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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

DEZE MAAND BINNEN GEKOMEN KILOWAAR;

FRANKRIJK GROOT, JAPAN GROOT, 
ENGELAND GROOT, DUITSLAND GROOT, 

GROENLAND, IJSLAND.
ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN

KOM LANGS

1kg. MISSIE

JAPAN
GROOT

NU 32,50
KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL 

VOOR HET LAATSTE NIEUWS

ENG.GEBIEDEN GOEDE SORTERING  22,50  55,00 -------
FARÖER LEUKE SORTERING 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00  -------
FRANKRIJK VEEL NIEUW   14,00  34,00 68,00
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX  16,50  38,00 -------
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW  15,00  37,50 -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00 -------
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG  14,50  34,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN  35,00  ------ -------
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN  15,00  36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX    9,50  22,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG    9,50  22,50 -------

KOM LANGS

250gr. GROOT

FRANKRIJK
IETS OUDER

NU 32,50

Luk Vanduffel bvba
68ste Openbare pOstzegelveiling Op zaterdag 6 juni 2015

Om 13 uur in het ramada plaza hOtel te antwerpen

☞ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België:
Mooi klassiek (nieuw & gestempeld)  -  Alle goede 
reeksen  -  variëteiten/curiositeiten.

☞ Veel Nederland  -  Frankrijk  -  Oostenrijk  -  
Duitsland  -  Engeland  -  enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen  -  stocks en restanten.

Vraag onze (gratis) overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto’s

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
bezoek aan huis).

-  Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze.

-  Aankondiging van de veiling en afbeeldingen van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet.

-  Zorgvuldige beschrijving en verkaveling.
-  Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling.

Bezoek onze website!
www.vanduffel.be

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen
Sint-Katelijnevest 34 - 2000 Antwerpen (België)

✆ 00 323 233 89 70

Website: www.vanduffel.be  -  E-mail: info@vanduffel.be
Open van 10 uur tot 17 uur doorlopend  -  Zondag en maandag gesloten
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 Pzh.  N. DE   N E E F Aanbiedingen zolang de voorraad strekt N E D E R L A N D   &   O.G.
Speciale aanbiedingen / partijtjes : Complete postfrisse jaargangen  (op hoofdnrs.) Nederland postfris Oostenrijk Ned. Postz. /
Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit     Ned.Antillen Aruba Rep. Sur.   Indonesië  complete   jaargangen jrg.  postfris Aut.boekjes
FDC's of complete uitgiften zonder doubletten.  ( * = incl. stockboek) 1991/92 17,00 14,00 19,00 (compleet vlgs. Davo 1960 t/m 1964 1945/60 o.a.   1Mx 2,50
   F01. Aruba 1986/1995 luxe postfris compleet (c.w. ca. € 325)    59,- 1993/94 20,00 15,00 36,00 incl. blokken, excl. nrs. 736/835 15,00 1960/69 15,00   5T 0,75
 *F01a. Aruba 1996/2004 luxe postfris compleet (c.w. ca. € 350)  119,- 1995 9,50 9,00 24,00 T-nrs en port/dienst) 1965 t/m 1976 1970/79 19,00   6b 45,00
   F02. Aruba restant luxe gestempelde series en blokken vanaf 1996 13,00 11,00 27,00 1988 69,00 (excl. Langlopend) 1980/89 25,00   6c 10,00

1986 (overwegend na 1997) met een cat.wrd. van ruim € 400.    49,- 1997 21,00 18,00 23,00 1989 65,00 incl. blokken 39,00 1990/94 23,00   6dT 20,00
   F04. Nederland restantverzameling van ca. 375 onbeschreven 1998 19,00 15,00 25,00 1990 25,00 excl. blokken 19,00 1995/99 42,00   6fFq 9,00

verschillende pracht FDC's, cat.waarde ca. € 1.000,-   39,- 1999 18,00 21,00 39,00 1991 22,00 Off. Jaarpakketten : 2000/09 o.a.   8bF 3,00
   F06. Oud Suriname 1962/1975 compleet postfris 2000 22,00 20,00 55,00 1992 32,00 1982 t/m 1989 25,00 2010 59,00   8c 11,00

(NVPH 376/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts   25,- 2001 26,00 16,00 57,00 1993 19,00 1990 t/m 1995 27,00 2011 63,00   8cF 23,00
 *F07. Rep. Suriname, complete postfrisse verzameling (incl. vellen 2002 44,00 16,00 85,00 1994 19,00 andere jaren op aanvraag 2012 74,00   8cFT 29,00

4/6 en 19/20) 1975 t/m 1990  cat.wrd. Zonnebloem ruim 1400,-     99,- ** 2003 42,00 16,00 80,00 1995 19,00 BRD postfris 2013 69,00   9b 55,00
 *F09a. Ned. Antillen, compleet  postfris 1953/1985 (NVPH 244/830),   59.- ** 2004 52,00 15,00 107,00 1996 24,00 complete   jaargangen 2014 76,00   9bT 105,00
 *F09c.  idem, de complete jaargangen 1986/1989 (831/934)   34.- 2005 65,00 33,00 105,00 1997 13,00 1990 8,00 series postfris :   9cF 22,00
 *F09d.  idem, de complete jaargangen 1990/1999 (935/1297) 111,- ** 2006 72,00 28,00 109,00 1998 32,00 1991 14,00 738/70 I 5,50   9cFT 33,00
 *F09e.  idem, de complete jaargangen 2000/2006 (1298/1706)  279.- 2007 76,00 19,00 117,00 1999 22,00 1992 11,00 767/70 II 8,50   9d 36,00
**F10. Indonesië complete postfrissse verzamelingen volgens Davo : 2008 99,00 45,00 119,00 2000 31,00 1993 12,00 772/5A 4,80   9dF 26,00
  *F10a. 1970 t/m 1984 (Zonnebloem 672/1221, ca. 3.200,- cat.wrd. !!) 144,- 2009 119,00 35,00 142,00 2001 34,00 1994 15,00 885/92 2,80   9e 29,00
  *F10b. 1985 t/m 1991 (Zonnebloem 1222/1479, ca. 1.025,- c.w. !!) 164,- 2010 130,00 87,00 ** 105,00 2002 33,00 1995 15,00 937/40 11,00   9eT 39,00
  *F10c. 1992 t/m 1999 (Zonnebloem 1480/2025, ca. 650,- c.w. !!) 174,- 2011 zie Cur. 80,00 115,00 2003 42,00 1996 15,00 968x+y 5,50   9eF 55,00
**F13. Bund, op hoofdnrs. Michel complete postfrisse verzameling 2012 zie Cur. 75,00 132,00 2004 39,00 1997 16,00 984/87 85,00   9f 36,00

1960 t/m 1989 (Michel nrs 326/1443, ca. 1335,- cat.wrd.)   59,- 2013 zie Cur. 89,00 130,00 2005 28,00 1998 16,00 en op aanvraag   9fT 59,00
**F16. Vaticaan, op hoofdnrs. Michel complete postfrisse verzameling 2014 zie Cur. 93,00 147,00 2006 44,00 1999 14,50 Indonesië   9fF 33,00

1970 t/m 1995 (Michel nrs. 556/1166, ruim 600,- cat.wrd.)   89,- 2007 32,00 1990/1999 119,00 Infamy opdruk   9g 10,00
 *F22. Pracht restverzamelingen, postfris, complete uitgiften,           Curaçao    Carib.Ned. St. Maarten 2008 57,00 Airmail compleet   9gF 9,50

geen doubletten, ruim 500,- cat.wrd. (Nvph, Zbl. of Michel) : 2010 9,00 0,80 1,00 2009 47,00 Nederland FDC's uit nrs. ongebruikt m.pl.   9hT 9,00
  F22a. Nederland 32,- F22f. Bund    19,- 2011 85,00 25,00 55,00 2010 35,00 695/705 voor 60% Post-NL 100-01/12 320,00  10aF 1,20
  F22b. Cur. / Antillen 24,- F22g. DDR    29,- 2012 105,00 39,00 95,00 2011 69,00 Curaçao/Ned. Antillen Weense Drukken 10bF 6,00
  F22c. Indonesië 22,- F22h. Berlijn    21,- 2013 113,00 nvt 112,00 2012 64,00 met nette plakker postfris  (Prangko) 11 3,00
  F22d. Rep. Suriname     26,- F22k. Oostenrijk    30,- ** 2014 124,00 52,50 89,00 2013 44,00 104/120 80,00 W-1 10,00 12a 3,50
  F22e. Berlijn + Bund    17,- F22j. Ver.Europa Cept     39,-      niet genoemde jaargangen op aanvraag 2014 65,00 141/149 14,50 W-2 9,00 12aT 4,50
**F34. Supercollecties complete uitgiften (series en blokken) en **  Cur/Aruba excl. apart leverbare pers.pz.vellen en prestigeboekje. 150/152 82,00 W-10 12,50 13a 4,50

zonder doubletten ( ** = in luxe 64-bladig stockboek) : D.Reich postfris   o.a. Pers.Postz.vellen Ned.Antillen / Curaçao 230/233 69,00 W-23A 55,00 14/27 p.st.  0,40
** a. Indonesië, cat.wrd. Zonnebloem postfris ruim 2.000,-     101,- 751/759 9,00 Ned.Antillen 2003 (1458/59) 14,50 LP 26/40 30,00 W-28A 19,00 toeslag-pzb uit :
** b. Duitsland (BRD), postfris, cat.wrd. ruim 2.000,- Michel     99,- 760/761 3,00 2004 (1536/37) 15,50 LP 82/88 120,00 SS-‐1 39,00 29/48 ca. 1,10
** c. Bund en Berlijn, mooi gestempeld, ruim 2.000,- Michel     89,- 844/849 2,80 2006 (1689/90) 19,00 Port 34/43 62,50 SS-‐5 29,00 50/63 ca. 1,10
** d. Bund en Berlijn, luxe postfris en ruim 2.000,- Michel     79,- 850/872 4,00 2014 (4 stuks) 35,00 SS-‐9 35,00 64 2,00
* f.  Berlijn compleet 1960/1990 op hoofdnrs, ruim 950,- Michel     65,- 873/885 4,00 Ned.Ant. Prestige 2013 (157/160) 17,50 Te koop gevraagd: Untea : 82b 39,00

Bestellingen b.v.k. per e-mail, fax of schriftelijk. Tel. 0523-614978  (vrijdag, zaterdag en maandag van 13.30-22.30 uur).  drukfouten voorbehouden Vaticaan postfris 2011/14 pfr.   1/19 19,50 Niet genoemde
Franco boven 50,-.  Bij vooruitbetaling op NL27INGB0004335822: franco en 4% korting. Wij hebben o.a. in voorraad : Nederland, Ned. Pzb. 83b en 83c mpl. 1/19 9,00 nummers 
Ned.Ant.,  Aruba, Curaçao, Car.Ned., St.Maarten, Suriname + Rep., Indonesië, Duitsland, Oostenrijk, Ver.Europa en div. buitenland. Vogelblok Car.Ned. 2014 op aanvraag

E-mail: ndeneef@kpnmail.nl Curaçao, Car.Ned., St.Maarten, Aruba, Rep.Suriname en Indonesië
Pzh. N. DE NEEF  POSTBUS 143     7700 AC  DEDEMSVAART Fax    : 0523-610702 postfris, gestempeld en fdc's ook in abonnement leverbaar.
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Brievenbeurs in Gouda (NL)
Hollandfila in Barneveld (NL)
Vismijn in Nieuwpoort (B)
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Postex in Apeldoorn (NL)
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GSM: ++32 475 78 43 48
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 Pzh.  N. DE   N E E F Aanbiedingen zolang de voorraad strekt N E D E R L A N D   &   O.G.
Speciale aanbiedingen / partijtjes : Complete postfrisse jaargangen  (op hoofdnrs.) Nederland postfris Oostenrijk Ned. Postz. /
Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit     Ned.Antillen Aruba Rep. Sur.   Indonesië  complete   jaargangen jrg.  postfris Aut.boekjes
FDC's of complete uitgiften zonder doubletten.  ( * = incl. stockboek) 1991/92 17,00 14,00 19,00 (compleet vlgs. Davo 1960 t/m 1964 1945/60 o.a.   1Mx 2,50
   F01. Aruba 1986/1995 luxe postfris compleet (c.w. ca. € 325)    59,- 1993/94 20,00 15,00 36,00 incl. blokken, excl. nrs. 736/835 15,00 1960/69 15,00   5T 0,75
 *F01a. Aruba 1996/2004 luxe postfris compleet (c.w. ca. € 350)  119,- 1995 9,50 9,00 24,00 T-nrs en port/dienst) 1965 t/m 1976 1970/79 19,00   6b 45,00
   F02. Aruba restant luxe gestempelde series en blokken vanaf 1996 13,00 11,00 27,00 1988 69,00 (excl. Langlopend) 1980/89 25,00   6c 10,00

1986 (overwegend na 1997) met een cat.wrd. van ruim € 400.    49,- 1997 21,00 18,00 23,00 1989 65,00 incl. blokken 39,00 1990/94 23,00   6dT 20,00
   F04. Nederland restantverzameling van ca. 375 onbeschreven 1998 19,00 15,00 25,00 1990 25,00 excl. blokken 19,00 1995/99 42,00   6fFq 9,00

verschillende pracht FDC's, cat.waarde ca. € 1.000,-   39,- 1999 18,00 21,00 39,00 1991 22,00 Off. Jaarpakketten : 2000/09 o.a.   8bF 3,00
   F06. Oud Suriname 1962/1975 compleet postfris 2000 22,00 20,00 55,00 1992 32,00 1982 t/m 1989 25,00 2010 59,00   8c 11,00

(NVPH 376/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts   25,- 2001 26,00 16,00 57,00 1993 19,00 1990 t/m 1995 27,00 2011 63,00   8cF 23,00
 *F07. Rep. Suriname, complete postfrisse verzameling (incl. vellen 2002 44,00 16,00 85,00 1994 19,00 andere jaren op aanvraag 2012 74,00   8cFT 29,00

4/6 en 19/20) 1975 t/m 1990  cat.wrd. Zonnebloem ruim 1400,-     99,- ** 2003 42,00 16,00 80,00 1995 19,00 BRD postfris 2013 69,00   9b 55,00
 *F09a. Ned. Antillen, compleet  postfris 1953/1985 (NVPH 244/830),   59.- ** 2004 52,00 15,00 107,00 1996 24,00 complete   jaargangen 2014 76,00   9bT 105,00
 *F09c.  idem, de complete jaargangen 1986/1989 (831/934)   34.- 2005 65,00 33,00 105,00 1997 13,00 1990 8,00 series postfris :   9cF 22,00
 *F09d.  idem, de complete jaargangen 1990/1999 (935/1297) 111,- ** 2006 72,00 28,00 109,00 1998 32,00 1991 14,00 738/70 I 5,50   9cFT 33,00
 *F09e.  idem, de complete jaargangen 2000/2006 (1298/1706)  279.- 2007 76,00 19,00 117,00 1999 22,00 1992 11,00 767/70 II 8,50   9d 36,00
**F10. Indonesië complete postfrissse verzamelingen volgens Davo : 2008 99,00 45,00 119,00 2000 31,00 1993 12,00 772/5A 4,80   9dF 26,00
  *F10a. 1970 t/m 1984 (Zonnebloem 672/1221, ca. 3.200,- cat.wrd. !!) 144,- 2009 119,00 35,00 142,00 2001 34,00 1994 15,00 885/92 2,80   9e 29,00
  *F10b. 1985 t/m 1991 (Zonnebloem 1222/1479, ca. 1.025,- c.w. !!) 164,- 2010 130,00 87,00 ** 105,00 2002 33,00 1995 15,00 937/40 11,00   9eT 39,00
  *F10c. 1992 t/m 1999 (Zonnebloem 1480/2025, ca. 650,- c.w. !!) 174,- 2011 zie Cur. 80,00 115,00 2003 42,00 1996 15,00 968x+y 5,50   9eF 55,00
**F13. Bund, op hoofdnrs. Michel complete postfrisse verzameling 2012 zie Cur. 75,00 132,00 2004 39,00 1997 16,00 984/87 85,00   9f 36,00

1960 t/m 1989 (Michel nrs 326/1443, ca. 1335,- cat.wrd.)   59,- 2013 zie Cur. 89,00 130,00 2005 28,00 1998 16,00 en op aanvraag   9fT 59,00
**F16. Vaticaan, op hoofdnrs. Michel complete postfrisse verzameling 2014 zie Cur. 93,00 147,00 2006 44,00 1999 14,50 Indonesië   9fF 33,00

1970 t/m 1995 (Michel nrs. 556/1166, ruim 600,- cat.wrd.)   89,- 2007 32,00 1990/1999 119,00 Infamy opdruk   9g 10,00
 *F22. Pracht restverzamelingen, postfris, complete uitgiften,           Curaçao    Carib.Ned. St. Maarten 2008 57,00 Airmail compleet   9gF 9,50

geen doubletten, ruim 500,- cat.wrd. (Nvph, Zbl. of Michel) : 2010 9,00 0,80 1,00 2009 47,00 Nederland FDC's uit nrs. ongebruikt m.pl.   9hT 9,00
  F22a. Nederland 32,- F22f. Bund    19,- 2011 85,00 25,00 55,00 2010 35,00 695/705 voor 60% Post-NL 100-01/12 320,00  10aF 1,20
  F22b. Cur. / Antillen 24,- F22g. DDR    29,- 2012 105,00 39,00 95,00 2011 69,00 Curaçao/Ned. Antillen Weense Drukken 10bF 6,00
  F22c. Indonesië 22,- F22h. Berlijn    21,- 2013 113,00 nvt 112,00 2012 64,00 met nette plakker postfris  (Prangko) 11 3,00
  F22d. Rep. Suriname     26,- F22k. Oostenrijk    30,- ** 2014 124,00 52,50 89,00 2013 44,00 104/120 80,00 W-1 10,00 12a 3,50
  F22e. Berlijn + Bund    17,- F22j. Ver.Europa Cept     39,-      niet genoemde jaargangen op aanvraag 2014 65,00 141/149 14,50 W-2 9,00 12aT 4,50
**F34. Supercollecties complete uitgiften (series en blokken) en **  Cur/Aruba excl. apart leverbare pers.pz.vellen en prestigeboekje. 150/152 82,00 W-10 12,50 13a 4,50

zonder doubletten ( ** = in luxe 64-bladig stockboek) : D.Reich postfris   o.a. Pers.Postz.vellen Ned.Antillen / Curaçao 230/233 69,00 W-23A 55,00 14/27 p.st.  0,40
** a. Indonesië, cat.wrd. Zonnebloem postfris ruim 2.000,-     101,- 751/759 9,00 Ned.Antillen 2003 (1458/59) 14,50 LP 26/40 30,00 W-28A 19,00 toeslag-pzb uit :
** b. Duitsland (BRD), postfris, cat.wrd. ruim 2.000,- Michel     99,- 760/761 3,00 2004 (1536/37) 15,50 LP 82/88 120,00 SS-‐1 39,00 29/48 ca. 1,10
** c. Bund en Berlijn, mooi gestempeld, ruim 2.000,- Michel     89,- 844/849 2,80 2006 (1689/90) 19,00 Port 34/43 62,50 SS-‐5 29,00 50/63 ca. 1,10
** d. Bund en Berlijn, luxe postfris en ruim 2.000,- Michel     79,- 850/872 4,00 2014 (4 stuks) 35,00 SS-‐9 35,00 64 2,00
* f.  Berlijn compleet 1960/1990 op hoofdnrs, ruim 950,- Michel     65,- 873/885 4,00 Ned.Ant. Prestige 2013 (157/160) 17,50 Te koop gevraagd: Untea : 82b 39,00

Bestellingen b.v.k. per e-mail, fax of schriftelijk. Tel. 0523-614978  (vrijdag, zaterdag en maandag van 13.30-22.30 uur).  drukfouten voorbehouden Vaticaan postfris 2011/14 pfr.   1/19 19,50 Niet genoemde
Franco boven 50,-.  Bij vooruitbetaling op NL27INGB0004335822: franco en 4% korting. Wij hebben o.a. in voorraad : Nederland, Ned. Pzb. 83b en 83c mpl. 1/19 9,00 nummers 
Ned.Ant.,  Aruba, Curaçao, Car.Ned., St.Maarten, Suriname + Rep., Indonesië, Duitsland, Oostenrijk, Ver.Europa en div. buitenland. Vogelblok Car.Ned. 2014 op aanvraag

E-mail: ndeneef@kpnmail.nl Curaçao, Car.Ned., St.Maarten, Aruba, Rep.Suriname en Indonesië
Pzh. N. DE NEEF  POSTBUS 143     7700 AC  DEDEMSVAART Fax    : 0523-610702 postfris, gestempeld en fdc's ook in abonnement leverbaar.
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Winkels:
 Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 geopend: di t/m vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, nieuwtjes op voorraad, grote stock zegels, accessoires.
 Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, numismatiek, behandeling mancolijstjes, accessoires.
 Rotterdam, PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255
 geopend: di, do, za 10:30-17:00
 o.a.: partijen, wereldstock bekijken met veel losse zegels, koffie.

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

 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 
Hollandfi la 5 en 6 juni in Barneveld

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:

 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van

FILATELIE DE BOEIER

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

FI1505 bw.indd   4 07-04-15   08:35

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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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. 
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23290 Algerije 1962. Prijs: € 850
Insteekboek met een mooie speciaalverzameling EA opdrukken van Algerije 1962, waaronder vel-
deeltjes, brieven, opdrukafwijkingen zoals kopstaande opdruk, dubbele opdruk, etc. Tevens een 
Franse speciaal catalogus EA opdrukken van Claude Bosc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23245 Australia 1953-1988. Prijs: € 250
Postfrisse collectie, redelijk compleet incl. betere zegels en series, ook veel blokken, (periode 1977-
79 mist), vanaf 1980 deels dubbel verzameld, in 2 Collecta albums. Leuke collectie! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23206 Azië ca. 1900-1990. Prijs: € 1675
Album en insteekboek met divers, postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Aziatische landen. 
Partij bevat o.a. (Michel no’s): China 736-738**, 741-743**, 874-881, 1117-1120*, 1150-1161*, 1162-
1167*, 1168-1173*, 1189-1194*, 1198-1201*, 1202-1206**, 1207-1211**, 1212*, 1213-1215*, 1221-
1224*, 1225-1227*, 1228-1231*, 1232-1237*, 1367-1372**, 1497-1501**, 1601-1604**, 1916-1919** 
(2x), Nepal, Tibet, oud Indiase Staten, Bhutan, Cambodja, Laos etc. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23299 België 1849-1965. Prijs: € 1150
Ongebruikte/gebruikte deels dubbele collectie, met veel oud beter materiaal aanwezig, kwalitatief 
zeer mooi klassiek, de betere uitgaven jaren 20/30 en 50, blokken, back of the book met betere uitga-
ven, ook Belgisch Congo en Luxemburg, in oud album. Mooie koop met zeer hoge cat.w.!! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23310 België 1849-2009! Prijs: € 6000
Schitterende vrijwel complete tot overcomplete collectie in zeer mooie kwaliteit, deels dubbel verza-
meld, zeer sterk klassiek deel met nr. 1/2 meervoudig, ongetand t/m 40c meervoudig, 1861: 1c t/m 
40c zonder watermerk ongebruikt met gom!!!! (OBP cat. 10.000+), Medaillons getand incl. 3x 40c 
ongebruikt,  1865/66 incl. 20c, 40c en 1fr ongebruikt(!!), 1869: 5fr (1 zegel met poststempel, 1 zegel 
met rolstempel), 1918 Rode Kruis hoge waarden postfris met keur, staalhelm, 1930 Orval opdrukken, 
1934 Madonna, blokken, boekjes, back of the book, doorlopend t/m 2009, in 6 albums. Schitterende 
collectie!!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23302 België 1897-1940. Prijs: € 1800
Meest postfrisse collectie met vele dure uitgaven w.o. 1912: 5fr met ondervelrand, 1915/20: 5 franken 
postfris (paar getinte vlekjes, cat.w. 2000 euro OBP!), 1919/20: 10fr staalhelm met plaatfout: sigaret in 
mond, 1928 Orval **, 1928 tentoonstelling opdrukken **, 1932 infanterie **, 1932 tbc**, 1933 Madonna 
gebruikt, 1934 tbc ** etc. in Davo album. Zeer hoge cat.w.!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23271 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 950
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte, complete collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 21-34*, 35-41, 35-41(**, nagegomd), 61-63**, 61-63 (2x), 68-
70*,71*, 72-73, 75-79*, 82-86*, 101-105*, blok 1* etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23351 Britse koloniën 1860-1980. Prijs: € 3750
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Britse koloniën 1860-1980 in 2 superdikke Minkus 
albums. Collectie bevat zeer veel materiaal van o.a. Australische Staten, Nieuw Zeeland, Nieuwe 
Hebriden, Noord Borneo, Soedan, Zuid Afrika etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23323 Buiten Europa 1850-1950. Prijs: € 3950
Prachtige meest gebruikte collectie van landen buiten Europa, met veel Azië w.o. goed China incl. 
2 grote draken, Japan, Hong Kong, Labuan en North Borneo, veel Engelse en Franse koloniën aan-
wezig, Afrikaanse landen, Australië en Staten etc. etc. opgezet in 5 banden. Mooi lot met veel beter 
klassiek materiaal aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23214 Ceylon 1857-1988. Prijs: € 850
Goed gevulde, gebruikte (meeste blokken postfris) collectie Ceylon 1857-1988 op zelfgemaakte bla-
den in Schaubek album. Collectie bevat mooi klassiek deel waarin ook betere zegels. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23200 Cocos Islands 1963-1985. Prijs: € 425
Voornamelijk postfrisse (paar oudere series met plakker) en gebruikte collectie Cocos Islands 1963-
1985 in 4 blanco albums. Tevens wat presentation packs, FDC’s en veldelen. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23333 Curaçao 1873-2003. Prijs: € 1000
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curaçao/Antillen 1873-2003 in in-
steekboek. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 12(*), 13-17*, 42-43, 75-81*, 89-99*, 104-120*, 136*, 
218-229**, 230-233, luchtpost 18-25**, 26-40, 41-44**, 45-52*, 82-88, port 7 (dunne plek), 31-33, etc. 
Verder veel moderner postfris materiaal.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23253 Curaçao particuliere scheepspost. Prijs: € 385
Stockblad met 21 ongebruikte en gebruikte particuliere scheepspost zegels van Curaçao 1864. Hoge 
cat. waarde.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23248 Cyprus 1955-1989. Prijs: € 200
Vrijwel complete, voornamelijk postfrisse collectie Cyprus 1955-1989 in Scott album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23286 Denemarken 1951-1985. Prijs: € 200
Ongebruikte collectie Denemarken 1951-1985 in blanco album, waarin ook wat postfris materiaal, 
enkele scheepsbrieven en wat Faeröer en Groenland.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23264 Denemarken stadspost 1870-1890. Prijs: € 425
Collectie van 242, voornamelijk gestempelde, lokaalzegels van Denemarken 1870-1890 in blanco 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23275 Duitse Zones. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte collectie Franse, Britse en Amerikaanse Zones in Kabe album. 
Collectie bevat veel beter materiaal, waaronder de beide ‘Hochwasserhilfe’ blokken van Saar. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23257 Duitsland sovjetzone. Prijs: € 525
Kabe album met een ongebruikte collectie Sovjetzone van Duitsland, waarin goed materiaal zoals 
Posta zegel van Saksen postfris en goede blokken van Thüringen. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23298 Engeland en koloniën 1840-1936. Prijs: € 3600
Goedgevulde gebruikte/ongebruikte collectie uit verzamelaar nalatenschap, beginnend met Engeland 
w.o. veel beter klassiek, meest nette kwaliteit, dan de Engelse koloniën van A-Z incl. veel bruikbaar 
materiaal, hogere waarden vanaf het klassieke deel, opgezet in 2 New Imperial albums.   

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23240 Engelse koloniën van oud tot nieuw.  Prijs: € 1200
Leuke ongebruikte/gebruikte verzamelingen Australië, New Zealand en Canada, van oud tot nieuw 
incl. vele betere zegels en series, ook toppers aanwezig, in 3 albums 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23263 Faeröer 1941-1997.  Prijs: € 280
Gebruikte collectie Faeröer 1941-1997 in Davo album met daarbij diverse stempels op Deense zegels 
(pakketkaarten).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23280 Frankrijk 1849-1976. Prijs: € 3100
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1976 in groot Yvert album. Alhoewel 
de collectie in wisselende kwaliteit is, bevat hij nog wel veel klassiek materiaal en veel betere zegels 
zoals (Yvert no’s): 169*, 182* (Bordeaux), 207*, 208*, 229-232*, 252*, 256*, 257A* (le Havre), 262*, 
269*, 308*, 321*, 354-355, 398*, port 13*, 23, blok 1* (blok heeft 2 vouwen, maar zegels zijn postfris), 
2* (zegels postfris), 3* (zegels postfris), etc. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23237 Griekenland 1861-1963. Prijs: € 500
Leuke ongebruikte/gebruikte uitgebreide verzameling, met veel en goed klassiek materiaal, beter ja-
ren 20/30, ook leuk gebieden en bezetting, in goedgevuld Leuchtturm album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23239 Hong Kong 1862-1979. Prijs: € 1000
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, zeer goedgevuld incl. beter klassiek, George 
VI ongebruikt en gebruikt t/m 10 dollar, 1948 Silver Wedding $ 10 ongebruikt, Elisabeth II incl. goede 
langlopende uitgaven, betere blokken etc. opgezet in blanco album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23261 Hongarije 1871-1944. Prijs: € 525
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Hongarije 1871-1944 in Schaubek album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 403-410*, 423-426*, 427-429*, 467-470*, 478-479* (Zeppelin), 484-487* 
(Madonna), 502-510*, 517-521*, blok 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6* etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23284 Hongarije 1871-1958. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1958 in Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 403-410*, 427-429*, 467-470*, 467-470, 478-
479*, 484-487, 502-510*, 517-521*, 528-537*, 985-992*, 1066-1068B* (ongetand), blok 1*, 2*, 2, 3*, 3, 
4, 10*, 11*, 20*, 21*, 22*, etc. Verder aardig deel Hongaarse gebieden aanwezig. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23297 Hyderabad postwaardestukken 1877-1948. Prijs: € 2500
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie postwaardestukken van Hyderabad 1877-1948 in 2 al-
bums. Collectie bestaat uit briefkaarten, offi ciële kaarten, enveloppen en aangetekende enveloppen. 
In totaal 182 items. Zeer mooie collectie!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23204 Ierland 1922-1989. Prijs: € 735
Goed gevulde, eerst ongebruikte, later postfrisse collectie Ierland 1922-1989 in White Ace album. 
Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23221 India 1882-1947. Prijs: € 635
Insteekboek met zegels van India 1882-1947, gebruikt in Pakistan (toen onderdeel van India). Partij 
bevat veel zegels, waaronder ook hoge waarden, met afstempelingen van b.v. Karachi, Lahore, 
Rawalpindi, Allahabad etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23292 India brieven 1880-1950. Prijs: € 325
Album met ca. 50 brieven, kaarten en postwaardestukken van India ca. 1880-1950 naar diverse, 
voornamelijk buitenlandse bestemmingen, waaronder Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Nederland etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23325 Indiase Staten 1884-1949. Prijs: € 15500
Ongelofelijke meest ongebruikte collectie, in de hoofdnummers redelijk tot zeer compleet in mooie, 
frisse kwaliteit, zeer veel dure zegels en series t/m de hoge waarden van de diverse staten, ook 
diverse variëteiten, kleurnuances, typen etc. etc. in album. Schitterende collectie met een enorme 
cataloguswaarde. Zelden tot nooit zo mooi aangeboden!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23279 Indonesië 1948-2003 Prijs: € 775
Rommelige, maar zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde collectie Indonesië 1948-2003 in 4 
blanco albums. Collectie bevat o.a. opdrukserie 1948 (ongebruikt/postfris en gebruikt), tempelserie 
postfris, Ris opdrukken ongebruikt, Riau opdrukken postfris, Tennis, Voetbal en Apenblokken postfris 
etc. Ook wat Japanse bezetting en interim-periode aanwezig. Mooie collectie, aanrader! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23287 Italië 1862-1984. Prijs: € 425
Aardig gevulde, eerst ongebruikte en gebruikte, later postfrisse collectie Italië 1862-1984 in Davo 
album. Collectie bevat ook wat Italiaanse koloniën en aardig Fiume. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23315 Italië blokken van vier 1863-1980. Prijs: € 2000
Prachtige en ongebruikelijke collectie postfris in blokken van 4, met veel oude betere series aanwezig, 
in meest mooie frisse kwaliteit, beter jaren 20/30 en 50, vele hooggenoteerde uitgaven, ook doublet-
ten en interessant back of the book, opgezet in 7 banden. Enorme cat.w. en zelden aangeboden! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23216 Italië brieven en documenten. Prijs: € 625
Twee ordners met ca. 300 oude brieven en documenten van Italië, waaronder pre-fi latelie, aardig 
fi scaal materiaal, leuke frankeringen etc. Leuk kavel voor de specialist! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23294 Kanaaleilanden FDC’s 1969-1996. Prijs: € 400
Uitgebreide collectie FDC’s van Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey, Alderney) en Isle of Man van 1969 
tot 1996 in 15 (!) albums. De collectie bevat tevens de bezettingsuitgaven van de 2e wereldoorlog op 
brief.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23291 Landbouw. Prijs: € 465
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Landbouw in 2 blanco Davo albums. Collectie bevat 
o.a. aardig bloemen en planten, waaronder China chrysanten 1960-1961 (gemengd postfris, onge-
bruikt en gebruikt), aardig Hongarije met ook ongetand materiaal etc. Hoge cat. waarde! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23198 Liechtenstein 1912-1971. Prijs: € 350
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1971 in Safe album. 
Koopje!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23316 Liechtenstein 1912-1999. Prijs: € 1800
Postfrisse/gebruikte collectie incl. veel betere uitgaven vooroorlogs, deels zowel postfris als gebruikt 
aanwezig, vanaf 1936 vrijwel geheel compleet postfris en vrijwel geheel compleet gebruikt aanwezig 
incl. blokken, ook veel velletjes aanwezig + een collectie Maximumkaarten vanaf het begin (incl. de 
schaarse uitgaven), in 5 albums. Zeer hoge cat.w. en nominale waarde! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23303 Luxemburg 1852-1981. Prijs: € 2000
**/*/0 deels dubbele collectie, vrijwel compleet met goed klassiek w.o. nr. 1 en 2 meervoudig, 1859: 
2c t/m 40c, 1865/71: 1c t/m 1 franc, 1923 blok 1 ongebruikt (getint), de goede series jaren 30 gebruikt 
w.o. intellectuelen serie mooi gebruikt, ook betere dienstopdrukken, vanaf 1945 postfris compleet, in 
2 dure Leuchtturm albums. Mooie collectie met zeer hoge cat.w. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23202 Midden Oosten ca. 1889-2000. Prijs: € 425
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte partij Midden Oosten in blanco Schaubek album, waarin o.a. 
Syrië, Libanon, Israël, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23295 Monaco 1948-1988. Prijs: € 465
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Monaco 1948-1988 in 2 grote Yvert albums. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23238 Montserrat 1935-1979. Prijs: € 375
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Montserrat 1935-1979 in blanco album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23229 Nauru 1916-1960. Prijs: € 600
Mooie ongebruikte collectie Nauru 1916-1960 in map. Bevat o.a. (Stanley Gibbons no’s): 1-11*, 20*, 
21*, 22*, 23*, 26-39*, 48-56*.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23254 Nederland 1852 halfrondstempels. Prijs: € 425
Stockblad met 12 halfrondstempels op Nederland 1852, waarbij wat betere stempels. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23306 Nederland 1852-1968. Prijs: € 5350
Kwalitatief zeer mooie ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, met zeer veel extra’s, 1/3 meer-
voudig incl. ongebruikte nr. 1 met cert., 7/8/10 ongebruikt, 7/12 gebruikt, 13/18 zeer uitgebreid en 
veel ongebruikt, 19/29 incl. veel ongebruikt, 30/48 incl. 2x ongebruikte 46, mooie nr. 80 ongebruikt, 
61c in blok van 4 postfris(!), 90/101, 104/105, 130/131, Konijnenburg, En Face serie * (lage waarden 
postfris), veel roltanding, luchtposten compleet, port, brandkast compleet, telegram incl. 2x 2gld, 
Internering 1/2, postbewijs (mist 2 gld) etc. etc. in oud Unie album. Mooie koop met heel veel schaar-
se zegels en een enorme cataloguswaarde!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  

Smits_A4_mei15.indd   1 3/04/15   13:56

INFORMATIEBON

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

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

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

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

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

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

Interessegebieden .........................................................................
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O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst
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met mij op via tel. nr..................................................

!

