 
naar Uganda (1896), 
Nyali-brug (1900), ruïnes 
van Gedi (13e eeuw), eerste 
postkantoor in Mombassa 
(1902), eerste hoofdpost-
kantoor in Mombassa 
(1920), eerste hoofdpost-
kantoor in Nairobi (1944), 
Nationale Archieven in 
Nairobi (1944), Macmillan-
bibliotheek (1925), 
Nationaal Museum in 
Nairobi (1890), munten uit 
Mombassa (1885), Masaai 
Morans, traditionele 
huizen van Luo-bevolking,  
Karen Blixen Museum, 
Kipande House (1913), ka-
melenkaravaan in Lakipia, 
zegels-op-zegel Oost-Afrika 
en Uganda protectoraten 
1.- R. (1912) en Kenia 65 c. 
(1963), Chaka-drummers, 
muziekinstrument oboka-
no, Vasco da Gama-pilaar 
in Malindi, eerste winnaar 
Olympisch goud 10 km. 
hardlopen(1968) Naftali 
Temu, hardlopers Pamela 
Jelimo en Janeth Jepkos-
gei, winnaar Olympisch 
goud (2004) steeplechase 
Ezekiel Kemboi, winnaar 
Olympische goud (2012) 
800 m. David Rudisha, 
nationale rugbyteam;  
leeuw, olifant, luipaard, 
neushoorn, buffel, nijlpaard, 
jachtluipaard, giraffe, zebra, 
aardvarken, gnoes, bongo, 
impala, hyena, jackhals, 
krokodil, flamingo’s, 
struisvogels, Colobus-aap, 
valk, Longonot-krater, 
Thompson-watervallen, 
stad Nyahururu, Mount 
Kenya, Turkana-meer, 
zonsverduistering.
11-12-’13. 50 jaar onafhan-
kelijkheid, II.
Velletje met zesmaal 
30.- Sh. Historie van 
postbezorging: Post renner 
(1880), postbode levert 
post af op marktplaats, 
brievenbus (19120), 
bestelwagen, postbussen, 
brievenbus. 

11-12-’13. 50 jaar onafhan-
kelijkheid, III.
Blok 150.- Sh. Portretten 
Jomo Kenyatta, Daniel Arap 
Moi, Mwai Kibaki, Uhuru 
Kenyatta. 
11-12-’13. 50 jaar onafhan-
kelijkheid, IV. 
Velletje met viermaal 3-.- 
Sh. Verschillende munten 
en bankbiljetten. 

KOREA  ZUID
1-10-’14. Algemene ITU*-
conferentie in Busan.
300, 300, 300, 540 w. 
(samenhangend). Resp. 
Gwangan-brug, stenen 
uitkijktorens, traditionele 
Jeju-poort, wereldbol en 
beeldmerk. 
7-10-’14. Korea Dag.
300 w. Vlaggen.
7-10-’14. 50 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Uruguay. Gezamenlijke 
uitgifte met Uruguay.
300, 500 w. (samenhan-
gend). Dansers en muzi-
kanten uit resp. Zuid-Korea, 
Uruguay.
28-10-’14. Frankeerzegel.
3.550 w. Stempel van jade 
uit 1897, landkaart.
20-11-’14. Frankeerzegels.
400, 2.000 w. Resp. vogel 
(Pitta nympha), lampetkan 
in vorm van visdraak (12e 
eeuw) en landkaart.
20-11-’14. Koninkrijk Kim 
Buro van Gaya.
300, 300, 300, 530, 
540 w. (samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
uit verhaal.
1-12-’14. Nieuwjaars-
groeten.
Velletje met viermaal 
300 w. Schapen. 

LIBANON
19-11-’14. Youssef Bey 
Karam (1823-1889).
L£ 1.750. Nationale held.
16-12-’14. Nieuwjaar.
L£ 5.000. Kerstbal, 
sneeuwkristallen. 

15-1-‘15 Kloosters.
Driemaal L£ 250. Saints 
Cyprien en Justine in 
Kfifane (maronitisch), 
klooster St. Jean in Beit 
Mery (orthodox), Saint 
Sauveur in Joun (rooms-
katholiek). 
20-1-’15.Said Freiha.
L£ 1.750. Portret journalist 
oprichter van nieuwsblad 
Al Assyad, vlaggen.

LIBERIA
1-7-’14. Wereld Post Dag, 
provincielandkaarten en 
vlaggen. 
$ 35, 45, 55, 70, 90, 100, 
100, 100, 150, 175, 250, 
500, 500, 500, 500. Resp. 
Gbarpolu, Lofa, Grand 
Cape, Bomi, Montser-
rado, Margibi, Bong, 
Grand Bassa, Rivercess, 
Nimba, Sinoe, Grand Kru, 
Maryland, Grand Kedeh, 
Rivergee.
14-8-’14. Afrikaanse 
vleermuizen.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 100; twee velletjes elk 
tweemaal $ 175. Resp.  
Lissonycleris angolenansis, 
Epomophorus gambianus, 
Nanonycteris veldkampii, 
Epomops buettikoferi; 
Coleura afra, Epomophorus 
wahlbergi, Miniopterus 
africanus, Rhinolophus 
ferrumequinum; Microp-
terus pusillus, Rousettus 
aegyptiacus; Miniopterus 
inflatus, Taphozous 
mauritianus. 
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27-8-’14. 150e geboorte dag 
Henri Toulouse-Lautrec.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 100; twee velletjes elk 
tweemaal $ 200. Verschil-
lende schilderijen en 
affiches.
27-8-’14. Mangoesten
Twee velletjes elk viermaal 
$ 100; twee velletjes elk 
tweemaal $ 175. Resp. 
Helogale parvula, Paracy-
nictis selousi, Crossarchus 
obscurus, Herpestes naso; 
Galerella flavenscens, Cy-
nictis penicillata, Helogale 
hirtula, Mungos mungo; 
Galerella sanguinea, 
 Galerella ochracea; 
 Suricata suricatta, Cros-
sarchus alexandri.
3-9-’14. Renpaarden.
Velletje met viermaal 
$ 100.; blok $ 350. Ver-
schillende paarden.
3-9-’14. Nationale Parken 
in Afrika.
Velletje met negenmaal 
$ 85; blok $ 350. Resp. 
Serengeti (Tanzania), 
Victoria Falls (Zambia) met 
waterval en brug, Kiliman-
jaro (Kenya), Drakensberg 
(Zuid-Afrika), Matobo 
(Zimbabwe), Serengeti 
(Tanzania), Kilimanjaro 
(Kenya), Sapo (Liberia), 
Golden Gate (Zuid-Afrika); 
Naukluft (Namibië). 

4-9-’14. 120e geboortedag 
Mei Lanfang (1894-1961).
Velletje met viermaal 
$ 100; blok $ 350. Chinese 
opera-acteur.

15-9-’14. Gouden medail-
les Olympische Winter-
spelen.
Velletje met driemaal 
$ 125; velletje met twee-
maal $ 175. Resp. Vic Wild 
(Rusland-snowboarden), 
Jørgen Gråbak (Noorwe-
gen-Noordse combinatie), 
Canada (ijshockey); Kamil 
Stoch (Polen-schanssprin-
gen), Anton Koesjnir(Wit-
Rusland-vrije stijl skiën).

MACAU
16-2-’15. Rotary Internati-
onal 110 jaar.
5.50 ptcs.; blok 12.- ptcs. 
Beeldmerk met resp. 
oprichter Paul Harris 
(1868-1947), hulpverleners 
met kind in rolstoel. 

MALEISIË
16-2-’15. Boerderijdieren.
60, 80 sen, RM 1.20; blok 
RM 3.-. Resp. zwaangans 
(Anser cygnoides), water-
buffel (Bubalus bubalis), 
kip en haan (Gallus 
domesticus); geit (Capra 
aegagrus hitcus). 

25-2-’15. Internationaal 
samenwerkingsproject met 
Chinese Volksrepubliek 
inzake in stand houden 
reuzenpanda. 
Tweemaal 70 sen 
(samenhangend); velletje 
tweemaal RM 4.-. vlaggen 
en verschillende afbeel-
dingen van Ailuropoda 
melanoleuca.

MAROKKO
8-1-’15. Nationale Week 
van Solidariteit. 
I 20g. (8.40 Dh.)(rond 
zegel). Beeldmerk. 

MEXICO
30-1-’15. Dag van de Liefde 
en Vriendschap.
$ 7.-. Vlinder, moeder en 
kind, jongelui, paar onder 
paraplu. 

17-2-’15. Hoofdpost-
kantoor.
$ 13.50. Deel van gebouw.

MONGOLIË
28-1-’15. Drie miljoen 
inwoners.
Velletje met 1.000, 1.000 T. 
Wereldbol met beeld van 
paard met kind. 

NEPAL
11-11-’14. Juniorkamer 
50 jaar.
10.- R. Beeldmerk met vlag.
19-12-’14. Everest 
Marathon.
3.- R. Deelnemers. 

31-12-’14. 100e 
geboortedag B.P. Koirala 
(1914-1982)
10.- R. Portret politicus.

NIEUW-CALEDONIË
19-2-’15. Dick Ukeiwé 
(1928-2013).
500 F. Portret senator en 
Senaatsgebouw. 

20-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
110 F. Geit.

OEZBEKISTAN
22-1-’15. Provincie 
Namangan.
1.000, 1.200 (S) (samen-
hangend met tussenveld). 
Resp. ingang Babur-park, 
Alohon Mahsuma’s Jomah-
moskee. Landkaart op 
tussenveld.
29-1-’15. Dierentuin van 
Tasjkent.
1.000, 1.200, 2.100 (S); 
blok 2.500 (S). Resp. Fa-
zant (Phasianus colchicus), 
jufferkraanvogel en zwarte 
kroonkraanvogel (Anthro-
poides virgo en Balearica 
pavonina), witstaartste-
kelvarken (Hystrix indica), 
wolf (Canis lupus). 

PALAU
14-8-’14. Postzegelten-
toonstelling Rossica in 
Moskou, Russische be-
zienswaardigheden.
Velletje met driemaal 
$ 1.50; velletje met twee-
maal $ 2.-. Resp. krater bij 
Oezon (Kamchatka), berg 
Elbruz (Kaukasus), Trans 
Siberische Spoorweg; 
St. Sophia-kathedraal 
(Vologda), kathedraal 
van Petrus en Paulus (St. 
Petersburg).
14-8-’14. Uilen. 
Velletje met viermaal $ 1.-; 
blok $ 3.-; blok $ 4.-. Bubo 
ketupu, Ninox connivens, 
Ninox novaeseelandiae, 
Otus bakkamoena; Strix 
uralensis; Asio flammeus.