23276 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1250
Insteekboek met een uitgebreide voorraad kleinrondstempels van Nederland, waaronder veel betere 
stempels. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 12000 euro.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23334 Nederland roltanding. Prijs: € 500
Complete (op no. 32 na) gestempelde collectie roltanding van Nederland op albumbladen in map. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23335 Nederland roltanding. Prijs: € 500
Complete (op no. 32 na) gestempelde collectie roltanding van Nederland op albumbladen in map. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23277 Nederland stempels. Prijs: € 750
Album met divers stempelmateriaal van Nederland, waaronder puntstempels, gummistempels, trein-
stempels, langstempels, gelegenheidsstempels etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23278 Nederland stempels. Prijs: € 425
Insteekboek met ruim 700 zegels van Nederland met aardige puntstempels, kleinrondstempels en 
grootrondstempels.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23300 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1250
**/*/0 vrijwel complete collectie incl. vele betere zegels en series, nr. 1 in paar, nr. 2, Willem II se-
rie t/m 2 1/2gld + tandingen, Java en Buiten Bezit opdrukken, Bandoeng en Jubileum 1923 series, 
1940/41 incl. 25gld gebruikt, dienst opdrukken incl. 12 1/2ct en 15ct kopstaand, 1 gulden met dienst 
kopstaand gebruikt (zeldzaam zegel!!), port incl. nr. 1, brandkast serie ongebruikt etc. in duur Lindner 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23226 Nederlands Indië stempels. Prijs: € 450
Collectie vierkantstempels Nederlands Indië in 2 albums. In totaal ruim 650 zegels, netjes beschre-
ven.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23337 Nederlands Indië/Indonesië 1870-2009. Prijs: € 800
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indië/Indonesië 1870-2009 
in 3 Davo luxe albums. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): Nederlands Indië 21(*), 78*, 97f (1 gulden, 
bezit buiten), etc. Verder Indonesië, voornamelijk postfris, zonder de dure series (zoals RIS en Riau) 
vrijwel compleet, inclusief diverse extra velletjes, alle goede blokken (zoals tennis, voetbal, apen) etc. 
Zeer hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23336 Nederlandse Antillen 1950-2008. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse (paar series met plakker) collectie Nederlandse Antillen 
1950-2008 in Davo album. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23341 Nederlandse Antillen 1991-1999. Prijs: € 150
Complete, postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1991-1999 in Davo album, waarin ook wat extra 
brugparen.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23350 Nepal 1881-2006.  Prijs: € 1450
Zeer goed gevulde, dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nepal 1881-
2006 in 5 luxe Lindner albums. Collectie is vanaf 1949 ogenschijnlijk geheel compleet (zowel postfris 
als gebruikt) en bevat naast 30 klassieke zegels, zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 59-67**, 
59-67, 67-79**, 67-79, 80-91**, 80-91, 92-96**, 92-96, 98-109**, 98-109, 115-128**, 115-128, 139**, 
139, etc. en veel brieven en FDC’s, waaronder ook betere series. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. 
waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23228 New Zealand 1875-1960. Prijs: € 4000
Schitterende ongebruikte kwaliteitsverzameling, zeer veel betere zegels en series, nadruk op de offi-
cials met stamp duty 1906/14: 4sh, 9sh, 15sh, 1931/5:1sh3d t/m 10sh, 15sh, 25sh, 1 pond, 3 pond en 
5 pond, 1939 opdrukken 3/5, 5/6, 11sh en 22sh, decimale waarden t/m 10 dollar, schitterend lot met 
enorm veel zeldzame zegels en een gigantische cataloguswaarde!!! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23285 Nieuw Caledonië 1960-1989. Prijs: € 635
Postfrisse en ongebruikte collectie Nieuw Caledonië 1960-1989 op stockbladen in ringband, waarin 
ook doubletten en ongetand materiaal. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 295-301*, 308-311**, 312**, 
321** (2x), 325**, 326* (ongetand), 327* (ongetand), 332-335** (2x), 345-350**, luchtpost 73*, 76** (2x), 
80**, 92-94**, 96**, 97**, 98-100**, 103**, 105**, 108**, 110-111**, 124**, blok 2* (2x), 3**, etc. Ook wat 
kleurproeven aanwezig. Mooie partij, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23256 Noorwegen 1855-1999. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, gebruikte collectie Noorwegen 1855-1999 in Davo 
album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1 (2x), 2-5, 6-10, 11-15, 16-21, 22-31 (no. 28 met certificaat), 
72-74, 109-115, 159-161, 236, 251X, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23272 Oostenrijk 1850-1961. Prijs: € 4150
Zeer goed gevulde, deels dubbel verzamelde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-
1961 in Schaubek album. Collectie bevat een zeer mooi en uitgebreid klassiek deel en veel betere ze-
gels zoals (Michel no’s): 161-177*, 418-424*, 433-441*, 433-441, 442-446*, 442-446, 466*, 467*, 468-
487*, 498-511*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529*, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 555A-556A* 
(beide Wipa zegels), 557-562*, 588* (Dolfuss), 693-696*, port 132-158*, etc. Verder goed Oostenrijkse 
gebieden aanwezig zoals Kreta, Levant, K.u.K. veldpost 1-21*, 1-21U* (ongetand, spiegeldruk), Servië 
etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23207 Oostenrijk padvinders. Prijs: € 220
Collectie van ca. 280 brieven van Oostenrijk 1936-2007 met het thema scouts. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23338 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1960. Prijs: € 1250
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1960 in 
Davo album. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): Nederlands Indië 5(*), 8*, 14(*), 21(*), 30* (nagegomd), 
77a(*), 97*, 165*, 166, 262*, 265**, dienst 25*, Curaçao 24*, 26-28*, 35-41(*), 42-43, 75-81*, 104-119* 
(119 zonder gom), 152*, 232*, luchtpost 18-25*, 86, Suriname  8(*), 9(*), 10(*), 14(*), 15(*), 16-20(*), 23-
28(*), 34-36(*), 60-64(*), 104-110*, etc. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23304 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 975
Schitterende postfrisse collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook 
specimen opdrukken, de schaarse 1995 emergency opdrukken deels gespecialiseerd etc. etc. in 
Leuchtturm album. Enorme cat.w.!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23209 Portugal 1912-1984. Prijs: € 635
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1912-1984 in 3 albums. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 316-346*, 586-588*, 681-688*, 714-719*, 720-723**, 748-751*, 825-
828*, 835-843**, 892-897**, blok 7**, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23210 Portugal en Spanje ca. 1854-1963. Prijs: € 1050
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte (maar ook wat gestempeld) collectie Portugal en Spanje in dik 
Scott album. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook beter zoals (Michel no’s): Portugal 
440-454* (451 ontbreekt), 599*, 622-629*, 681-688**, 693-700**, 850-853**, 892-897**, blok 8**, 13**, 
Spanje 582-591*, 712*, 928**, 930*, 989-993*, 998-1002**, 1003-1007**, 1070**, blok 13**, 14**, 15**, 
16**, 17**, 18**, dienst 20-29** etc. Collectie bevat verder veel Portugese koloniën zoals Angola, 
Mozambique, Macao (o.a. 358*, 359**, 360-361*, 375-382**, 388-390**, 391-393*), etc. Mooie collec-
tie, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23243 Royal Wedding 1981. Prijs: € 300
Zeer mooie postfrisse collectie van dit sprookjeshuwelijk, landen A-Z incl. series, blokken, velletjes en 
boekjes, ook diverse variëteiten aanwezig, in 5 dure speciale album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23281 Rusland en Baltische Staten. Prijs: € 850
Twee insteekboeken met voornamelijk ouder ongebruikt en gebruikt materiaal van Rusland en wat Bal-
tische Staten, waarin betere zegels en ook wat brieven/kaarten.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23251 Rusland stempels. Prijs: € 1250
Mooie partij stempels op klassieke zegels van Rusland, waarbij beter materiaal op albumbladen in 
map. In totaal 299 zegels.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23205 Russische ijsbrekers 1959-2010. Prijs: € 275
Collectie Russische ijsbrekers op postzegels, kaarten, brieven etc. Zeer goed geïllustreerd met ook 
veel foto’s op ca. 100 zelfgemaakte bladen in album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23250 San Marino 1877-1980. Prijs: € 225
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie San Marino 1877-1980 in Schaubek 
album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8 kopstaande opdruk, 9, 49*, 59, 60, 97*, 98*, 125-130*, 
350*, 379-386*, 396*, 700**, port 1-9*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23332 San Marino poststukken. Prijs: € 365
Album met poststukken van San Marino, waaronder FDC’s (inclusief velletjes), ansichtkaarten, com-
plete series op brief etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23322 Scandinavië 1851-1980. Prijs: € 2750
Mooie meest gebruikte verzamelingen Noorwegen incl. 1855 t/m 1868 series compleet, Zweden 
w.o. 1924 UPU etc., tevens mooie Denemarken collectie w.o. vele betere zegels en series, Faeröer 
1940/41 op briefstukjes, Groenland, opgezet in 3 goedgevulde albums. Zeer hoge cat.w.! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23339 Suriname 1871-1995. Prijs: € 750
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie 
Suriname 1871-1995 in insteekboek. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 14(*), 15(*), 34-36, 57*, 60-
64(*), 87-99*, 100-103*, 115*, 117*, 167-174*, 175-178*, 280-283**, 308** (blok 1), 309-311**, lucht-
post 8-14* (Do. X met certificaat), 24-26*, port 7(*) type 4, 9-14(*), 15-16(*), etc. Verder veel postfris 
materiaal. Zeer hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23340 Suriname 1890-1975. Prijs: € 150
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Suriname 1890-1975 in Davo cristal 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23220 USA 1860-2002. Prijs: € 625
Uitgebreide, gestempelde collectie USA 1860-2002 in 3 Davo albums. Collectie bevat zeer veel ma-
teriaal, waaronder ook zeer veel (moderne) blokken.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23293 USA 1972-2001.  Prijs: € 325
Uitgebreide, postfrisse collectie blokken van 4 van USA 1972-2001 in 15 (!) speciale American 
Commemorative Collection albums.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23249 Vaticaan 1929-1984. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Vaticaan 1929-1984 in Davo album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23252 Vaticaan luchtpost 1938-1978. Prijs: € 325
Stockblad met voornamelijk ongebruikte luchtpostzegels van Vaticaan 1938-1978. Bevat betere ze-
gels zoals (Michel no’s): 147-148*, 161-162*, 185-186*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23215 Verenigde Naties 1951-2008. Prijs: € 350
Postfrisse en ongebruikte collectie Verenigde Naties 1951-2008 in 2 albums. Collectie bevat New 
York, Genève en Wenen. Tevens wat materiaal van Kosovo aanwezig en een Untea serie van 
Nederlands Nieuw Guinea (met plakker).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23201 Wereld vluchtelingenjaar. Prijs: € 235
Album met postfrisse series en FDC’s van diverse landen ter gelegenheid van het wereld vluchtelin-
genjaar 1960. Veel materiaal!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23262 Württemberg 1851-1919. Prijs: € 1350
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Württemberg in album. Collectie bevat veel beter mate-
riaal, waaronder diverse 18 kreuzer zegels. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23268 Zweden 1855-1987. Prijs: € 875
Goed gevulde, gebruikte collectie Zweden 1855-1987 in 2 Davo albums. Collectie bevat aardig klas-
siek materiaal en ook leuk back of the book zoals port, luchtpost, dienst etc. Ook wat poststukken 
aanwezig.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23255 Zweden 1855-1992. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 3 Davo cristal 
albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8, 26A, 85* (!), 86-96*, 144-158* (1e Upu serie, hoogste 
waarden met certificaat), 159-173* 9 (2e UPU serie), 221-226*, 227-238*, etc. Verder aardig dienst, 
port etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23267 Zweden 1858-2001. Prijs: € 200
Voornamelijk gebruikte collectie Zweden 1858-2001 in 2 blanco albums. Collectie bevat veel materi-
aal, waaronder ook veel doubletten.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23208 Zwitserland 1850-1968. Prijs: € 700
Aardig gevulde, deels dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 
1850-1968 in 3 Lindner albums. Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook betere zegels en enke-
le betere blokken.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23326 Zwitserland 1913-2005. Prijs: € 725
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1913-2005 in album en insteekboek. Partij 
bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 128-129, 132*, heel veel Pro Juventute en Pro Patria series, 
ook veel in blokken van 4, blok 2**, 4, 6*, 9*, 11*, 12*, 13*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst
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23290 Algerije 1962. Prijs: € 850
Insteekboek met een mooie speciaalverzameling EA opdrukken van Algerije 1962, waaronder vel-
deeltjes, brieven, opdrukafwijkingen zoals kopstaande opdruk, dubbele opdruk, etc. Tevens een 
Franse speciaal catalogus EA opdrukken van Claude Bosc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23245 Australia 1953-1988. Prijs: € 250
Postfrisse collectie, redelijk compleet incl. betere zegels en series, ook veel blokken, (periode 1977-
79 mist), vanaf 1980 deels dubbel verzameld, in 2 Collecta albums. Leuke collectie! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23206 Azië ca. 1900-1990. Prijs: € 1675
Album en insteekboek met divers, postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Aziatische landen. 
Partij bevat o.a. (Michel no’s): China 736-738**, 741-743**, 874-881, 1117-1120*, 1150-1161*, 1162-
1167*, 1168-1173*, 1189-1194*, 1198-1201*, 1202-1206**, 1207-1211**, 1212*, 1213-1215*, 1221-
1224*, 1225-1227*, 1228-1231*, 1232-1237*, 1367-1372**, 1497-1501**, 1601-1604**, 1916-1919** 
(2x), Nepal, Tibet, oud Indiase Staten, Bhutan, Cambodja, Laos etc. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23299 België 1849-1965. Prijs: € 1150
Ongebruikte/gebruikte deels dubbele collectie, met veel oud beter materiaal aanwezig, kwalitatief 
zeer mooi klassiek, de betere uitgaven jaren 20/30 en 50, blokken, back of the book met betere uitga-
ven, ook Belgisch Congo en Luxemburg, in oud album. Mooie koop met zeer hoge cat.w.!! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23310 België 1849-2009! Prijs: € 6000
Schitterende vrijwel complete tot overcomplete collectie in zeer mooie kwaliteit, deels dubbel verza-
meld, zeer sterk klassiek deel met nr. 1/2 meervoudig, ongetand t/m 40c meervoudig, 1861: 1c t/m 
40c zonder watermerk ongebruikt met gom!!!! (OBP cat. 10.000+), Medaillons getand incl. 3x 40c 
ongebruikt,  1865/66 incl. 20c, 40c en 1fr ongebruikt(!!), 1869: 5fr (1 zegel met poststempel, 1 zegel 
met rolstempel), 1918 Rode Kruis hoge waarden postfris met keur, staalhelm, 1930 Orval opdrukken, 
1934 Madonna, blokken, boekjes, back of the book, doorlopend t/m 2009, in 6 albums. Schitterende 
collectie!!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23302 België 1897-1940. Prijs: € 1800
Meest postfrisse collectie met vele dure uitgaven w.o. 1912: 5fr met ondervelrand, 1915/20: 5 franken 
postfris (paar getinte vlekjes, cat.w. 2000 euro OBP!), 1919/20: 10fr staalhelm met plaatfout: sigaret in 
mond, 1928 Orval **, 1928 tentoonstelling opdrukken **, 1932 infanterie **, 1932 tbc**, 1933 Madonna 
gebruikt, 1934 tbc ** etc. in Davo album. Zeer hoge cat.w.!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23271 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 950
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte, complete collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 21-34*, 35-41, 35-41(**, nagegomd), 61-63**, 61-63 (2x), 68-
70*,71*, 72-73, 75-79*, 82-86*, 101-105*, blok 1* etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23351 Britse koloniën 1860-1980. Prijs: € 3750
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Britse koloniën 1860-1980 in 2 superdikke Minkus 
albums. Collectie bevat zeer veel materiaal van o.a. Australische Staten, Nieuw Zeeland, Nieuwe 
Hebriden, Noord Borneo, Soedan, Zuid Afrika etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23323 Buiten Europa 1850-1950. Prijs: € 3950
Prachtige meest gebruikte collectie van landen buiten Europa, met veel Azië w.o. goed China incl. 
2 grote draken, Japan, Hong Kong, Labuan en North Borneo, veel Engelse en Franse koloniën aan-
wezig, Afrikaanse landen, Australië en Staten etc. etc. opgezet in 5 banden. Mooi lot met veel beter 
klassiek materiaal aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23214 Ceylon 1857-1988. Prijs: € 850
Goed gevulde, gebruikte (meeste blokken postfris) collectie Ceylon 1857-1988 op zelfgemaakte bla-
den in Schaubek album. Collectie bevat mooi klassiek deel waarin ook betere zegels. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23200 Cocos Islands 1963-1985. Prijs: € 425
Voornamelijk postfrisse (paar oudere series met plakker) en gebruikte collectie Cocos Islands 1963-
1985 in 4 blanco albums. Tevens wat presentation packs, FDC’s en veldelen. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23333 Curaçao 1873-2003. Prijs: € 1000
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curaçao/Antillen 1873-2003 in in-
steekboek. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 12(*), 13-17*, 42-43, 75-81*, 89-99*, 104-120*, 136*, 
218-229**, 230-233, luchtpost 18-25**, 26-40, 41-44**, 45-52*, 82-88, port 7 (dunne plek), 31-33, etc. 
Verder veel moderner postfris materiaal.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23253 Curaçao particuliere scheepspost. Prijs: € 385
Stockblad met 21 ongebruikte en gebruikte particuliere scheepspost zegels van Curaçao 1864. Hoge 
cat. waarde.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23248 Cyprus 1955-1989. Prijs: € 200
Vrijwel complete, voornamelijk postfrisse collectie Cyprus 1955-1989 in Scott album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23286 Denemarken 1951-1985. Prijs: € 200
Ongebruikte collectie Denemarken 1951-1985 in blanco album, waarin ook wat postfris materiaal, 
enkele scheepsbrieven en wat Faeröer en Groenland.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23264 Denemarken stadspost 1870-1890. Prijs: € 425
Collectie van 242, voornamelijk gestempelde, lokaalzegels van Denemarken 1870-1890 in blanco 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23275 Duitse Zones. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte collectie Franse, Britse en Amerikaanse Zones in Kabe album. 
Collectie bevat veel beter materiaal, waaronder de beide ‘Hochwasserhilfe’ blokken van Saar. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23257 Duitsland sovjetzone. Prijs: € 525
Kabe album met een ongebruikte collectie Sovjetzone van Duitsland, waarin goed materiaal zoals 
Posta zegel van Saksen postfris en goede blokken van Thüringen. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23298 Engeland en koloniën 1840-1936. Prijs: € 3600
Goedgevulde gebruikte/ongebruikte collectie uit verzamelaar nalatenschap, beginnend met Engeland 
w.o. veel beter klassiek, meest nette kwaliteit, dan de Engelse koloniën van A-Z incl. veel bruikbaar 
materiaal, hogere waarden vanaf het klassieke deel, opgezet in 2 New Imperial albums.   

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23240 Engelse koloniën van oud tot nieuw.  Prijs: € 1200
Leuke ongebruikte/gebruikte verzamelingen Australië, New Zealand en Canada, van oud tot nieuw 
incl. vele betere zegels en series, ook toppers aanwezig, in 3 albums 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23263 Faeröer 1941-1997.  Prijs: € 280
Gebruikte collectie Faeröer 1941-1997 in Davo album met daarbij diverse stempels op Deense zegels 
(pakketkaarten).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23280 Frankrijk 1849-1976. Prijs: € 3100
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1976 in groot Yvert album. Alhoewel 
de collectie in wisselende kwaliteit is, bevat hij nog wel veel klassiek materiaal en veel betere zegels 
zoals (Yvert no’s): 169*, 182* (Bordeaux), 207*, 208*, 229-232*, 252*, 256*, 257A* (le Havre), 262*, 
269*, 308*, 321*, 354-355, 398*, port 13*, 23, blok 1* (blok heeft 2 vouwen, maar zegels zijn postfris), 
2* (zegels postfris), 3* (zegels postfris), etc. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23237 Griekenland 1861-1963. Prijs: € 500
Leuke ongebruikte/gebruikte uitgebreide verzameling, met veel en goed klassiek materiaal, beter ja-
ren 20/30, ook leuk gebieden en bezetting, in goedgevuld Leuchtturm album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23239 Hong Kong 1862-1979. Prijs: € 1000
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, zeer goedgevuld incl. beter klassiek, George 
VI ongebruikt en gebruikt t/m 10 dollar, 1948 Silver Wedding $ 10 ongebruikt, Elisabeth II incl. goede 
langlopende uitgaven, betere blokken etc. opgezet in blanco album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23261 Hongarije 1871-1944. Prijs: € 525
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Hongarije 1871-1944 in Schaubek album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 403-410*, 423-426*, 427-429*, 467-470*, 478-479* (Zeppelin), 484-487* 
(Madonna), 502-510*, 517-521*, blok 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6* etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23284 Hongarije 1871-1958. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1958 in Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 403-410*, 427-429*, 467-470*, 467-470, 478-
479*, 484-487, 502-510*, 517-521*, 528-537*, 985-992*, 1066-1068B* (ongetand), blok 1*, 2*, 2, 3*, 3, 
4, 10*, 11*, 20*, 21*, 22*, etc. Verder aardig deel Hongaarse gebieden aanwezig. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23297 Hyderabad postwaardestukken 1877-1948. Prijs: € 2500
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie postwaardestukken van Hyderabad 1877-1948 in 2 al-
bums. Collectie bestaat uit briefkaarten, offi ciële kaarten, enveloppen en aangetekende enveloppen. 
In totaal 182 items. Zeer mooie collectie!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23204 Ierland 1922-1989. Prijs: € 735
Goed gevulde, eerst ongebruikte, later postfrisse collectie Ierland 1922-1989 in White Ace album. 
Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23221 India 1882-1947. Prijs: € 635
Insteekboek met zegels van India 1882-1947, gebruikt in Pakistan (toen onderdeel van India). Partij 
bevat veel zegels, waaronder ook hoge waarden, met afstempelingen van b.v. Karachi, Lahore, 
Rawalpindi, Allahabad etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23292 India brieven 1880-1950. Prijs: € 325
Album met ca. 50 brieven, kaarten en postwaardestukken van India ca. 1880-1950 naar diverse, 
voornamelijk buitenlandse bestemmingen, waaronder Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Nederland etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23325 Indiase Staten 1884-1949. Prijs: € 15500
Ongelofelijke meest ongebruikte collectie, in de hoofdnummers redelijk tot zeer compleet in mooie, 
frisse kwaliteit, zeer veel dure zegels en series t/m de hoge waarden van de diverse staten, ook 
diverse variëteiten, kleurnuances, typen etc. etc. in album. Schitterende collectie met een enorme 
cataloguswaarde. Zelden tot nooit zo mooi aangeboden!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23279 Indonesië 1948-2003 Prijs: € 775
Rommelige, maar zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde collectie Indonesië 1948-2003 in 4 
blanco albums. Collectie bevat o.a. opdrukserie 1948 (ongebruikt/postfris en gebruikt), tempelserie 
postfris, Ris opdrukken ongebruikt, Riau opdrukken postfris, Tennis, Voetbal en Apenblokken postfris 
etc. Ook wat Japanse bezetting en interim-periode aanwezig. Mooie collectie, aanrader! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23287 Italië 1862-1984. Prijs: € 425
Aardig gevulde, eerst ongebruikte en gebruikte, later postfrisse collectie Italië 1862-1984 in Davo 
album. Collectie bevat ook wat Italiaanse koloniën en aardig Fiume. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23315 Italië blokken van vier 1863-1980. Prijs: € 2000
Prachtige en ongebruikelijke collectie postfris in blokken van 4, met veel oude betere series aanwezig, 
in meest mooie frisse kwaliteit, beter jaren 20/30 en 50, vele hooggenoteerde uitgaven, ook doublet-
ten en interessant back of the book, opgezet in 7 banden. Enorme cat.w. en zelden aangeboden! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23216 Italië brieven en documenten. Prijs: € 625
Twee ordners met ca. 300 oude brieven en documenten van Italië, waaronder pre-fi latelie, aardig 
fi scaal materiaal, leuke frankeringen etc. Leuk kavel voor de specialist! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23294 Kanaaleilanden FDC’s 1969-1996. Prijs: € 400
Uitgebreide collectie FDC’s van Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey, Alderney) en Isle of Man van 1969 
tot 1996 in 15 (!) albums. De collectie bevat tevens de bezettingsuitgaven van de 2e wereldoorlog op 
brief.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23291 Landbouw. Prijs: € 465
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Landbouw in 2 blanco Davo albums. Collectie bevat 
o.a. aardig bloemen en planten, waaronder China chrysanten 1960-1961 (gemengd postfris, onge-
bruikt en gebruikt), aardig Hongarije met ook ongetand materiaal etc. Hoge cat. waarde! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23198 Liechtenstein 1912-1971. Prijs: € 350
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1971 in Safe album. 
Koopje!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23316 Liechtenstein 1912-1999. Prijs: € 1800
Postfrisse/gebruikte collectie incl. veel betere uitgaven vooroorlogs, deels zowel postfris als gebruikt 
aanwezig, vanaf 1936 vrijwel geheel compleet postfris en vrijwel geheel compleet gebruikt aanwezig 
incl. blokken, ook veel velletjes aanwezig + een collectie Maximumkaarten vanaf het begin (incl. de 
schaarse uitgaven), in 5 albums. Zeer hoge cat.w. en nominale waarde! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23303 Luxemburg 1852-1981. Prijs: € 2000
**/*/0 deels dubbele collectie, vrijwel compleet met goed klassiek w.o. nr. 1 en 2 meervoudig, 1859: 
2c t/m 40c, 1865/71: 1c t/m 1 franc, 1923 blok 1 ongebruikt (getint), de goede series jaren 30 gebruikt 
w.o. intellectuelen serie mooi gebruikt, ook betere dienstopdrukken, vanaf 1945 postfris compleet, in 
2 dure Leuchtturm albums. Mooie collectie met zeer hoge cat.w. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23202 Midden Oosten ca. 1889-2000. Prijs: € 425
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte partij Midden Oosten in blanco Schaubek album, waarin o.a. 
Syrië, Libanon, Israël, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23295 Monaco 1948-1988. Prijs: € 465
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Monaco 1948-1988 in 2 grote Yvert albums. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23238 Montserrat 1935-1979. Prijs: € 375
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Montserrat 1935-1979 in blanco album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23229 Nauru 1916-1960. Prijs: € 600
Mooie ongebruikte collectie Nauru 1916-1960 in map. Bevat o.a. (Stanley Gibbons no’s): 1-11*, 20*, 
21*, 22*, 23*, 26-39*, 48-56*.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23254 Nederland 1852 halfrondstempels. Prijs: € 425
Stockblad met 12 halfrondstempels op Nederland 1852, waarbij wat betere stempels. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23306 Nederland 1852-1968. Prijs: € 5350
Kwalitatief zeer mooie ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, met zeer veel extra’s, 1/3 meer-
voudig incl. ongebruikte nr. 1 met cert., 7/8/10 ongebruikt, 7/12 gebruikt, 13/18 zeer uitgebreid en 
veel ongebruikt, 19/29 incl. veel ongebruikt, 30/48 incl. 2x ongebruikte 46, mooie nr. 80 ongebruikt, 
61c in blok van 4 postfris(!), 90/101, 104/105, 130/131, Konijnenburg, En Face serie * (lage waarden 
postfris), veel roltanding, luchtposten compleet, port, brandkast compleet, telegram incl. 2x 2gld, 
Internering 1/2, postbewijs (mist 2 gld) etc. etc. in oud Unie album. Mooie koop met heel veel schaar-
se zegels en een enorme cataloguswaarde!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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23276 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1250
Insteekboek met een uitgebreide voorraad kleinrondstempels van Nederland, waaronder veel betere 
stempels. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 12000 euro.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23334 Nederland roltanding. Prijs: € 500
Complete (op no. 32 na) gestempelde collectie roltanding van Nederland op albumbladen in map. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23335 Nederland roltanding. Prijs: € 500
Complete (op no. 32 na) gestempelde collectie roltanding van Nederland op albumbladen in map. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23277 Nederland stempels. Prijs: € 750
Album met divers stempelmateriaal van Nederland, waaronder puntstempels, gummistempels, trein-
stempels, langstempels, gelegenheidsstempels etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23278 Nederland stempels. Prijs: € 425
Insteekboek met ruim 700 zegels van Nederland met aardige puntstempels, kleinrondstempels en 
grootrondstempels.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23300 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1250
**/*/0 vrijwel complete collectie incl. vele betere zegels en series, nr. 1 in paar, nr. 2, Willem II se-
rie t/m 2 1/2gld + tandingen, Java en Buiten Bezit opdrukken, Bandoeng en Jubileum 1923 series, 
1940/41 incl. 25gld gebruikt, dienst opdrukken incl. 12 1/2ct en 15ct kopstaand, 1 gulden met dienst 
kopstaand gebruikt (zeldzaam zegel!!), port incl. nr. 1, brandkast serie ongebruikt etc. in duur Lindner 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23226 Nederlands Indië stempels. Prijs: € 450
Collectie vierkantstempels Nederlands Indië in 2 albums. In totaal ruim 650 zegels, netjes beschre-
ven.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23337 Nederlands Indië/Indonesië 1870-2009. Prijs: € 800
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indië/Indonesië 1870-2009 
in 3 Davo luxe albums. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): Nederlands Indië 21(*), 78*, 97f (1 gulden, 
bezit buiten), etc. Verder Indonesië, voornamelijk postfris, zonder de dure series (zoals RIS en Riau) 
vrijwel compleet, inclusief diverse extra velletjes, alle goede blokken (zoals tennis, voetbal, apen) etc. 
Zeer hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23336 Nederlandse Antillen 1950-2008. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse (paar series met plakker) collectie Nederlandse Antillen 
1950-2008 in Davo album. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23341 Nederlandse Antillen 1991-1999. Prijs: € 150
Complete, postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1991-1999 in Davo album, waarin ook wat extra 
brugparen.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23350 Nepal 1881-2006.  Prijs: € 1450
Zeer goed gevulde, dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nepal 1881-
2006 in 5 luxe Lindner albums. Collectie is vanaf 1949 ogenschijnlijk geheel compleet (zowel postfris 
als gebruikt) en bevat naast 30 klassieke zegels, zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 59-67**, 
59-67, 67-79**, 67-79, 80-91**, 80-91, 92-96**, 92-96, 98-109**, 98-109, 115-128**, 115-128, 139**, 
139, etc. en veel brieven en FDC’s, waaronder ook betere series. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. 
waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23228 New Zealand 1875-1960. Prijs: € 4000
Schitterende ongebruikte kwaliteitsverzameling, zeer veel betere zegels en series, nadruk op de offi-
cials met stamp duty 1906/14: 4sh, 9sh, 15sh, 1931/5:1sh3d t/m 10sh, 15sh, 25sh, 1 pond, 3 pond en 
5 pond, 1939 opdrukken 3/5, 5/6, 11sh en 22sh, decimale waarden t/m 10 dollar, schitterend lot met 
enorm veel zeldzame zegels en een gigantische cataloguswaarde!!! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23285 Nieuw Caledonië 1960-1989. Prijs: € 635
Postfrisse en ongebruikte collectie Nieuw Caledonië 1960-1989 op stockbladen in ringband, waarin 
ook doubletten en ongetand materiaal. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 295-301*, 308-311**, 312**, 
321** (2x), 325**, 326* (ongetand), 327* (ongetand), 332-335** (2x), 345-350**, luchtpost 73*, 76** (2x), 
80**, 92-94**, 96**, 97**, 98-100**, 103**, 105**, 108**, 110-111**, 124**, blok 2* (2x), 3**, etc. Ook wat 
kleurproeven aanwezig. Mooie partij, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23256 Noorwegen 1855-1999. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, gebruikte collectie Noorwegen 1855-1999 in Davo 
album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1 (2x), 2-5, 6-10, 11-15, 16-21, 22-31 (no. 28 met certificaat), 
72-74, 109-115, 159-161, 236, 251X, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23272 Oostenrijk 1850-1961. Prijs: € 4150
Zeer goed gevulde, deels dubbel verzamelde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-
1961 in Schaubek album. Collectie bevat een zeer mooi en uitgebreid klassiek deel en veel betere ze-
gels zoals (Michel no’s): 161-177*, 418-424*, 433-441*, 433-441, 442-446*, 442-446, 466*, 467*, 468-
487*, 498-511*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529*, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 555A-556A* 
(beide Wipa zegels), 557-562*, 588* (Dolfuss), 693-696*, port 132-158*, etc. Verder goed Oostenrijkse 
gebieden aanwezig zoals Kreta, Levant, K.u.K. veldpost 1-21*, 1-21U* (ongetand, spiegeldruk), Servië 
etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23207 Oostenrijk padvinders. Prijs: € 220
Collectie van ca. 280 brieven van Oostenrijk 1936-2007 met het thema scouts. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23338 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1960. Prijs: € 1250
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1960 in 
Davo album. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): Nederlands Indië 5(*), 8*, 14(*), 21(*), 30* (nagegomd), 
77a(*), 97*, 165*, 166, 262*, 265**, dienst 25*, Curaçao 24*, 26-28*, 35-41(*), 42-43, 75-81*, 104-119* 
(119 zonder gom), 152*, 232*, luchtpost 18-25*, 86, Suriname  8(*), 9(*), 10(*), 14(*), 15(*), 16-20(*), 23-
28(*), 34-36(*), 60-64(*), 104-110*, etc. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23304 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 975
Schitterende postfrisse collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook 
specimen opdrukken, de schaarse 1995 emergency opdrukken deels gespecialiseerd etc. etc. in 
Leuchtturm album. Enorme cat.w.!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23209 Portugal 1912-1984. Prijs: € 635
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1912-1984 in 3 albums. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 316-346*, 586-588*, 681-688*, 714-719*, 720-723**, 748-751*, 825-
828*, 835-843**, 892-897**, blok 7**, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23210 Portugal en Spanje ca. 1854-1963. Prijs: € 1050
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte (maar ook wat gestempeld) collectie Portugal en Spanje in dik 
Scott album. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook beter zoals (Michel no’s): Portugal 
440-454* (451 ontbreekt), 599*, 622-629*, 681-688**, 693-700**, 850-853**, 892-897**, blok 8**, 13**, 
Spanje 582-591*, 712*, 928**, 930*, 989-993*, 998-1002**, 1003-1007**, 1070**, blok 13**, 14**, 15**, 
16**, 17**, 18**, dienst 20-29** etc. Collectie bevat verder veel Portugese koloniën zoals Angola, 
Mozambique, Macao (o.a. 358*, 359**, 360-361*, 375-382**, 388-390**, 391-393*), etc. Mooie collec-
tie, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23243 Royal Wedding 1981. Prijs: € 300
Zeer mooie postfrisse collectie van dit sprookjeshuwelijk, landen A-Z incl. series, blokken, velletjes en 
boekjes, ook diverse variëteiten aanwezig, in 5 dure speciale album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23281 Rusland en Baltische Staten. Prijs: € 850
Twee insteekboeken met voornamelijk ouder ongebruikt en gebruikt materiaal van Rusland en wat Bal-
tische Staten, waarin betere zegels en ook wat brieven/kaarten.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23251 Rusland stempels. Prijs: € 1250
Mooie partij stempels op klassieke zegels van Rusland, waarbij beter materiaal op albumbladen in 
map. In totaal 299 zegels.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23205 Russische ijsbrekers 1959-2010. Prijs: € 275
Collectie Russische ijsbrekers op postzegels, kaarten, brieven etc. Zeer goed geïllustreerd met ook 
veel foto’s op ca. 100 zelfgemaakte bladen in album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23250 San Marino 1877-1980. Prijs: € 225
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie San Marino 1877-1980 in Schaubek 
album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8 kopstaande opdruk, 9, 49*, 59, 60, 97*, 98*, 125-130*, 
350*, 379-386*, 396*, 700**, port 1-9*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23332 San Marino poststukken. Prijs: € 365
Album met poststukken van San Marino, waaronder FDC’s (inclusief velletjes), ansichtkaarten, com-
plete series op brief etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23322 Scandinavië 1851-1980. Prijs: € 2750
Mooie meest gebruikte verzamelingen Noorwegen incl. 1855 t/m 1868 series compleet, Zweden 
w.o. 1924 UPU etc., tevens mooie Denemarken collectie w.o. vele betere zegels en series, Faeröer 
1940/41 op briefstukjes, Groenland, opgezet in 3 goedgevulde albums. Zeer hoge cat.w.! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23339 Suriname 1871-1995. Prijs: € 750
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie 
Suriname 1871-1995 in insteekboek. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 14(*), 15(*), 34-36, 57*, 60-
64(*), 87-99*, 100-103*, 115*, 117*, 167-174*, 175-178*, 280-283**, 308** (blok 1), 309-311**, lucht-
post 8-14* (Do. X met certificaat), 24-26*, port 7(*) type 4, 9-14(*), 15-16(*), etc. Verder veel postfris 
materiaal. Zeer hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23340 Suriname 1890-1975. Prijs: € 150
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Suriname 1890-1975 in Davo cristal 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23220 USA 1860-2002. Prijs: € 625
Uitgebreide, gestempelde collectie USA 1860-2002 in 3 Davo albums. Collectie bevat zeer veel ma-
teriaal, waaronder ook zeer veel (moderne) blokken.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23293 USA 1972-2001.  Prijs: € 325
Uitgebreide, postfrisse collectie blokken van 4 van USA 1972-2001 in 15 (!) speciale American 
Commemorative Collection albums.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23249 Vaticaan 1929-1984. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Vaticaan 1929-1984 in Davo album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23252 Vaticaan luchtpost 1938-1978. Prijs: € 325
Stockblad met voornamelijk ongebruikte luchtpostzegels van Vaticaan 1938-1978. Bevat betere ze-
gels zoals (Michel no’s): 147-148*, 161-162*, 185-186*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23215 Verenigde Naties 1951-2008. Prijs: € 350
Postfrisse en ongebruikte collectie Verenigde Naties 1951-2008 in 2 albums. Collectie bevat New 
York, Genève en Wenen. Tevens wat materiaal van Kosovo aanwezig en een Untea serie van 
Nederlands Nieuw Guinea (met plakker).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23201 Wereld vluchtelingenjaar. Prijs: € 235
Album met postfrisse series en FDC’s van diverse landen ter gelegenheid van het wereld vluchtelin-
genjaar 1960. Veel materiaal!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23262 Württemberg 1851-1919. Prijs: € 1350
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Württemberg in album. Collectie bevat veel beter mate-
riaal, waaronder diverse 18 kreuzer zegels. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23268 Zweden 1855-1987. Prijs: € 875
Goed gevulde, gebruikte collectie Zweden 1855-1987 in 2 Davo albums. Collectie bevat aardig klas-
siek materiaal en ook leuk back of the book zoals port, luchtpost, dienst etc. Ook wat poststukken 
aanwezig.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23255 Zweden 1855-1992. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 3 Davo cristal 
albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8, 26A, 85* (!), 86-96*, 144-158* (1e Upu serie, hoogste 
waarden met certificaat), 159-173* 9 (2e UPU serie), 221-226*, 227-238*, etc. Verder aardig dienst, 
port etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23267 Zweden 1858-2001. Prijs: € 200
Voornamelijk gebruikte collectie Zweden 1858-2001 in 2 blanco albums. Collectie bevat veel materi-
aal, waaronder ook veel doubletten.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23208 Zwitserland 1850-1968. Prijs: € 700
Aardig gevulde, deels dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 
1850-1968 in 3 Lindner albums. Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook betere zegels en enke-
le betere blokken.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23326 Zwitserland 1913-2005. Prijs: € 725
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1913-2005 in album en insteekboek. Partij 
bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 128-129, 132*, heel veel Pro Juventute en Pro Patria series, 
ook veel in blokken van 4, blok 2**, 4, 6*, 9*, 11*, 12*, 13*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst
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Smits Philately
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein

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

WWW.FILATELIE.NET  -  WWW.STAMPSONTHEWEB.COM

23290 Algerije 1962. Prijs: € 850
Insteekboek met een mooie speciaalverzameling EA opdrukken van Algerije 1962, waaronder vel-
deeltjes, brieven, opdrukafwijkingen zoals kopstaande opdruk, dubbele opdruk, etc. Tevens een 
Franse speciaal catalogus EA opdrukken van Claude Bosc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23245 Australia 1953-1988. Prijs: € 250
Postfrisse collectie, redelijk compleet incl. betere zegels en series, ook veel blokken, (periode 1977-
79 mist), vanaf 1980 deels dubbel verzameld, in 2 Collecta albums. Leuke collectie! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23206 Azië ca. 1900-1990. Prijs: € 1675
Album en insteekboek met divers, postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Aziatische landen. 
Partij bevat o.a. (Michel no’s): China 736-738**, 741-743**, 874-881, 1117-1120*, 1150-1161*, 1162-
1167*, 1168-1173*, 1189-1194*, 1198-1201*, 1202-1206**, 1207-1211**, 1212*, 1213-1215*, 1221-
1224*, 1225-1227*, 1228-1231*, 1232-1237*, 1367-1372**, 1497-1501**, 1601-1604**, 1916-1919** 
(2x), Nepal, Tibet, oud Indiase Staten, Bhutan, Cambodja, Laos etc. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23299 België 1849-1965. Prijs: € 1150
Ongebruikte/gebruikte deels dubbele collectie, met veel oud beter materiaal aanwezig, kwalitatief 
zeer mooi klassiek, de betere uitgaven jaren 20/30 en 50, blokken, back of the book met betere uitga-
ven, ook Belgisch Congo en Luxemburg, in oud album. Mooie koop met zeer hoge cat.w.!! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23310 België 1849-2009! Prijs: € 6000
Schitterende vrijwel complete tot overcomplete collectie in zeer mooie kwaliteit, deels dubbel verza-
meld, zeer sterk klassiek deel met nr. 1/2 meervoudig, ongetand t/m 40c meervoudig, 1861: 1c t/m 
40c zonder watermerk ongebruikt met gom!!!! (OBP cat. 10.000+), Medaillons getand incl. 3x 40c 
ongebruikt,  1865/66 incl. 20c, 40c en 1fr ongebruikt(!!), 1869: 5fr (1 zegel met poststempel, 1 zegel 
met rolstempel), 1918 Rode Kruis hoge waarden postfris met keur, staalhelm, 1930 Orval opdrukken, 
1934 Madonna, blokken, boekjes, back of the book, doorlopend t/m 2009, in 6 albums. Schitterende 
collectie!!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23302 België 1897-1940. Prijs: € 1800
Meest postfrisse collectie met vele dure uitgaven w.o. 1912: 5fr met ondervelrand, 1915/20: 5 franken 
postfris (paar getinte vlekjes, cat.w. 2000 euro OBP!), 1919/20: 10fr staalhelm met plaatfout: sigaret in 
mond, 1928 Orval **, 1928 tentoonstelling opdrukken **, 1932 infanterie **, 1932 tbc**, 1933 Madonna 
gebruikt, 1934 tbc ** etc. in Davo album. Zeer hoge cat.w.!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23271 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 950
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte, complete collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 21-34*, 35-41, 35-41(**, nagegomd), 61-63**, 61-63 (2x), 68-
70*,71*, 72-73, 75-79*, 82-86*, 101-105*, blok 1* etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23351 Britse koloniën 1860-1980. Prijs: € 3750
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Britse koloniën 1860-1980 in 2 superdikke Minkus 
albums. Collectie bevat zeer veel materiaal van o.a. Australische Staten, Nieuw Zeeland, Nieuwe 
Hebriden, Noord Borneo, Soedan, Zuid Afrika etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23323 Buiten Europa 1850-1950. Prijs: € 3950
Prachtige meest gebruikte collectie van landen buiten Europa, met veel Azië w.o. goed China incl. 
2 grote draken, Japan, Hong Kong, Labuan en North Borneo, veel Engelse en Franse koloniën aan-
wezig, Afrikaanse landen, Australië en Staten etc. etc. opgezet in 5 banden. Mooi lot met veel beter 
klassiek materiaal aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23214 Ceylon 1857-1988. Prijs: € 850
Goed gevulde, gebruikte (meeste blokken postfris) collectie Ceylon 1857-1988 op zelfgemaakte bla-
den in Schaubek album. Collectie bevat mooi klassiek deel waarin ook betere zegels. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23200 Cocos Islands 1963-1985. Prijs: € 425
Voornamelijk postfrisse (paar oudere series met plakker) en gebruikte collectie Cocos Islands 1963-
1985 in 4 blanco albums. Tevens wat presentation packs, FDC’s en veldelen. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23333 Curaçao 1873-2003. Prijs: € 1000
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curaçao/Antillen 1873-2003 in in-
steekboek. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 12(*), 13-17*, 42-43, 75-81*, 89-99*, 104-120*, 136*, 
218-229**, 230-233, luchtpost 18-25**, 26-40, 41-44**, 45-52*, 82-88, port 7 (dunne plek), 31-33, etc. 
Verder veel moderner postfris materiaal.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23253 Curaçao particuliere scheepspost. Prijs: € 385
Stockblad met 21 ongebruikte en gebruikte particuliere scheepspost zegels van Curaçao 1864. Hoge 
cat. waarde.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23248 Cyprus 1955-1989. Prijs: € 200
Vrijwel complete, voornamelijk postfrisse collectie Cyprus 1955-1989 in Scott album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23286 Denemarken 1951-1985. Prijs: € 200
Ongebruikte collectie Denemarken 1951-1985 in blanco album, waarin ook wat postfris materiaal, 
enkele scheepsbrieven en wat Faeröer en Groenland.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23264 Denemarken stadspost 1870-1890. Prijs: € 425
Collectie van 242, voornamelijk gestempelde, lokaalzegels van Denemarken 1870-1890 in blanco 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23275 Duitse Zones. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte collectie Franse, Britse en Amerikaanse Zones in Kabe album. 
Collectie bevat veel beter materiaal, waaronder de beide ‘Hochwasserhilfe’ blokken van Saar. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23257 Duitsland sovjetzone. Prijs: € 525
Kabe album met een ongebruikte collectie Sovjetzone van Duitsland, waarin goed materiaal zoals 
Posta zegel van Saksen postfris en goede blokken van Thüringen. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23298 Engeland en koloniën 1840-1936. Prijs: € 3600
Goedgevulde gebruikte/ongebruikte collectie uit verzamelaar nalatenschap, beginnend met Engeland 
w.o. veel beter klassiek, meest nette kwaliteit, dan de Engelse koloniën van A-Z incl. veel bruikbaar 
materiaal, hogere waarden vanaf het klassieke deel, opgezet in 2 New Imperial albums.   

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23240 Engelse koloniën van oud tot nieuw.  Prijs: € 1200
Leuke ongebruikte/gebruikte verzamelingen Australië, New Zealand en Canada, van oud tot nieuw 
incl. vele betere zegels en series, ook toppers aanwezig, in 3 albums 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23263 Faeröer 1941-1997.  Prijs: € 280
Gebruikte collectie Faeröer 1941-1997 in Davo album met daarbij diverse stempels op Deense zegels 
(pakketkaarten).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23280 Frankrijk 1849-1976. Prijs: € 3100
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1976 in groot Yvert album. Alhoewel 
de collectie in wisselende kwaliteit is, bevat hij nog wel veel klassiek materiaal en veel betere zegels 
zoals (Yvert no’s): 169*, 182* (Bordeaux), 207*, 208*, 229-232*, 252*, 256*, 257A* (le Havre), 262*, 
269*, 308*, 321*, 354-355, 398*, port 13*, 23, blok 1* (blok heeft 2 vouwen, maar zegels zijn postfris), 
2* (zegels postfris), 3* (zegels postfris), etc. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23237 Griekenland 1861-1963. Prijs: € 500
Leuke ongebruikte/gebruikte uitgebreide verzameling, met veel en goed klassiek materiaal, beter ja-
ren 20/30, ook leuk gebieden en bezetting, in goedgevuld Leuchtturm album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23239 Hong Kong 1862-1979. Prijs: € 1000
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, zeer goedgevuld incl. beter klassiek, George 
VI ongebruikt en gebruikt t/m 10 dollar, 1948 Silver Wedding $ 10 ongebruikt, Elisabeth II incl. goede 
langlopende uitgaven, betere blokken etc. opgezet in blanco album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23261 Hongarije 1871-1944. Prijs: € 525
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Hongarije 1871-1944 in Schaubek album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 403-410*, 423-426*, 427-429*, 467-470*, 478-479* (Zeppelin), 484-487* 
(Madonna), 502-510*, 517-521*, blok 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6* etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23284 Hongarije 1871-1958. Prijs: € 1250
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1958 in Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 403-410*, 427-429*, 467-470*, 467-470, 478-
479*, 484-487, 502-510*, 517-521*, 528-537*, 985-992*, 1066-1068B* (ongetand), blok 1*, 2*, 2, 3*, 3, 
4, 10*, 11*, 20*, 21*, 22*, etc. Verder aardig deel Hongaarse gebieden aanwezig. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23297 Hyderabad postwaardestukken 1877-1948. Prijs: € 2500
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie postwaardestukken van Hyderabad 1877-1948 in 2 al-
bums. Collectie bestaat uit briefkaarten, offi ciële kaarten, enveloppen en aangetekende enveloppen. 
In totaal 182 items. Zeer mooie collectie!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23204 Ierland 1922-1989. Prijs: € 735
Goed gevulde, eerst ongebruikte, later postfrisse collectie Ierland 1922-1989 in White Ace album. 
Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23221 India 1882-1947. Prijs: € 635
Insteekboek met zegels van India 1882-1947, gebruikt in Pakistan (toen onderdeel van India). Partij 
bevat veel zegels, waaronder ook hoge waarden, met afstempelingen van b.v. Karachi, Lahore, 
Rawalpindi, Allahabad etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23292 India brieven 1880-1950. Prijs: € 325
Album met ca. 50 brieven, kaarten en postwaardestukken van India ca. 1880-1950 naar diverse, 
voornamelijk buitenlandse bestemmingen, waaronder Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Nederland etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23325 Indiase Staten 1884-1949. Prijs: € 15500
Ongelofelijke meest ongebruikte collectie, in de hoofdnummers redelijk tot zeer compleet in mooie, 
frisse kwaliteit, zeer veel dure zegels en series t/m de hoge waarden van de diverse staten, ook 
diverse variëteiten, kleurnuances, typen etc. etc. in album. Schitterende collectie met een enorme 
cataloguswaarde. Zelden tot nooit zo mooi aangeboden!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23279 Indonesië 1948-2003 Prijs: € 775
Rommelige, maar zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde collectie Indonesië 1948-2003 in 4 
blanco albums. Collectie bevat o.a. opdrukserie 1948 (ongebruikt/postfris en gebruikt), tempelserie 
postfris, Ris opdrukken ongebruikt, Riau opdrukken postfris, Tennis, Voetbal en Apenblokken postfris 
etc. Ook wat Japanse bezetting en interim-periode aanwezig. Mooie collectie, aanrader! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23287 Italië 1862-1984. Prijs: € 425
Aardig gevulde, eerst ongebruikte en gebruikte, later postfrisse collectie Italië 1862-1984 in Davo 
album. Collectie bevat ook wat Italiaanse koloniën en aardig Fiume. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23315 Italië blokken van vier 1863-1980. Prijs: € 2000
Prachtige en ongebruikelijke collectie postfris in blokken van 4, met veel oude betere series aanwezig, 
in meest mooie frisse kwaliteit, beter jaren 20/30 en 50, vele hooggenoteerde uitgaven, ook doublet-
ten en interessant back of the book, opgezet in 7 banden. Enorme cat.w. en zelden aangeboden! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23216 Italië brieven en documenten. Prijs: € 625
Twee ordners met ca. 300 oude brieven en documenten van Italië, waaronder pre-fi latelie, aardig 
fi scaal materiaal, leuke frankeringen etc. Leuk kavel voor de specialist! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23294 Kanaaleilanden FDC’s 1969-1996. Prijs: € 400
Uitgebreide collectie FDC’s van Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey, Alderney) en Isle of Man van 1969 
tot 1996 in 15 (!) albums. De collectie bevat tevens de bezettingsuitgaven van de 2e wereldoorlog op 
brief.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23291 Landbouw. Prijs: € 465
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Landbouw in 2 blanco Davo albums. Collectie bevat 
o.a. aardig bloemen en planten, waaronder China chrysanten 1960-1961 (gemengd postfris, onge-
bruikt en gebruikt), aardig Hongarije met ook ongetand materiaal etc. Hoge cat. waarde! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23198 Liechtenstein 1912-1971. Prijs: € 350
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1971 in Safe album. 
Koopje!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23316 Liechtenstein 1912-1999. Prijs: € 1800
Postfrisse/gebruikte collectie incl. veel betere uitgaven vooroorlogs, deels zowel postfris als gebruikt 
aanwezig, vanaf 1936 vrijwel geheel compleet postfris en vrijwel geheel compleet gebruikt aanwezig 
incl. blokken, ook veel velletjes aanwezig + een collectie Maximumkaarten vanaf het begin (incl. de 
schaarse uitgaven), in 5 albums. Zeer hoge cat.w. en nominale waarde! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23303 Luxemburg 1852-1981. Prijs: € 2000
**/*/0 deels dubbele collectie, vrijwel compleet met goed klassiek w.o. nr. 1 en 2 meervoudig, 1859: 
2c t/m 40c, 1865/71: 1c t/m 1 franc, 1923 blok 1 ongebruikt (getint), de goede series jaren 30 gebruikt 
w.o. intellectuelen serie mooi gebruikt, ook betere dienstopdrukken, vanaf 1945 postfris compleet, in 
2 dure Leuchtturm albums. Mooie collectie met zeer hoge cat.w. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23202 Midden Oosten ca. 1889-2000. Prijs: € 425
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte partij Midden Oosten in blanco Schaubek album, waarin o.a. 
Syrië, Libanon, Israël, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23295 Monaco 1948-1988. Prijs: € 465
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Monaco 1948-1988 in 2 grote Yvert albums. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23238 Montserrat 1935-1979. Prijs: € 375
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Montserrat 1935-1979 in blanco album. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23229 Nauru 1916-1960. Prijs: € 600
Mooie ongebruikte collectie Nauru 1916-1960 in map. Bevat o.a. (Stanley Gibbons no’s): 1-11*, 20*, 
21*, 22*, 23*, 26-39*, 48-56*.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23254 Nederland 1852 halfrondstempels. Prijs: € 425
Stockblad met 12 halfrondstempels op Nederland 1852, waarbij wat betere stempels. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23306 Nederland 1852-1968. Prijs: € 5350
Kwalitatief zeer mooie ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, met zeer veel extra’s, 1/3 meer-
voudig incl. ongebruikte nr. 1 met cert., 7/8/10 ongebruikt, 7/12 gebruikt, 13/18 zeer uitgebreid en 
veel ongebruikt, 19/29 incl. veel ongebruikt, 30/48 incl. 2x ongebruikte 46, mooie nr. 80 ongebruikt, 
61c in blok van 4 postfris(!), 90/101, 104/105, 130/131, Konijnenburg, En Face serie * (lage waarden 
postfris), veel roltanding, luchtposten compleet, port, brandkast compleet, telegram incl. 2x 2gld, 
Internering 1/2, postbewijs (mist 2 gld) etc. etc. in oud Unie album. Mooie koop met heel veel schaar-
se zegels en een enorme cataloguswaarde!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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INFORMATIEBON
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Postcode.................... Plaats ........................................................

Geboortedatum .............................................................................
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Interessegebieden .........................................................................

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

Kies één van onderstaande mogelijkheden:

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

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

!

23276 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1250
Insteekboek met een uitgebreide voorraad kleinrondstempels van Nederland, waaronder veel betere 
stempels. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 12000 euro.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23334 Nederland roltanding. Prijs: € 500
Complete (op no. 32 na) gestempelde collectie roltanding van Nederland op albumbladen in map. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23335 Nederland roltanding. Prijs: € 500
Complete (op no. 32 na) gestempelde collectie roltanding van Nederland op albumbladen in map. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23277 Nederland stempels. Prijs: € 750
Album met divers stempelmateriaal van Nederland, waaronder puntstempels, gummistempels, trein-
stempels, langstempels, gelegenheidsstempels etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23278 Nederland stempels. Prijs: € 425
Insteekboek met ruim 700 zegels van Nederland met aardige puntstempels, kleinrondstempels en 
grootrondstempels.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23300 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1250
**/*/0 vrijwel complete collectie incl. vele betere zegels en series, nr. 1 in paar, nr. 2, Willem II se-
rie t/m 2 1/2gld + tandingen, Java en Buiten Bezit opdrukken, Bandoeng en Jubileum 1923 series, 
1940/41 incl. 25gld gebruikt, dienst opdrukken incl. 12 1/2ct en 15ct kopstaand, 1 gulden met dienst 
kopstaand gebruikt (zeldzaam zegel!!), port incl. nr. 1, brandkast serie ongebruikt etc. in duur Lindner 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23226 Nederlands Indië stempels. Prijs: € 450
Collectie vierkantstempels Nederlands Indië in 2 albums. In totaal ruim 650 zegels, netjes beschre-
ven.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23337 Nederlands Indië/Indonesië 1870-2009. Prijs: € 800
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indië/Indonesië 1870-2009 
in 3 Davo luxe albums. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): Nederlands Indië 21(*), 78*, 97f (1 gulden, 
bezit buiten), etc. Verder Indonesië, voornamelijk postfris, zonder de dure series (zoals RIS en Riau) 
vrijwel compleet, inclusief diverse extra velletjes, alle goede blokken (zoals tennis, voetbal, apen) etc. 
Zeer hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23336 Nederlandse Antillen 1950-2008. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse (paar series met plakker) collectie Nederlandse Antillen 
1950-2008 in Davo album. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23341 Nederlandse Antillen 1991-1999. Prijs: € 150
Complete, postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1991-1999 in Davo album, waarin ook wat extra 
brugparen.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23350 Nepal 1881-2006.  Prijs: € 1450
Zeer goed gevulde, dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nepal 1881-
2006 in 5 luxe Lindner albums. Collectie is vanaf 1949 ogenschijnlijk geheel compleet (zowel postfris 
als gebruikt) en bevat naast 30 klassieke zegels, zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 59-67**, 
59-67, 67-79**, 67-79, 80-91**, 80-91, 92-96**, 92-96, 98-109**, 98-109, 115-128**, 115-128, 139**, 
139, etc. en veel brieven en FDC’s, waaronder ook betere series. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. 
waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23228 New Zealand 1875-1960. Prijs: € 4000
Schitterende ongebruikte kwaliteitsverzameling, zeer veel betere zegels en series, nadruk op de offi-
cials met stamp duty 1906/14: 4sh, 9sh, 15sh, 1931/5:1sh3d t/m 10sh, 15sh, 25sh, 1 pond, 3 pond en 
5 pond, 1939 opdrukken 3/5, 5/6, 11sh en 22sh, decimale waarden t/m 10 dollar, schitterend lot met 
enorm veel zeldzame zegels en een gigantische cataloguswaarde!!! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23285 Nieuw Caledonië 1960-1989. Prijs: € 635
Postfrisse en ongebruikte collectie Nieuw Caledonië 1960-1989 op stockbladen in ringband, waarin 
ook doubletten en ongetand materiaal. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 295-301*, 308-311**, 312**, 
321** (2x), 325**, 326* (ongetand), 327* (ongetand), 332-335** (2x), 345-350**, luchtpost 73*, 76** (2x), 
80**, 92-94**, 96**, 97**, 98-100**, 103**, 105**, 108**, 110-111**, 124**, blok 2* (2x), 3**, etc. Ook wat 
kleurproeven aanwezig. Mooie partij, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23256 Noorwegen 1855-1999. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, gebruikte collectie Noorwegen 1855-1999 in Davo 
album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1 (2x), 2-5, 6-10, 11-15, 16-21, 22-31 (no. 28 met certificaat), 
72-74, 109-115, 159-161, 236, 251X, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23272 Oostenrijk 1850-1961. Prijs: € 4150
Zeer goed gevulde, deels dubbel verzamelde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-
1961 in Schaubek album. Collectie bevat een zeer mooi en uitgebreid klassiek deel en veel betere ze-
gels zoals (Michel no’s): 161-177*, 418-424*, 433-441*, 433-441, 442-446*, 442-446, 466*, 467*, 468-
487*, 498-511*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529*, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 555A-556A* 
(beide Wipa zegels), 557-562*, 588* (Dolfuss), 693-696*, port 132-158*, etc. Verder goed Oostenrijkse 
gebieden aanwezig zoals Kreta, Levant, K.u.K. veldpost 1-21*, 1-21U* (ongetand, spiegeldruk), Servië 
etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23207 Oostenrijk padvinders. Prijs: € 220
Collectie van ca. 280 brieven van Oostenrijk 1936-2007 met het thema scouts. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23338 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1960. Prijs: € 1250
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1960 in 
Davo album. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): Nederlands Indië 5(*), 8*, 14(*), 21(*), 30* (nagegomd), 
77a(*), 97*, 165*, 166, 262*, 265**, dienst 25*, Curaçao 24*, 26-28*, 35-41(*), 42-43, 75-81*, 104-119* 
(119 zonder gom), 152*, 232*, luchtpost 18-25*, 86, Suriname  8(*), 9(*), 10(*), 14(*), 15(*), 16-20(*), 23-
28(*), 34-36(*), 60-64(*), 104-110*, etc. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23304 Papua New Guinea 1952-1995. Prijs: € 975
Schitterende postfrisse collectie, voor 99% compleet in mooie kwaliteit incl. alle goede series, ook 
specimen opdrukken, de schaarse 1995 emergency opdrukken deels gespecialiseerd etc. etc. in 
Leuchtturm album. Enorme cat.w.!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23209 Portugal 1912-1984. Prijs: € 635
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1912-1984 in 3 albums. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 316-346*, 586-588*, 681-688*, 714-719*, 720-723**, 748-751*, 825-
828*, 835-843**, 892-897**, blok 7**, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23210 Portugal en Spanje ca. 1854-1963. Prijs: € 1050
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte (maar ook wat gestempeld) collectie Portugal en Spanje in dik 
Scott album. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook beter zoals (Michel no’s): Portugal 
440-454* (451 ontbreekt), 599*, 622-629*, 681-688**, 693-700**, 850-853**, 892-897**, blok 8**, 13**, 
Spanje 582-591*, 712*, 928**, 930*, 989-993*, 998-1002**, 1003-1007**, 1070**, blok 13**, 14**, 15**, 
16**, 17**, 18**, dienst 20-29** etc. Collectie bevat verder veel Portugese koloniën zoals Angola, 
Mozambique, Macao (o.a. 358*, 359**, 360-361*, 375-382**, 388-390**, 391-393*), etc. Mooie collec-
tie, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23243 Royal Wedding 1981. Prijs: € 300
Zeer mooie postfrisse collectie van dit sprookjeshuwelijk, landen A-Z incl. series, blokken, velletjes en 
boekjes, ook diverse variëteiten aanwezig, in 5 dure speciale album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23281 Rusland en Baltische Staten. Prijs: € 850
Twee insteekboeken met voornamelijk ouder ongebruikt en gebruikt materiaal van Rusland en wat Bal-
tische Staten, waarin betere zegels en ook wat brieven/kaarten.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23251 Rusland stempels. Prijs: € 1250
Mooie partij stempels op klassieke zegels van Rusland, waarbij beter materiaal op albumbladen in 
map. In totaal 299 zegels.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23205 Russische ijsbrekers 1959-2010. Prijs: € 275
Collectie Russische ijsbrekers op postzegels, kaarten, brieven etc. Zeer goed geïllustreerd met ook 
veel foto’s op ca. 100 zelfgemaakte bladen in album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23250 San Marino 1877-1980. Prijs: € 225
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie San Marino 1877-1980 in Schaubek 
album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8 kopstaande opdruk, 9, 49*, 59, 60, 97*, 98*, 125-130*, 
350*, 379-386*, 396*, 700**, port 1-9*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23332 San Marino poststukken. Prijs: € 365
Album met poststukken van San Marino, waaronder FDC’s (inclusief velletjes), ansichtkaarten, com-
plete series op brief etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23322 Scandinavië 1851-1980. Prijs: € 2750
Mooie meest gebruikte verzamelingen Noorwegen incl. 1855 t/m 1868 series compleet, Zweden 
w.o. 1924 UPU etc., tevens mooie Denemarken collectie w.o. vele betere zegels en series, Faeröer 
1940/41 op briefstukjes, Groenland, opgezet in 3 goedgevulde albums. Zeer hoge cat.w.! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23339 Suriname 1871-1995. Prijs: € 750
Zeer goed gevulde, enigszins gespecialiseerde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie 
Suriname 1871-1995 in insteekboek. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 14(*), 15(*), 34-36, 57*, 60-
64(*), 87-99*, 100-103*, 115*, 117*, 167-174*, 175-178*, 280-283**, 308** (blok 1), 309-311**, lucht-
post 8-14* (Do. X met certificaat), 24-26*, port 7(*) type 4, 9-14(*), 15-16(*), etc. Verder veel postfris 
materiaal. Zeer hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23340 Suriname 1890-1975. Prijs: € 150
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Suriname 1890-1975 in Davo cristal 
album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23220 USA 1860-2002. Prijs: € 625
Uitgebreide, gestempelde collectie USA 1860-2002 in 3 Davo albums. Collectie bevat zeer veel ma-
teriaal, waaronder ook zeer veel (moderne) blokken.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23293 USA 1972-2001.  Prijs: € 325
Uitgebreide, postfrisse collectie blokken van 4 van USA 1972-2001 in 15 (!) speciale American 
Commemorative Collection albums.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23249 Vaticaan 1929-1984. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Vaticaan 1929-1984 in Davo album. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23252 Vaticaan luchtpost 1938-1978. Prijs: € 325
Stockblad met voornamelijk ongebruikte luchtpostzegels van Vaticaan 1938-1978. Bevat betere ze-
gels zoals (Michel no’s): 147-148*, 161-162*, 185-186*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23215 Verenigde Naties 1951-2008. Prijs: € 350
Postfrisse en ongebruikte collectie Verenigde Naties 1951-2008 in 2 albums. Collectie bevat New 
York, Genève en Wenen. Tevens wat materiaal van Kosovo aanwezig en een Untea serie van 
Nederlands Nieuw Guinea (met plakker).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23201 Wereld vluchtelingenjaar. Prijs: € 235
Album met postfrisse series en FDC’s van diverse landen ter gelegenheid van het wereld vluchtelin-
genjaar 1960. Veel materiaal!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23262 Württemberg 1851-1919. Prijs: € 1350
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Württemberg in album. Collectie bevat veel beter mate-
riaal, waaronder diverse 18 kreuzer zegels. Hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23268 Zweden 1855-1987. Prijs: € 875
Goed gevulde, gebruikte collectie Zweden 1855-1987 in 2 Davo albums. Collectie bevat aardig klas-
siek materiaal en ook leuk back of the book zoals port, luchtpost, dienst etc. Ook wat poststukken 
aanwezig.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23255 Zweden 1855-1992. Prijs: € 1650
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 3 Davo cristal 
albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 8, 26A, 85* (!), 86-96*, 144-158* (1e Upu serie, hoogste 
waarden met certificaat), 159-173* 9 (2e UPU serie), 221-226*, 227-238*, etc. Verder aardig dienst, 
port etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23267 Zweden 1858-2001. Prijs: € 200
Voornamelijk gebruikte collectie Zweden 1858-2001 in 2 blanco albums. Collectie bevat veel materi-
aal, waaronder ook veel doubletten.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23208 Zwitserland 1850-1968. Prijs: € 700
Aardig gevulde, deels dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 
1850-1968 in 3 Lindner albums. Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook betere zegels en enke-
le betere blokken.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23326 Zwitserland 1913-2005. Prijs: € 725
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1913-2005 in album en insteekboek. Partij 
bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 128-129, 132*, heel veel Pro Juventute en Pro Patria series, 
ook veel in blokken van 4, blok 2**, 4, 6*, 9*, 11*, 12*, 13*, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst
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London 2015
Over een week begint de grote FEPA-tentoon-
stelling in Londen. Van 13-16 mei, in het 
Business Design Centre. Wie zich tevoren goed 
wil voorbereiden, kan op de site alle informa-
tie vinden, waaronder een plattegrond en de 
namen van alle deelnemende standhouders.

Er is in Londen een 
grote literatuur-
klasse. De AIJP, de 
wereldvereniging van 
filatelistische jour-
nalisten en auteurs, 
heeft een uitgebreide 
catalogus hiervan uit-
gebracht, compleet 
met alle relevante 
(bestel)gegevens. 
Deze catalogus is op 

de tentoonstelling verkrijgbaar, maar ook te 
downloaden vanaf de tentoonstellingswebsite.
www.london2015.net 

Onder behoorlijke belangstelling 
 kwamen de drie sprekers, ieder met 
een beamer-presentatie, aan het 
woord. De onderwerpen waren zeer 
divers: 

Rien de Jong, De postgeschiedenis van 
 Waddinxveen
Ruud Verberne, Bijzondere opties 
 Nederland verzamelen

Hans van der Horst,  WOII, Duitse 
post censuur op verbindingen met 
Nederland

De driekoppige jury (Jan Cees van 
Duin (voorzitter), Ben de Deugd en 
Bert van Teijlingen) wezen Hans van 
der Horst als winnaar aan. Conform 
het reglement  eindigden de andere 
kandidaten ex aequo als tweede.  

Eerste Brieven
beurs lezing

 

DE F I L AT ELIE

U
IT

 D
E WERELD VA

N

Op zaterdag 4 april, de tweede dag van de 22e editie 
van De Brievenbeurs in Gouda, werd de eerste editie 
van de Brievenbeurslezing gehouden. 

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 Verenigingsblad-
prijs!) die in aanmerking willen komen voor de 

sponsorprijs (€ 100) voor de ‘beste auteur’. 
Verenigingen en auteurs die aan de wedstrijd wil-
len 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 nummer als het een artikel betreft) aan de 
secretaris per post worden teruggezonden. Het 
gaat om de nummers 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. Formulieren die na 
14 juli worden ontvangen kunnen helaas niet in 
behandeling worden genomen. De redactie wenst 
u alvast veel succes met uw inzending!

FILATELIE

Hans van der Horst (r) 
krijgt de cheque van 

€ 100 uitgereikt door 
Bert Oosterloo, penning-

meester van Stichting 
De Brievenbeurs.

Class 2:  
History and Organisations 
 2.5 Toussaint, Jo, “Hier 
wollen wir stillstehen und 
das Brandenburger Tor und 
die darauf stehende Victoria 
betrachten.”(Heinrich Heine)
 2.6 Dehé John, A City Wall 
of Water
 2.9 Webers, Hai, Geteiltes 
Europa im zwanzigsten 
Jahrhundert   
 2.10 Groeneveld, Jeffrey, 
The four Dutch Queens, 
their duty and servitude to 

the Netherlands 

Class 3:
Man and Everyday Life
3.5 van Duin, Jan Cees,  
Dutch Everyday Life

Class 5:
Transport und Technology
5.2 Limmen-Stegemeyer, 
E.M.A., Illuminated guards on 
the coast 
5.3 Helling, N.F., The motor
cycle, nostalgia and use

Class 7:
Animals and Plants
7.1 Douwstra, Sijtze,  
Millions of years of nature 
encapsulated in stone

Nederlandse deelnemers ECTP
In het aprilnummer werd melding gemaakt 
van zowel de Briefmarkenmesse in Essen (met 
ECTP), maar het verband met London 2015 werd 
niet gelegd. En, er is wel degelijk een verband. De 
thematische klasse wordt namelijk niet in Lon-

den tentoongesteld, maar in Essen. Uitsluitend 
de winnaars van Esssen kunnen hun collectie 
ook in Londen tonen. Overigens wordt in Londen 
niet opnieuw gejureerd.
De Nederlandse deelnemers aan de ECTP zijn:
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U leest momenteel in de vijfde Filatelie van dit 
jaar. Vanzelfsprekend hoop ik dat de nieuwe 
opmaak, waarmee we het jaar begonnen zijn, 

in de smaak valt.
Natuurlijk, het zal wennen geweest zijn, maar met 
deze vijfde uitgave nieuwe stijl denk ik dat het inmid-
dels al vertrouwd zal zijn. Neemt u nog eens een num-
mer van verleden jaar in de hand om oud en nieuw 
met elkaar te vergelijken.

Zoals aangekondigd staat er nog een verandering op 
stapel. Ingaande het januarinummer 2016 zal het blad 
namelijk bij een andere drukker gedrukt worden. 
De eerste proeven van de nieuwe drukker zijn veel 
 belovend. Het zal een ware metamorfose worden 
van het blad. Niet alleen dat de opmaak dan volledig 
tot zijn recht zal komen, ook de afbeeldingen zullen 
kwalitatief van zeer hoge kwaliteit zijn. 

Het bereiken van deze kwaliteit heeft voor een 
belangrijk deel zijn oorzaak in het drukproces (van 
rotatieoffset naar vellenoffset), van houthoudend 
 papier naar houtvrij papier en van raster 70 naar 
 raster 100. Al deze ingrediënten zijn plus plus, waar-
door uiteindelijk een eindresultaat bereikt zal worden 
wat er mag zijn.

De nieuwe drukker brengt niet alleen maar voordelen 
met zich mee, maar ‘de nadelen’ kunnen we met z’n 
allen verhelpen. Wat er niet in zit komt er niet uit. Dit 
is een heel basaal principe, maar zal ingaande het ja-
nuarinummer werkelijkheid worden. Om tot dit goede 
resultaat te komen zal het basismateriaal, de scans en 
afbeeldingen die de auteur aanlevert, van goede kwa-
liteit dienen te zijn. In vele gevallen zullen de auteurs 
de werkwijze voor het maken van de  afbeeldingen 
moeten aanpassen. Was tot nu toe scannen op 300dpi 
voldoende, voor de nieuwe drukker zal dat 350dpi 
moeten zijn.

Tot nu toe werd er nog wel eens een oogje dichtge-
knepen als de resolutie onder de 300dpi was. Dat 
kan niet meer bij de nieuwe drukker, omdat – door de 
verbeterde druk – dit direct zichtbaar zal zijn bij het 
eindresultaat. Om alvast aan de nieuwe standaard te 
wennen, worden de auteurs verzocht om vanaf heden 
op 350 dpi te scannen.
Heeft u problemen met het maken van goede scans? 
Mijn deur staat altijd open!

De maand mei is een drukke postzegelmaand. Aller-
eerst  van 7-9 de vijfentwintigste Briefmarkenmesse 
in het Duitse Essen en dan van 13-16 de internatio-
nale FEPA (Europese) tentoonstelling London 2015. 
Internationale tentoonstellingen, en zeker in Europa, 
zijn tegenwoordig dun gezaaid. De vorige was in 2012 
in het Duitse Mainz en na Londen moet u weer tot 
2017 wachten op de Finlandia 2017 in Tampere.  

De Belgische Bpost gaat inkrimpen. Dit heeft tot 
gevolg dat, opmerkelijk genoeg, bij de eigen Zegel-
drukkerij in Mechelen de eigen ontwerpers zullen 
worden ontslagen. Juist de eigen ontwerpers waren 
een belangrijk argument voor de Zegeldrukkerij om 
ook buitenlandse klanten binnen te halen.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Op 21 maart jl. vond een 
 bijzondere vorm van samen-
werking plaats in Stadskanaal.

De Nederlandse Vereniging voor Themati-
sche Filatelie, Postzegelvereniging ‘De Ka-
naalstreek’ en de Studiegroep Particuliere 
Postbezorging organiseerden voor hun 
leden een contactdag annex thematische 
ruilbeurs.
Een groot aantal handelaren hadden 
voor deze dag speciaal hun thematisch 
materiaal meegenomen, waar flink in werd 
gezocht en goed werd verkocht.
’s Middags gaf de heer Arnold van Berkel, 

secretaris van de NVTF, een lezing met 
als onderwerp ‘Entartete Musik’, geheel in 
het teken van het thematisch verzamelen, 
met alle daarbij behorende filatelistische 
elementen en ondersteund met muziek 
behorende bij de getoonde postzegels, 
poststukken en stempels.
Gedurende de hele dag kwamen verzame-
laars en andere belangstellenden langs en 
werden er nieuwe contacten gelegd, over 
de traditionele verenigingsgrenzen heen.
Er wordt met veel genoegen teruggekeken 
op deze succesvolle dag, die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 

Hans Kraaibeek

Een zeer geslaagde 
samenwerking

Handelaren wachten 
tot de beurs start

 

Een respectabele leeftijd voor een 
postzegelvereniging. De vereniging, 
beter bekend als ‘De Kleine Club’,  
vierde dit heugelijke feit op een 
warme ‘zomerdag’, 14 april, met een 
bijeenkomst in Gouda. 
Na de filatelistische wandeling door 
de historische stad, aan de hand van 
Rien de Jong, werd tijdens een wijn-
proeverij het jubileumboek gepre-
senteerd. Dit boek bestaat uit twee 
artikelen: De kleur van postzegels, 
Rien de Jong en de 5 cent ‘Bontkraag 
briefkaart’, Harry Trip.
Op de foto Harry Trip (links) en Rien 
de Jong.