 

27-8-’14. Frankeerzegels, 
koraalriffen, zeedieren.
Velletje met 2, 3, 5, 10, 15, 
20, 75 c. $ 1.-. Pomacan-
thus vaiuli, Chelonia my-
das, Chaetodon reticulata, 
Chaetodon ornatissimus, 
Balistes vetula, Manta 
alfredi, Ostracion cubicus, 
Nautilus belauensis. 
3-9-’14. Bekende schil-
derijen.
Twee velletjes elk driemaal 
$ 1.50; twee blokken van 
$ 4.-. Resp. ‘Balletklas’ van 
Edgar Degas, ‘Angst’ van 
Edvard Munch, ‘Kinder-
bad’ van Mary Cassatt; 
‘Danseres maakt buiging’ 
van Edgar Degas, ‘Portret 
van een jonge vrouw’ van 
Amadeo Modigliani, ‘Ter-
racottapot met bloemen’ 
van Paul Cézanne; ‘Vaarwel’ 
van August Macke; ‘In de 
keuken’ van Carl Larsson.
3-9-’14. Treinen.
Velletje met viermaal 
$ 1.20; blok $ 3.50. Resp. 
Royal Scotsman, Oriënt 
Express, Super Chief, Gol-
den Arrow; 20th Century 
Limited. 
15-9-’14. Kikkers.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 1.20; twee blokken van 
$ 4.-. Resp. Platymantis 
corrugatus, Polypedates 
leucomystax, Hylarana 
luzonensis; Platymantis 
taylori, Limnonectes 
woodworthi, Platyman-
tis pygmaeus, Kaloula 
kalingensis; Platymantis 
cagayanensis; Rhacopho-
rus pardalis; Limnonectes 
macrocephalus.

PARAGUAY
6-10-’14. Schoenstat-
beweging 100 jaar.
3.000 Gs. Portret oprichter 
Joseph Kentenich (1885-
1968), kerk, Madonna met 
Kind. 

9-10-’14. Upaep*, natio-
nale helden en leiders.
1.400, 4.000 Gs. Resp. 
oud-president José Félix 
Estigarribia (1888-1940) 
op paard, generaal Bernar-
dino Caballero (1839-1912) 
en kanon. 
9-10-’14. 150 jaar Telecom-
municatie.
9.000 Gs. ( met tab). Land-
kaart, satellietantenne, 
beeldmerk. Historische 
telefoon op tab. 

15-10-’14. 100 jaar dieren-
tuin in Asunción.
3.000, 10.000 Gs. (met 
tussenveld). Papegaai (Ara 
ararauna), nandoes (Rhea 
americana). 

16-10-’14. Latijns-Ameri-
kaans parlement 50 jaar, 
opdruk.
4.000 Gs. (met tab) Op-
druk op Yvert 2917 (2004) 
zegel-op-zegel Yvert 3 
heraldische leeuw. Vlaggen 
op tab.
5-11-’14. Kerst.
1.400, 5.000 Gs. Tafel met 
resp. kan en vruchten, 
engeltje, brood en kannen.
6-11-’14. Asunción groene 
stad.
1.400 Gs. (met tab). Stad 
met parken. Parken en 
vogel op tab.
10-11-’14. 100e geboor-
tedag Carlos Jiménez 
(1914-1970).
2.000 Gs. Portret dichter, 
palmbomen.
17-11-’14. Eerste vlucht 
 Silvio Pettirossi (1887-
1916) 100 jaar geleden.
2.500, 9.000 Gs. Resp. 
Portret en handschrift met 
handtekening, in vliegtuig.
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21-11-’14. Spaanse 
Taalacademie.
11.000 Gs.; blok 11.000 Gs. 
Resp. bloemen en cirkel in 
kleuren van vlaggen, por-
tret roman en toneelschrij-
ver Miguel de Cervantes 
Saavedra (1547-1616).

POLYNESIË
29-1-’15. Traditionele 
beroepen.
10, 20, 75, 100 F. Resp. 
duiker met vissen, 
beeldhouwer, masseuse, 
kleermaker. 

19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
140 F. Bosgeiten.

SINGAPORE
9-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
1st Local, 70 c., $ 1.30; vel-
letje met $ 5.-, 10.-. Geiten. 

SIERRA LEONE
7-7-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, 
dood van Manfred von 
Richthofen ‘Rode Baron’.
Velletje met viermaal 
5.500 Le; velletje met 
tweemaal 9.000 Le. Resp. 
viermaal vliegtuigen; twee-
maal portret en vliegtuig.
7-7-’14. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, 
vliegtuigen.
Velletje met viermaal 
5.500 Le.; velletje met 
tweemaal 9.000 Le. Resp. 
Sopwith Camel, Fokker 
D VII, Nieuport 28, De 
Haviland; Nieuport 10, 
Fokker DR1.
7-7-’14. Chinese treinen.
Velletje met viermaal 
5.500 Le. Verschillende 
afbeeldingen. 

SRI LANKA
13-1-’15. Bezoek paus 
Franciscus (1936).
10.-, 75.- Paus met resp. 
St. Pietersbasiliek, staf. 