Philatelistenclub 
‘Rotterdam’ 110 jaar
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Penningmeester Postzegel
club Hoogeveen ontvangt 
Bondsonderscheiding

De komende maanden wil ik 
graag in ons Maandblad Filatelie 
met jullie, lezers, in contact zijn 
over onze hobby, de KNBF en de 
toekomst. Reageer, denk mee, 
kom met ideeën, graag! 
Nu, een jaar geleden, ben ik 
voorzitter geworden van de 
KNBF. Er zit een tamelijk nieuw 
bestuur. Met gemotiveerde 
mensen, die zich graag, als 
vrijwilligers, inzetten voor de 
belangen van de filatelie. Wat 
zijn eigenlijk de belangen van de 
filatelie? Postzegels verzamelen 
doet iedereen toch vooral voor 
zichzelf? Je bepaalt zelf wel wat 
je aan je verzameling doet en 
wanneer. Zo lijkt dat, maar dat is 
niet vanzelfsprekend.
Mensen die verzamelen zoeken 
vooral materiaal voor het 
uitbreiden van hun verzameling 
en informatie over hun verzame-
ling. Informatie over zaken als 
nieuwe uitgiften, informatie 
over oudere uitgiften, weten of 
anderen ook verzamelen en hoe 
ze dat doen, informatie over 
een goede te betalen prijs, over 
hoe valse stukken te herkennen 
zijn, of (en waar) je je verzame-
ling zou moeten verzekeren, 
enz. Postzegelverenigingen 
kunnen daarbij een rol vervullen. 
Je kunt binnen de vereniging 
immers van elkaar leren. Ook 
verenigingen zelf kunnen van 
andere verenigingen leren, 
kunnen wensen (en irritaties) 
uitwisselen en daar gezamenlijk 
mogelijk wat mee doen. Daarbij 
is het bestaan van zo’n Bond van 
Verenigingen als de KNBF een 
prachtig instrument.
Nu staat het traditionele post-
zegelverzamelen onder druk. 
Telkens minder brieven worden 
verzonden, minder mensen 

verzamelen, de jeugd lijkt niet 
geïnteresseerd, de posterijen 
hebben een beleid dat door fila-
telisten niet wordt begrepen. En 
dat terwijl wij aan dat postzegel-
verzamelen zo veel lol beleven. 
Hoe kan de belangstelling nu 
afnemen?
Ik vind, als thematisch verza-
melaar, het me te verdiepen in 
mijn onderwerp geweldig leuk. 
Daarover veel kennis op te doen 
en daarover ook met anderen te 
praten. En anderen, die ook in 
dat onderwerp geïnteresseerd 
zijn, vinden het leuk er met mij 
over te praten, want “ik weet zo 
veel”. Hoe komt dat nu, dat ik zo 
veel weet van mijn onderwerp? 
In belangrijke mate ook door 
de filatelie. Ik verzamel mooie 
zegels en stukken over mijn 
onderwerp en daarmee kan ik 
dat prachtig illustreren. Door die 
stukken kan ik ook verbanden 
leggen; ik lees wat anderen 
over zegels en stukken hebben 
geschreven (en in hun bezit 
hebben). Ik schrijf zo mijn eigen 
boek over mijn eigen onderwerp.
Ieder verzamelt op zijn eigen 
manier. Maar altijd met passie. 
Die passie moeten we uitdragen. 
Wat is jouw passie? Laat het 
weten. Het goed overbrengen 
van zo’n passie zal aanstekelijk 
zijn… en zo mensen een nieuwe 
hobby geven, een hobby waarin 
ze veel “lol” zullen beleven.
Hierover wil ik het de komende 
maanden hebben, het nut van 
de Verenigingen en van de Bond, 
de talenten die je als persoon zo 
ontwikkelt, de community waar 
je onderdeel van bent, maar 
bovenal over de lol in de filatelie 
en het uitstralen daarvan.
Jan Cees van Duin,  
voorzitter KNBF

Tijdens de algemene ledenvergadering van Postzegelclub 
Hoogeveen op 23 maart jl. droeg penningmeester Jelle 
Zijlstra na ruim 41 jaar in functie te zijn geweest, het 
stokje over aan zijn opvolger, Han Willemse.

Column (1): waarom 
eigenlijk een column?

Niets vermoedend nam hij daar-
na plaats in de zaal, om vanaf die 
plaats het volgende agendapunt, 
de huldiging van jubilarissen, bij 
te wonen. De heren G. Hendrik-
sen, R. van der Velde en W. van 
Veen waren namelijk 50 jaar lid 
van de vereniging. 
Tot zijn grote verrassing werd hij 
echter door de secretaris van de 
Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen 
(KNBF), Hans Kraaibeek, naar 
voren geroepen.
Op voordracht van de vereniging 
werd hij onderscheiden met de 
Bondsspeld voor zijn tome-
loze inzet voor de filatelie in het 
algemeen en de Postzegelclub 
Hoogeveen in het bijzonder. 
Na het overlijden van de secreta-
ris van de vereniging, begin 2014, 
vervulde hij niet alleen de functie 
van penningmeester maar was 
hij ook, samen met de voorzitter, 
actief als secretaris en commis-
saris rondzendverkeer.

Een groot applaus van de aanwe-
zigen viel hem ten deel.
Eind 2014 zag het er somber uit 
voor de vereniging, toen er geen 
nieuwe secretaris kon worden 
gevonden en ook de voorzitter 
vanwege gezondheidsproblemen 
het kalmer aan moest doen.
Inmiddels zijn er zowel een 
nieuwe voorzitter als secretaris 
en penningmeester gevonden 
waarmee het bestuur weer 
compleet is.
De club die een dag eerder, op 
22 maart, exact 51 jaar bestond, 
gaat de toekomst met vertrou-
wen tegemoet.
Postzegels verzamelen is fun, 
de clubavonden worden goed 
bezocht, maar uiteraard zijn 
nieuwe leden altijd van harte 
welkom.

Voor meer informatie: 
p.c.hoogeveen@outlook.com 
of telefonisch via de secretaris: 
0599-616693.

Hans Kraaibeek feliciteert Jelle Zijlstra (rechts)

mailto:p.c.hoogeveen@outlook.com
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De voorzitter van de KNBF, de 
heer Jan Cees van Duin, opende 
het evenement en feliciteerde 
namens  de KNBF de heer Peter 
Teurlings van de jubilerende 
vereniging. Op zaterdag opende 
de “enige echte” Nijntje de  
30e Dag van de Jeugdfilatelie.

De tentoonstelling in categorie 3 
stond in het teken van “Braban-
tica” en er waren dan ook veel 
inzendingen rond dit thema.
Juryvoorzitter Cees Janssen was, 
namens de jury, zeer te spreken 
over de gevarieerde opzet van het 
evenement en sprak zijn dank uit 

voor de prettige ontvangst en de 
medewerking die de jury werd 
verleend.
Er werden in totaal 20 inzendin-
gen gejureerd, waarbij 7 maal 
goud werd verleend. Verder  
6 maal groot verguld zilver,  
2 maal groot zilver, 2 maal zilver 
en 1 maal verzilverd brons.
De hoogste bekroning is toege-
kend aan de inzending “Van Hel-
mont naar Helmond” van de heer 
P.P.M. Gommans met 85 punten, 
die daarmee goud verdiende. De 
bronzen medaille van de KNBF 
ging naar de heer E.W. Flentge 
met zijn inzending “Post t.g.v. 

Op 20 en 21 maart organiseerde de Stichting Hertog post 
een bijzonder evenement, mede in het kader van het 
85-jarig bestaan van de ’s-Hertogenbosche Filatelisten-
vereniging en de 30e Dag van de Jeugdfilatelie.

Nijntje met de voorzitter van JFN, Giel van Hulten(midden) en Peter Teurlings

vluchtelingen en geïnterneerden 
in Nederland” die met 78 punten 
eveneens goud ontving.
De jeugd blies met hun thema-
tische inzendingen een flink 
partijtje mee en kon op grote 
waardering van de jury en het 
publiek rekenen

De jury benadrukte dat het maken 
van een goed plan van de inzen-
ding niet onontbeerlijk is om tot 
een beoordeling te komen, maar 
dat een goed plan wel kan helpen 
om extra punten te vergaren.
De vergelijking werd gemaakt met 
het plannen van een vakantie: je 
kan wel ergens terecht komen, 
maar als je vooraf bepaalt waar je 
naar toe wil en weet wat er te zien 
is, dan mis je geen bezienswaar-
digheden.

Jan Cees van Duin bij zijn openingstoespraakJan Cees van Duin feliciteert Peter Teurlings (rechts)
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Bij het bestuderen van langlopende 
emissies zoals ook gebeurt ten 
behoeve van de rubriek Catalogus 
Kraamkamer wordt meestal uitge-
gaan van wat er postfris te onder-
zoeken valt. Een onderzoek in het 
Museum van Communicatie behelst 
in het algemeen de bestudering van 
complete (druk)vellen in postfrisse 
staat. Ook bij filatelistisch onder-
zoek in andere landen zal dit zelfde 
verschijnsel zijn te bespeuren.

Bijvoorbeeld bij de Mexicaanse emis-
sie ‘Mexico Exporta’ van 1975-1993 
is de catalogisering gebaseerd op 
postfris materiaal en heeft geresul-
teerd in 14 deelemissies waarbij als 
voornaamste onderzoeksaspecten de 
witmakers in het papier of de coating 
en de gomsoorten van belang waren. 
Als dit niet zou zijn gebeurd, dan was 
een eerste indeling in maar 5 groepen 
het resultaat geweest.
Wat vrijwel niemand  bedacht had is 
dat bij zo‘n emissie de UV-reactie van 
het papier zou kunnen zijn veranderd 
en ook in de gom craquelé verschijn-
selen zouden optreden. De drukvellen 
van de Crouwelzegels van Nederland 
uit diezelfde periode geven in het 
MusCom helaas nogal wat problemen 
door plat liggen en scheuren. 
Bij gebruikt materiaal is al helemaal 
geen sprake meer van gom en de UV-
reactie heeft vaak te leiden gehad van 
het afweken en de ‚verhuizing‘ van 
witmakers uit witte enveloppen.
Gom zit ook in de weg als eigenschap-
pen van het papier zoals de papier-
looprichting, het papierdoorzicht en 
de oppervlaktestructuur bestudeerd 
zouden moeten worden.
Al deze aspecten  hebben daarente-
gen gelukkig niet te lijden van de tand 
des tijds...

Bij de emissie ‘Mexico Exporta’ blijkt 
– aan de hand van gebruikt materiaal 
– de indeling in deel-emissies toch 
behoorlijk anders uit te pakken. Iets 
waar de Mexicoverzamelaar nauwe-
lijks aan wil ook al omdat de Mexi-
caanse postzegelhandel de grip – met 
14 deelemissies in hun verkooplijsten 
– niet wil kwijtraken.

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

Postfris of 
gebruikt
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Op 30 maart 2015 verscheen een 
blok van 10 verschillende zegels 
met diverse Nederlandse bruggen. 
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren 
offsetdruk [inclusief L-vormige fos-
forbalk] bij Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. De standaard 
drukkleuren cyaan, magenta, geel 
en zwart. Raster 125 met voor 
magenta een hoek van 15 graden, 
cyaan 75, geel 90, en zwart 45.
De sorteerhaakjes [met landsnaam 

en het jaartal] zijn op een storende 
wijze verwerkt in het beeld alsof de 
witte uitsparing niet goed verme-
den had kunnen worden.
Het zegelformaat G =  36x25mm; 

kamtanding 13.333:12.8 24/16 
tanden horizontaal/verticaal.
Papierrichting <-> (horizontaal).
Artikelnummer: 351161 ; product-
barcode: +83692. 

Bruggen in 
Nederland

Europa 2015 - Speel goed van toen en van nu

En bij de in maart 2015 in de 
rubriek Catalogus Kraamkamer 
behandelde emissie Fotomontage 
blijkt het papier van vóór 1938 
anders te zijn dan dat van erna. 
Iets wat bij gegomde zegels niet 
snel ontdekt zou zijn.
De achterzijde van de latere 
oplagen Fotomontages vertoont 
een praktisch gladde oppervlakte-
structuur waarbij de cirkels van 
het watermerk niet zichtbaar zijn. 
Bij de eerdere oplagen is met een 
goede loep duidelijk aan de op-
pervlaktestructuur te zien waar die 
cirkels zitten. 

Met name bij de 80c Fotomon-
tage, waar er 6 jaar zit tussen de 
eerste en de latere oplagen, is dit 
kenmerk nogal belangrijk. Bij de 
70c, waar er ruim 6 jaar zit tussen 
de eerste en de tweede oplage, 
is het papierkenmerk minder 
belangrijk omdat er een overgang 
is van lijntanding naar kamtanding. 
En de laatste oplage van de 36c 
dateert van ver vóór 1938 en toen 
was de papierwisseling nog niet 
aan de orde.
Een kleine statistiek van wat ik 
recent aan gebruikte 80c zegels 
heb gezien is best spectaculair.

Fotomontages 1931

 Exemplaren
eerste oplage met R72 1/2 106
tweede en derde oplage met R72 1/2 21
vierde oplage  met R90 1
totaal 128

Uitgegeven op 28 april 2015. Blok met 2x3 zegels ‘1’ 
respectievelijk 2x3 zegels ‘1 Internationaal’  met twee 
verschillende afbeeldingen (linker- en rechterkolom 
verschillend).
Gedrukt bij Cartor, La Loupe, Frankrijk in offset op 
een velinlegpers. Het zegelformaat G =  36x25mm; 
kamtanding 13.333:13.6 24/17 tanden hori zontaal/
verticaal. De tanding loopt links en rechts door, boven 
en onder niet.
De drukvellen zijn 3 horizontale rijen van 5 blokken 
naast elkaar groot. Accordering van het modelvel op 
19 januari 2015. Op dat modelvel zaten 8 blokken voor 
het buitenland en 7 voor het binnenland.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 150 onder rasterhoeken per 
kleur verschillend:  cyaan 75, magenta 15, geel 0 en 

zwart 45 graden. 
Papierrichting  <-> (horizontaal).
Artikelnummers: 350662 resp. 350663 en product-
barcode + 85368 resp. 85383 . Aanvang verkoop:  
28 april 2015.
Bij het ontwerpen van het blok voor de ‘1’ zegel was 
geen rekening gehouden met het gegeven dat de  
3 zegels in de linkerkolom identiek moesten zijn en 
dat er een ‚rode‘ band door moest lopen naar het 
PostNL logo. Zie het Maandblad op pagina 278 van het 
aprilnummer waar ook abusievelijk als uitgiftedatum 
10 april staat vermeld. Deze datum werd door PostNL 
gecommuniceerd. Er werd een verbeterde versie 
gedrukt met alleen maar ‘1’ zegelblokken. Modelvel 
geaccordeerd op 9 maart 2015. Verdere kenmerken 
onveranderd.

Links: eerste versie

Rechts: verbeterde 
versie
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www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

ij de voorbereidingen 
van het hoofdstuk 
over de Cijferzegels 
1876 voor het Hand-

boek Postwaarden Nederland 
(www.postwaarden.nl) kom ik 
soms zeer opmerkelijke stukken 
tegen, zoals deze briefkaart met 
betaald antwoord. De heer A.H. 
van den Berg uit Utrecht schreef 
hierop aan H. Schut in Amster-
dam over tijdschriften voor de 
afdeling in Den Bosch van de 
N.V.v.P., waarmee waarschijnlijk 
de in 1871 opgerichte Neder-
landse Vereniging voor Psychia-

trie wordt bedoeld. De heer Van 
den Berg beschrijft echter niet 
de achterzijde van de vraagkaart 
(onder), maar de achterzijde 
van de antwoordkaart (boven). 
Het was voor de heer Schut in 
Amsterdam derhalve onmogelijk 
om een antwoord te geven op de 
vragen van de heer Van den Berg, 
althans niet met behulp van deze 
antwoordkaart. Mogelijk heeft 
de heer Schut de heer Van den 
Berg later ingelicht hoe vraag- en 
antwoordbriefkaarten juist te 
gebruiken. 

Gert Holstege

B
Terug naar 1895
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Afb.2 Kaartje van 
de Faeröer-eilanden; 
voor namen van
de eilanden 
zie verderop. 

n Filatelie nummer 1 van dit jaar heb ik 
u verteld over de posterijen van IJsland. 
Om daar met de boot vanuit Dene-
marken te komen, vaar je eerst naar 

Tórshavn de hoofdstad van de Faeröer-eilanden 
(afb. 1+2). De boot gaat van daaruit eerst naar 
Bergen in Noorwegen om daar mensen met 
bestemming IJsland op te halen en vaart weer 
terug naar Tórshavn en vervolgt dan de reis naar 
IJsland. Tijdens deze reis kun je dus twee dagen 
van boord en op deze eilanden ter grootte van 
de provincie Utrecht, rondrijden. Dat is zeker de 
moeite waard.
De rondrit brengt je op plaatsen en laat je 
landschappen zien die je ook van de postzegels 
kent. Die mooie postzegels met de landsnaam 
‘Føroyar’ die dit jaar precies 40 jaar bestaan. 
Daarover later in dit verhaal meer. 
De posterijen op de Faeröer-eilanden heeft de 
naam ‘Posta’. Het logo symboliseert met de pijlen 
de binnenkomende en uitgaande post (afb. 3). 
De kleuren blauw en groen staan voor de zee 
en het gras op de eilanden. De brievenbus is 
naar Deens model alleen deze heeft een heldere 
blauwe kleur (afb. 4).
De Faeröer-eilanden bestaan uit 18 eilanden 
waarvan er 17 bewoond zijn. Drie van de grootste 
eilanden zijn met elkaar verbonden door middel 
van een brug en een tunnel. Het wegennet is in 
prima staat en er zijn grote stukken langs de kust 
af te leggen met vaak mooie uitzichten langs 
fjorden en in zee liggende rotspunten. Bijzonder 
is ook dat er bijna geen boom groeit en veel gras 
is met grazende schapen. Op een enkele dag kun 
je veel weerverschillen meemaken. Ineens is het 
mistig en enkel uren daarna is het weer helder en 

Evenals op IJsland trof de auteur ook op de Faeröer-eilanden geen postmuseum 
aan. Bij gebrek hieraan weer een artikel over de posterijen. Het artikel is 
uitgebreid met postzegels en postgeschiedenis van de Faeröer omdat het 
dit jaar 40 jaar geleden is dat de eigen postzegels werden ingevoerd. 
door Nico de Weijer

I

De posterijen van de Faeröer-eilanden

zonnig. Althans zo heb ik het getroffen (afb. 5-7).
De Faeröer eilanden waren in het recente 
verleden Deens en zijn vanaf 1949 een zelfstan-
dige land. Zij maken deel uit van het Koninkrijk 
Denemarken. Dat is zo ongeveer te vergelijken 
met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten wat ook 
zelfstandige landen zijn maar samen met Neder-
land het Koninklijk der Nederlanden vormen. De 
bevolking is rond de 50.000 zielen en heeft als 
hoofdmiddelen van bestaan de visserij, schapen-
teelt, toerisme en postzegels. De naam Faeröer 
betekent ‘schapeneiland’. 
De hoofdstad van Faeröer is Tórshavn met het 
hoofdregeringsgebouw op een rots dat ook 
dienst doet als havenhoofd (afb. 8+9). Ook in de 
hoofdstad vindt men nog traditionele woningen 
met een grasplaggendak of een ecodak. 

Korte geschiedenis van de eilanden
Ierse monniken zouden deze eilanden hebben 
ontdekt en voor het eerst hebben bewoond. Vanaf 
de 9e eeuw zijn het voornamelijk Noren die naar 
deze eilanden komen, maar pas in de 11e eeuw 
komen deze eilanden onder het gezag van de 
Noorse koningen. Later, als Noorwegen een on-
derdeel van het Deense koninkrijk wordt, worden 
de Faeröer-eilanden automatisch een deel van 
Denemarken en dat blijft zo tot 1948. In dat jaar 
krijgen de eilanden zelfbestuur. 
Deze gezamenlijke historie met Noorwegen en 
Denemarken komt ook tot uitdrukking in de post-
historische opstelling die ik in het postkantoor 
van Tórshavn aantrof.

De postgeschiedenis 
De postgeschiedenis van de Faeröer-eilanden is 

grofweg in vijf perioden in te delen. Deze perioden 
zijn: het postvervoer tussen de eilanden door 
middel van roeiboten, het vooroorlogs Deens 
postbedrijf, het tijdens de tweede wereldoorlog 
zelfstandig functionerende Faeröers postbedrijf 
met daarnaast de Engelse veldpost, het naoor-
logs Deens postbedrijf en tot slot de Faeröerse 
posterijen. 

Voordat er moderne middelen van vervoer op 
de eilanden aanwezig waren, wordt de post-
geschiedenis van de eilanden gekenmerkt door het 
burgerlijke vervoer van post tussen de eilanden 
onderling. Bij dat vervoer werden roeiboten ingezet 
die werden bemand door de eilanders. De eilanders 
waren verplicht op die manier hun bijdrage aan het 
postvervoer te leveren; een soort burgerdienst-
plicht. Afbeelding van een dergelijke ‘post roeiboor’ 
is op een postzegel afgebeeld (afb. 10).
In 1870 werd het eerste postkantoor in Tórshavn 
gesticht en langzamerhand werden door de Deen-
se posterijen op de grootste van deze bewoonde 
eilanden dergelijke kantoren opgericht (afb. 11). 
Enkele voorbeelden van toen gebruikte poststem-
pels worden hierna getoond (afb. 12-17). 
Deze stempels werden afgedrukt op Deense 
postzegels die in die periode ook op deze eilanden 
werden gebruikt (afb. 18). Het gebruik van eigen 
postzegels (met de landsnaam Føroyar) moest 
tot het jaar 1975 wachten. Al eerder waren er wel 
Deense zegels die alleen op de Faeröer-eilanden 
werden gebruikt. Dit kwam door dat er in 1918 als 
gevolg van een tariefsverhoging een tekort aan 
een bepaalde (aanvullende) postzegelwaarde 
ontstond. De posterijen op de Faeröer kregen van 
de Deense posterijen toestemming om bestaande 
Deense zegels (diagonaal) te halveren en een 
andere zegel van een opdruk te voorzien (afb. 19). 
Deze opdruk werd aangebracht door een uit 
hout gesneden stempel. Het juiste gebruik van 
dit zegel is vanaf 13 tot en met 31 januari 1919. 
Op   24  januari 1919 kwamen de voorraden 7 öre 
zegels in Tórshavn aan. 

Afb.4 De 
brieven-
bus van 
‘Posta’.

Afb.1 Kaartje Europa met 
Faeröer (tussen IJsland en 
Schetland-eilanden). 

Afb.3 Logo van het 
postbedrijf ‘Posta’.
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Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de 
Faeröer-eilanden van het moederland Dene-
marken waren gescheiden, werden vele Deense 
zegels lokaal overdrukt. De aanvoer van Deense 
zegels stopte door deze bezetting en bovendien 
kwamen de Faeröer-eilanden onder Brits bestuur. 
Deze in Tórshavn overdrukte Deense postzegels 
worden als voorloper zegels beschouwd (afb. 20). 
Het overdrukken van deze zegels van verschil-
lende waarden vond op 6 tijdstippen in 1940 en 
1941 plaats. 
Om de druk op de voorraad zegels te verkleinen 
werden met ingang van 10 mei 1941, als teken van 
betaling van de port, ook ‘port betaald-stempels’ 
‘FRANCO.BETALT’ gebruikt die soms een waarde 
aanduiding van 5, 10 en 20 öre hadden (afb. 21). 
Naast dit port betaald- stempel werd ook de 
plaatsnaam (als vertrekplaats van de brief) 
gestempeld. Dat gebeurde in Tórshavn, Klaksvík 
en Vágur. 

Direct nadat Duitsland op 9 april 1940 Denemar-
ken had bezet, kwamen er Britse troepen op de 
Faeröer-eilanden en die bleven daar tot aan het 
einde van 1945. De post van de Britse troepen 
verliep via de Britse veldpostkantoren. Deze veld-
postkantoren hadden in die periode de nummers 
219, 611 en 695 in gebruik (afb. 22). 
Wilt u zich in de poststempels van de Faeröer 
verdiepen, dan is de publicatie van de heer Eric 
Wowern uit Virum aan te bevelen. Deze auteur uit 
Denemarken heeft hieromtrent een stempelcata-
logus samengesteld. 
Twee dagen is erg kort is om de Faeröer-eilanden 
te bezoeken. Helemaal als je ook nog postkanto-
ren wilt bezoeken. Ik moest mij dus noodgedwon-
gen beperken tot het nemen van een aantal foto’s 
van het in- en exterieur van het hoofdpostkantoor 
in Tórshavn, een aantal brievenbussen op een 
aantal locaties zoals Samkeyp-winkels en een 
benzinestation van Effo (afb. 23+24). 
Aan het spandoek van Posta, bevestigd aan het 
hoofdpostkantoor Tórshavn, blijkt dat ook hier 
postpakketbezorging een steeds belangrijker on-
derdeel van het postverkeer wordt. Dit spandoek 
roept op om gedane bestellingen door middel 
van internet te volgen zodat je weet wanneer de 
aflevering zal plaatsvinden. Het gaat om een track 
en trace-systeem zoals wij dat ook van PostNL 
kennen (afb. 25).

Het hoofdpostkantoor in Tórshavn
Het hoofdpostkantoor is een modern gebouw, 
gelegen in een industriegebied aan de noordkant 
van Tórshavn. Je rijdt van Tórshavn naar het 
noorden met de zee aan de rechter hand. Dan 
krijg je ongeveer 2 kilometer na het centrum met 
haven en vuurtoren, links een afslag, rijdt iets 
heuvel op en gelijk zie je het postkantoor. Het 
hoofdpostkantoor is vanwege het logo van Posta 
niet te missen. Een glazen en open gebouw met 
een publieksbalie voor de aankoop van de post-
waarden en waar post en pakketten afgegeven 
kunnen worden. In de grote ontvangsthal staat 

Afb.5 Omgeving Tórshavn. 

Afb.6 Fjordhellingen.

Afb.7 Saksun (West Streymoy).

Afb.8 Haven en regeringsgebouw Tórshavn.

Afb.9 Op de voorgrond de stad Tórshavn.

Afb.10 De 
postboot 
voor het 
vervoer 
van de post 
tussen de 
eilanden 
(ontstaan 
rond 1865).

Afb.11 Post-
kantoor van 
Tórshavn in 
1906.

Afb.12 Vestman-
havn (Streymoy), 

eerst gebruik 
rond 1903. 

Afb.15 Tórshavn 
nummerstempel 

(rond 1870).

Afb.13 Vestman-
havn (Streymoy), 

vijftiger jaren van 
de vorige eeuw.

Afb.16 Tórshavn, zonder 
jaartal (rond 1870).

Afb.14 Viderejde 
(Vidoy), zonder da-
tum, eerst gebruik 

rond 1914.

Afb.17 Het dag-
tekeningstempel 

Tórshavn.

Afb.18 Deense 
postzegel in 
‘Tórshavn’ ge-
bruikt (1939).

Afb. 22 Engels veldpostkantoren op de Faeröer-
eilanden met de nrs. 219, 611 en 695.

Afb. 21 ‘Franco . Betalt’- stempels 
in meerdere  typen voor komend 
met en zonder waarde aanduiding.

Afb.19 De zogenoemde 
‘stoelpoot–zegel’, een uit hout 
gesneden opdruk (1919).

Afb. 20 Opdrukzegel 
in ‘Tórshavn’ gebruikt, 
 uitgiftedatum 5 juni 1941.
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een vitrinekast waar twee posthoorns waren 
tentoongesteld (afb. 26-28).

Posthistorische vitrinekast
Zoals gezegd, in die publieksruimte ontdekte ik 
een grote vitrine kast waarin twee posthoorns 
waren tentoongesteld met een drietal beschrij-
vende teksten die ik helaas niet kon lezen omdat 
zij in het Deens of in het Faeröers geschreven 
waren. Met dank aan de Filatelistische Dienst van 
de Faeröer, geef ik u hierbij de essentie van deze 
twee bijzondere verhalen.
Zoals ik bij de algemene geschiedenis van de 
Faeröer-eilanden al vertelde, hebben de Faeröer-
eilanden een Noorse en Deense voorgeschiede-
nis hetgeen ook in deze tentoonstelling vitrine 
tot uitdrukking komt. Hierbij het verhaal bij de 
Deense en de Noorse posthoorn.

De platte posthoorn 
(Deense postgeschiedenis)
Posthoorns zijn belangrijk voor vele postmusea. 
Al meer dan 250 jaar kondigt het geluid van de 
posthoorn de aankomst aan van post uit verre 
streken en van dichtbij. Het geluid van de post-
hoorn maakt een integraal deel uit van de rituelen 
rondom het vervoer van post. Het geluid van de 
posthoorn zal niet overal een harmonieuze toon 
hebben gehad maar dat vond men niet zo erg 
want het feit dat er berichten uit de ‘buitenwereld’ 
aangekomen waren, vond men veel belangrijker. 
In Denemarken is de eerste kennis over het 
gebruik van de posthoorn uit 1658. In dat jaar 
verdween een postbode tussen Odense en Nyborg 
op mysterieuze wijze ‘met absoluut alles; paard, 
zadel en toebehoren, tezamen met zijn Koninklijke 
onderscheidingstekens ėn posthoorn’. Gelukkig 
had hij niet zijn leven verloren want na 6 of 7 jaar 
kwam hij weer tevoorschijn zonder te kunnen 
verklaren wat er was gebeurd met zijn paard en 
alle andere postuitrustingsstukken.
In 1804 werd het belang van het gebruik van de 
posthoorn door de Deense Posterijen verduide-
lijkt. De postbode moest op zijn posthoorn blazen 
bij vertrek, wanneer hij een smalle weg bereed, 
de weg veel kuilen had en bij aankomst op de 

plaats van bestemming. Andere weggebruikers, 
ongeacht hun status, waren verplicht ruimte voor 
de postkoets te maken wanneer op de posthoorn 
werd geblazen. Als die weggebruikers geen plaats 
maakten, werden zij bestraft door de postdienst. 
In Denemarken verstomde het geluid van de 
posthoorn definitief op 31 maart 1912, toen de 
postkoets op de route tussen Vejle en Brande 
– de laatste van zijn soort – ophield te bestaan 
(afb. 30). De posthoorn bleef echter nog steeds 
het symbool van de posterijen (afb. 31). 
Als gevolg van het dagelijks gebruik, werd de 
posthoorn vaak beschadigd; vooral aan het 
uiteinde (de bel) van het instrument. Dat deel van 
de hoorn kreeg vaak deuken. Om die reden kwam 
in 1860 een Kopenhaagse instrumentenfabrikant, 
P. Schmit, op het idee de algemeen postdirec-
teur een voorstel te doen voor de aankoop van 
een nieuw type posthoorn. Het verschil met de 
gewone posthoorn was dat deze hoorn een platte 
bel had (afb. 29).
Om zijn idee kracht bij te zetten voegde hij aan 
zijn voorstel voor een nieuwe hoorn een certificaat 
toe waarin stond dat deze posthoorn gemakkelijk 
de tonen, die nodig waren om een goed signaal te 
geven, kon produceren. Dit certificaat was gete-
kend door niemand anders dat H.C. Lumbye, een 
toentertijd gerespecteerd dirigent (zie Google). 
Ondanks deze goede referentie kon hij echter 

geen monopoly op dit type posthoorn krijgen 
omdat posthoorns niet door de Deense posterijen 
werden verstrekt maar door de postboden zelf 
werden aangeschaft. Het was dus aan de postbode 
om een posthoorn te kopen die hij bruikbaar vond. 
Het staat echter vast dat deze platte posthoorn bij 
de Deense posterijen in gebruik is geweest. 

De grote posthoorn 
(Noorse postgeschiedenis)
Posthoorns en postinsignes komen in Noorwe-
gen rond het jaar 1730 voor. In andere delen van 
Europa was dat veel eerder het geval, namelijk al 
in de 15e eeuw. De posthoorn was in gebruik om 
poortwachters en andere reizigers te alarmeren 
dat ‘de post’ er aankwam. Poortwachters konden 
door het signaal de poort al openen of de weg voor 
de post vrij maken zodat men sneller doorgang 
had. Zoals in vele landen werd ook in Noorwegen 
de posthoorn het symbool voor de Noorse post. 
Een symbool dat de Noorse posterijen al bijna een 
eeuw op hun postzegels, in een praktisch gelijkblij-
vend ontwerp, gebruiken (afb. 32+33).
De stuwende kracht achter de invoering van de 
posthoorn in Noorwegen is waarschijnlijk Wilhelm 
Rese geweest, de gouverneur van Lister en Man-
dal. Hij stelde in 1730 de algemene Postdirecteur 
voor om de postboden van Kristiansand uit te 
rusten met een posthoorn en statusverhogende 
emblemen van tin, koper of messing. Hij stelde dat 
dit in Denemarken en elders in de wereld waar hij 
was geweest al het geval was. Hij meende dat het 
gebruik van de posthoorn een sneller postvervoer 
tot gevolg zou hebben. De postbode kon zo een 
signaal geven dat de post eraan kwam zodat men 
op het volgende postwisselstation het wisselpaard 
al gereed kon maken. De volgende postbode kon 
zich zo al gereed maken voor de volgende etappe. 
De gouverneur stelde ook dat een posthoorn en 
onderscheidingstekenen/insignes de postbode 
meer respect en moed zou bezorgen. 
Al eerder had de gouverneur voorgesteld post-
hoorns aan te schaffen maar de directie van 
de Posterijen had de zaak niet opgepakt. Door 
waarschijnlijk veel klachten over een trage postbe-
zorging werd uiteindelijk toch actie ondernomen. 

Afb.23 Boven de brievenbus het bordje 
“Posta here” (Eiyđ) 

Afb.26 Postkantoor in de omgeving.

Afb.24 Een brievenbus bij de ingang van 
het benzinestation.

Afb.27 Postkantoor Tórshavn.

Afb.25 Pakketpost is op Faeröer ook 
steeds belangrijker.

Afb.28 Buitenkant postkantoor.

Afb.29 
De Deense 
posthoorn.

Afb.30 De postkoets komt voor de laatste keer aan bij het 
postkantoor van Veijle op 1 april 1912 om 00.30 uur. 
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Op grond van een koninklijk decreet van 8 april 
1730 werd 150 dollar vrijgemaakt voor de aankoop 
van posthoorns en onderscheidingstekenen voor 
alle Noorse postbodes. Enige maanden later, op 
29 augustus 1730, verscheen een verordening 
over de posthoorns en postonderscheidingste-
kens. De postboden moesten altijd de posthoorn 
en onderscheidingstekens dragen als zij post 
vervoerden (afb. 34). Op smalle wegen moeten 
zij op de posthoorn blazen zodat ‘iedereen die 
zij tegenkwamen plaats zouden maken zodat 
het vervoer van de post niet werd vertraagd of 
belemmerd’. Zij moesten ook op de hoorn blazen 
als ze een nieuw poststation naderden. In de 
steden moest de aankomst en vertrek van de post 
worden aangekondigd door het geluidsignaal van 
de posthoorn. 
In 1750 kreeg Jens Schanche de opdracht de 
Noorse posterijen te reorganiseren. Hij ontdekte 
dat een klein aantal postboden de beschikking 
hadden over posthoorn en postonderscheidings-
tekens. De posthoorns die aanwezig waren, ble-
ken oud en niet goed bruikbaar te zijn. Veel post-
boden hadden ook moeite om enig geluid uit hun 
posthoorn te krijgen. Jens Schanche stelde voor 
dat degenen die bij een stad woonde de nodige 
training voor het blazen op de posthoorn zouden 
krijgen en die personen zouden hun aangeleerde 
vaardigheden aan de volgende moeten doorgeven 
en die weer aan anderen, enzovoort, enzovoort. 
Naar zijn mening was dit ook belangrijk omdat 
die vaardigheid ook de status van de postambte-
naren zou doen toenemen. Hem waren namelijk 
voorvallen bekend waarbij reizigers bij het blazen 
van de posthoorn niet voor de postboden opzij 
gingen maar dat juist de postboden klappen kre-
gen en met postzak en al in een greppel werden 
gegooid, alsof ze niet wisten dat het werknemers 
van de Noorse posterijen waren. Tot zover het 
verhaal over de Noorse posthoorn.
In deze vitrine hing ook een gedicht van het 
personeel van het Faeröers postbedrijf in verband 
met het 30-jarig bedrijfsjubileum (gedateerd 
6 mei 2006). Het is moeilijk om het gevoel 
van een Faeröers gedicht in het Nederlands te 
 verwoorden. Toch een poging.
De tijd van de oude postbode, van eilanden  
en steden, is voorbij;
De dragers van berichten naar stille en afgelegen 
plaatsen;
Post uit afgelegen landen die werd beantwoord;
Er is voor alles een beperkte tijd op deze aarde, 
maar de geschiedenis van de Post koesteren we; 
Gegroet, posterijen van nu, de oude tijd is voorbij, 
laat de geschiedenis ons de weg wijzen, want de 
toekomst voelt als de opkomende zon. 