ST. HELENA
25-11-’14. Tewaterlating 
RMS ‘St. Helena’ 25 jaar 
geleden. 
25, 30, 50 p.; blok 60 p. 
Beeldmerk en vlag met 
resp. kiellegging, construc-
tie van romp, tewaterlating; 
tijdens proefvaart. 

ST. KITTS
18-8-’14. Mensrechtenpro-
ject Unesco*.
Velletje met 10, 30, 15 c., 
$ 50. Kindertekeningen 
resp. Gehandicapte 
kinderen met schoolbord 
en piano, kinderen met 
paard auto en hond, taxi 
met verkeersagent en 
gehandicapte in rolstoel op 
zebrapad, man met meisje 
en rolstoel. 

15-12-’14. Kerst.
$ 2.20, 2.25, 3.50, 5.-. 
Religieuze schilderijen.
31-12-’14. Tropische 
vissen.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; tweemaal blok $ 10.-
. Resp. Pomacanthus paru, 
Scarus vetula, Holacanthus 
tricolor, Equetus punctatus; 
Gramma loreto, Chaetodon 
capistratus, Heteropriacan-
thus cruentatus, Aetobatus 
narinari; Holacanthus cilia-
ris; Rhinesomus triqueter. 

31-12-’14. Treinen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; velletje met twee-
maal $ 5.-. Resp. light rail, 
monorail, stoomlocomotief, 
dieseltrein; elektrische 
trein, magnetische zweef-
trein. 
31-12-’14. Meeuwen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 10.- Resp. 
Larus crassirostris, Larus 
cachinnans, Larus califor-
nicus, Larus argentatus; 
Larus Cirrocephalus.
31-12-’14. Zonnebloemen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 10 (rond 
zegel). Zonnebloemen.

ST. MAARTEN
14-1-’15. Vogels.
10, 30, 60, 90, 110, 
150, 200, 250, 300, 
325, 475, 500 c. Resp. 
Micrastur semitorquatus, 
Brachygalba lugubris, 
Caprimulgus rufus, 
Caprimulgus nigrescens, 
Chondrohierax uncinatus, 
Colaptes campestris, 
Chordeiles acutipennis, 
Hydropsalis climacocerca, 
Otus atricapillus, Galbula 
dea, Zebrilus undulatus, 
Eurypyga helias. 

11-2-’15. Schelpen.
Velletje met 90, 110, 
270, 330, 500, 600 c. 
Resp. Buccinum politum, 
Bulla striata, Cypraecas-
sis testiculus, Neptunea 
contraria, Phos senticosus, 
Trigonostoma pellucida. 

ST. PIERRE ET 
MIQUELON
27-12-’14. Bevrijd Frans 
grondgebied in 1941.
€ 0.75. Vlag, verschillende 
postzegels, landkaart, 
onderzeeboot ‘Surcouf’. 

17-1-’15. Vogel.
€ 0.38. Paruline 
 flamboyante.
4-2-’15. Herfstkleuren.
€ 0.75. Landschap op 
St. Pierre. 

ST.VINCENT/ 
GRENADINEN
1-7-’14. Orchideeën.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 3.25; twee velletjes elk 
tweemaal $ 5.-. Verschil-
lende orchideeën.
21-7-’14. Barack Obama en 
paus Franciscus I.
$ 2.- 2.25, 2.25; velletje 
met tweemaal $ 5.-; blok 
$ 10.-. Verschillende 
afbeeldingen van president 
Verenigde Staten en paus. 
14-8-’14. Bekende 
schilderijen.
Twee velletjes elk driemaal 
$ 3.50; twee blokken van 
$ 10.-. Resp. 
‘De voetballers’ van Henri 
Rousseau, ‘Jongen op rot-
sen’ van Henri Rousseau, 
‘Stilleven met cherubijn 
’ van Paul Cézanne; “De 
wieg’ van Berthe Morisot, 
‘De gitaar’ van Georges 
Braque, ‘Berlijns straat-
beeld’ van Ernst Ludwig 
Kirchner; ‘Open Raam’ 
van Henri Matisse; ‘Kust 
met rood huis’ van Edvard 
Munch.
15-9-’14. WWF*, grijze 
strandloper.
Viermaal $ 1.25 (samen-
hangend). Calidris pusilla. 

15-9-’14. Winnaars gouden 
medaille Olympische 
Winterspelen in Sotsji.
Velletje met driemaal 
$ 3.50; velletje met 
tweemaal $ 5.-. Resp.  
tweemansbob (Rusland), 
Viktor An (Rusland-
shorttrack), Felix Loch 
(Duitsland-rodelen); Michel 
Mulder (Nederland-schaat-
sen), Alexander Tretjakov 
(Rusland-skeleton).
30-9-’14. Wereldkam-
pioenschap voetbal in 
Brazilië.
Velletje met driemaal; 
$ 3.50; blok $ 10.-. Resp. 
Vlag en landkaart, vlag, 
vlag en landkaart; beeld 
‘Christus de Verlosser’ in 
Rio de Janeiro.

SURINAME
14-1-’15. Vlinders.
SR$ 2.25, 2.75, 3.25, 3.75, 
4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25, 
6.75, 7.25, 7.75. Resp. Agrias 
claudina sardanapalus, 
Phoebis sennae, Hemithea 
aestivaria, Palaeochry-
sophanus hippothoe, 
Thecla betulae, Antheraea 
polyphemus, 
Geometra papilionaria, 
Limenitis lorquini, Eacles 
imperialis, Boloria thore, 
Callithea leprieuri, Auto-
meris io. 

11-2-’15. Fruit.
Velletje met SR$ 2.-, 
4.-, 5.-, 7.-, 8.-, 9.-. Resp. 
cashew (Anacardium 
occidentale), jackfruit 
(Artocarpus heterophyl-
lus), aki (Blighia sapida), 
grapefruit (Citrus paradisi), 
banaan (Musa), guave 
(Psidium guajava). 

TAIWAN
28-2-’15. Groetzegels, 
dieren.
Tienmaal NT$ 3.50 
(samenhangend). Konijnen, 
eekhoorns, honden, beren, 
olifanten, katten, herten, 
schapen, zebra’s, giraffen.
20-3-’15. Gezegdes.
Viermaal NT$ 5.-. Man en 
vrouw met paard, vrouw 
en zwanen, schrijvende 
vrouw en man met zwaard, 
moeder en zoon. 

THAILAND
1-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
3.- B. Geit.
10-1-’15. Nationale 
Kinderdag.
Vijfmaal 3.- B. (samenhan-
gend). Vlaggen en kinderen 
met: bootje en betjak, 
betjak en toektoek, riksja 
en fiets, bus en riksja, 
toektoek en betjak. 

2-2-’15. Kasetsart 
Universiteit 72 jaar.
3.- B. Gebouw in Bangkok.
9-2-’15. Liefde.
5.- B. Roos.
9-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
5.-, 5.- B. Citrusvruchten, 
briefjes en enveloppen. 

TONGA
5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
$ 8.-; velletje met $ 11.30, 
16,90. Resp. schaap; 
schaap met lampion. 
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TONGA NIUAFO’OU
5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met $ 3.40, 4.60. 
Schapen. 

URUGUAY
28-1-’15. Bevrijding Ausch-
witz 70 jaar geleden.
$ 15, 50 (samenhangend). 
Resp. overlevende Ana Ben-
kel de Vinocur (1926-2006), 
prikkeldraad met spoorrails 
en toegangspoort. 

6-2-’15. Scoutingmanifes-
tatie Urujam 2015.
$ 50. Beeldmerk, pad-
vinders rond kampvuur.
6-2-’15. Verdediging van 
Paysandú 150 jaar geleden.
$ 15, 50 (samenhangend). 
Resp. vernielde kerk, korvet 
‘Parnahyba’. 

10-2-’15. Liverpool Fútbol 
Club 100 jaar.
$ 15. Beeldmerk, speler.
11-2-’15. Carnaval.
$ 15. Carnavalswagen, 
hond, eenden, vogels.

VERENIGDE NATIES
20-3-’15. Werelddag van 
de Poëzie. 
Velletje met zesmaal 
US$ 0.49; velletje met 
zesmaal US$ 1.20; velletje 
met zesmaal Zw.Fr. 1.-; 
velletje met zesmaal 
Zw.Fr. 1.40; velletje met 
zesmaal € 0.68; velletje 
met zesmaal € 0.80. Resp. 
driemaal beeldmerk met 
pen, driemaal gedicht van 
William Wordworth (1770-
1850); driemaal beeldmerk 
met pen, driemaal gedicht 
van José Martí (1853-
1895); driemaal beeldmerk 
met pen, driemaal gedicht 
van Li Bai (701-762);  drie-
maal beeldmerk met pen, 
driemaal gedicht van Anaïs 
Nin (1903-1977);  driemaal 
beeldmerk met pen, 
driemaal gedicht van Alex 
Graf Tolstoi (1817-1875); 
driemaal beeldmerk met 
pen, driemaal gedicht van 
Rumi (1207-1273). 

ZIMBABWE
11-3-’14. Exportproducten.
30, 75, 85 c. $ 1.-. Resp. 
rozen, katoen, thee, tabak. 
Ook velletje met de zegels.
3-6-’14. Historische 
transportmiddelen.
25, 30, 30, 75, 85 c. $ 1.-. 
Resp. ezels, auto, stoom-
trein, vliegtuig en waterval, 
autobus, ossenkar met 
houtstammen. 

29-7-’14. Nationale helden.
30, 75, 85 c. $ 1.-. Vlag met 
resp. politica Sabina Ga-
briele Mugabe (1934-2010), 
K. Manyika Kangai (1928-
2013), nationalist Stephen 
Kenneth Sesulelo Vuma 
(1936-1997), Eric Nyakuoya 
Oranzura (1924- 2013).

9-10-’14. Wereld Post Dag.
30, 75, 85 c., $ 1.-. 
Landkaart met resp. 
koerier, postbode op paard, 
postkantoor in Harare, 
bestelbusje en brievenbus.

 

Gebruikte afkortingen:
ITU: International Telecommunications Union
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
Unesco: United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization
Unicef: United Nations International Children  
Emergency Fund
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal
WWF: World Wildlife Fund 

Chinees Nieuwjaar:
Jaar van de Geit/ Jaar van het Schaap:  
19-2-’15 t/m 7-2-’16.

egenwoordig gebruikt men als per-
soonsbewijs veelal het rijbewijs in 
geval, zoals veelal het geval is, men 
het paspoort niet bij zich heeft.  