Op 1 april 1976 kreeg het zelfstandige land ook 
een zelfstandige postadministratie.
In 2015 hebben de posterijen van de Faeröer-
eilanden een jubileum en wel het 40 jarig bestaan 

daarvoor te gering is. Van elk bewoond eiland laat 
ik u in het overzicht op de volgende pagina daarvan 
een voorbeeld zien. Voor de ligging van de eilanden 
verwijs ik u naar de landkaart van afbeelding 2, in 
het begin van dit artikel. 

De bootreis van Denemarken naar Tórshavn wordt 
uitgevoerd door de ‘Smirl line’. Deze rederij heeft in 
ieder geval in het verleden post vervoerd naar de 
Faeröer-eilanden. Met deze rederij, die nog steeds 
op dit traject actief is, heb ik mijn reis gemaakt 
(afb. 37). Op de stoomboot van toen is rond 1885 
ook een agentschap gevestigd geweest en werd het 
hier afgebeelde datumloos poststempel gebruikt 
(afb. 38). In Denemarken werd het hierna afgebeel-
de letterstempel gebruikt voor post en scheepspost 

van de postzegels met Faeröer (Føroya) als lands-
naam. In 1975 werden deze eerste eigen postze-
gels uitgegeven (afb. 35+36). Een verzamelaar van 
het eerste uur, Joop Hoogenboom, stelde mij deze 
eerste jaarcollectie ter beschikking. Als een echte 
poststempelverzamelaar wilde hij uiteraard ook 
alle poststempels van het eilandengebied hebben. 
Van de in die periode in gebruik zijnde poststem-
pels, laat ik u zo mogelijk een voorbeeld van een 
stempel per eiland zien. Sommige eilanden had-
den in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een 
behoorlijk aantal verschillende stempels en dat 
voor een bevolking van toen minder dan 50.000 
personen. Een grote variatie aan stempels en leuk 
om te verzamelen. Sommige eilanden hebben 
geen eigen stempel omdat het aantal inwoners 

Afb. 31 De 
Posthoorn als 
symbool voor 
de posterijen 
op zegels uit 
diverse landen 
of als symbool 
opgenomen in 
het poststempel.

Afb.32 De Noorse posthoorn uit de 18e eeuw.

Afb.33 Het 
Noorse post-
hoorntjes een 
postzegelont-
werp dat al 
bijna 100 jaar 
stand houdt.

Afb.34 De postbode op pad, 
soms een gevaarlijk beroep.

Afb.35 De eerste jaarcol-
lectie van de postzegels 
van Faeröer uit 1975-76. 
Toen had men een rams-
hoorn als bedrijfslogo.

Afb.36 Een serie van 
17 post  zegels. Of dit 
een relatie heeft met de 
17 bewoonde eilanden van 
Faeröer, weet ik niet. Afb.41 Het laatst bekende stempel van Sandur. 

Afb.37 Ook 
heden ten 
dage is er een 
veerbootver-
binding van 
Denemarken 
naar de 
Faeröer-elan-
den, Bergen 
(Noorwegen) 
naar IJsland. 
Dit schip 
heet nu de 
 “Norröna”.

Afb.38 Een klein reizend 
post-agentschap aan boord 
van de poststoomboot van 
de Smyril line; rond 1885.

Afb.39 Deens vernietigingstempel 
voor post uit Faeröer en Groenland.

Afb.40 Een brief op verzoek met de eerste emissie 
(1975) en op mijn vakantie gekocht zegel (2014). MEI 2015 FILATELIE 315
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die van de Faeröer-eilanden kwam en niet ge-
stempeld was. Deze stempels bestaan in diverse 
afmetingen en de afdrukken zijn zwart of violet. Er 
bestaan ook degelijke stempels voor post die van 
Groenland (Grønland) afkomstig is (afb.39).
Zoals bij vele postadministraties in de wereld 
wordt het gebruik van handstempels steeds min-
der en wordt de post die überhaupt nog gestem-
peld moet worden meestal machinaal en vaak op 
één centraal punt gedaan. Door een goed wegen-
net wordt de post gemakkelijk dezelfde dag van 
de eilanden verzameld en op dat ene eiland op dat 
centrale punt gestempeld. Verzoekafstempelingen 

die ik vanuit Nederland per brief heb gevraagd, 
werden vriendelijk in behandeling genomen en 
soms met een ansichtkaart van de betreffende 
plaatst teruggestuurd. Een enkele maal was de 
stempelafdruk helaas wat zwak. (afb.40)
Wellicht door het weinige gebruik van het stempel 
is de inkt van het stempelkussen wat verdroogd. 
Jammer, want niet alleen postzegels zijn voor 
verzamelaar van belang ook de stempelafdruk 
op een echt gelopen brief, wordt naar mijn idee 
steeds belangrijker. (afb.41)
Al met al, de Faeröer-eilanden is heel mooi gebied 
om te bezoeken én om te verzamelen !

Bronnen
1) FÆRØERNE, The Faroe Island postmarks and postage stamps, 
1974, 3rd edition (1st English version) by Eric Wowern, Virum, 
Denmark.
2) Collectie: J.P.H. Hoogenboom.
3) Door de Filatelistische dienst van Faeröer vertaalde 
bijschriften bij tentoonstellingsobjecten in het hoofdpostkantoor 
Tórshavn, juni 2014. 
4) Veilingcatalogus Corinphila Veilingen BV, Amstelveen, no. 221
5) Vakantiefoto’s Nico de Weijer (juni 2014).
6) Afbeelding 30 is uit de publicatie van het Deens Postmuseum 
geschreven door Sune Christia Pedersen gedateerd 13 oktober 
2010. Het artikel genaamd ‘Danmark sidste diligence på Post & 
Tele Museum’ gaat over de laatste rit van de postkoets met het 
traject Brande – Veijle in 1912.   

1. Fugloy. Kantoor: Kirkja

2. Svínoy. Kantoor: Svínoy

3. Viđoy. Kantoor: Viđareiđi

7. Eysturoy. Kantoor: Oyri

9. Vágar. Kantoor: Sorvagur

4. Borđoy. Kantoor: Klaksvik

8. Streymoy. Kantoor: Tórshavn

10. Mykines. Kantoor; Mykines 18. Suđuroy. Kantoor: Hov

5. Kunoy. Bewoond door134 personen; 
geen poststempel

11. Koltur. Bewoond door 3 personen; 
geen poststempel

16. Stóra Dímun. Bewoond door 7 personen; 
geen poststempel

6. Kalsoy. Bewoond door117 personen; 
geen poststempel

12. Hestoy (Hestur). Bewoond door 37 personen; 
geen poststempel

 17. Lítla Dímun. Onbewoond; geen poststempel

15. Skúvoy. Bewoond 
door 52 personen

14. Sandoy. Kantoor: Sandvik

13. Nólsoy. Kantoor: Nólsoy



MEI 2015 FILATELIE 317

Tel. +298 346200
E-mail: stamps@posta.fo

Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Faroe Islands

Buy Faroese stamps on 
www.stamps.fo

   w
w

w.s tamps.
fo

 

 

t

Faroe Islands Stamps
March and April 2015 

 

Total Solar Eclipse

Date of issue: 11 March 2015
On 20 March 2015 a total solar eclipse covered the 
Faroe Islands in darkness at 9.41 am. The Faroe Islands 
was one of only two places in the world where this 
eclipse could be observed from land. Seeing a total 
eclipse is one of the most spectacular astronomical and 
natural phenomena that you will ever see. 

On these stamps, which commemorate the total solar 
eclipse, the artist Martin Mörck has drawn the sun east 
of the island of Nólsoy which is located to the east just 
outside the Faroese capital, Tórshavn.

Special envelopes
Envelopes with the special cancellation 20.03.2015 are 
available.

FO 808-809

Date of issue: 24 April 2015
On May 25, 2014, the Faroese mountaineer Arne Vatnhamar 
unfurled the Faroese flag on Mount Everest’s snow-capped 
peak, as the first Faroese ever to conquer the world’s highest 
peak. 

And it was not without reason that the Faroese mountaineer 
brought “Merkið” with him to the top of the world. We, the 
Faroese, are generally very happy with our national symbol, 
which is an essential expression of our national feelings.

75th Anniversary of the Faroese Flag

FO 812-813

Date of issue: 24 April 2015
The theme of the 2015 EUROPA stamp issue is Old 
Children’s Toys. The Faroese artist, Edward Fuglø has 
designed the stamps which feature a rag doll and a 
hornhoop (a circular hoop made of rams’ horns), both of 
which served as children’s toys in the olden days.

EUROPA 2015: 
Old Children’s Toys

FO 810-811
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ie had het voor het zeggen, is de 
kernvraag en welke veranderingen 
heeft de bevolking ondergaan, 
waarbij voor elke periode illustraties 

met postzegels of poststukken en waar nodig 
een landkaart gezocht worden. [De inspiratie 
voor deze opzet kwam voor een deel uit de 
 publicatie van Ot Louw’s Europa Geperforeerd 
– Honderdvijftig jaar Europese geschiedenis 
aan de hand van postzegels, uitgegeven t.g.v. 
het 60-jarig bestaan van de Filatelisten-
vereniging “De Verzamelaar” Bussum e.o.] 
Per periode een beperkt aantal illustraties, 
zodat in een paar pagina’s de historie van 
een land of landstreek vanaf rond 1850 in 
een oogopslag kan worden bekeken. Het 
aantal machtswisselingen varieert sterk. 
Zoals bekend nemen die flink toe als men in 
Europa van West naar Oost gaat. Als voorbeeld 
volgt hier een stuk over de Vojvodina, op dit 
moment deel uitmakend van Servië.

Het volgende stuk is een voorbeeld uit mijn verzameling. 
Deze probeert in kort bestek de politieke ontwikkelingen 
(of zo u wilt de machtsontwikkelingen) te laten zien van 
landstreken met een vergelijkbare geschiedenis. 
door Ser van der Ven

W
Het gebied
De Vojvodina is het noordelijke deel van 
Servië. Het is genoemd naar het Slavische 
woord Vojvoda dat een militaire heerser over 
een gebied binnen een land aanduidde. De 
aanduiding Vojvodina voor deze landstreek 
kwam in het revolutiejaar 1848 voor het eerst 
in gebruik, toen het Servische Woiwodschap 
(Srpska Vojvodina) werd uitgeroepen, als 
antwoord op de anti-Habsburgse opstand in 
Hongarije. De Vojvodina kan worden verdeeld 
in drie geografische en historische gebieden: 
de Bačka in het noordwesten (met de Tisa als 
oostgrens en de Donau als zuidgrens), het 
Banaat in het oosten en Syrmië (Srem) in het 
zuidwesten. (afb. 1a+b)
Omdat het gebied een lange rij van macht-
hebbers kende, leidde dat ook tot het migre-
ren van verschillende bevolkingsgroepen. Nu 
eens vanuit het Noorden (Hongaren, Slowa-
ken) dan weer vanuit het Zuiden (Serven) 
of het Oosten (Roemenen). Op dit moment 
zijn de Serven de belangrijkste bevolkings-
groep. Er zijn 6 officiële talen (Servisch, 
Hongaars, Slowaaks, Roemeens, Kroatisch en 
 Roetheens). Iedere bevolkingsgroep die 15% 
uitmaakt van de bevolking in een gemeente 
krijgt uitgebreide taalrechten. Dit geldt 
 trouwens niet in het Servische landsdeel.
 
De grootste stad in Vojvodina is Novi Sad, 
eerder Neusatz geheten, gelegen aan de Do-
nau. Deze plaats verkreeg stadsrechten na de 
verovering van de regio door het Habsburgse 
Rijk. In de 19e eeuw ontwikkelde zich naast, 
en soms ten koste van de Hongaarse cultuur, 
een sterk Servisch cultureel centrum. Het 
werd wel het Servische Athene genoemd. 
Na opname in het Hongaarse deel van 
Oostenrijk-Hongarjie nam het aandeel van de 
Hongaren in de stad toe. 

Korte geschiedenis van Vojvodina
Tot 1918 deel van Oostenrijk-Hongarije,  
bestuurd vanuit Hongarije
Alle drie de gebiedsdelen behoorden tot 
1918 tot Oostenrijk-Hongarije. Men gebruikte 
tot 1867 uiteraard de zegels van Oosten-
rijk. Zie bijvoorbeeld de postzegel met het 
stempel Gr-Becskerek (in het Servisch Veliki 
Bečkerek) (afb. 2) en die met Neusatz (Novi 
Sad). (afb. 3) De plaats Gr(oss)-Becskerek 
komt verderop in het verhaal weer voor, maar 

dan onder twee andere namen: Petrovgrad en 
Zrenjanin. Na 1871, toen de eerste Hongaarse 
postzegels uitkwamen werden deze zegels 
gebruikt. Zoals een binnenlands gebruikte 
Hongaarse briefkaart van Zombor naar 
Budapest (afb. 4) en een ansichtkaart met 
de bekende ‘brief’-zegels van Zombor naar 
Antwerpen. (afb. 5) 

1914-1918, eerste wereldoorlog (WO I)
In de eerste wereldoorlog maakte Vojvodina 
vanzelfsprekend als gebied deel uit van de 
Centralen en is daarom bij het eind van de Eer-
ste Wereldoorlog formeel bezet. De Geallieer-
den gebruikten overdrukte Hongaarse zegels. 
(afb. 6) Er zijn alleen emissies in het jaar 1919. 
Het parlement van Vojvodina besloot op 5 
November 1918 zich bij Servië aan te sluiten. 
Dat werd bij het vredesverdrag formeel, in dit 
vredesverdrag van Trianon (juni 1920) verloor 
Hongarije een groot deel van zijn grondgebied, 
zowel ten noorden (delen van Slowakije), ten 
oosten (delen van Roemenië) als ten zuiden 
(Vojvodina, Kroatië). 

1918-1941, deel van Joegoslavië
In 1918 werd het koninkrijk Joegoslavië 
gevormd, het koninkrijk der Serven, Kroaten 
en Slovenen. Tussen 1929 en 1941 vormde 
de Vojvodina het hoofdbestanddeel van het 
Donaubanaat (Dunavska banovina), één van 
de provincies van het koninkrijk Joegoslavië. 
(afb. 7+8) 

1941-1945, tweede wereldoorlog (WO II) 
In de tweede wereldoorlog werd het gebied 
bezet en de regio werd verdeeld: Bačka ging 
naar Hongarije, de Srem naar Kroatië en de 
Banat kwam bij de Servische staat onder Duits 
bestuur. Hongarije gaf in april 1941 prompt 
een zegel uit om dit feit te gedenken. (afb. 9) 
De opdruk ‘Del Visszatér’ betekent ‘het Zuiden 
keert weer terug’. Ook waren er speciale stem-
pels (afb. 10), zoals op de briefkaart Zombor 
naar Semendria (Smederovo in het Servisch), 
met in het grote stempel Visszatert wat ‘te-
rugkeer’ betekent. De volgende afbeeldingen 
geven voorbeelden van de Duitse/Servische 
bezetting: De eerste een overdruk Serbien op 
zegels van Joegoslavië (afstempeling Melenci) 
(afb. 11) en de tweede zegel met landsnaam 
Servië, afgestempeld in Petrovgrad (afb. 12). 
Petrovgrad is sinds 1935 de nieuwe naam 
voor Gr-Becskerek ter ere van koning Peter. 
In januari 1942 werden gedurende een aantal 
nachten honderden Joden en Serven door 
het Hongaarse leger deels doodgeschoten en 
deels naar de Donau gedreven en levend in de 
rivier geworpen. Een beruchte razzia. In april 
1945 werd de streek bevrijd, de meesten van 
de daar wonende Schwaben werden verdreven 
of geïnterneerd. 

Na 1945
Eerst tot 2003 was Vojvodina deel van Joego-
slavië, op dat moment deel van de Unie Servië 
en Montenegro (2003-2006) en vanaf 2006 
deel van Servië.

Vojvodina: een korte 
historie in postzegels

Afb. 1. a en b. Kaartjes Vojvodina. (ex Wikimedia Commons) 
1a geeft duidelijk de landstreken aan en 1b is meer topografisch 
met de belangrijkste plaatsen
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Afb. 2. 1850. 
Oostenrijk, 
stempel 
G(ross)-
Becskerek,

Afb. 3. 1850. 
Oostenrijk, 
stempel Neusatz 
(ex Engelstalige 
Wikipedia)

Afb. 4. 1899. Hongaarse ansichtkaart van Zombor naar Antwerpen

Afb. 5. 1880. Binnenlandse Hongaarse briefkaart van Zombor naar Budapest

Afb. 7. 1924. Joegoslavië, aangetekende brief van Novi Sad naar Timisoara, Roemenië, stempel 
en aantekenstrook tweetalig, dus voor het eerst ook in het Cyrillisch (het schrift van Servië)

Afb. 10. 1941. Hon-
gaarse ‘bezetting’, brief-
kaart van Zombor naar 
Zemendria (Smederovo) 
in het Servische deel, 
met stempel Visszatert 
(terugkeer)

Afb. 6. 1919. 
Overdruk 
Bánat / 
Báckska/ 1919 
op Hongaarse 
zegel

Afb. 8. 1933. 
Joegoslavië, 
tweetalige 
afstempeling 
Mitrovica 
Srem, gele-
gen in het 
zuid westen

Afb. 9. 1941. Hon-
gaarse zegel, t.g.v. het 
feit dat de Batschka 
weer bij Hongarije 
hoort. Opdruk Del 
Visszatér (‘het Zuiden 
keert weer terug’)

Afb. 11. 1941. 
Duitse bezetting 
(oostelijke deel). 
Overdruk Ser-
bien op eerdere 
Joegoslavische 
zegel, stempel 
Melenci

Afb. 12. 1942. 
Duitse bezetting 
(oostelijke deel). 
Landsnaam 
Servië, stempel 
Petrovgrad (naar 
koning Peter)
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Na de Tweede Wereldoorlog keerde de naam 
Vojvodina terug op de landkaart. Het gebied 
kreeg binnen de Joegoslavische federatie 
enige autonomie, die in 1974 aanzienlijk werd 
uitgebreid. In dat jaar kreeg de Vojvodina, 
samen met Kosovo, een status die feitelijk 
gelijkstond aan die van een afzonderlijke 
deelstaat. In de 80-er jaren stond dat onder 
druk. Eerst door demonstraties van de Hon-
gaarse bevolkingsgroep die achter de eisen 
van de Albanese bevolkingsgroep in Kosovo 
stond en later door demonstraties van de 
Servische bevolkingsgroep die vanuit Bel-
grado bestuurd wenste te worden. Na deze 
demonstraties werd in 1990 die autonome 
status herroepen en werd het gebied vanaf 
dat moment direct vanuit Belgrado bestuurd. 
Veel uit de andere (ex)-Joegoslavische 
gebieden gevluchte Serven (uit Krajina en 
Kroatië bijvoorbeeld) werden gedwongen om 
zich daar te vestigen om het ‘Servengehalte’ 
te verhogen. Sinds het uiteenvallen van 
Joegoslavië verkreeg Vojvodina weer meer 
autonomie. 

In maart 1999 werd ook dit deel van Servië 
door de NATO gebombardeerd in reactie op 
de strijd tegen de Albanese bevolkingsgroep 
in Kosovo. Bij slot van rekening is Novi Sad de 
tweede stad van Servië en daarmee een be-
langrijk doelwit. Alle bruggen over de Donau 
werden bijvoorbeeld stuk gebombardeerd 
en ook de olieraffinaderij werd onder vuur 
genomen. (afb. 13) De bruggen waren pas in 
2005 allemaal weer hersteld. 
Dat de namen van de gebiedsdelen nog 
gebruikt werden laat een aangetekende brief 
uit 1948 zien (afb. 14) verzonden van Zren-
janin naar Apatin. Apatin ligt in de Bacska en 
Zrenjanin in de Banat zoals in de adressering 
en het adres van de afzender expliciet te zien 
is. Zrenjanin is trouwens de derde naam van 
Gr-Becskerek, nog een keer veranderd nu ter 
ere van de revolutionaire held/verzetsstrij-
der/partizanenleider Žarko Zrenjanin Uča. 
De volgende brief (afb. 15) is aangetekend, 
met zegels van voor en na de devaluatie van 
1966. De stempels zijn in beide gevallen nog 
tweetalig. 

Zoals in alle landen die uit een groot aantal 
diverse regio’s bestaan heeft ook Joego-
slavië vele zegels uitgegeven die aan die 
regio’s gewijd zijn. Zo ook voor de Vojvodina. 
(afb. 16+17) Men gebruikte toch al snel weer 
eentalige afstempelingen. (afb. 18) Dit terwijl 
de Joegoslavische zegels tot aan het eind 
toe alternerend de landsnaam in het Latijnse 
en het Cyrillische schrift droegen. Servië 
gaf in 1995 ook nog een zegel uit gewijd aan 
Slowaakse gebruiken. (afb. 19) Opvallend, 
omdat Slowaken maar een zeer klein deel van 
de bevolking van Servië of Vojvodina vormen 
(0,7% in Servië en 2,8% in Vojvodina in 2011). 
Aan andere minderheden is toen geen aan-
dacht meer besteed. 

Bronnen
Wikipedia voor de historie
Winkler Prins
Der Fischer Weltalmanach 2008
Wikimedia voor de kaartjes
Afbeelding 3 (stempel Neusatz) ex Wikipedia, 
alle andere voorbeelden uit eigen verzameling

Afb. 18. (1977). Joegoslavië, 
afstempeling Vrbas, niet 
in het Cyrillisch (alhoewel 
de Joegoslavische zegels 
nog steeds alternerend met 
Latijns en Cyrillisch schrift 
worden uitgegeven)

Afb. 14. 1948. Joegoslavië, aangetekende brief van Zrenjanin naar Apatin – Bacska. Let op afzender: Zrenjanin – Banat (de landsdelen worden expliciet genoemd)

Afb. 15. 1969. Joegoslavië, aangetekende brief van Novi Sad naar Augsburg, Duitsland. 
Zegels van voor en na de inflatiecorrectie

Afb. 13. 1999. Bombardement 
op raffinaderij

Afb. 16. Stadsbeeld 
Vrsac

Afb. 17. Kathedraal 
van Novi Sad

Afb. 19. 1995. Joegoslavië, Slowaakse gebruiken 
(vreemd, zeer kleine minderheid in de regio) 
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Correspondentie tussen Duits Oost-Afrika  en Nederlands-Indië (1898-1921)

angezien er tevens een intensieve 
band bestond tussen Nederland en 
Duitsland, is het interessant om de 
correspondentie te bekijken tussen 

Duits Oost-Afrika (DOA), de grootste Duitse 
kolonie, en Nederlands-indië, de belang-
rijkste Nederlandse kolonie. Bestond deze 
correspondentie vooral uit verzamelaars-
correspondentie, of was er nog meer? Aan de 
hand van poststukken uit de eigen verzame-
ling wordt geprobeerd daar een indruk van 
te krijgen.

Carl Peters
Onder de Europese koloniale mogendhe-
den was Duitland een nieuweling. Toen het 
keizerrijk Duitsland in 1871 tot stand kwam, 
had  Nederland het oude Jakatra reeds ruim 
250 jaar geleden met de grond gelijk maakt 
en in de Indonesische archipel de basis 
gelegd voor de vestiging van een kolonie. 
Bismarck had weinig zin in de vestiging van 
Duitse koloniën. Voor hem was de hegemonie 
van Duitsland in Europa het belangrijkste 
doel. De vestiging van koloniën kon alleen 
maar irritatie van Engeland opwekken. 
Carl Peters (1856-1919) werd in de buurt van 
Hannover geboren. Na in Berlijn geschie-
denis te hebben gestudeerd, zette hij zijn 

Duitsland speelde de belangrijkste rol in het buitenlands briefverkeer 
van Nederlands-Indië in de jaren voorafgaande aan de Eerste 
Wereldoorlog. In die periode was Duitsland de dominerende mogend-
heid van het Europese vasteland, zowel politiek als economisch. 
door Han T. Siem

A
studie in 1881 voort in Londen, waar hij kennis 
maakte met de Engelse koloniale politiek. 
Bij terugkomst richtte hij in 1884 de Gesell
schaft für Deutsche Kolonisation op. Daarna 
reisde hij af naar Oost-Afrika om zijn ideeën 
te verwezenlijken. In die tijd was Oost-Afrika 
het domein van de sultan van Zanzibar. 
Zanzibar was een belangrijk centrum van de 
slavenhandel en de handel in kruidnagels. 
Overigens werd de slavenmarkt in 1873 onder 
Engelse druk gesloten. Naast de macht over 
het eiland had de sultan ook grote invloed 
op de tegenoverliggende kuststrook. Peters 
begon opgewekt met verscheidene stammen 
dubieuze verdragen af te sluiten. Hij verkreeg 
zoveel medestanders dat Bismarck door de 
bocht ging en in 1885 aankondigde voor Oost-
Afrika een Duits protectoraat in te stellen. 
De sultan van Zanzibar had daar zo zijn eigen 
gedachten over, maar toen zomaar vijf Duitse 
oorlogsschepen opdoken, ging de sultan snel 
door de knieën. Als Europese mogendheden 
kwamen Londen en Berlijn in 1890 overeen 
hoe het vasteland zou worden verdeeld. Een 
opstand in 1888 mocht de pret niet drukken 
en werd door de Duitsers met Engelse hulp 
onderdrukt. Zo werden in die tijd tussen de 
Europese mogendheden zaken gedaan over 
hun koloniën. 

Duits Oost-Afrika
DOA1 was bijna 1 miljoen km2 groot, (ongeveer 
drie maal het huidige verenigde Duitsland). 
Ook nadat na de Eerste Wereldoorlog de 
Duitse koloniën verloren waren gegaan, bleef 
in Duitsland naar hun grootste kolonie Heim
weh bestaan. Vandaar dat in de jaren dertig 
een briefkaart werd uitgegeven waarin nog 
eens al het goede werk werd opgesomd dat 
daar werd verricht (afb 1). 
Toen de Duitsers arriveerden, vestigden zij 
in 1887 een militair steunpunt in de belang-
rijkste havenstad Tanga aan de Oostkust. 
De Duitsers wilden graag hun kolonie tot 
ontwikkeling brengen. Bij hun komst was sisal 
(een plantaardige vezel) een belangrijk lokaal 
product. De Duitsers begonnen verscheidene 
andere cultures, onder andere koffie, rubber 
en katoen. Om de agrarische producten op de 
markt te te brengen werd begonnen met de 
aanleg van spoorwegen. In 1888 werd begon-
nen met de Usambara spoorlijn die Tanga 
verbond met het hoog gelegen achterland en 
uiteindelijk in 1912 zou verbinden met Moschi 
aan de voet van de Kilimanjaro, de hoogste 
berg van Afrika. 

Nederlandstalige correspondentie
Het oudste poststuk in de verzameling 
dateert van 1898, een drukwerkenvelopje, 
verzonden van Blitar (31/10 1898) naar Tanga 
(afb 2). Op de achterzijde stempels van 
Singapore (9/11/1898), Aden (Nov 27/98) 
en Tanga (12/12/98). Totale transportduur: 
42 dagen. Interessant is de briefkaart die op 
17/8/02 geschreven werd op de theeonder-
neming Njalindoeng, 8 km ten NO van Tjiand-
joer (afb 3). De kaart is afgestempeld met 
een blauw haltestempel in kastje: Tagog-Apoe 
en vervolgens via Weltevreden (19/8/1902), 
NIPA Singapore (23/8/1902), Colombo (SP 
5/02) en Aden (SE 12/02) naar Tanga geleid 
(20/9/02). Totale transportduur: 32 dagen. 
Het blijkt te gaan om familiecorrespondentie, 
geschreven in het Nederlands. Beste Broer. 
Ontvang bij dezen mijne hartelijke geluk
wenschen op 25 September en je dien dag 
nog vele jaren in de besten gezondheid mag 
doorbrengen… tot ziens, een stevige poot, je 
broer Oscar.
De briefkaart van het kleinere postkantoor in 
Muhesa aan de Usambara spoorlijn (afb 4) 
werd afgestempeld op 8 maart 1901 en 
verzonden aan een werknemer van de firma 
Jacobson van den Berg in Semarang. Onder 
de talrijke, helaas niet alle goed leesbare 
stempels is af te leiden dat de kaart via 
Tanga, Colombo, Singapore, Weltevreden en 
Semarang (10/4/1901) naar Soerabaja werd 
geleid, waar de kaart ook nog van een violet 
particulier aankomststempel werd voorzien. 
In de kluwen van stempels is een transitstem-
pel Aden niet te onderscheiden (niet aanwe-
zig of niet leesbaar?) maar de transporttijd 

Afb 1. Heimwee naar Duits Oost-Afrika (‘Tempo doeloe’ in Duitsland). Ansichtkaart van DOA met al het goede werk 
dat in de Duitse kolonie werd verricht (ca. 1930)
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van Muhesa naar Semarang is met 33 dagen 
vergelijkbaar met de voorgaande briefkaart. 
Ook deze briefkaart laat een Nederlandse 
correspondentie zien: Geachte Heer Jacobson. 
Bij mijn thuiskomst van een drieweeksch reisje 
ter bezichtiging van één onzer ondernemingen 
vond ik de circulaire der firma JvdBerg van den 
1/1 op mijn schrijftafel. Ik meen deze attentie 
niet beter te kunnen beantwoorden dan met 
mijn hartelijke gelukwenschen U aan te bieden 
met Uwe opname als Chef, of onder de chefs, 
der firma…

Centrale spoorlijn
Dar es Salaam (Huis van Vrede) was rond 1885 
een verwaarloosd stadje met een onbedui-
dende haven. De komst van de Duitsers bracht 
aanzienlijke veranderingen met zich mee. 
Zij maakten van Dar es Salaam de hoofd-
stad van hun kolonie en het beginpunt van 
de grote centrale spoorlijn die de oostkust 
uiteindelijk zou verbinden met de oevers van 
het Tanganyikameer. De totstandkoming van 
deze 1250 km lange spoorlijn werd in juli 1914 
met grote festiviteiten gevierd. De briefkaart 

(afb 5), die door een postzegelverzamelaar 
op 11 augustus 1909 van Dar es Salaam naar 
Soerabaja werd verzonden heeft op de achter-
zijde een ruilvoorstel in het Duits. 
De aanleg van de centrale spoorlijn hield in 
dat de havenfaciliteiten werden uitgebreid met 
 kranen en pakhuizen. De haven werd aange-
daan door passagiers- en vrachtschepen. In 
1913 had Dar es Salaam een bevolking van 
10.490, waaronder 1.000 Duitsers. De stad 
werd beschouwd als een etalage voor tropisch 
Afrika (afb 6). Nog een briefkaart met een ruil-
voorstel in het Duits werd verzonden van Kili-
matinde (10/7/1907) in het binnen land (afb 7). 
De kaart volgde via Dar es Salaam (30 7/07) 
de gebruikelijke route via Aden (9 AU 07) en 
Singapore (22 8 1907) en bereikte uiteindelijk 
Kalongan bij Soerabaja (28 Aug 07), 

Usambara spoorlijn
Wilhelmsthal (tegenwoordig Lushoto) was 
gelegen in het Usambara gebergte. De omge-
ving was en is geliefd vanwege de schitterende 
vergezichten en het aangename klimaat. 
Wilhelmsthal was omgeven door talrijke plan-

tages. Een station aan de Usambara spoorlijn 
was 20 km van Wilhelmsthal verwijderd. Het 
postkantoor van Wilhelmsthal functioneerde 
van 20 april 1899 tot juni 1916)2. De briefkaart, 
verzonden naar Padang (afb 8) was waar-
schijnlijk onderdeel van een verzamelaarsruil 
en laat aan de keerzijde uitsluitend een 
éénregelig stempel Deutsch Ostafrikanische 
Plantagengeschelschaft zien. De kaart van Wil-

Afb 2. Envelopje (1898), verzonden van Blitar naar Tanga, 
in die tijd de belangrijkste haven van DOA

Afb 3. Briefkaart (1902), verzonden door een afzender in Tagog-Apoe aan zijn broer in Tanga.  
De meeste correspondentie tussen Indië en Duits Oost-Afrika werd geleid via Aden en Colombo.

Afb 4. Briefkaart (1901), verzonden van het kleinere postkantoor Muhesa 
aan de Usambara spoorlijn. 

Afb 5. Dar es Salaam (Huis van Vrede) werd pas belangrijk nadat Duitsland de 
verwaarloosde havenstad als hoofdstad van DOA aanwees.

Afb 6. Dar es Salaam werd beschouwd als een etalage voor tropisch Afrika. 
In 1913 had de stad ruim 10.000 inwoners, waarvan 1.000 Duitsers.
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helmsthal (24/2/00) heeft Padang (15/4/00) 
bereikt via Tanga (4/3/00), Aden (MA 20/00) 
en Penang (6/4/00). De lange transporttijd 
(51 dagen) komt doordat zowel Wilhelmsthal 
als Padang slechts middelgrote steden waren 
met relatief lange binnenlandse transport-
tijden als gevolg. Zowel in DOA (9 dagen) als 
in Indië (9 dagen). Het traject Tanga-Penang 
vergde 33 dagen.

Uganda Railway
De tot nu toe getoonde briefkaarten uit DOA 
naar Indië werden geleid via Tanga of Dar es 
Salaam, de belangrijkste twee havens aan 
de Oostkust. Daarom is opvallend dat de brief-
kaart, verzonden uit Muansa (afb 9), werd 
geleid via het Britse ‘Mombasa E.A.P’ (East 
Africa Protectorate). Dat kwam ongetwijfeld 
doordat Muansa gelegen was aan de oevers 
van het Victoriameer in het verre binnenland 
(zie afb 1). In 1913 was er nog geen railver-
binding tussen Muansa en Tabora. Regulier 
transport tussen Muansa en Tabora vergde 
tien dagen. 
In het naburige Brits Oost-Afrika was in 1901 
de prestigieuze Uganda Railway voltooid 
die Mombasa verbond met Kisumu aan de 
Oostkust van het Victoriameer. Het lijkt erop 
dat de kaart uit Muansa met een van de 
veerdiensten naar Kisumu en vandaar met de 
Uganda Railway naar Mombasa is vervoerd. 
Op de voorzijde van de briefkaart zijn redelijk 
leesbare stempels te zien van Muansa 
(28/8/13), Mombasa E.A.R.(4 /SE/13), Aden 
(16SEP 13) en Penang (2 OC/1914). Dat komt 
neer op een totale transporttijd van 35 dagen, 
onderverdeeld in Muansa-Mombasa 7 dagen, 
Mombasa-Aden 12 dagen en Aden-Penang 
(Medan) 16 dagen. De achterzijde van kaart 
bevat een gedetailleerd ruilvoorstel in Duits. 

De Eerste Wereldoorlog
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
bevond DOA zich, geheel door vijanden omge-
ven, in een onmogelijke situatie. De Engelsen 
zaten in het noorden en het zuidwesten, de 
Belgen in het westen en de Portugezen in het 
zuidoosten (zie afb 1). In april 1914 was de 
Pruisische luitenant-kolonel Von Lettow-Vor-
beck tot commandant van de Schutztruppen 
in DOA benoemd. Zijn koloniaal leger bestond 
uit 260 Duitse officieren en onderofficieren en 
2472 askaris (inheemse soldaten).
De Engelsen namen het initiatief. Op 2 no-
vember verschenen twee kruisers voor Tanga 
en brachten op een verlaten strand Engelse 
en Brits-Indische troepen aan land. De beste 
Brits-Indische troepen waren echter naar 
Europa gezonden en de leiding was uitermate 
zwak. De landing liep uit op een fiasco. Na een 
paar dagen moesten de troepen zich geheel 
terugtrekken met achterlating van wapens en 
munitie die door de triomfantelijke Duit-
sers buit werden gemaakt. Daarna raakten 
de vijandelijkheden in een impasse. Beide 
partijen versterkten zich. Een belangrijke 
versterking voor de geallieerden was de komst 
van (voornamelijk blanke) Zuid-Afrikaanse 

troepen. In februari 1916 werd de Zuid-
Afrikaanse generaal Smuts tot bevelhebber 
van de Britse troepen benoemd. De Britten en 
de Belgen konden samen in 1916 beschikken 
over 45.000 man tegen 16.000 man van de 
Duitsers3. 
In maart 1916 werd het geallieerde offensief 
ingeleid. De hoofdmacht van Smuts trok op 
uit het noordoosten. In april vielen de Belgen 
Ruanda en Urundi binnen en trokken op naar 
Tabora, en in mei rukten Britse troepen op 
uit Rhodesië. Tegen deze overmacht moest 
Von Lettow zich wel terugtrekken waarbij hij 
behendig omsingelende bewegingen wist te 
ontwijken. 
Oorlogsvoering in de Afrikaanse rimboe was 

veeleisend. Paarden en lastdieren gingen 
snel verloren door de tse-tse vlieg. Voorraden 
moesten worden vervoerd door dragers. Blan-
ken uit Europa, zoals de Portugezen, leden 
veelvuldig aan tropische ziekten. In januari 
werd Smuts overgeplaatst naar Europa. Het 
kwam hem goed uit om de vijandelijkheden in 
DOA als beslist te beschouwen. In zijn optiek 
zou de dreiging van een beslissende slag Von 
Lettow wel dwingen tot een eervolle overgave. 
Eind 1916 kwam het geallieerde offensief 
echter tot stilstand door een combinatie van 
ziekte en uitputting. In september namen de 
Duitsers posities in achter de Rufiji rivier. Zij 
hadden nog maar het zuidelijk deel van hun 
kolonie over. In mei 1917 kwamen de geal-

Afb 7. Briefkaart 
van Kilimantide 
(1907) in het 
binnenland, 
met de Centrale 
Spoorlijn naar 
Dar es Salaam 
geleid, voor 
verzending naar 
Soerabaja.

Afb 8. Wil helmst -
hal (tegen woor-
dig Lushoto) in 
het  Usumbara 
gebergte, was 
 om geven door 
talrijke plantages.