In 1912 en ook nog vrij lang daarna liep niet 
iedereen met een rijbewijs of met paspoort 
rond. Daarom  hadden de Nederlandse Poste-
rijen een identiteitskaart bedacht, waarmee 
men op het postkantoor geld van postwis-
sels in ontvangst kon nemen, aangetekende 
zendingen kon  ophalen, dan wel zich in verband 

met andere  zaken kon identificeren. De eerste 
identiteitskaart werd per 1 oktober 1912 inge-
voerd, waarvoor het recht 50 cent bedroeg en 
slechts een jaar alleen in Nederland geldig was. 
Vanaf 1 januari 1922 werd het recht verlaagd 
naar 40 cent en was de kaart ook geldig in het 
buitenlands postverkeer, zoals bij de afgebeelde 
identiteitskaart van het postkantoor Rotterdam 
van 24 augustus 1933. 
In verband met de internationale geldigheid 
moest vanaf 1 januari 1922 bij de beschrijving 
van de persoon de informatie ook in het Frans 
worden vermeld, zoals op deze kaart is gedaan. 
Bij de persoonsbeschrijving moest rechts-
onder ook “Bijzondere teekenen” of in het 
Frans “ Marques particulières” worden vermeld. 
 Opmerkelijk is dat men in 1933 op het post-
kantoor in Rotterdam het noodzakelijk vond 
om de desbetreffende persoon bij “Bijzondere 
teekenen” te vermelden “rechterpink verminkt”. 
Dat werd echter niet in het Frans gedaan, waar-
schijnlijk ging dat de vertaalcapaciteiten van de 
betrokken postambtenaar te boven.

Gert Holstege

Literatuur
D. de vries (1994) De Nederlandse postidentiteitskaart … 
een miskend fenomeen. Notities Nederlandse Academie 
voor Filatelie 17 p. 3-43.
W.S. da Costa (1990) Binnenlandse en Internationale 
Posttarieven van Nederland 1850-1990. Tabel 13 p. 46-47.
Handboek Postwaarden Nederland TAR B p. 66.
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0 mei 1940 is een datum 
die in het collectieve 
geheugen gegrift staat 
als de dag waarop voor 

ons land de Tweede Wereldoorlog 
begon. Niet iedereen realiseert zich 
dat die oorlog toen al een aantal 
maanden aan de gang was. Sinds 
3 september 1939 om precies te zijn. 
Op die dag liep het ultimatum af dat 
de regeringen van Groot-Brittannië 
en Frankrijk hadden gesteld aan 
Adolf Hitler. Zij verlangden van 
hem dat het Duitse leger zich zou 
terugtrekken uit Polen dat het op 
1 september was binnengevallen. 
Die toezegging kwam niet en de 
Britse premier Chamberlain en de 
Franse premier Daladier verklaarden 
Duitsland de oorlog (1). Chamber-
lain beschouwde dit als een grote 
persoonlijke nederlaag. Als geen 
ander had hij zich ingezet om een 
gewapend conflict tussen zijn land 
en Duitsland te voorkomen. Nog in 
1938 was hij daarvoor door velen 
in Europa geprezen toen hij aan de 
onderhandelingstafel in München 
toezeggingen aan Hitler had gedaan, 
die een einde leken te maken aan de 
expansiedrift van Duitsland. Cham-
berlain verklaarde dat er “peace 
for our time” bereikt was (2), maar 
had in werkelijkheid slechts tijd 
gekregen om zich voor te bereiden 
op de oorlog. Hoe verschillend men 
achteraf ook naar de concessies van 
Chamberlain aankijkt, bijna iedereen 
is het er over eens dat de maanden 
die volgden Groot-Brittannië in staat 
stelden om haar leger te versterken. 

Criticus
Een van de felste critici van het toe-
naderingsbeleid van Chamberlain 
was Winston Churchill, die al vroeg 
in de jaren dertig waarschuwde voor 
Adolf Hitler. Churchill was lange tijd 
een roepende in de woestijn. Hij 
wordt nu beschouwd als de Grootste 
Brit aller tijden, maar in de jaren 
dertig leek zijn rol uitgespeeld. Zelfs 
toen Neville Chamberlain aftrad als 
premier, was het niet vanzelfspre-
kend dat Churchill hem zou opvol-
gen. Hij was inmiddels (weer) mi-
nister van marine (toen dat nieuws 
bekend werd kregen de schepen ter 
zee een telegram met de woorden 
“Winston is back!”), maar Lord 
Halifax werd door de meesten bin-
nen de Conservatieve Partij gezien 
als de gedoodverfde opvolger. Door 
geluk – een belangrijk deel van 
het Lagerhuis had moeite met een 
premier met een adellijke titel – en 

toeval – Halifax was vanwege kies-
pijn naar de tandarts en was op het 
cruciale moment afwezig om zich 
kandidaat te stellen – benoemde 
koning George VI Churchill tot 
premier op 10 mei 1940. Binnenkort 
dus precies 75 jaar geleden (3). 
De koning deed dat overigens met 
weinig enthousiasme. Churchill had 
tijdens de beruchte koningscrisis 
in 1936 voor de broer van George 
VI gekozen en hem gesteund in 
zijn plannen om met de tweemaal 
gescheiden Wallis Simpson te 
trouwen. Koningin Elizabeth had het 
Churchill zeer kwalijk genomen, dat 
mede dankzij hem haar echtgenoot 
tegen zijn zin koning had moeten 
worden. Gaandeweg zou echter 
het wederzijdse respect groeien 
en ontstond er een nauwe vertrou-
wensband tussen George VI en zijn 
minister-president (4). 