Afb 9. Briefkaart 
uit Muansa aan 
de oostkust van 
het Victoriameer 
(1913). Gezien 
de ligging is de 
kaart via een 
ongewone route 
met de Uganda 
Railway, via 
Mombasa naar 
Indië geleid.
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lieerden weer in beweging. De Duitse troepen 
werden vanuit alle kanten aangevallen. Er 
werd een speciale Zeppelin, de L59, gebouwd 
om de Duitse troepen in hun benarde situatie 
te bevoorraden4. Op 21 november steeg de 
Zeppelin op in Bulgarije, had de volgende 
dag al Soedan bereikt maar ontving toen een 
mysterieus radiobericht om terug te keren 
(afb 10). Von Lettow, imiddels bevorderd tot 
generaal, piekerde er niet over om zich over 
te geven. Hij beschouwde het als zijn plicht 
zoveel mogelijk geallieerde troepen aan zich 
te binden. Geheel terug gedrongen trok hij 
op 25 november 1917 doodleuk Portugees 
Mozambique binnen. De daarop volgende 
10 maanden plunderde hij Portugese posten 
en maakte hij voedsel, wapens en munitie 
buit. De Engelsen moesten versterkingen 
laten aanrukken. In juli 1918 versloeg Von 
Lettow een Anglo-Portugees garnizoen 
en plunderde grote hoeveelheden voed-
sel en ammunitie, waarna hij in september 
terugging naar DOA. Tegen het einde van de 
oorlog was zijn eenheid in Noord-Rhodesië. 
De eerste berichten om te capituleren, legde 

hij naast zich neer omdat hij dacht aan een 
list, maar op 25  november, twee weken na 
 Europa, legde zijn eenheid de wapens neer5. 
Op 2 maart 1919 werd Von Lettow als een 
volksheld triomfantelijk in Berlijn ontvangen 
(afb 11)6. Het was een tijd dat Duitsland 
behoefte had aan een held. 

Na de oorlog
In het Verdrag van Versailles (getekend op 
28 juni 1919 en in werking getreden op 10 ja-
nuari 1920) werd DOA opgedeeld. Het groot-
ste deel werd een Brits mandaat, Ruanda en 
Urundi werden toegewezen aan België. In 
1921 werd uit Tanga een aangetekende brief 
verstuurd naar Buitenzorg (afb 12a). Uit de 
achterzijde (afb 12b) blijkt dat de brief gedi-
rigeerd werd naar Tjigoedik nabij Buitenzorg. 
Inmiddels gelegen in Brits gebied werd de 
brief uit Tanga gefrankeerd met postzegels 
van East Africa and Uganda, overdrukt met 
G.E.A. (German East Africa). De brief werd 
in Mombasa verscheept. Vergelijking van de 
namen op voor- en achterzijde laat zien dat 
het gaat om familiecorrespondentie, mogelijk 
twee broers. Wacht eens, een dergelijke fami-
liecorrespondentie hebben we in dit artikel 
eerder gezien (afb 3). Het gaat warempel 
om dezelfde gebroeders Weissenborn! Een 
opmerkelijke familiecorrespondentie die de 

Eerste Wereldoorlog omspant: een brief van 
Indië naar DOA (1902) en een brief van GEA 
naar Indië (1921), respectievelijk door mij 
aangekocht in Nederland en in de Verenigde 
Staten. Met deze filatelistische hereniging kan 
dit artikel tevens beschouwd worden als een 
nakomer van de artikelenreeks over de Eerste 
Wereldoorlog7.

Geraadpleegde literatuur en noten
1. Voor dit artikel werden verscheidene verwante 
hoofdstukken over Duits Oost-Afrika van Wikipedia 
geraadpleegd (zowel de Engelse, Duitse als Neder-
landse versie).
2. Gerlach, H.H. en Birken, A. Deutsche Kolonien 
und deutsche Kolonialpolitik. Band 2 Deutsche-Ost 
Afrika (Königsbrunn, 1999)
3. Abbott P. Armies in East Africa 1914-18 (Oxford 
2002) 
4. Wikipedia: LZ 104 (L 59) 
5. Op het moment dat Von Lettow de wapens 
neerlegde bestond zijn eenheid uit 30 officieren, 
125 onderofficieren, 1168 askari’s en 1522 dragers.
6. Ook in Engeland werd met bewondering over 
Von Lettow geschreven. In latere jaren werd hij 
zelfs goede vrienden met zijn aartsvijand, generaal 
Smuts. 
7. Ik ben Jan ven den Berg zeer erkentelijk voor het 
doorlezen van het manuscript en het aanbrengen 
van correcties en aanvullingen.

Afb 10. De Afrika-Fahrt van Zeppelin L59 
(bron: Wikipedia)

Afb 11. 7 maart 1919: triomfantelijke ontvangst van 
 Generaal Von Lettow bij de Brandenburger poort 
in Berlijn.

Afb 12a en 12b. Een aangetekende brief, na de Eerste Wereldoorlog (1921) verzonden van Tanga naar Indië via 
Mombasa. DOA was een Brits mandaat geworden. Er werden zegels gebruikt van ‘East Africa and Uganda’, 
overdrukt met G.E.A. (German East Africa). De correspondentie is tussen dezelfde broers als die in afbeelding 
3: familiecorrespondentie die de Eerste Wereldoorlog omspant.
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De ITU is de oudste internationale 
organisatie die nog bestaat, opgericht 
in 1865 onder de naam ‘Union 
Internationale du Télégraphe’ (UIT).
door Dio Glaudemans

Van semafoor tot telefoon

e UIT houdt zich bezig met alle mid-
delen van communicatie over lange 
afstand, behalve de post (dat is het 
terrein van de UPU). We zullen de 

ontwikkeling van de telegraaf volgen aan de 
hand van een aantal uitvindingen en hierbij 
zullen heel wat uitvinders in het zonnetje 
gezet worden, die iets betekend hebben voor 
telegraaf, radio, telefoon of andere communi-
catiemiddelen.
Eeuwenlang was een bericht meegeven aan 
een ruiter te paard de snelste manier van 

D

150 jaar internationale telecommunicatie unie (uit-itu) 1

communicatie. Een paard in galop (afb 1) 
kan wel 50 kilometer per uur halen maar het 
edele dier zal dat niet lang volhouden. Een 
gemiddelde snelheid over lange afstand van  
10 km/uur is meer aannemelijk. 

Chappe
De eerste uitvinder is Claude Chappe (1763-
1805) (afb 2). Hij bedacht een systeem van 
seinpalen op hoge plaatsen waarmee berich-
ten overgeseind konden worden. Dit was een 
optische telegraaf (semafoor), nog helemaal 
handmatig bediend. De telegrafisten kenden 
de codes niet, maar zij hadden slechts de 
opdracht om hun seintoestel in dezelfde stand 
te zetten als de vorige en op te letten dat het 
correct overgenomen werd door de opvolger. 
Dat was al een enorme verbetering want een 
bericht over 200 kilometer kon in 10 minuten 
overgeseind worden. Een ruiter heeft hiervoor 

al gauw 20 uur nodig. Er waren door heel 
Frankrijk seinposten ingericht, en ook in de 
landen die door Frankrijk bezet waren. Dit 
gebeurde in de tijd van Napoleon. Amsterdam 
was er ook op aangesloten, maar na de Franse 
bezetting werd het systeem buiten Frankrijk 
meteen afgebroken, want het was iets van 
de vijand. Men kwam niet op het idee dat het 
wellicht toch handig kon zijn. Binnen Frankrijk 
bleef het systeem van Chappe wel in gebruik.

Morse
Samuel Morse (1791-1872) (afb 3) bedacht 
een systeem om met elektrische piepjes 
berichten over te brengen. En hij bedacht ook 
een alfabet hiervoor met afwisselend korte en 
lange piepjes: de Morse code. In 1843 stelde 
het Amerikaanse Congres 30.000 US$ ter 
beschikking aan Morse om een telegraaflijn 
aan te leggen tussen Washington en Baltimore 
(61 Km). Het land kwam vol te staan met 
telegraafpalen. Op 24 mei 1844 seinde Morse 
het eerste bericht (afb 4), met een tekst uit 
de Bijbel “What God hath wrought” (Numeri 
23:23, “wat God bewerkt heeft”). Dit zinnetje 
is daardoor erg beroemd geworden, en er 
zijn veel persiflages hierop gemaakt, zoals 
‘What hath Science wrought?’. Morse werd 
veel geëerd om zijn uitvinding, en je ziet hem 
dan ook afgebeeld met een hele rij medailles 
en ridderorden van diverse landen. De Morse 
code werd een internationale standaard; hier 
en daar is het nog altijd in gebruik. Ook het 
noodsignaal ‘SOS’ is een Morse code. 

Hughes
David Edward Hughes (1831-1900) (afb 5) was 
de uitvinder van de microfoon en de eerste 
werkende radio. Hij patenteerde zijn tele-
graafsysteem in 1855 waarmee Morse code 
omgezet kon worden in leesbare tekst.

Meucci
Antonio Meucci (1808-1889) (afb 6), Itali-
aanse uitvinder van de telefoon. In zijn periode 
op Cuba (1835-1850) ontdekte hij de werking 
van de sprekende telegraaf (telefoon). In 1850 
in de USA probeerde hij zijn vinding uit te 
voeren maar hij kreeg financiële problemen. 
Hij had geen geld voor een patent, wat toen 
US$ 250 kostte, destijds veel geld. Toen hij in 
het ziekenhuis lag, heeft zijn vrouw de proto-
types van de telefoon aan Bell verkocht, die 
het patent op zijn naam schreef. Pas in 2002 
erkende het Amerikaanse Congres dat Meucci 
de uitvinder van de telefoon was en niet Bell.

Reis
Philipp Reis (1834-1874) (afb 7), was de eer-
ste die geluid over een elektrische verbinding 

1 3 4

2

5 6 7
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overbracht en hij was de eerste die daarvoor 
het woord ‘telefoon’ gebruikte. Hij werkte 
jaren aan de verbetering van zijn apparaat 
maar gesproken woorden bleven moeilijk ver-
staanbaar, zoals bleek uit een demonstratie 
van zijn apparaat in 1861. Het apparaat werd 
geen commercieel succes.

Helmholtz
Hermann von Helmholtz (1821-1894) (afb 8), 
een Duitse natuurkundige, was een zeer 
veelzijdig geleerde. In 1862 beschreef hij 
een telegraafsysteem om met muziektonen 
meerdere telegrammen gelijktijdig over een 
enkele lijn te versturen. Helmholtz noemde 
het apparaat, waarvoor grote belangstelling 
bestond bij de telegraafmaatschappijen, een 
harmonische telegraaf.

Edison
Thomas Alva Edison (1847-1931) (afb 9), was 
lange tijd recordhouder voor het grootste 
aantal octrooien (ongeveer 1.400) die op 
zijn naam stonden. In 1876 had hij een 
laboratorium opgericht om nieuwe dingen 
te ontwikkelen en elke vinding werd op zijn 
naam geoctrooieerd. De bekendste zijn de 
gloeilamp (1879) en de fonograaf (1877). Met 
een fonograaf kon muziek vastgelegd worden 
in was op een cilinder, de voorloper van de 
grammofoonplaat. De ontdekking van het 
Edisoneffect was van belang voor de ontwik-
keling van de elektronenbuis (radiobuis) 
(afb 10) waarmee elke radio-ontvanger 
gevuld was. Edison was ook de ontdekker 
van de quadruplex telegraaf (1874) waarmee 
vier berichten tegelijk over één telegraaflijn 
gezonden konden worden. 

Bell
Alexander Graham Bell (1847-1922) (afb 11), 
geboren in Schotland, emigreerde naar 
Canada en later naar de USA, waar hij les 
gaf aan doofstommen. Hij bouwde voort 
op het werk van Helmholtz op het gebied 
van geluid en elektriciteit. In 1876 verkreeg 
hij een patent op de telefoon. Bell was nog 
jaren verwikkeld in rechtszaken rondom zijn 
patent. Omdat de telegraafmaatschappij 
‘Western Union’ zijn uitvinding niet wilde 
kopen, richtte hij zelf een bedrijf op ‘Bell 
Telephone Company’. De decibel is naar Bell 
vernoemd.

Radio
De radio werd oorspronkelijk draadloze tele-
graaf genoemd. De radio heeft vele vaders, 
waarvan hier een aantal genoemd worden. 
Het is onvermijdelijk dat nog anderen hier 
onvermeld moeten blijven die iets betekend 
hebben voor de ontwikkeling van telegraaf, 
telefoon en radio.

Tesla
Nicola Tesla (1856-1943) (afb 12), Servische 
uitvinder en ingenieur, vooral bekend door 
de wisselstroom. Hij emigreerde in 1884 
naar de USA en ging werken voor Edison, 
maar na onenigheid met Edison begon hij 
zijn eigen bedrijf. Toen Edison een beloning 
uitloofde voor een onopgelost probleem en 
Tesla de oplossing vond, weigerde Edison de 
beloning met de woorden “Je begrijpt onze 
Amerikaanse humor niet”. Tesla had vele uit-
vindingen op zijn naam, waarbij het principe 
van de radio (1894). Hij was geen zakenman 
en raakte in financiële problemen.

Popov
Aleksander Stepanovitsj Popov (1859-1905) 
(afb 13), Russisch natuurkundige. Hij deed 
zijn ontdekkingen gelijktijdig met Marconi 
maar volledig onafhankelijk daarvan. In 1894 
bouwde hij zijn eerste radio-ontvanger. Hij 
heeft nooit geprobeerd zijn radio tot een kant 
en klaar product te maken. Hierdoor is hij 
alleen in Oost-Europa bekend geworden als 
uitvinder van de radio.

Marconi
Guglielmo Marconi (1874-1937) (afb 14), Itali-
aans natuurkundige. Hij is de uitvinder van de 
draadloze telegraaf, zoals de radio oorspron-
kelijk genoemd werd. Vanaf 1890 begon hij te 
experimenteren met radiogolven en hij slaagde 
erin een bericht over te brengen over 2½ km. 
Helaas had de Italiaanse regering destijds 
geen belangstelling voor zijn vinding, zodat hij 
naar Groot-Brittannië ging, waar hij in 1896 het 
eerste octrooi verkreeg voor draadloze tele-
grafie. Marconi was naast wetenschapper ook 
zakenman, en hij richtte in 1897 de ‘Wireless 
Telegraph & Signal Company’ op.

Bose
Jagadish Chandra Bose (1858-1937) (afb 15), 
Indiase geleerde, die zich bezig hield met mi-
crogolven. Hij was de eerste die halfgeleiders 
(transistors) gebruikte om radio signalen op 
te vangen. Een krater op de maan is naar hem 
vernoemd. 

Zegels
Vele landen hebben telegraafzegels uitgegeven, 
maar ze zijn moeilijk te vinden in een catalogus. 
Michel vermeldt ze meestal niet, Yvert wel iets 
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meer maar ook onvolledig.  Telefoonzegels en 
Radiozegels zijn er ook maar nog moeilijker te 
vinden. De letters ‘PTT’ staan voor Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie (afb 16), maar meestal 
worden alleen de ‘postale’ zegels verzameld, 
wat erg vreemd is, omdat Telefonie en Telegra-
fie onlosmakelijk deel uitmaken van de PTT, 
niet alleen in Nederland maar in vele landen. 
Soms worden telegraafzegels gebruikt op een 
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expressebrief (afb 17) of omgekeerd worden 
postzegels gebruikt als telegraafzegel, herken-
baar aan het gat (afb 18). Een klein overzicht 
van radio-, telefoon- en  telegraafzegels 
en stempels (afb 19-30), waarbij militaire 
telegraaf uit Sudan (afb 31) en dwangtoeslag-
telegraaf uit Tanger (afb 32). In een Brits 
postzegelboekje werd reclame gemaakt voor 
de telefoon (afb 33).

Mobieltjes
Tegenwoordig gaat veel communicatie via 
 satellieten die in een baan om de aarde draai-
en. Zojuist zijn we het punt gepasseerd dat 
er evenveel mobiele telefoons in bedrijf zijn 
als het aantal wereldburgers. Het mobieltje is 
doorgedrongen tot in de verste uithoeken van 
de aarde (afb 34).
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Op 21 maart werd in Den 
Bosch voor de dertigste 

keer de Dag van de Jeugd-
filatelie gevierd. De opening 
werd verzorg door Nijntje, het 
inmiddels wereldberoemde 
konijn. Volgens de traditie 
kreeg het organisatiecomité 
een mooie beker, die Chiel 
van Hulten, de voorzitter van 
JFN, aan Peter Teurlings gaf 

(1). Nijntje bleek erg populair. 
Zelfs volwassenen wilden 
met haar op de foto, zoals de 
medewerkers van JFN (2). 

Activiteiten
Het aantal jongeren dat naar 
de tentoonstelling was geko-
men, viel een beetje tegen. 
Dat was jammer. De jongens 
en meisjes die wel waren 

Feest in Den Bosch: 30 jaar JFN
gekomen, konden meedoen 
aan verschillende activiteiten 
(3-5). JFN had een mooie 
plek in de hal bij de ingang 
gekregen. Je kon de jeugd-
hoek dus niet missen. Een 
van de hoogtepunten was de 
veiling (6). Het betalen kon 
met de punten die in de loop 
van de dag verdiend waren. 

Prijzen
De jeugdjury had de verza-
melingen al een dag eerder 
beoordeeld. Steven van 
Campfort bleek met zijn in-
zending over de ruimtevaart 
de beste jeugdinzending te 
hebben. Hij haalde maar liefst 
80 punten en scoorde daar-

mee goud en kreeg de Dag 
van de Jeugdfilateliebokaal. 
De JFN Themabeker ging 
naar de VPT Turnhout, die 
ook de Daan Koelewijn bokaal 
won. Kjell Reumkes won de 
Piet van Dijkprijs en Han 
van Baalen kreeg een mooi 
stockboek van de KNBF. De 
prijzen voor de Filamarathon 
gingen naar Axel en Wout 
Bax, Felix Derckx en Steven 
van Campfort. De prijzen 
voor de favoriete zegel waren 
voor Clara van Pickaertz, Mat 
Reumkes, Michel Horickx en 
Luc Simons. Jurgen Fabri, 
Lisette van der Marel en Rob 
Franssen ontvingen een leuke 
ereprijs (7). 

1 2

7
3

5 6

4

www.stampkids.nl
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De rode flamingo
Deze vogel eet door met zijn snavel 
ondersteboven door het water te 
slobberen. Zie je het voor je? en 
dan zit er in zijn snavel een filter 
waarmee hij het voedsel dat door 
het water zweeft, er uit zeeft.

De roodkeelsialia
Deze vogel komt ons niet bekend 
voor, maar hij is familie van de 

 

i

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het leuke van thematisch 
verzamelen is dat je niet alles 
compleet hoeft te hebben. 
Heb jij ook een thematische 
verzameling en vind je het leuk 
om er iets over te vertellen in de 
Posthoorn?  
Wat verzamel jij en hoe ben je 
tot dat thema gekomen?  
Laat het ons eens weten.
Een filatelistische groet van

Jeffrey Groeneveld

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

Heb je wel eens naar de snavels 
van vogels gekeken? Puntig, 
plat, krom, scherp, noem maar 
op, alle soorten kun je vinden. 
En weet je wat nou zo leuk is? 
Aan de snavels kun je zien wat ze 
eten, en dat leer je allemaal als je 
postzegels verzamelt. 

De specht
Dit is de gestreepte helmspecht, 
van de familie der spechten. Kijk nu 
eens goed naar zijn snavel, wat zie 
je? Een scherpe snavel, en boven 
die snavel zit een soort schokdem-

per om de klappen op te vangen die 
zijn kop krijgt als hij op de boom 
timmert. Met die snavel moet hij 
dus hard kunnen slaan en met zijn 
tong haalt hij de insecten uit de 
boom.

T ijdens de postzegelbeurs 
Antwerpfila brachten we ook 

een bezoekje aan de jeugdhoek 
Stamptales. Zoals altijd waren de 
medewerkers enthousiast de jeug-
dige bezoekers aan het helpen. Toen 
we met hen in gesprek raakten, 

hoorden we dat ze grootse plannen 
hebben voor de Eindejaarsbeurs 
in Barneveld. Michiel de Ruyter 
staat nu in de belangstelling door 
de mooie film. In de zomer komen 
er weer prachtige zeil schepen naar 
Amsterdam vanwege Sail 2015. 

De V.O.C. in Barneveld
Daar gaat men op voortborduren 
in Barneveld. De beurs en ook de 
jeugdhoek zullen dan in het teken 
staan van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (V.O.C.). Deze 
organisatie verzorgde de handel 
tussen Nederland en overzeese 

gebieden. Mede dankzij de V.O.C. 
kon Nederland rijk en welvarend 
worden. We zullen er later dit jaar 
zeker op terugkomen, maar noteer 
nu maar vast in je agenda: 29 en 
30 december 2015  Stamptales, 
Barneveld.

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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lijsters. Die komt in onze streken 
voor. Kijk eens naar zijn snavel, 
wat zie je nu? Een klein scherp 
snaveltje, geschikt om insecten, 
spinnen, slakken en andere beest-
jes op te peuzelen. Ook bessen en 
zaden staan op zijn menu.

De arend
Hier zie je een mooie roofvogel 
en dat herken je natuurlijk aan 
zijn snavel. Nee, deze meneer eet 
geen spinnetjes en besjes. Voor 
hem moet het groot en veel zijn, 
en met zijn snavel scheurt hij het 
vlees los van het karkas. 

De papegaai 
Op deze postzegel kan je de snavel 
héél goed zien, en dat is leerzaam 
voor ons. De sterke, korte, kromme 
snavel is heel geschikt voor het kra-
ken van noten en harde zaden. De 
ondersnavel kan onafhankelijk van 
de bovensnavel worden bewogen. 
Ze eten dus zaden, vruchten en in 
het wild ook kleine diertjes. 

De bandijsvogel 
Je ziet het al afgebeeld op deze 
zegel: dit ijsvogeltje eet vis.  En 
daarvoor heeft hij een lange snavel 
nodig. Hij wacht boven het water op 
een tak en als er dan een argeloos 
visje langs zwemt, is het HAP!

Wist je dat…
...het jaar 1936 in Engeland 
ook wel het Driekoningenjaar 
wordt genoemd? In dat jaar 
zaten er namelijk drie verschil-
lende koningen op de troon. Op 
20 januari 1936 stierf de ernstig 
zieke koning George V. Hij had 
geregeerd van 1910 tot zijn 
dood. Hij werd opgevolgd door 
zijn oudste zoon Edward-David, 
die als staatshoofd dienst deed 
als Edward VIII tot 11 december 
1936. Edward moest volgens 
de Engelse wetten aftreden 
omdat hij wilde trouwen met de 
gescheiden Amerikaanse vrouw 

Wallis Simpson. Edward koos 
voor de liefde en deed afstand 
van de troon. Edward werd met-
een opgevolgd door zijn broer 
Albert. Albert liet zich koning 
George VI noemen uit eerbied 
voor zijn vader. George VI 
regeerde van 1936 tot zijn dood 
in 1952. De ex-koning Edward 
leefde met zijn vrouw Wallis in 
de buurt van Parijs tot zijn dood 
in 1972. Op bijgaande postzegels 
staan de drie Engelse koningen 
van 1936 in volgorde van links 
naar rechts afgebeeld.
Toon Oomens

B ij een verzameling horen meer 
dan alleen post zegels. Er kunnen 

ook  allerlei stempels en bijzondere 
 uitgaven bij gedaan worden. Dat noe-
men we  Filatelistische elementen. 
Net als vorige maand weer een post-
waardestuk. Wat je hier ziet, is een 
hele oude band (1887) die om een 

krant  gewikkeld werd en op die ma-
nier verstuurd werd. Een  “wrapper” 
noemden ze dat in het Engels. En 
evengoed een post waardestuk. 
Ben jij er thuis al een paar tegen-
gekomen in de stapel oude kaarten 
en  enveloppen?
Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

De gans
De snavel van dit dier is kegel-
vormig. Aan het bovengebit zit een 
zaagrand, en ja, daar kan hij je flink 
mee bijten als hij zich bedreigd voelt. 
Of, als hij zijn voer niet op tijd krijgt… 
De gans eet gras, of kleine blaadjes. 
Dat trekken ze los met hun snavel.

De naaktooglijster
Alleen al vanwege die mooie regen-
worm die hier gevangen wordt, zou 
ik vogels gaan verzamelen. Dit is 
toch geweldig? Met zijn puntige 
snavel trekt hij zó die worm uit de 
grond, geen schijn van kans dat 
hij dat hapje laat schieten. Ik weet 
zeker dat er veel kinderen zijn die 
vogels verzamelen. Wat ik hier ver-
teld heb, is weer eens een andere 
manier om naar vogels te kijken. En 
er zijn genoeg zegels van te vinden.

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

De zakelijke rolzegels 39c en 78c 
en volgende bij JESSP gedrukt

e op 1 juli 2002 verschenen en 
kleiner uitgevallen zakelijke zegels 
van 39c en 78c zouden bij het los-
snijden ten behoeve van PTT-mapje 

266 geen problemen moeten geven. Het was 
nogal verrassend te ontdekken dat er volledig 
doorgestanste zegels in zaten. Henk Bos uit 
Utrecht had in de gaten dat de stansvorm een 
andere tandingmaat vertoonde: wie de tanden 
bij de zegel uit de hangdoosjes [met een rol 
van 100] telt komt uit op 17/14 horizontaal/
verticaal. Bij de zegels uit mapje 266 tellen we 
echter 18/15 tanden horizontaal/verticaal.

Dit ontstond omdat ten behoeve van de rollen 
van 100 in de doosjes de zegels, nadat ze door 
Joh. Enschedé zijn gedrukt, bij de drukker zelf 
een nabewerking kregen waarbij de rugnum-
mers en de slittanding werden aangebracht en 
het overtollige papier rondom de zegels werd 
verwijderd. Dit alles op één van de OMEGA-
machines. 
Ten behoeve van de Collect Club waren banen 
papier, bedrukt met nog niet afgewerkte post-
zegels, overgebracht naar Walsall in Engeland. 
In Walsall vond het vullen van de PTT-mapjes 
(M266) plaats maar ook het maken van FDC‘s. 
Voor de mapjes waren de zegels uit de door 
Joh. Enschedé gedrukte rollen geheel doorge-
stanst bij Walsall. 

De zegels op de FDC (E467) hebben eveneens 
dezelfde fijnere tandingmaat. En dan valt 
direct op dat de ‘slittanding’ veel fraaier is 
aangebracht. Er is geen opstuwing van het 
papier langs de tandinggaten te zien en wat 
nog opvallender is: De ‘gaten’ en de ‘tanden’ 
zijn zeer mooi gerond, terwijl bij de zegels uit 
de mapjes [ook uit de rollen] de ‘tanden’ recht 
zijn afgesneden. Kortom, ten behoeve van 
de FDC is een andere slitplaat gebruikt. De 
conclusie is simpel: Walsall heeft het onafge-
werkte materiaal zelf geslit en het overtollige 
papier – de matrix – verwijderd. 

Voor de door Walsall ingehuurde dames van 
de Collect Club bleven er gewoon zelfklevende 
zegels over die op de FDC-enveloppen konden 
worden geplakt. Simpeler zou misschien 
geweest zijn om Walsall een voorraad doosjes 
van 100 kant en klaar toe te sturen. Dankzij de 
afwijkende slittandingmaat is er nu een derde 
variant van deze zakelijke zegels. De zegels 
op de FDC vertonen een ‘stempel’ of beter 
gezegd: Met behulp een boekdruk degelpers 
is het eerste dag stempel op de enveloppe 
gedrukt.

D
Uitgifte: 01.07.2002, rakeldiepdruk Joh.  Enschedé, Haarlem,  
met EME [electromechanical engraving] cilinders: 

39c 2101A geslit 13 1/2:13 1/4 17/14 tanden horizontaal/verticaal - rollen
78c 2101A geslit 13 1/2:13 1/4 17/14 tanden horizontaal/verticaal - rollen

39c 2101B gestanst 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - mapje M266
78c 2102B gestanst 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - mapje M266

39c 2101C geslit 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - FDC E467
78c 2101C geslit 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - FDC E467
[afb. 1]

Voor de latere rolzegels ten behoeve van de doosjes met zakenzegels is telkens dezelfde 
procedure toegepast. Met hier en daar een kleine uitzondering.

Uitgifte:  24.05.2005, rakeldiepdruk Joh.  Enschedé, Haarlem,  
met EME [electro mechanical engraving] cilinders: 

39c 2343A geslit 13 1/2:13 1/4 17/14 tanden horizontaal/verticaal - rollen
78c 2344A geslit 13 1/2:13 1/4 17/14 tanden horizontaal/verticaal - rollen

39c 2343B gestanst 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - mapje M317
78c 2344B gestanst 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - mapje M317

39c geslit 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - FDC E516
78c geslit 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - FDC E516
[afb. 2 + 3]

Uitgifte: 11.12.2006, rakeldiepdruk Joh.  Enschedé, Haarlem,  
met EME [electro mechanical engraving] cilinders: 

44c 2487A geslit 13 1/2:13 1/4 17/14 tanden horizontaal/verticaal - rollen
88c 2488A geslit 13 1/4:13 1/2 14/17 tanden horizontaal/verticaal - rollen

44c 2487B gestanst 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - mapje M348
88c 2488B gestanst 14 1/2:14 1/4 15/18 tanden horizontaal/verticaal - mapje M348

44c geslit 13 1/2:13 1/4 17/14 tanden horizontaal/verticaal - FDC E545
88c geslit 13 1/4:13 1/2 14/17 tanden horizontaal/verticaal - FDC E545

N.B. Ogenschijnlijk geen verschil, echter bij de rollen zijn de slittanden recht afgesneden, 
bij de FDC’s zijn die rond.  [afb. 4, 5 + 6]

Uitgifte:  01.07.2010, rakeldiepdruk Joh.  Enschedé, Haarlem,  
met EME [electromechanical engraving] cilinders: 

‘1’ 2748A geslit 13 1/2:13 1/4 17/14 tanden horizontaal/verticaal - rollen
‘2’ 2749A geslit 13 1/2:13 1/4 17/14 tanden horizontaal/verticaal - rollen

‘1’ 2748B gestanst 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - mapje M419
‘2’ 2749B gestanst 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - mapje M419
‘1’ geslit 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - FDC E612
‘2’ geslit 14 1/4:14 1/2 18/15 tanden horizontaal/verticaal - FDC E612
[afb. 7,  8 + 9]

In de catalogus staat als druk offset aangegeven. Dit is voor Joh. Enschedé echter onjuist.
De oplagen na 2011 zijn gedrukt in offset bij Lowe-Martin, Canada, en de slittanding 
vertoont rechthoekige tanden in alle 4 hoeken van de zegel. 

‘1’ 2748C geslit 15/12 tanden horizontaal/verticaal tussen de hoektanden - rollen
‘2’ 2749C geslit 15/12 tanden horizontaal/verticaal tussen de hoektanden - rollen
[afb. 10]

er zijn geen mapjes, en geen FDC‘s.
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Afb. 1. 0.39 en 0.78 uit 2002 – mapje

Afb. 2. 0.39 en 0.78 uit 2005 – FDC 

Afb. 3. 0.39 en 0.78 uit 2005 – mapje

Afb. 7. ‘1’ uit rol JESSP

Afb. 8. ‘1’ en ‘2’ uit FDC 

Afb. 4. 44c uit rol

Afb. 5. 44c en 88c uit FDC 

Afb. 6. 44c en 88c uit mapje

Afb. 9. ‘1’ en ‘2’ uit mapje

Afb. 10. ‘1’ uit rol Lowe Martin
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missie 1914. Deze serie bestaat uit 
2 zegels (Michel geeft ten onrechte 
1920 als uitgiftejaar aan). Een serie 
met een sprookjesachtig verhaal 

als het gaat om de ontdekking ervan. In de 
buitenste ring van het ontwerp staat de 
inscriptie ‘Pö Zhung Dak-la’ hetgeen staat 
voor ‘Tibetaanse overheidspost’ alsmede de 
waardeaanduiding en in de binnenste ring 
‘Tibet Postage’. De zegels zijn gedrukt in vel-
letjes van 6, waarbij sprake is van één houten 
blok waarin alle 6 zegels zijn uitgesneden. Bij 
de allereerste drukken zijn bij alle vellen om 
onduidelijke redenen de buitenranden kort 
afgeknipt. Bij latere drukken zijn de velletjes 
voorzien van een ruime buitenrand. Er is van 
elke waarde maar één zetting bekend, hetgeen 
ook een verklaring is voor de beperkte oplage. 
(afb 1)
Links de blauwe 4 trangka, rechts de rode 
8 trangka. Bij de 4 trangka wijzen de stralen 
in de hoek naar binnen, bij de 8 trangka 
wijzen deze naar buiten. De vervalsers van de 
4 trangka hebben dit niet in de gaten gehad 
en hebben voor het vervalsen van de blauwe 
zegels het ontwerp van het rode zegel ge-
bruikt. Op deze manier zijn de meeste van de 
vervalste blauwe 4 trangka zegels eenvoudig 
en snel te herkennen. 

Ontdekking
De ontdekking van deze zegels door de 
filatelistische wereld is een bijzonder verhaal. 
Kolonel Bailey, een belangrijke speler in de 
expedities in Tibet, was in het prille begin aan-
wezig in Tibet. Dit was ook de tijd dat de eer-
ste (veldpost)postkantoren werden geopend. 

In een eerder artikel (november en december 2014) liet ik u kennis 
maken met de bewogen postale geschiedenis van Tibet. In dit artikel 
neem ik u mee naar de wetenswaardigheden van twee emissies. Ik vertel 
onder andere iets meer over het drukproces waardoor het u duidelijk zal 
worden waarom de zegels in zoveel kleurnuances voorkomen. 
door Ed Boers

E

Tibet als verzamelgebied [2]

Bailey was een verzamelaar in de letterlijke 
zin van het woord. Hij vertelde: “I just collect 
things” en noemde zichzelf niet echt een 
filatelist. In 1942 stapte hij het kantoor van 
de fameuze handelaar Robson Lowe binnen 
en vroeg hem of hij geïnteresseerd was in een 
ruil met wat Tibet want de kolonel had twee 
nieuwe albums nodig. Dit was het moment 
dat de filatelistische wereld voor het eerst de 
uitgave van 1914 onder ogen kreeg. Na deze 
ontmoeting werd Robson Lowe in de gelegen-
heid gesteld de nog volledig intacte corres-
pondentie van Bailey over te nemen. Een 
schat aan informatie, waar op dat moment 
nog volstrekt niets van bekend was. Onder de 
correspondentie bevonden zich unieke veld-
postbrieven van de 1e expeditie uit 1903. Veel 
van dit materiaal is tot op de dag van vandaag 
uniek en van een aantal veldpoststempels is 
nooit meer een 2e exemplaar gevonden. Er 
was ook een groot deel gewijd aan de 2e ex-
peditie in 1904, onder leiding van Sir Francis 
Younghusband. Daarnaast beschikte Bailey 

als enige over de eerste oplagen van complete 
velletjes van de emissie 1914, herkenbaar 
aan de iets afwijkende kleuren. Dit bleken de 
enige nog bestaande te zijn en waren tot 1942 
nog niet bekend. Inmiddels is met een marge 
van 6 maanden zeker wanneer deze zegels 
zijn uitgegeven. Het bestaan van deze zegels 
kwam dus 28 jaar ná uitgifte bij toeval aan 
het licht! Kolonel Bailey bleek in de jaren ’20 
van de vorige eeuw enkele velletjes bemach-
tigd te hebben en enkele hiervan zelf postaal 
gebruikt te hebben voor correspondentie naar 
het thuisfront. Nadien zijn deze nergens meer 
aangetroffen. Van de eerste drukken zijn thans 
slechts enkele exemplaren bekend. Dankzij 
het ‘hamstergedrag’ van kolonel Bailey weten 
we dus wat we nu weten. Hoewel? Over de 
oplage van deze zegels is tot op de dag van 
vandaag nog steeds niets bekend. (afb 2)

Papier en inkt
Het papier dat gebruikt werd was handge-
schept en –gesneden. Dit is de reden dat de 
papierdikte binnen een velletje of zelfs binnen 
een zegel sterk kan variëren. Velletjes kunnen 
daarom tegelijkertijd uit zowel dikke als dunne 
delen bestaan. Concludeer daarom niet te snel 
dat een zegel of velletje een dunne plek heeft!
De gebruikte inkt is samengesteld uit uitslui-
tend natuurlijke grondstoffen en werd met de 
hand gemengd. Door de samenstelling van inkt 
zijn de zegels nauwelijks gevoelig voor zon-
licht. ‘Vergeelde’ zegels zoals we deze zo vaak 
zien, komen daarom niet voor. In catalogi treft 
u van beide waarden een aantal kleurschake-
ringen aan. Deze zijn veroorzaakt door het feit 
dat op het moment dat de inkt die voorhanden 
was op was, er nieuwe moest komen. Deze 
werd op primitieve wijze met de hand gemaakt 
en de oorspronkelijke kleur werd zoveel moge-
lijk benaderd, maar nooit helemaal. 
Totaal zijn er 4 oplagen geweest die her-
kenbaar zijn aan de kleur. Van de eerste 
drukken van beide kleuren zijn drie velletjes 
bekend (drie van de 4 trangka en drie van de 
8 trangka), alle ex. Bailey. Onderstaand ziet 

Afb 1. De uitgave van 1914 is zonder meer de zeldzaamste 
uitgave van Tibet. Nagenoeg al het materiaal dat hiervan 
op de markt verschijnt, inclusief de brieven, is vals.

Rechts: Afb 3. Compleet velletje vroege druk van de 
4 trangka (Ex. Bailey)

Afb 2. Historische foto van Colonel and Mrs. Bailey, 
de Yatung Depon en Vance. 
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u zo’n velletje 1e druk, dat ik jaren geleden 
bij toeval bij een veilinghuis in Duitsland kon 
kopen. (afb 3)
In 1952 kwamen er herdrukken op de markt, 
mede als reactie op de vraag van verzame-
laars. Deze zijn herkenbaar aan de kleur, maar 
het zijn nog steeds echte zegels, gedrukt met 
de oorspronkelijke cliché-blokken. Postaal 
 gelopen brieven en zegels zijn uiterst zeldzaam 
en nagenoeg alle brieven die op internet wor-
den aangeboden zijn vals. Er is één voorbeeld 
van een pakket bekend waar enkele zegels op 
zitten.

Emissie 1933
Ik neem u mee naar de uitgave 1933, onge-
twijfeld heeft u ze wel eens gezien. Ook van 
deze uitgave is het interessant de achtergrond 
nader te bezien. Als we het hebben over zegels 
die Tibet als autonoom land heeft uitgegeven, 
kunnen we zeggen dat het hier om de meest 
voorkomende zegels gaat. Internet staat 
stampvol met aanbiedingen van deze zegels. 
Met name brieven blijken niet echt zeldzaam 
te zijn. Ik kan u uit een droom helpen, want 
veel materiaal is vals. Hiermee bedoel ik 
 eigenlijk: 99%. Met andere woorden: Een 
enkele zegel of een enkele brief is echt. Als 
je weet op welke aspecten je moet letten is 
vrij snel te zien in welke gevallen het om echt 
materiaal gaat.
Het motief was net als bij de uitgave van 1914 
de witte leeuw. In de bovenste balk van het 
ontwerp staat geschreven ‘Pö Zhung Dak-la’ 
hetgeen staat voor ‘Tibetaanse overheids-
post’. Aan de zijkanten staat de waardeaan-
duiding. Het Jin-Jang teken symboliseert het 
geluk en de vruchtbaarheid. De cirkel linkson-
der stelt de nachtelijke parel voor die ook op 
de Chinese drakenzegels voorkomt. Ook is het 
eeuwigdurend vuur te zien. (afb 4)
De uitgavedatum is waarschijnlijk 1 mei 1933. 
In juni 1934 werd er voor het eerst melding 
gemaakt van deze uitgave. Deze was noodza-
kelijk omdat de posttarieven inmiddels waren 
gestegen. Het blijft een raadsel waarom de 
4 trangka van de hiervoor besproken 1914- 
uitgave zo snel werd ingetrokken, want de 
4 trangka werd uiteindelijk de meest ge-
bruikte waarde (tarief voor een aangetekende 
brief). In die tijd werden vrijwel alle brieven 
aangetekend verstuurd. Niet-aangetekende 
brieven zijn daarom over het algemeen 
zeldzamer. De ½ trangka, het tarief voor een 
binnenlandse brief is slechts korte tijd in 
gebruik geweest en werd snel afgeschaft en 
vervangen door de 2 trangka. Het tarief voor 
een aangetekende brief was aanvankelijk 
2 trangka maar werd later verdubbeld. 
De zegels komen zowel getand als ongetand 

voor. Voor alle zegels geldt dat deze gedrukt 
en uitgegeven zijn in velletjes van 12. Van de 
4 trangka groen is een velletje van 11 bekend, 
maar daarover later meer. Zegels uit deze 
 serie worden veelal verzameld in deze com-
plete velletjes, u zult straks zien waarom.

Het drukproces
De velletjes bestaan zoals gezegd uit 12 zegels, 
drie rijen van 4. Elk zegel is met de hand ver-
vaardigd uit hout. Bij het vervaardigen van een 
‘drukplaat’ is er niet voor gekozen om de druk-
plaat uit één stuk hout te snijden (zoals bij de 
hiervoor besproken uitgave uit 1914), maar zijn 
er twaalf afzonderlijke clichéblokjes uit hout 
vervaardigd. Vervolgens zijn deze 12 blokjes bij 
elkaar gebundeld met behulp van ijzerdraad 
of touw. Bij mijn bezoek aan Tibet in de jaren 
’90 heb ik in kloosters jonge monniken met 
een enorme snelheid en handigheid hand-
geschepte vellen papier zien bedrukken met 
een houten drukblok. Op deze manier werden 
gebeden op papier gedrukt. Ik durf te stellen 
dat het drukken van zegels op een soortgelijke 
wijze moet hebben plaatsgevonden. 
Aan de achterzijde van het postkantoor in 
Lhasa was een veld/tuin. Het zou goed moge-
lijk zijn, dat hier op de grond de zegels werden 
gedrukt door jonge monniken en op de grond 
te drogen werden gelegd. (afb 5)
Aangezien elk van de 12 houten blokken met 
de hand werd vervaardigd, zal duidelijk zijn 
dat alle 12 blokken (en dus zegels) onderling 
kleine afwijkingen vertonen. Om dit inzichtelijk 
te maken voor de verzamelaar zijn de posities 
van het eerst gedrukte vel gerangschikt op 
nummer

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10 11 12

Deze 1e samenstelling van het blok is alge-
meen bekend als setting I. Na verloop van tijd 
viel het geheel van de 12 blokken kennelijk uit 
elkaar. Het ijzerdraad dat de blokken bij elkaar 
hield brak of ging kapot. Vervolgens werden 
de blokken opnieuw bij elkaar gebundeld, 
waarbij de posities van de blokken van plaats 
veranderden. Men spreekt dan van een nieuwe 
zetting. Voor de 1 trangka bijvoorbeeld ziet 
zetting II er dan als volgt uit

 5 2 3 4

 1 11 7 8

 9 10 6 12

Men spreekt daarom bij het platen of recon-

Afb 4. De volledige serie: 
½ trangka, 2/3 trangka, 
1 trangka, 2 trangka, 
4 trangka

Afb 5. Twee vrouwen wassen kleren in de tuin van het 
postkantoor (rond 1910). De typische haardracht van 
de dames is al vele jaren volstrekt verdwenen. Op de 
achtergrond de dierlijke uitwerpselen die tegen de muur 
van het postkantoor te drogen werden geplakt, om later 
als brandstof te kunnen dienen. 

strueren van velletjes liever niet van posities 
maar van ‘clichénummers’. Dit onderscheid 
is van belang. Bij de eerste zetting zijn de 
positienummers gelijk aan de clichénummers. 
Bij de volgende zettingen veranderen de cli-
chénummers van positie. Bij een derde zetting 
gebeurde dit vervolgens weer.
De 4 trangka groen is het meest voorkomende 
zegel (voor aangetekende binnenlandse post) 
en kent als het gaat om de zettingen een 
bijzonder verhaal. Het zegel kent maar twee 
zettingen. De oorspronkelijke zetting bestond 
uit het bekende plaatje

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10 11 12

Na verloop van tijd raakte cliché 4 zoek. Een 
andere mogelijkheid is dat het dusdanig 
ernstig beschadigd was, dat het verwijderd 
is. Weten zullen we het nooit. Hier zien we het 
resultaat: (afb 6)
Deze samenstelling wordt zetting 1b genoemd. 
De posities van de resterende clichés is nog 
volledig intact. Na verloop van tijd is besloten 
om het blok weer te completeren. Ook is het 
mogelijk dat het blok met (ditmaal) 11 clichés 
wederom uit elkaar viel en men het tijd vond 
om het blok weer te completeren. In elk geval 
werd er een nieuw cliché uit hout vervaardigd 
om het vel te completeren en deze werd alge-
meen bekend als ‘clichénummer 13’. De clichés 
werden opnieuw gerangschikt en gebundeld 
en het vel van 12 was weer compleet. Er kon 
weer verder gedrukt worden, maar nu zonder 
cliché nummer 4. Het mag duidelijk zijn dat 
cliché nummer 4 een zeer gezocht object is, 
simpelweg omdat dit het zeldzaamste cliché-
nummer is. Cliché 4 wordt ook wel aangeduid 
als ‘the lost cliché’ of de ‘missing cliché’.
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Cliché 13, dat dus later is vervaardigd, wijkt 
(afgezien van de individuele ontwerp- of 
clichékenmerken) af van alle andere clichés. 
Het bijzondere aan nummer 13 is namelijk dat 
hij een 1 mm groter formaat heeft en dus ook 
aan de hand van de afmetingen eenvoudig te 
herkennen is. Cliché nummer 13 heeft daarom 
in de internationale literatuur een bijnaam 
gekregen: ‘the large cliché’ of ‘replaced cliché’. 
Deze variëteit is tegenwoordig ook in de Michel 
te vinden (toeval of niet: als nummer 13 I).
Over cliché nummer 8 is ook iets meer te 
vertellen. Tussen de nerven van het ontwerp, 

Afb 6. 4 trangka zetting 1b met 11 zegels

Afb 7. Voorbeeld van postale fraude waarbij inktvlekken zijn aangebracht op de waarde-aanduiding. Daarnaast zijn de randen 
van het stempel precies over de waardeaanduiding  aangebracht. De postbeambte beschikte kennelijk over de nodige ervaring.

ter hoogte van de borst van de leeuw, moet 
een klont vuiligheid zijn gaan zitten (zie 
afb. 6). Mogelijk stof of verharde inkt. In elk 
geval veroorzaakte dit een grote witte vlek 
op de borst van de leeuw. Op zich niet zo 
bijzonder, want eigenlijk is hier dan sprake 
van het ontstaan van een plaatbeschadiging 
of plaatfout. Wel bijzonder hieraan is dat 
deze beschadiging zéér vroeg na de start 
van de productie is ontstaan. Het gevolg is 
dat ‘schone’ clichés 8 zeer zeldzaam zijn 
geworden.
Alle waarden zijn gedrukt in verschillende 

zettingen. Soms 2, soms 4. Bij een aantal 
zettingen kunnen varianten worden onder-
scheiden (1a, 1b, etc.). Het gaat hier dan om 
het verschijnsel dat het ijzerdraad los(ser) is 
komen te zitten, waardoor de houten blokken 
onderling wat zijn gaan verschuiven. Aan de 
hand van complete velletjes is het dan vast 
te stellen hoe deze verschuivingen hebben 
plaatsgevonden. Als je de varianten in een 
tijdslijn neerzet, dan is precies te zien welk 
houten blok (of zegel) is gaan schuiven en in 
welke richting. Als we dan nog de kleurva-
rianten in ogenschouw nemen, kunnen we 
zelfs de relatie in de tijd leggen tussen de 
verschuivingen en het opvolgend gebruik van 
de kleurvarianten. Over specialisatie gespro-
ken. Ja er is nog wat te doen op filatelistisch 
gebied.

Papier en inkt
Net als bij de voorgaande serie werd ook hier 
handgeschept en -gesneden papier gebruikt. 
Voor de productie van de getande zegels is 
echter een andere papiersoort gebruikt dan 
voor die van de ongetande, maar daarover 
later meer. Ook hier werd de gebruikte inkt 
uit natuurlijk grondstoffen samengesteld en 
met de hand gemengd. Voor het drukken van 
deze serie zijn doorgaans zeer diepe en felle 
kleuren gebruikt. Op het moment dat de inkt 
op was, werd ook hier nieuwe inkt handmatig 
gemaakt, waarbij de ‘laatste’ kleur zoveel 
mogelijk werd benaderd. Vaak was er nog wel 
een velletje voorhanden bij het mengproces. 
Aangezien van deze serie de oplage vele 
malen hoger is dan die van de 1914-emissie, 
moest er vaak nieuwe inkt gemaakt worden, 
wat zorgde voor een enorme kleurenvariatie. 
Van de 4 trangka ‘groen’ worden door A.C. 
Waterfall 26 drukgangen en dus 26 kleuren 
groen onderscheiden. Deze zijn opeenvol-
gend te rangschikken in de tijd. A.C. Waterfall 
schreef in 1965 de eerste grote studie over 
Tibet en gebruikte hierbij de kleurentabel-
len van Methuen (vergelijk: Michel en SG 
hanteren ook kleurenwaaiers om aan te geven 
welke kleur met een bepaalde aanduiding 
feitelijk wordt bedoeld). Dit doet men om 
te voorkomen dat een term als ‘grasgroen’ 
op meerdere manieren geïnterpreteerd kan 
worden en dus in feite nietszeggend is. De 
Methuen-kleurentabel wordt sindsdien alge-
meen gebruikt als het gaat om identificatie 
van kleuren van Tibetaanse zegels. 
De oorspronkelijke kleur van de 1 trangka is 
‘karmijn’, die van de 2 trangka ‘scharlaken’, 
kleuren die enige gelijkenis hebben. Bij 
nieuwe inktaanmaak werd de ‘voorgaande’ 
kleur zoveel mogelijk benaderd. En als de 
vorige kleur al afweek van de oorspronkelijke 
kleur, dan is na verloop van tijd de oorspron-
kelijke kleur natuurlijk geheel zoek. Bij de 1 en 
2 trangka liep dit volledig uit de hand en de 
kleuren liepen na verloop van tijd in elkaar 
over zodat deze zelfs op enig moment ‘omge-
keerd’ werden. In de volgende tabel is te zien 
hoe de kleuren van de 1 trangka en 2 trangka 
door de tijd in elkaar overliepen



MEI 2015 FILATELIE 337

Kleur 1 trangka 2 trangka
Karmijn 1936-7 en 1946-7 1946-7
Oranjerood 1938-45 1943-6
Scharlaken 1940 1933-40
Scharlaken 1954 1949-50
Oranje 1947-8 1951-4
Rood 1948-9 1941-2
Bruin 1954-5 1950-1
Bruin-oranje 1956-7 1951-3
Rose 1951 1947-9

Na verloop van tijd bedroeg het tarief voor een 
binnenlandse aangetekende brief 4 t rangka. 
De verleiding bij Tibetanen ontstond om 
aangetekende brieven te versturen met twee 
zegels van 1 trangka en het doen voorkomen 
dat het om twee zegels van 2 trangka ging. 
Immers de kleuren waren bij het drukken na 
verloop van tijd zodanig uitgewisseld dat de 
1 en 2 trangka op grond van kleur niet meer 
te onderscheiden waren. Er zijn paren van 
de 1 trangka bekend waar met zwarte inkt de 
waardeaanduiding in het rechter framework 
(hier staat de waarde-aanduiding) onleesbaar 
is gemaakt. Dit was wel opzichtig natuurlijk. 
Ook zijn er brieven bekend waar een zwaar 
stempel zodanig op het paar zegels werd 
geplaatst, dat deze precies op de plaats van 
de waardeaanduiding terecht kwam, zodat 
niet meer was te zien dat het om een paar 
zegels ging van 1 trangka. Voor deze (postale) 
fraude was dus de medewerking nodig van de 
postbeambte. De kans dat hij voor de mede-
werking de som van 1 trangka ontving is zeer 
groot, immers de verzender ‘verdiende’ met 
deze fraude 2 trangka. Dat een dergelijke brief 
feitelijk was gefrankeerd met twee zegels van 
1 trangka is alleen vast te stellen door de cli-
chékenmerken van de zegels na te gaan. Zeker 
omdat het om een paar gaat, is dit doorgaans 
dus wel vast te stellen. De zetting is op haar 
beurt vaak vast te stellen met behulp van de 
kleurtabel. (afb 7)
Het is een vreemd idee dat dergelijke postale 
fraude nog regelmatig voorkwam op het mo-
ment dat bij ons de Riebeeck- en ITEP-zegels 
uitkwamen. Deze postale fraude vormde 
overigens één van de vele belemmeringen 
die Tibet in de jaren ’50 nog ondervond voor 
aansluiting bij de UPU.

De getande zegels
De eerste zegels zijn getand uitgegeven. 
Getande zegels zijn zonder meer schaars. 
Gestempeld zeker en op brieven die postaal 
zijn verstuurd zijn ze zeldzaam. Voor zover 
mij bekend zijn er geen brieven bekend met 
complete velletjes. De velletjes hebben aan 
de rechterzijde een bredere marge dan de 
ongetande velletjes. De getande zegels zijn 

Afb 8. De 
complete serie 
getande zegels

Afb 9. Een gecensureerde WO II-brief uit 1945 van Tibet naar de USA

heel kort uitgegeven. We hebben het hier over 
de allereerste oplage, dus deze zijn altijd van 
zetting 1. Met uitzondering van de 4 trangka 
zijn alle zettingen 1 ook ongetand uitgegeven. 
In een enkel geval is de ongetande zetting 1 
zeldzamer dan de getande zetting 1! (afb 8)
Bij velletjes van de echte exemplaren zit er in 
de rechterzijde van het vel een ovaalvormig 
gat. Soms raakt dit gat de zegels. Dit gat 
is afkomstig van de grote nietjes waarmee 
een bundel vellen bij elkaar werd gehouden. 
Over het algemeen kan worden gesteld dat 
de druk vrij zuiver is en de afdruk helder. Dat 
wordt veroorzaakt door het zachtere papier. 
Voor getande zegels werd dun fijner papier 
gebruikt dan bij de latere ongetande zegels. 
De tanding werd handmatig aangebracht met 
behulp van Singer-naaimachines. Je vindt ze 
nog steeds op rommelmarkten. Deze naai-
machines zijn afkomstig geweest uit Nepal 
en India en met behulp van Nepalese traders 
via de Himalaya Tibet binnen gebracht. De 
perforatie loopt sterk uiteen, van tanding 
6 tot 16. De machines konden dus op divers 
manieren worden ingesteld. Het aantal 
kleurschakeringen bij de getande zegels is 
beperkt. Een leuke wetenswaardigheid is dat 
Armand Singer één van de grootste pioniers 
was als het gaat om het in kaart brengen van 
Tibetaanse filatelie.

De ongetande zegels
Voor de (latere) ongetande zegels werden 
verschillende soorten papier gebruikt. 
Al deze papiersoorten waren in elk geval van 
slechtere kwaliteit dan die gebruikt werd voor 
de getande uitgave. De meeste zijn echter 
gedrukt op normaal handgeschept papier. 

Ook is er een variant bekend onder de naam 
‘silky or tissue paper’, het best te vertalen als 
‘dun zakdoekpapier’. Het is lastig te vinden, 
voelt ‘vettig’ aan en is zeer soepel. Een com-
plicerende factor is dat het papier dat werd 
gebruikt voor de talrijke vervalsingen hier 
zeer sterk op lijkt. 
Er zijn nu en dan complete series op brief te 
vinden. (afb 9)
Stanley Gibbons in Londen heeft op een 
gegeven moment dergelijke enveloppen 
aangeboden met de complete serie. Deze 
enveloppen zijn geadresseerd aan Stanley 
Gibbons, immers SG zag hierin tevens een 
mogelijkheid om wat naamsbekendheid te 
verwerven. 
Tibet was als autonome staat niet aangeslo-
ten bij de UPU, dus een goed verzamelaar 
weet dat het om brieven gaat die op verzoek 
zijn afgestempeld in Tibet (en eerder of later
geadresseerd zijn), maar nooit verstuurd zijn 
geweest. 
SG bood deze enveloppen destijds aan voor 
5 shilling, voor die tijd een aanzienlijk bedrag. 
In eerste instantie niet bijzonder, maar SG 
heeft zich op dat moment kennelijk niet 
gerealiseerd dat op elke envelop doorgaans 
ook getande zegels hun weg vonden naar 
de verzamelaar. Het gaat hier om de eerste 
zettingen met originele perforatie! Dit is 
de reden dat dergelijke brieven, ofschoon 
maakwerk,
momenteel toch voor € 350 tot € 400 hun
weg vinden. Op deze enveloppen zitten door-
gaans 2 of drie getande zegels. Mogelijk ging 
SG ervan uit dat het hier om privétandingen 
ging (zie het hoofdstukje hierna).
(Slot volgt)
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NEDERLANDSE BLADEN

Hoedjes van papier
Het is hard werken, maar ze 
houden vol, de bestuursleden van 
de  Filatelistische Motiefgroep 
‘Papier & Druk’- Nederland. De 
landaanduiding geeft aan dat er in 
het buitenland, Duitsland bijvoor-
beeld, geestverwanten actief zijn 
(www.drucker-marken.de).
Het verenigingsblad (Druk Doende) 
beleeft zijn 35e jaargang en is 
– zoals altijd – gevuld met een 
rijke verscheidenheid aan grote en 
kleine artikelen, waarin papier de 
rode draad is. Stuwende kracht is 
Ton Cornet. De artikelen komen 
overal vandaan, ze worden soms 
bewerkt en altijd met een keurige 
bronverwijzing verantwoord. Het 
gaat over het ontwerpen van post-
zegels, de vernietiging van oplages, 
gebarentaal, luchtpost, zegels van 
Zuid-Afrika, Piet Zwart, etc. Ad van 
Heiningen zorgt voor informatie 
over nieuwe postzegels die aan het 
thema gekoppeld kunnen worden.
Uitgebreide artikelen gaan onder 
andere over origami, de kunst 
van het papiervouwen, en over de 
uitvinding van de boekdrukkunst 
(Haarlem?). Iedereen heeft in zijn 
jeugd vliegtuigen, matjes, slingers, 
molentjes, bootjes of hoedjes van 
papier gevouwen, maar de kunst 
van het origami gaat verder. In het 
artikel komen onder meer aan de 
orde: de Chinese roots, de ideeën 
van de pedagoog Fröbel en de 
eisen die aan echte origami gesteld 
worden. Vierkante vellen papier 
zijn verplicht, knippen, snijden en 
plakken zijn verboden. Ook aan 
het gebruikte papier worden de 
nodige eisen gesteld. Leerzaam en 
onderhoudend.
trudiedemoedvh@hetnet.nl 

Geheimzinnige wereld
Al Barid (Arabisch voor ‘De Post’) 
is het huisorgaan van de Filatelis-
tische Contactgroep Islamitische 

Wereld en biedt ook aan mensen 
die in deze (filatelistische) wereld 
niet echt thuis zijn, nog veel le-
zenswaardigs. Uiteraard is de taal/
het schrift een probleem. Ook bui-
tenstaanders zijn na enige moeite 
nog wel in staat het Russische of 
Griekse schrift te ontcijferen, maar 
het Arabisch zal voor de meesten 
een brug te ver zijn. Uiteraard 
spreek ik uit eigen ervaring.
Hans Paul Soetens presenteert in 
aflevering 76 een derde artikel over 
postcensuur in het Ottomaanse Rijk 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij 
behandelt daarbij gecensureerde 
waardebrieven en reconstrueert 
aan de hand van bewaard gebleven 
poststukken de gang van zaken. 
Daarbij passeren ook de gebruikte 
(lak)stempels de revue. Probleem 
bij de reconstructie is wel dat het 
materiaal schaars is (en dat er geen 
papieren instructies bewaard zijn 
gebleven?)
Avo Kaplanian belicht post die 
gefrankeerd is met (bijvoorbeeld) 
Jordaanse postzegels, maar afge-
stempeld is met een poststempel 
van Washington. Het gaat om privé-
post van Amerikaanse militairen of 
consulair personeel, gestationeerd 
in Jordanië. Op zulke brieven is een 
stempel geplaatst ‘This article ori-
ginally mailed in country indicated 
by postage’. Ook van andere landen 

dan Jordanië is zulke post bekend. 
De goed onderhouden website 
biedt  een mooie kennismaking 
met het verzamelgebied:   
www.pv-al-barid.com

Mooie ellende
Hoe meer narigheid, hoe ‘leuker’, 
lijkt de rode draad in aflevering 216 
van De Postzak, het onvolprezen 
periodiek van Po&Po, de Neder-
landse Vereniging van Poststuk-
ken- en Poststempelverzamelaars. 
In acht artikelen staat een oorlog 
centraal. De voorzijde van een brief 
uit 1782 brengt ons naar de Vierde 
Engelse Oorlog. Er zijn weinig 
aanknopingspunten: de naam van 
de geadresseerde en een vertreks-
tempel Brielle, maar het levert toch 
een aardige speurtocht op.
In een recensie krijgt het boek 
‘200 jaar Nederlandse Militaire 
Post’ eindelijk wat aandacht. 
Nico de Weijer schrijft uitgebreid 
over portvrijdom voor geïnter-
neerden in Nederlands Indië; 
Peter Poortvliet belicht de inzet van 
Nederlandse medische teams (am-
bulances) bij de Balkanoorlogen die 
aan de Eerste Wereldoorlog vooraf 
gingen. Het stuk biedt ook nog een 
heldere schets van de gecompliceer-
de politieke situatie in dat gebied. 
René E. Taselaar is dé specialist op 
het gebied van padvinderspost in de 
Tweede Wereldoorlog en beschrijft 
een spectaculaire nieuwe vondst, 
op een enveloppe met ook nog een 
zeer interessante inhoud, omdat 
daarin de rol van de padvinders in 
het laatste oorlogsjaar (in Amster-
dam) beschreven wordt.
Dam van der Linden, Boudewijn 
Hellebrekers, Eddie IJspeerd en Jos 
Stroom presenteren de resultaten 
van groot en klein onderzoek naar 
zaken die niet aan een oorlog 
gerelateerd zijn en dat maakt 
aflevering 216 van De Postzak tot 
een gevarieerd en boeiend nummer. 
www.po-en-po.nl

Feest en vorsten
In 2015 zal de Nederlandse Vereni-
ging van Postzegelverzamelaars 
van het Vorstendom Liechten-
stein (NVPVL) haar 45e verjaardag 
vieren. Niet echt een kroonjaar, 
maar wel alle aanleiding voor een 
feestje. De festiviteiten gaan zich 
concentreren op de Postex. Daar 
wordt een gemeenschappelijke 
stand opgezet met Philatelie Liech-
tenstein/De Liechtensteinse Post. 
Er komt een zithoek, omringd door 
50 kaders, gevuld door leden van 
de vereniging en van de ‘Ring der 
Liechtensteinsammler’.
In het Mededelingenblad van de 
NVPVL wordt vooruitgeblikt op de 
festiviteiten, maar staat de redactie 
ook uitgebreid stil bij het overlijden 
van Liechtenstein-coryfee Hans-
Werner Gabriel. Verder aandacht 
voor nieuwe emissies en stempels 
en de 70e verjaardag van vorst 
Hans-Adam II van Liechtenstein 
(afbeelding). Een uitgebreide 
schets van zijn levensloop wordt 
afgesloten met een groot aantal 
afbeeldingen waarop de huidige 
vorst van Liechtenstein te zien is. 
René de Winter schreef het artikel 
en staat in een ander stuk stil bij 
de Liechtensteinse klederdracht, 
die tegenwoordig vooral gedragen 
wordt tijdens nationale en lokale 
festiviteiten, bij kerkelijke gelegen-
heden en jubilea van verenigingen. 
De Winter vond ook nog inspiratie 
voor een artikel over een Romeins 
kasteel dat in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling in Schaan heeft 
gestaan. Een impressie daarvan is 
te zien op de Europazegel van 1965 
van het ‘Fuerstentum Liechtenstein’. 

Duits verleden
Deutsche Post, het verenigings-
blad van de Filatelistenvereniging 
Duitsland, komt in het eerste num-
mer van de 28e jaargang met een 
drietal artikelen en een uitgebreide 
veilinglijst. Wim van der Vliet laat 
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zien dat niet alleen Berlijn zijn 
‘Rohrpost’ kende, ook in Hamburg 
werd (in 1960) een groots project 
gelanceerd: een ondergrondse 
buizenpost die uniek zou worden 
in de wereld. Het versnellen van de 
bestelling van post in het stadscen-
trum was een van de doelen. Ook 
zou de werkdruk bij het postbedrijf 
erdoor moeten verminderen. Het 
moest een net worden van 80 km. 
lengte, maar dat is er nooit van 
gekomen. Voor de verzamelaars 
resteert een fdc uit 1967, ter gele-
genheid van de officiële ingebruik-
name van de Grossrohrpost, maar 
na 16 jaar experimenteren en veel 
tegenslagen werd het ambitieuze 
project afgeblazen.
Detlef Geerlings vervolgt zijn reeks 
over postzegelboekjes met Hin-
denburg medaillonzegels, kleurrijk 
en gezocht, ook door de meege-
drukte reclameteksten. Adriaan 
van Oosten laat aan de hand van 
zegels, stempels en poststukken 
zien waar we aan moeten denken bij 
afstempelingen van ‘Südostpreus-
sen’ en ‘Ostpreussen-Süd’. Het 
verhaal is lastig in een paar zinnen 
samen te vatten, vooral door de 
ingewikkelde politieke geschiedenis 
van dit gebied, ‘een obscuur, maar 
toch ook weer fascinerend deel-
gebiedje binnen het grote geheel 
van de Duitslandfilatelie’. Duidelijke 
kaartjes, ansichtkaarten, zegels 
en poststukken ondersteunen het 
verhaal. Een literatuurlijstje helpt 
nieuwsgierige lezers verder. 

NEDERLAND OVER 
DE GRENZEN

Portzegel voor douanekosten
Bij portzegels denken veel 
verzamelaars vaak aan strafport. 
Dit is inderdaad een belangrijke 
toepassing van deze zegels, maar 
zeker niet de enige. In nummer 
39/3 van de ‘American Society of 
Netherlands Philatelists’ wordt 

een zogenoemde inklaringskaart 
getoond met een portzegel van 
25 cent erop. Deze 25 cent dient 
voor de inklaringskosten voor een 
aangetekende brief uit Frankrijk. 
De ontvanger is de ‘Goedewaagen 
Pijpenfabriek’ uit Gouda. Dit blijkt 
een firma te zijn die reeds in 1610 is 
opgericht en behalve de beroemde 
Goudse pijpen tal van andere soor-
ten keramiek maakte waaronder 
tot 1995 de beroemde KLM huisjes. 
In een interessant artikel van Hans 
Kremer wordt de geschiedenis van 
de fabriek beschreven met tal van 
illustraties waaronder een nota met 
belastingzegels.
Van de hand van dezelfde auteur 
een artikel over de nieuwjaarskaar-
ten in de 19e eeuw. Tot de invoering 
van de briefkaart was het mogelijk 
om kleine kaartjes (formaat visite-
kaart) te verzenden voor 1 cent. 
Hieronder vielen vele soorten 
kaartjes voor kerst, nieuwjaar en 
andere bijzondere gelegenheden. 
Bij de invoering van de briefkaart 
werd dit tarief afgeschaft om te 
compenseren voor de afgenomen 
inkomsten die de PTT verwachtte 
door de invoering van de briefkaart. 
Voor de firma ‘Gebroeders Koster’ 
was dit in 1872 aanleiding om de 
zogenoemde nieuwjaarskaart in 
het leven te roepen. Dit was een 
briefkaart waarop een nieuwjaars-
groet was gedrukt. Deze werd voor 
ongeveer 5 cent verkocht (de helft 
was dus de frankeerwaarde). Later 
werden losse kaarten gedrukt in 
plaats van postwaardestukken. Als 
de tekst op de kaart beperkt bleef, 
kon deze tegen drukwerktarief 
worden verzonden.
www.asnp.org

Nummer 200
‘Nederland onder de Loep’ van de 
ArGe Niederlande viert zijn 200e af-
levering. Het Heft 1/2015 is daarom 
twee keer zo dik als normaal. Maar 
liefst 9 artikelen zijn er verzameld 
welke de diversiteit van de filatelie 
van ons land laten zien. Het blad 
begint met de Corsini correspon-
dentie. Bartolomeo Corsini was een 
beroemde Florentijnse handelaar 
uit de 16e eeuw. Een significant deel 
van zijn zakelijke correspondentie 
is behouden gebleven en werd 
geveild bij Christies in 1984. Onder 
de brieven zijn diverse stukken te 
vinden welke verzonden zijn vanuit 
Middelburg. Ook het tweede artikel 
betreft oude poststukken, hoewel 
deze een 200 jaar moderner zijn. 
Het betreft een boeiend artikel over 
de laatste dagen van de Franse 
bezetting in 1814. Aan de hand van 
brieven wordt de bevrijding van de 
Nederlanden gevolgd. Voor mij als 
Rotterdammer is het artikel over de 
postgeschiedenis van Kralingen een 
leuke verrassing. Want Kralingen, 
is dat niet al heel lang gewoon Rot-
terdam? Het laatste stempel van 
Kralingen is het kleinrondstempel, 
maar het kantoor is op latere stuk-
ken nog steeds goed te traceren als 
Rotterdam 3, Rotterdam-Oost of 
Rotterdam Avenue Concordia. 

En er zijn er nog 6 artikelen: 
Balon Monté van Parijs naar Rot-
terdam, de ENTOS scheepvaart-
tentoonstelling in Amsterdam, De 
KLM, Heveadorp en zijn rubber, de 
ondergang van de S.S. van der Wijck 

en Troepentransportschepen in de 
tweede wereldoorlog. Kortom, een 
schitterend bewaarnummer voor 
de liefhebber van de Nederlandse 
postgeschiedenis.
www.arge-niederlande.de

Een ontdekkingstocht
Ik heb er al eerder op gewezen dat 
er in België veel regionale verenigin-
gen zijn die stuk voor stuk een hoog 
niveau halen. Wat nog opvallender 
is, is dat er in België veel belangstel-
ling is voor de Nederlandse post-
geschiedenis (terwijl de minstens 
zo interessante Belgische filatelie 
in Nederland nauwelijks aandacht 
krijgt). Het maandblad van de ‘Stu-
diekring Antwerpen’ pakte in novem-
ber, december en januari uit met 
een drieluik getiteld ‘Merkwaardige 
stukken, een ontdekkingstocht door 
de (Nederlandse) postgeschiedenis’. 
De auteur toont in dit artikel een 
aantal stukken, dat een dwarsdoor-
snede vormt van wat Nederland te 
bieden heeft. Er wordt begonnen 
in de eo-filatelistische periode met 
een begeleidingsbrief van een pak-
ket van Leiden naar Bentheim uit 
1823. Voor een leek valt de brief niet 
op, maar bestudering toont aan dat 
de brief is verzonden naar Hamburg 
over de alternatieve route over 
Naarden. Van deze route zijn maar 
weinig stukken bekend. De trend is 
gezet en we gaan verder terug in de 
tijd. Het eerste deel gaat verder de 
geschiedenis in met brieven met 
stuiverstempels, een expresbrief 
met Citto, citto, citto, cittissimo 
aanduiding (dit is latijn voor: deze 
afzender heeft heel veel haast) en 
brieven uit lang vergeten oorlogen. 
In deel 2 zijn we in de Franse tijd en 
de 19e eeuw. In dit deel aandacht 
voor tarieven, routes en strafport. Er 
wordt in het januarinummer afgeslo-
ten met veldpost, postvervoer over 
de grote oceaan en de Nederlandse 
gewoonte om extra zegels bij te 
plakken op postkaarten ter betaling 
van goede doelen. Weet u het nog, 
het extra bijgeplakte bedrag werd 
door de post in dit geval uitbetaald 
aan de ontvanger. Opvallend in dit 
deel is dat er twee kaarten in staan 
die kunnen worden gerekend tot de 
kroonjuwelen van de Belgische fila-
telie: post van het Belgische ‘Corps 
Auto-Mitrailleuses’ (ACM) dat in 
de eerste wereldoorlog in Rusland 
diende en midden door de Russi-
sche burgeroorlog heen via Siberië 
en San Francisco thuis kwam.
Info: hde_belder@hotmail.com

 

http://www.asnp.org/
http://www.arge-niederlande.de/
mailto:hde_belder@hotmail.com
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Landelijke 
secretariaten

NVPV
K. Schokker,  
 Bovenweg 249,  
1834 CN Sint Pancras,  
tel. 072-5626095, 
k.schokker@nvpv.nl
SV Filatelie
Zwaard vegers- 
gaarde 130-132,  
2542 TH Den Haag,  
tel. 070-3663465,  
secretaris: vacant
secretaris@svfilatelie.nl
JeugdFilatelie   
Nederland  
Kees Mulders,  
Boutenslaan 185, 
5654 AN Eindhoven, 
tel. 0654918922, 
jfn@chello.nl

Aalsmeer
PV Aalsmeer
M. Mijwaart,  
P.F. von Sieboldlaan 14,  
1431 KH Aalsmeer, 
m.mijwaart@kabelfoon.nl
De Achterhoek
FV ‘De Achterhoek’
J.J.M. Spekschoor, De 
Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
tel. 0544-351848, 
secretarisglobeachterhoek@
gmail.com
Alblasserdam
PV. De Posthoorn
A. Treure, Plantageweg 39, 
2951 GN Alblasserdam, 
tel. 078-6930004.
Alkmaar
NVPV
K. Schokker, Bovenweg 
249, 1834 CN Sint Pancras, 
tel. 072-5626095, 
klaasschokker@nvpv-alkmaar.nl
Almelo
NVPV
B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo,  
tel. 0546-861525, 
b.karsch@hccnet.nl

Almere
VPVA Almere
mw. E.M. Slokker, Kreeft-
straat 37, 1317 KP Almere, 
tel. 036-5341427.
Alphen aan den Rijn
NVPV
L.L. Louwerse,  
Kon. Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk,  
tel. 0182-395103.
Altena
NVPV
mw. A. Sprangers-Bakkenes, 
Provincialeweg N 128,  
4286 EE Almkerk,  
tel. 0183-403952.
Amersfoort
AFV
G.A. Montfrooy,  
Alberikpad 23,  
3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen
PV Amstelveen
J.M. Korver, Saturnus 25, 
1188 EB Amstelveen, 
tel. 020-6435403.
Amsterdam
NVPV
M.M. Kleij,  
Haya van Somerenlaan 
50, 1187 RB Amstelveen, 
tel. 020-6405039.
Hollandia
E.F. Nagel, Reijer Spreij-
straat 12, 1391 GA Abcoude, 
tel. 0294-283962.
AV ‘De Philatelist’
M. Snoek,  
Loman straat 34 hs,  
1075 RC  Amsterdam,  
tel. 020-5285099, 
snoek.martijn@gmail.com
FV ‘Statuut 80’
wnd secr. H.L.M. van der 
Palen, Remmerdenplein 70,  
1106 AH Amsterdam, 
tel. 020-6973310,
hlmvdpalen@hotmail.com
Amsterdam-Noord
PV AmsterdamNoord
G. Blik, Stoutenburg 6,  
1121 GG Landsmeer, 
tel. 020-4823148. 
Apeldoorn
Phil.Ver. Apeldoorn
J. Snijder, Prins Willem 
Alexanderlaan 61,  
7311 NA Apeldoorn,  
tel. 06-25170168, 
j.snijder.2@gmailcom
FV De Globe
W.M. Venneman,  
Herculesstraat 23,  
7321 EH Apeldoorn,  
tel. 055-3664528.