Vastberaden
Het moment was aangebroken 
dat Churchill kon laten zien wat 
hij waard was. In het verleden had 
hij successen gekend, maar had 
hij ook op cruciale momenten de 
situatie verkeerd ingeschat. Velen 
herinnerden zich nog het fiasco bij 
Gallipoli tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, waar Churchill als minister 
mede verantwoordelijk voor was. 
Bijna 50.000 geallieerde soldaten 
kwamen daarbij om het leven zon-
der dat het tot een doorbraak in de 
oorlog leidde (5). Het zou Churchill 
jarenlang blijven achtervolgen en 
hoewel hij zelf ervan overtuigd was 
dat het premierschap de verdiende 
kroon was op zijn carrière, moest hij 
dat nog wel bewijzen. Enige dagen 
na zijn benoeming tot premier klonk 
er enige bescheidenheid, maar ook 
vastberadenheid toen hij in het 
parlement onder meer de beroemde 
woorden uitsprak: “Ik kan u slechts 
bloed, inspanning, zweet en tranen 
brengen”. De gave van het woord kon 
hem in elk geval niet ontzegd wor-
den, wat korte tijd later bleek toen 
het Britse leger een van de grootste 
nederlagen uit de geschiedenis leed. 
Nadat bij Duinkerken op het nip-
pertje het Britse leger geëvacueerd 
kon worden met een samenraapsel 
van alles wat maar varen kon, wist 
Churchill de nederlaag tot een over-
winning om te vormen: “We zullen 
zeker niet verslappen of falen. We 
zullen doorgaan tot het einde. [...] 
We zullen ons eiland verdedigen ten 
koste van alles. We zullen vechten 
op de stranden, we zullen vechten 

op de landingsplaatsen, we zullen 
vechten in de velden en in de stra-
ten, we zullen vechten in de heuvels. 
We zullen nooit capituleren!” (6)

Personificatie
Binnen de Britse regering gingen 
stemmen op om tot een vergelijk 
met Hitler te komen, maar Churchill 
wilde van geen wapenstilstand 
weten. Zelfs toen de bommen op 
Londen vielen en een overwinning 
verder weg leek dan ooit (7), bleef 
hij geloven in een eindzege. Hij zette 
de strijd voort en leidde die strijd 
met volle overgave. Hij trok het land 
in om het volk een hart onder de 
riem te steken (8), sprak de bevol-
king toe via de radio, maakte het 
V-teken, was kortom hoorbaar en 
zichtbaar aanwezig als de personifi-
catie van het verzet tegen de vijand. 
Achter de schermen probeerde hij 
de Verenigde Staten bij de oorlog 
te betrekken. Aanvankelijk had dat 
weinig succes, hoewel hij president 
Roosevelt wel zo ver kreeg dat hij fi-
nanciële steun bood. Pas toen Japan 
Pearl Harbour aanviel, verklaarden 
de Verenigde Staten de oorlog aan 
Japan en werden daarmee een 
bondgenoot van Groot-Brittannië. 
Aanvankelijk waren er nog weinig 
successen te melden. De Britten 
werden vernederd in Zuidoost-Azië. 
Tegen alle adviezen in verbood 
Churchill de Britse opperbevelheb-
ber, luitenant-generaal Percival, om 
Singapore over te geven. De stad 
moest koste wat kost behouden blij-
ven, maar na een week moest toch 
de strijd worden opgegeven (9). Het 
werd de grootste nederlaag uit de 
Britse geschiedenis. Het was een 
bittere pil voor de oorlogspremier, 
maar in de loop van 1942 keerde het 
tij. De Sovjet-Unie sloot zich aan bij 
de geallieerden en langzaam maar 
zeker konden overwinningen gemeld 
worden. Toch zou het nog een kleine 
drie jaar duren voordat Duitsland 
en Japan verslagen waren. Op 8 mei 
1945 kon Churchill officieel verkla-
ren dat de oorlog in Europa voorbij 
was. Koning George VI nodigde 
de premier uit om op het balkon 
van Buckingham Palace de hulde 
van het Britse volk in ontvangst te 
nemen (10). 

Nieuw gevaar
Enige maanden later moest Churchill 
een gevoelige nederlaag incasseren. 
Bij de eerste algemene verkiezingen 
na de oorlog verloor zijn partij. De 
Britten kozen voor verandering 

en niet voor het herstel van de oude 
vooroorlogse orde, die Churchill ver-
tegenwoordigde. Clement Attlee werd 
minister-president (11) en Churchill 
leider van de oppositie. Op hetzelfde 
moment genoot hij in het buitenland 
een aanzien dat slechts weinigen 
gegund is. Tijdens de vele buiten-
landse reizen die hij maakte, kreeg hij 
voortdurend alle lof toegezwaaid (12). 
Ondertussen waarschuwde hij voor 
het nieuwe gevaar dat dreigde: Stalin 
en de Sovjet-Unie. In 1946 hield hij een 
rede in de Verenigde Staten waarin hij 
die dreiging verwoordde: “Van Stettin 
aan de Oostzee tot Triëst aan de Adria-
tische Zee is dwars over het continent 
een ijzeren gordijn neergelaten [...] 
Laten we op onze hoede zijn! Ons zou 
wel eens weinig tijd toegemeten kun-
nen zijn.” Tijdens de conferentie van 
Jalta, waar de Grote Drie, Roosevelt, 
Stalin en Churchill, over de toekomst 
van Europa afspraken maakten, had 
Churchill nog geprobeerd om op te 
komen voor de rechten van de kleine 
Oost-Europese staten, maar tever-
geefs (13). Hij hoopte nu dat Europa 
zich zou verenigen en een blok zou 
vormen tegen de Sovjet-Unie. Vreemd 
genoeg zag hij daarbij geen rol voor 
zijn eigen land, dat zich moest richten 
op de landen van het Britse rijk.

Slotakkoord
In de nadagen van zijn politieke 
carrière werd Churchill nog eenmaal 
minister-president, in 1951. Hij was 
toen dik in de zeventig en eigenlijk 
te oud voor het zware ambt. Zijn 
gezondheid liet te wensen over, wat 
voor de buitenwereld verborgen bleef. 
In het voorjaar van 1955 trad hij af. 
Koningin Elizabeth II eerde haar eerste 
minister-president door persoonlijk 
naar zijn ambtswoning te komen om 
daar afscheid van hem te nemen (14). 
De laatste tien jaar van zijn leven bleef 
Churchill actief in de politiek. In 1959 
nam hij, 87 jaar oud, nog deel aan de 
verkiezingen en behield zijn zetel in 
het Lagerhuis. Zes jaar later stond 
zijn naam niet meer op de kieslijst. 
Op 30 januari 1965 stierf hij (15). Het 
land rouwde om de man die het land 
in diverse functies had gediend (16), 
die onverzettelijk was geweest tijdens 
de donkere oorlogsjaren en die als 
geen ander het oude Groot-Brittannië 
vertegenwoordigde. De koningin gaf 
toestemming voor een staatsbegrafe-
nis, die door de groten der aarde werd 
bijgewoond. Zijn laatste rustplaats 
werd echter een eenvoudig graf, 
vlakbij het landgoed waar hij in 1874 
ter wereld was gekomen. 
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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 .

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

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

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

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

Mist u nog iets in uw verzame-
ling? Kijk dan eens op  
www.wereldzegels.eu. Ook beno digd -
heden. M. van Dal. Tel. 06-37447395.

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

Nederland prestige boekjes 
nr. 1 t/m 55 voor 550,- euro.  
Pzh. de Klein. Tel. 0183-631531.

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.

1000 Versch. Nederland 20,- 
euro, 1250 versch. Nederland 
35,- euro, bij elke afname 500 
versch. Wereld gratis. D. Beekman, 
Slijpkruikweg 5, 6712 DH Ede.

USA ook ongetand, Canada, 
New-Zealand manco’s postfris 
of gestempeld e-mail: dijkstra@
gmail.com J. Dijkstra, Vaassen. Tel. 
0578-571958.

Album Antillen FDC’s nr. 7 t/m 94 
blanco cat. 288,- euro nu 95,- euro. 
Bel Pzh. de Klein.Tel. 0183-631531.

Kilowaar grootformaat, waarbij 
2014 400 gram Duitsland 12 euro 
en West Europa 20 euro. H.J. de 
Vries. Tel. 0252-518302.

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

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

Diversen
Zaterdag 2 Mei Nunspeet grote 
Verzamelbeurs in Sporthal  
De Brake van 10.00 - 16.00 uur.  
Inl. J. den Besten. Tel. 0341-256163.

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

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

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

Zaterdag 11 April Postzegel 
 Verzamelbeurs van 10.00 -  
15.00 uur Christelijk College,  
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 

Ruilen: stuur 300 à 400 zegels 
(meer stuks per zegel mogelijk) 
retour hetzelfde aantal kwaliteit en 
waarde. J. Dekker, Boezemsingel 
362, 3034 CD Rotterdam.

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.

P.V. “Telstar” houdt op zaterdag 
4 juli haar jaarlijkse Postzegel- 
en Ruilbeurs van 10.00 - 16.00 uur 
in ‘t Voorhuys, Voorthuizerstraat 14 
te Putten. Gratis entree. Tafels te 
huur. Inl. P.R. Offeringa.  
Tel. 033-2459923.
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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.
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CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

TEL .  + 31 -  (0)20 -  624 97 40

FAX  + 31 -  (0)20 -  624 97 49

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

ONZE VOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN 
OP 12 EN 17 T/M 19 SEPTEMBER

INZENDEN IS MOGELIJK TOT EIND JUNI

WWW.CORINPHILA.NL   

ENIGE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN UIT 
ONZE MAARTVEILING VOOR ZELDZAME,
INTERESSANTE OF LUXE POSTZEGELS 

€ 270 € 660 € 3500

€ 220 € 2200 € 2800 € 1050 € 2200 € 2100

€ 2700 € 4800 € 2700 € 200 € 1550
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