Appingedam
PV Appingedam
R. Bos, Abel Eppensstraat 
151, 9902 HG Appingedam, 
tel. 0596-627625, 
reintbos@hotmail.com
Arcen
PV Arcen
mw. I. Janssen-Appeldoorn, 
Lingsforterweg 35,  
5944 BB Arcen,  
tel. 077-4732494, 
arcen@ivphilatelica.nl
Arnhem
FV ‘De Vierstroom’
J.E. Huiskes, Winschoten-
straat 41, 6835 AS Arnhem, 
tel. 026-3231678,
j_huiskes @hetnet.nl
Assen
VVPV Assen
Y. Postuma,  
Volmachtenlaan 8, 9331 BL 
Norg, tel. 0592-612413.

Bergen(NH)
PV NoordHolland
J. Oostveen, Molenkrocht-
laan 9,1861 LC Bergen (NH), 
tel. 072-5896190.
Bergen op Zoom
PV ‘Onderling Contact’
H.Hamers, Aak 8, 4617 GA 
Bergen op Zoom, 
oc@home.nl
FV ‘Delta Oost’
T. van Esch, Poolsterstraat 
14, 4624 XA Bergen op 
Zoom, tel. 0164-250041, 
vanesch@tele2.nl
Beuningen/Ewijk/Druten
PV Tussen Maas en Waal
mw. H. van der Louw, Burg. 
Overmarsstraat 6, 6644 CG 
Ewijk, tel. 0487-521618. 
Beverwijk
KPC Beverwijk
Peter de Graaff, Laan der 
Mensenrechten 33,  
1945 ER Beverwijk, 
peter_degraaff@hotmail.com
De Bilt/Bilthoven
PV ‘Het Postmerk’
A.G. van den Brink,  
tel. 030-6375200.
Blitterswijck
FV De Maasdorpen
A. Frenken, Het Veldje 26, 
5961 LA Horst,  
tel. 06-30773085.
Bloembollenstreek Lisse
FV Bloembollenstreek
J. Dieben,  
Jacob Marislaan 29,  
2182 MA Hillegom, 
tel. 0252-520420.

Bodegraven
NVPV
D. Verwoerd, Hoefslag 
40, 2411 WB Bodegraven, 
tel. 06-53260579, 
verwoerdvanwijk@casema.nl
Borne
NVPV
C.H. Meijer, De Schöppe 20, 
7609 CB Almelo,  
tel. 0546-864988, 
cor.meijer@hccnet.nl
Boskoop
NVPV
J. de Zwijger,  
Wilgenhorst 51,  
2742 DD Waddinxveen, 
tel. 0182-616946, 
jandezwijger@tiscali.nl
Boxtel
VVBV
mw. R. Langenhuijsen-van 
Vucht, Molenwijkseweg 8, 
5282 SB Boxtel.  
tel. 0411-688620, 
info@vbvboxtel.nl
Breda
PV Breda
L.F.C. Elzinga,  
Schalmei 5,  
4876 VC Etten-Leur, 
tel. 076-5035295.
Brielle
NVPV
H.G.T.M. Overbeek,  
Sluysstraat 14,  
3237 AT Vierpolders, 
tel. 0181-415640.
Bruinisse
PV Bruinisse
A.B. van der Wekken, 
Mast 70, 8081 NE Elburg, 
tel. 0525-684841.
Bussum
FV De Verzamelaar Bussum 
& Omstreken
O. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum,  
tel. 035-6933132.

Capelle a/d IJssel
FV IJssel&Lekstreek
F. Schuiling, Tussenspoor 2, 
2908 Be Capelle a/d IJssel, 
tel. 010-4580301.
Castricum
PV Castricum
S.C.F. Netten,Molenweide 
36, 1902 CH Castricum, 
tel. 0251-651943.
Coevorden
PV CoevordenHardenberg e.o.
H.J. Dorman,  
Fonteinkruid 37,  
7772 ML Hardenberg, 
tel. 0523-272182.

Dalfsen
PV ’t Raedthuys Dalfsen e.o.
J. Schoemaker, 
 Magnolialaan 9,  
7711 LX Nieuwleusen, 
tel. 0529-484061.
Delft
VVP Delft
J.C. van Muiswinkel,  
A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft,  
tel. 015-2564838, 
hansmuis@telfort.nl
Delfzijl
PV ‘De Fivel’
R.A.M. Peters, Eemskanaal 
ZZ 12 A, 9936 AM Farmsum, 
tel. 0596-567183, 
rudi.en.corry@kpnplanet.nl
Deventer
NVPV
mw. T.M.M. van der Heijden-
ten Hacken, Michiel de 
Klerkstraat 28, 7425 DG 
Deventer, tel. 0570-657740, 
info@deventerpostzegel
vereniging.nl
Diemen
PV ‘De Zegelaars’
P. A. van Diemen, 
 Ouddiemerlaan 73, 1111 GV 
Diemen, tel. 020-6995314.
Doesburg-Hengelo (Gld)
PV Phila Hanze
J.F. van Ushen,  
Acaciastraat 26, 6982 AR 
Doesburg, tel. 0313-474317.
Dordrecht
FV ‘De Dordtse Postjager’
R.C. Vos, Van Slingelandt-
laan 20, 3311 DS Dordrecht, 
tel. 078-6146165, 
secretaris.postjager@gmail.com
Drachten
PV Drachten
J.F. Oom, De Warren 19, 
8561 EC Balk, 
j.oom1@kpnplanet.nl
Driebergen
FV ‘Stichts Overkwartier’
A.J. Kopmels,  
Julianaweg 15, 3941 DK 
Doorn, tel. 0343-415098,
adenada@hetnet.nl 
Dronten
PV Dronten e.o.
mw. A.P. Schippers- 
Hooglugt, De Fazant 19,  
8251 MP Dronten,  
tel. 0321-313329. 
Drunen
PV ‘Philatron’
I. Slikkerveer, Bellinipark 39, 
5151 LL Drunen,  
tel. 0416-383799, 
i.slikkerveer@kpnmail.nl
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mutaties uitsluitend aan Mevr. E. Braakensiek, Prins Willem Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas, e.braakensiek@tele2.nl

Overzicht van vereni gingen 
die bij het maandblad 
 Filatelie zijn aangesloten
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Duiven/Westervoort
FV Globe
B.W. van Vliet, dr. Schaep-
manstraat 37, 6931 DM Wes-
tervoort, tel. 026-3118740.
Echt
PhilatelistenVereniging Echt
R. Vossen, Gansbaan 51a, 
6231 LN Meerssen,  
tel. 043-3111760, 
robvossen07@home.nl
PhV GelreGulick/Echt
Vic Bours, Irenelaan 6,  
6114 BS Susteren,  
tel. 046-4492604.
Ede
FV De Gelderse Vallei
Molenstraat 73,  
6712 CT Ede, 
secretaris@fv-degeldersevallei.nl
Eindhoven
EFV
H.J. Hofstede,  
Van Galenstraat 17,  
5694 CD Son en Breugel, 
tel. 0499- 476414.
Emmeloord
PV Emmeloord
J. Gerbens, Noordzoon 
48, 8316 CJ Marknesse, 
tel. 0527-201960, 
j.gerbens@planet.nl
Emmen
Philatelica Emmen 
A.K. Bos, Achterkamp 10, 
7761 DR Schoonebeek, 
tel. 0524-531750.
Enschede
EPV
W.F.H. Bijl, Doolhof 12,  
7548 BZ Enschede,  
tel. 053-4281221.
Epe
NVPV
wnd. W.C. Lokker, Dokter 
Mijsstraat 9, 8162 GK Epe, 
tel. 0578-614570.

Geleen
VVPV ‘De Philatelist’
J.J. Berezinski, Wijngaard-
straat 16, 6181 GE Elsloo, 
tel. 046-4375490, 
jean.berezinski@hotmail.com
Goeree/Overflakkee
FV Goeree/Overflakkee
drs S. Bangma, Boomgaard-
dreef 5, 3243 AC Stad a/h 
Haringvliet,  
tel. 0187-611542.
Goes
FV ‘De Bevelanden’
P.J. van Eijkeren, Middel-
meet 43, 4464 AX Goes, 
tel. 0113-228562, 
ecm@zeelandnet.nl

Goor
NVPV
H.G. Lammersen,  
van Eedenstraat 42, 7471 ZR 
Goor, tel. 0547-273033.
Gorinchem
PV Gorinchem e.o.
J. Hoegee, Brunellaan 42, 
4143 EG Leerdam,  
tel. 0345-612644, 
pvgorinchem @hetnet.nl
Gouda
VVPV Gouda
W.J. den Ouden, Wilhelmina 
van Pruisenlaan 78, 2807 
KB Gouda, tel. 0182-581847, 
vvpgouda@xs4all.nl
’s-Gravenhage
Verenigde Haagse Filatelisten
G.K. van Dommelen,  
Frankenstraat 26,  
2582 SL Den Haag,  
tel. 070-3118730(zaak), 
dommelen @vladeracken.nl
ZuidHollandse Postzegel 
Vereniging “ZHPV”
H.M. Jetten, Herikerberg 
3, 2716 ET Zoetermeer, 
tel. 079-3213218, 
secretaris@zhpv.nl
Groningen
PV ’t Poststuk
D. Roosjen, Mezenlaan 
13, 9753 HX Haren (GR), 
tel. 050-5344229.
PV Groningen
J.P.A. Tolsma, Phil. Centrum, 
Emmastraat 5, 9722 EW Gro-
ningen, tel. 050-5018234.

Haarlem
Philatelica Haarlem
D. Molenaar, Vergierdeweg 
165, 2026 ZC Haarlem, 
dirk.molenaar@upcmail.nl
HFV ‘Op Hoop van Zegels’
L.A. Koelemij, postbus 
6236, 2001 HE Haarlem, 
tel. 023-5244520.
Haarlemmermeer
PV Haarlemmermeer
mw. M. van Ditzhuyzen-
Albarda, Dorsersstraat 79, 
2151 CG Nieuw-Vennep, 
tel. 0252-673134.
Halfweg-Zwanenburg
PZV S.P.A.
J.C. van der Bijl, Houtrijk-
straat 9, 1165 LL Halfweg, 
tel. 020-4974024.
Harderwijk
PV Harderwijk en Omstreken
D.N.R. Breitenbach, Zegge-
meen 112, 3844 RS Harder-
wijk, tel. 0341-410115,
dickbreit@live.nl

Hardinxveld-Giessendam
PV ‘De Philatelist’
A.C.J. van Baaren, De Buurt 
45, 3372 DB Boven-Hardinx-
veld, tel. 06-20111834, 
arjanvanbaaren@concepts.nl 
Heemskerk
PV Heemskerk
H. Winterberg, Mozartstraat 
84 A, 1962 AD Heemskerk, 
tel. 0251-234256, 
herman.winterberg@ziggo.nl
Heerenveen
PV Heerenveen
D.S. Salis, Toellân 11,  
8447 DZ Heerenveen, 
tel. 0513-626073, 
dsalis@planet.nl
Heerhugowaard
PHV Heerhugowaard e.o.
mw. L.J. Folkers, Bloemaert-
laan 11, 1701 VH Heerhugo-
waard, tel. 072-5715665.
Heerlen
PV Heerlen e.o.
mw. C.H. Wolsing-Grens, 
Promenade 267, 6411 JJ 
Heerlen, tel. 045-5717790.
Heeze
Filatelie Heeze
J. van der Linden,  
Atlas 42, 5591 PK Heeze.
Den Helder 
FV Den Helder
L.J. Hordijk, Rozenstraat 11, 
1782 MS Den Helder, 
tel. 0223-693101.
Helmond
FV ‘De Helmveste’,  
Helmond en Omstreken
corr.adres: Caroluslaan 1, 
5707 BL Helmond,  
tel. 0492-772901, 
secretaris@dehelmveste.nl
Hendrik Ido Ambacht
Ambachtse FV
J.S.P. van de Ruit,  
Lod. van Nassaustr. 3,  
3331 BK Zwijndrecht.
’s-Hertogenbosch
’sHertogenbossche FV
R. Kok, J. Perkstraat 45, 
5242 GA Rosmalen,  
tel. 073-5230479, 
secretaris@hertogpost.nl
Hilversum
FV Hilversum e.o.
M. Versteeg, Staringlaan 38, 
1215 BS Hilversum,  
tel. 035-6216749.
Hoekschewaard
FV Hoekschewaard
M. van Aalst,  
Roerdompweg 53,  
3263 AJ Oud-Beijerland, 
tel. 0186-619590.

Holten
NVPV
J.C. Bogaard, Churchill-
straat 141, 7451 ZE Holten, 
tel. 0548-362398.
Hoogeveen
PC Hoogeveen
H. Apperlo, Ahornhage 10
9501 VE Stadskanaal,
tel. 0599-616693
p.c.hoogeveen@outlook.com
Hoogezand-Sappemeer
PHV HoogezandSappemeer
T.H. Nienhuis, Van Limburg 
Stirumlaan 19, 9602 GN Hoo-
gezand, tel. 0598-321282.
Hoorn
NVPV afd. WestFriesland
H.J. van der Meulen,  
’t Roems 9, 1616 PN Hoog-
karspel, tel. 0228-561828.
Philatelica Hoorn e.o.
W.E. Bok, Tinnegieter 93, 
1625 AV Hoorn,  
tel. 0229-230322.
Huizen
Postzegelvereniging Huizen 
en Omstreken 
G.J. Visscher, Co Breman-
laan 26, 1251 HV Laren, 
tel. 035-5387550, 
gjvis123@xs4all.nl

Kampen
Kamper Filatelistenclub
J.G. Fidder, Galléstraat 43, 
8266 CV Kampen,  
tel. 038-3315968.
Katwijk
PV Katwijk/Rijnsburg
M. te Nijenhuis, Oranje-
laan 17, 2231 DE Rijnsburg, 
tel. 071-4027446.
Kerkrade
EKPV, A. Brull, Wackers-
straat 59, 6471 KC Eijgels-
hoven, tel. 045-5453215, 
albrull@ziggo.nl
Klimmen
PhV ‘’t Fakteurke’
H.J. Raes, Schalenbosch-
weg 37, 6343 ED Klimmen, 
tel. 043-4592797, 
harryraes@planet.nl

Langedijk
Philatelica Langedijk
A.J. Duineveld, Keppel-
sloot 22, 1721 HJ Broek op 
Langedijk.
Leerdam
NVPV
A. Versluis, De Waterloop 27, 
4141 JV Leerdam,  
tel. 0345-616960, 
versluis.a@worldonline.nl

Leeuwarden
VPV ‘Friesland’
mw. H. van de Witte-Bosch, 
Bûterhoeke 17, 9041 AA 
Berlikum, tel. 0518-461632, 
w.vdwitte@upcmail.nl
Leiden
Philatelica Leiden
H.W. van den Blink,  
Alphons Diepenbrocklaan 8, 
2343 NA Oegstgeest, 
tel. 071-5176533, 
hvandenblink @planet.nl
LVvPV
P.J. van de Kasteele,  
Oude Vest 109 B, 2312 XV 
Leiden, tel. 071-8889405, 
kasteeledrost@casema.nl
Leiderdorp
PV Postaumaat
H.A. Wolf, Laantje van 
 Sibbes 14, 2351 EN Leider-
dorp, tel. 071-5893209, 
hencywolf@gmail.com
Lelystad
AV ‘De Philatelist’
W.L. Wolschrijn,  
Karveel 56-80, 8242 CR 
Lelystad, tel. 0320-221803.
Leusden
VPZV ‘De Loupe’
Dick Klaassen, Hoefijzer 31, 
3833 XA Leusden,  
tel. 033-4946125, 
deloupe@hccnet.nl
Lochem/Borculo
NVPV
G.G. Wissenburg,  
Deugenweerd 18,  
7271 XT Borculo,  
tel. 0545-272543, 
wissenburg.g@hetnet.nl
Losser
PV Losser
mw. W.E. Fiselier,  
Gronause straat 335,  
7585 PB Glane,  
tel. 053-5382938.

Maassluis
VVPV Maassluis (VPM)
P.M.J.A. van der Aa,  
Cornelis van der Kolff-
straat 203, 3144 RB 
 Maassluis.
Maastricht
PV ZuidLimburg
C.L.M. Janssen, 
 Christinastraat 25,  
6267 AS Cadier en Keer.
Meppel
PVV Regio Meppel
T.A.F. Kuiper, Jan van 
 Scorelstraat 7, 7944 CZ 
Meppel, tel. 0522-256001, 
taf.kuiper@hetnet.nl

 
mutaties uitsluitend aan Mevr. E. Braakensiek, Prins Willem Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas, e.braakensiek@tele2.nl
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Monnickendam
PV ‘Waterland’
J.B. van Dulst, Hermanus 
Reijntjeslaan 134,  
1141 HB Monnickendam, 
jbdulst@gmail.com
Monster
NVPV
W. Storm, Zeereep 121,  
2681 XE Monster  
tel. 0174-280134, 
w.storm@hi.nl
Mijdrecht
PC De Ronde Venen
H. Kraan, Windmolen 
57, 4642 DA Mijdrecht, 
tel. 0297-241242.

Noordwijk
V.P.N.
R.G. Steenbergen, 
 Bloemenschans 20,  
2215 DE Voorhout, 
tel. 0252-216525.
PV ‘Onder de loupe’
J.M.M. Ooms, 
 ’s-Gravendamseweg 20a, 
2211 WK Noordwijkerhout,  
tel. 0252-373632.
Noordwijkerhout
PV Noordwijkerhout
J.M.G. van Mullekom, 
 Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
tel. 0252-373440.
Nunspeet
NVPV
C.A. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
tel. 0341-254522.
Nijmegen
NVPV
Rob P. van Bruggen, Graadt 
van Roggenstraat 81,  
6522 AW Nijmegen,  
tel. 06-10003147, 
rpbrug@kpnmail.nl
FV ‘Noviopost’
Drs. W.J. Nelissen,  
Heidepad 8,  
6584 CX  Molenhoek,  
tel. 024-3584332, 
secretaris@noviopost.nl

Oldenzaal
OPHV
H.J. Teunis,  
Dr. De Bruynestraat 35, 
7576 BJ Oldenzaal, 
tel. 0541-514243. 
Oostburg
PV Land van Cadzand 
J.W. Lanse,  
Mr. Jhr. J.W. Quarles van 
Uffordweg 47, 4501 KM 
Oostburg, tel. 0117-454546.

Oosterhout
OVVP
J.R. Luinge, Hertogshoef 76, 
4041 KE Raamsdonksveer, 
tel. 0162-517101, 
secretariaatovvp@gmail.com
Oosterwolde (Frl)
Stellingwerver Fil.Ver.
P. Rauwerda, Brink 3,  
8423 TE Makkinga, 
tel. 0516-441646.
Ootmarsum
PV Ootmarsum e.o.
E. Post, Beatrixstr. 26,  
7591 GD Denekamp, 
tel. 0541-351936.

Papendrecht
Postzegelver. ‘Iris’
L.A. Koster,  
Cort v.d. Lindenstraat 8, 
3354 AD Papen drecht, 
tel. 078-6155037, 
l.akoster@kpnmail.nl
Purmerend
Purmerender Postzegel 
Ruilclub, PPRC
J. Groeneveld,  
De Goedemeent 1,  
1447 PT Purmerend, 
tel. 0299-463850, 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Putten
PV ‘Telstar’
H.D. Buitenwerf,  
Wittenburg 163, 3862 EE 
Nijkerk, tel. 033-2452484.

Raalte
PV Raalte
E. Bakker, Melisse 21, 8101 
CZ Raalte, tel. 0572-353352.
Renkum/Heelsum
FV De Veluwezoom
W.J.G. Minnen,  
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum.
Reuver
FV ‘Filvero 
L.A.F. Piek,  
Vincent van Goghstraat 28, 
5953 JE Reuver,  
tel. 077-4743032, 
filvero.reuver@hotmail.nl
Roden-Leek
FV RodenLeek
W. v.d. Velde,  
Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, tel. 050-5032608, 
sec@filatelistenrodenleek.nl
Roermond
PV Roermond
mw. J. Maessen-Hens, 
Karthuizerlaan 17,  
6042 NB Roermond, 
tel. 0475-321179.

Roosendaal
PV Philatelica WestBrabant
A.K.H.M. Coppens, Doelen 8,
4875AD Etten-Leur, tel. 076-
5035524 of 0623928445, 
secretaris@filawb.nl
PV Roosendaal
F. Jonkergouw,  
Emmastraat 88, 4701 GH 
Roosendaal.
Rotterdam
PV Philatelica
D. van der Kroef,  
Hooidrift 16a,  
3023 KP Rotterdam, 
dvdkroef@hetnet.nl
RPhV
F.J. van Riel, Capellapad 
11, 3204 AH Spijkenisse, 
tel. 0181-615986, 
fj.vanriel01@hetnet.nl
PC Rotterdam
mw. M.C. Erkelens, Siergaar-
de 105, 2285 JE Rijswijk, 
tel. 070-3961702, 
secretaris.kleineclub@planet.nl
Rijssen
PV.’n Poszeagl Rijssen 
A. Haase, Roelf Bosma-
straat 74, 7462 ME Rijssen, 
arno1998@zonnet.nl
Rijswijk
VVPV Rijswijk
D. van der Winden, Sir 
Winston Churchillln 370, 
F 438, 2285 SJ Rijswijk, 
tel. 070-3931315.

Santpoort
PV Santpoort PVS
H. van der Schuit, Een-
drachtstraat 14, 2013 RH 
Haarlem, tel. 023-5316573, 
hvanderschuit@chello.nl
Sassenheim
VVPV Sassenheim
B.G. Doornekamp, Wester-
straat 41, 2171 CG Sassen-
heim, tel. 0252-216740.
Schagen
FV ‘Westfriesland’
Mw. C.M. Boersen-Bergen, 
Seringenhof 40, 1741 WE 
Schagen, tel. 0224-290243, 
nelboersen@planet.nl
Schoonhoven
Schoonhovense Ver. van 
Postzegelverzamelaars
Mw. J.H. Wensveen, 
Koestraat 36,  
2871 DR Schoonhoven.
Schijndel
SVVP
K. van de Greef, Putsteeg 
4a, 5481 XT Schijndel, 
kvdgreef@gmail.com

Sittard
FV Sittard e.o.
H.M.J. Scheepers, Raad-
huisstraat 4, 6438 GZ 
Oirsbeek, tel. 046-4422264.
Sliedrecht
PV ‘Philetica’
J. van Schaik, Adama van 
Scheltemastraat 28,  
3362 TB Sliedrecht, 
tel. 0184-412338.
Soest
PV. Eemland
L. le Fèbre, Monnickskamp 
338, 1273 KB Huizen, 
tel. 035-5263255, 
secretariaat@pzveemland.nl
Spijkenisse/Hoogvliet
PV De Maasmond
mw. M.H. de Kort-Lievaart, 
Mercuriusstraat 6, 3204 BM 
Spijkenisse, tel. 0181-616995, 
maliev@planet.nl
Stadskanaal/ 
Kanaalstreek
PZV De Kanaalstreek
H. Apperlo, Ahornhage 
10, 9501 VE Stadskanaal, 
tel. 0599-616693, 
pzvkanaalstreek@zonnet.nl 
Steenwijk e.o.
FV. IJsselham
J. Huising,  
Heerenveenseweg 156,  
8471 ZC Wolvega, 
j.w.huising@ziggo.nl

Terneuzen
PV ZeeuwschVlaanderen
G.v.d. Bosch, Sweelinckhof 
54, 4536 HC Terneuzen, 
tel. 0115-648618.
Tiel
Philatelistenclub Tiel
A. Rombout, Groeneweg 49, 
4197 HE Buurmalsen, 
tel. 06-50233644, 
secretaris@postzegelclubtiel.nl
Tilburg
VPT Tilburg
W.F.M. Tukker,  
postbus 10418, 5000 JK 
Tilburg, tel. 013-5714417,
vpttilburg@planet.nl

Uithoorn
Fil.Ver. Uithoorn 
J.S.P. Drost, Couperus-
laan 6, 1422 BD Uithoorn, 
tel. 0297-563646.
Utrecht
UPhV
J.G. Boer, Maansteen-
hof 9, 3402 JN IJsselstein, 
tel. 030-6881053, 
uphv.utrecht@gmail.com

 PV Utrecht
J.C. Siebrasse, Heem-
camp 16, 3992 SJ Houten, 
tel. 030-6373634.

Vaals
PV ‘Drielandenpunt’
H.J. Brouns,  
Karolingenstraat 9,  
6369 BV Simpelveld.
Veendam
FV Veendam e.o.
D.J. Dijkstra,  
Ds Van Petegemstraat 16, 
9645 NV Veendam, 
tel. 0598-632793.
Veenendaal
FV Rijn en Grift e.o.
F.J. Suijdendorp, Meesvink 
33, 3906 AR Veenendaal, 
tel. 0318-512392, 
deglobevndaal@live.nl
PV ‘Frimärket’
N.G. Bender, Bachlaan 
29, 3906 ZH Veenendaal, 
tel. 06-52373273, 
Frimarket@xmsnet.nl 
Veldhoven
PC GrootVeldhoven
mw. Henriette Schalks, 
Zandhei 25, 5508 WS Veld-
hoven, tel. 040-2536511, 
secretarispcgv@onsbrabantnet.nl
Venlo
PV ‘Phila Venlo’
M.J.M. Gielen, Framboos-
straat 9, 5925 HJ Venlo, 
tel. 077-3820064,
info@philavenlo.nl
Vianen
FV ‘De Posthoorn’
H.G. Veldman, Biezen-
weg 16, 4124 AB Hagestein.
Vlaardingen
NVPV
W.G.L. Poels, L. de Colig-
nyln 96, 3136 CS Vlaardin-
gen, tel. 010-4746725.
Vleuten
PV” Postfris 68”
P. Brunt, Iepenlaan 9,  
3481 XA Harmelen, 
tel. 0348-443237,
secretariaat.postfris68@hetnet.nl
Vlissingen
Vlissingse FV
W.F. Broeke, K. van de 
 Coppellostraat 15,  
4384 BT Vlissingen, 
tel. 0118-464109.
Volkel-Uden
PV VolkelUden e.o.
mw. S.B. Christiaans, 
 Jonkerveld 148, 5403 CB 
Uden, tel. 0413-264291,
siegi.christiaans@planet.nl
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Voorschoten
NVPV
M. van Rijn, Leidseweg 125, 
2253 AB Voorschoten, 
tel. 071-5614612.

Wageningen
FV Wageningen
N.H. Edelenbosch, 
 Asterstraat 387,  
6708 DW Wageningen, 
tel. 0317-424711.
Weert
Filatelica Weert e.o.
Mr. E.W.Th. Goossens, 
Onder de Wieken 9,  
6093 HD Heythuysen, 
tel. 0475-494086, 
ewtgoossens01@hetnet.nl
Weesp
PV Weesp e.o.
J.J. van Rossum-v/d Kraats, 
Bastionweg 113, 1383 JC 
Weesp, tel. 0294-416740.
Wieringen
PV ‘De Snuffelaar’
J. Kort, Planetenlaan 8,  
1771 BZ Wieringerwerf, 
tel. 0227-603166.
Winschoten
FV Winschoten e.o.
mw. G.R. Elzen,  
Waterlelie 44,  
9679 MD Scheemda, 
tel. 0597-592676.
Winterswijk
FV ‘De Klomp’
P.H.A.M.F Brouwer, 
 Leliestraat 22-2,  
7101 CJ Winterswijk, 
PHAMFBrouwer@kpnmail.nl
Woerden
FV Woerden
G.J. van der Waal, 
 Skutsje 47, 3448 KW 
 Woerden, tel. 0348-567157, 
filatelie.woerden@wanadoo.nl
Woudenberg
WPV ‘Onder de Loep’
W. Tel, Prangelaar 68,  
3931 RD Woudenberg, 
tel. 033-2863389.
Wijchen
PV Wijchen
P. Hartjesveld,  
De Lingert 64-85,  
6605 DZ Wijchen,  
tel. 024-6450041, 
hartjesveld@planet.nl
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede
H. Driessen,  
Toon Beijnenstraat 15,  
4412 JZ Beusichem,   
tel. 06-45111554, 
harriedriessenpvwbd@gmail.nl

IJmuiden
PV IJmuiden
G. Swets,  
Kon. Emmastraat 1, 1975 BL 
IJmuiden, tel. 0255-516574, 
incl. rondzendverkeer, 
g.swets@quicknet.nl

Zaanstad
VVZPV ‘De Posthoorn’;, 
T. Jansonius, Boten-
makerstraat 137, 1506 TD 
Zaandam, tel. 075-6169518, 
06-22410102, 
t.jansonius@versatel.nl
Zeewolde
PV Zeewolde
E. Brugman, Muzen-
laan 59,2352 KB Leider-
dorp, tel. 071-5149310.
Zeist
Zeister Zegel Zoekers 2000
P. Jongebreur, Weeshuislaan 
29, 3701 JV Zeist,  
tel. 030-6915011, 
pjongebreur@hccnet.nl 
Zetten
FV De Globe Zetten
J. Niggebrugge, Hoge 
Riem 3, 6666 JA Heteren, 
tel. 026-4722637.
Zevenaar
FV De Liemers
J.J. Kuipers, Vuurdoorn-
straat 23, 6903 CJ 
 Zevenaar, tel. 0316-528801.
Zierikzee
PV Schouwen Duiveland
A.A. van Goethem, Korte 
Nobelstraat 26, 4301 HN 
Zierikzee, tel. 0111-412460, 
avangoethem@hetnet.nl
Zoetermeer
PV Zoetermeer en Omstr. 
F.A. Boerman, Groen-blauw-
laan 10, 2718 JA Zoeter-
meer, tel. 079-3613253.
Zutphen
FV Zutphen e.o.
A.H. Woolthuis, Polsbroek 
244, 7201 BZ Zutphen, 
tel. 0575-575317.
Zwijndrecht
VVPV Zwijndrecht e.o.
G. Ottenheijm, Campanula-
straat 38, 3333 EB Zwijn-
drecht, tel. 078-6120086, 
g.ottenheijm@orange.nl
Zwolle
PV Zwolle
J.W. Havers, Den Uyl-
straat 14, 8015 DX Zwolle,  
tel. 038-4600508.

B
O

EK

ENPLANK

Een oude bekende op het gebied van 
postwaardestukken is de Duitse Berli-
ner Ganzsachen-Sammler-Vereins von 
1901 e.V. Letterlijk een oude bekende 
dus. Voor gebieden buiten Europa 
zijn de catalogi van de vereniging 
momenteel de enige up-to-date 
‘wereld’catalogi op het gebied van 
postwaardestukken. Michel bedient 
uitsluitend Europa en Higgins & Gage 
is inmiddels bejaard.
Eind 2014 verscheen het deel Aero-
gramme Amerika (mit Karibischen 
Inseln u. Vereinten Nationen). Een be-
perkt gebied, ook voor wat betreft het 
soort postwaardestukken. Toch heb-
ben de samenstellers een omvangrijke 
catalogus kunnen samenstellen met 
meer dan 200 pagina’s. 
De ruim 600 afbeeldingen (van vrijwel 
alle aerogrammen) zijn alle zwart/
wit, maar van uitstekende kwaliteit. Bij 
ieder land wordt de munteenheid ver-
meld. De specialisatie is niet erg groot, 
maar daar zijn de diverse landenca-
talogi voor. Voor zowel  ongebruikt 
als gebruikt is er een waarde in euro 
aangegeven.

Dit boek werd uitgegeven ter gelegen-
heid van het twintigjarig bestaan 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Fiscale Filatelie.
Het voorwoord begint ook met een 
stukje geschiedenis van deze ver-
eniging en de uitleg over wat fiscale 
filatelie is en hoe de fiscale filatelie 
evolueerde. Het boek is gebaseerd op 
de vele artikelen die Jan Heijboer de 
afgelopen 25 jaar heeft gepubliceerd, 
maar danig aangevuld en uitgebreid.
Het boek begint met de hoofdstuk-
ken politieke ontwikkelingen en 
fiscale ontwikkelingen. Daarna volgt 
de beschrijving van de fiscale zegels, 
maar voorafgegaan door het gebuik 
van gewone frankeerzegels, gebruikt 
als plakzegel.
De plakzegels (twee series) vormen 
verreweg de grootste groep van 
fiscaalzegels. Ze worden alle uitvoerig 
beschreven en afgebeeld, waarbij vele 
documenten met de plakzegels. Een 
andere grote groep is het gezegeld 
papier. De loonzegels worden beschre-
ven en daarbij worden ook de diverse 
tarieven gegeven. Een bijzonderheid 
zijn de spaarbankzegels van Neder-
land met opdruk. Lang werd gedacht 

Neuer Ganzsachen-Katalog deel 8.2. 
Norbert Seheler en Klaus Müller. A5, 248 
pagina’s, verlijmd, 2014. Te bestellen bij: 
Norbert Sehler, Kreuznacher Str. 20, 14197 
Berlijn, Duitsland. bgsv@bgsv.de Prijs: € 28, 
maar voor leden van de BGSV èn Po&Po! 
€ 20. Beide plus verzendkosten.

dat dit nep was, maar onderzoek wees 
uit dat ze wel degelijk door Enschedé 
werden overdrukt.
Onder de noemer van ‘zegelwaarden’ 
in de titel, hebben de auteurs ook de 
zegelstempels op kunnen nemen.
Een belangrijk deel van de publicatie 
gaat over Irian Barat. Het voormalig 
Nederlands Nieuw-Guinea, totdat het 
een Indonesische provincie werd.
Er is een uitvoerige bronnen- en litera-
tuurlijst opgenomen.

Het boek werd geschreven door Jan Heij-
boer en Theo J.F. Schalke, telt 65 pagina’s 
A4, volledig in kleur.  
Het boek is te bestellen bij Jan  Heijboer: 
janheijboer@casema.nl De prijs is € 19,  
inclusief verzendkosten.

Neuer Ganzsachen-Katalog

Fiscale zegelwaarden 
van Westelijk Nieuw-
Guinea (1950-1971)
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustus 2015 
(verschijnt 6 augustus) 
moeten uiterlijk op  
5 juli 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

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

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: 0227-542286.
Leusden. de Til, Hamersveldse-
weg 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

16 mei:
Apeldoorn. Wijkcentrum 
Het  Bolwerk, Raelijn 55,  
10.00-16.00. T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T:0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Geldermalsen. Vereniging  
USA-Canada, Ons Huis, Herman 
Kuijkstraat 11. 10.00-17.00 uur.  
T: 06 – 25240316. www.usca.nl 
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
9.30-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Stadskanaal. Zaal “De Eendracht” 
Poststraat 32 Stadskanaal,  
9.30-15.00 uur. T: 06-28164666.  
pzv-kanaalstreek@zonnet.nl 
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.

FI
LA

TELISTISCHE
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http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.london2015.net/
http://www.singapore2015.com/
http://www.fvijenl.nl/
http://www.briefmarken-messe.de/content/html/sindelfingen.html
http://www.briefmarken-messe.de/content/html/sindelfingen.html
http://nordia2015.se/
http://www.hongkong2015stampexpo.com/
http://www.fvijenl.nl/
http://www.monacophil.eu/
http://www.wbevenementen.eu/
mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:rvossen@vangeloven.com
mailto:cor@verlooij.nl
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17 mei:
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

18 mei:
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

19 mei:
Nijmegen. Wijkcentrum   
‘Titus Brandsma’, Tweede Oude 
 Heselaan 386, 14:00-16:30 uur.  
T: 024-3584332.  
secretaris@noviopost.nl

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

21 mei:
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.30-22.00 uur. 
T 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl
Steenbergen. Gemeenschapshuis 
De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, 
19.00-21.30 uur.  
Jeanninenico@home.nl

23 mei:
Brielle. “Zalencentrum”,  
Langestraat 76, 13.00-16.00 uur.  
T: 0181-322211. gvdlind@xs4all.nl

De Bilt. Latijns Amerika, Cultureel 
Centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein 4, 12.00-17.00 uur.  
T: 010-4802961. 
Dordrecht. De Gravin, Vijverlaan 
1002, 10.00-16.00 uur,  
T: 078-6140706.
Katwijk a/d Rijn. gebouw “de wiek” 
Fresiastraat 19, 10.00-15.30 uur. 
T: 071-5173995.  
www.postzegelverenigingkatwijk-
rijnsburg.nl 

Woerden. Vereniging Islamitische 
Wereld, clubgebouw Excelsior, 
Singel 45A, 10.00-15.00 uur.  
wim.poppelaars@hotmail.com 

24 mei:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.

26 mei:
Helmond. De Fonkel, Prins 
Karelstraat 123, 20.30-22.00 uur. 
T: 040-2852159. 

30 mei:
Bodegraven. Rijngaarde 1, 10.00-
14.30 uur. T:06-53260579.
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475-582658.
Wijk bij Duurstede. E en E Gast-
huis, Gansfortstraat 4, 11.00-15.30 
uur. T: 06-22650760 / 0653980107. 
31 mei:
Echt. Café “De weegbrug” Stams 
Loperweg, 9.30-12.00 uur. hotter-
beekx@hetnet.nl 

Helmond. De Fonkel, Prins Karel-
straat 123, 9.30-12.30 uur.  
T: 040-2852159. 
Huissen. Cultureel centrum ‘De 
Brink’, Brink 8, 10.00-14.30 uur. 
T: 026-3271979.

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

6 juni:
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2, 13.00 - 16.00 uur. 
T: 0162-432738 ceespijpers@
casema.nlwww.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 uur. 
T: 0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3,  
9.00-13.00 uur. T: 0416-337982.

7 juni:
Venlo. Zalencomplex Limianz, 
Kaldenkerkerweg 182b,  
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.  
info@philavenlo.nl 

11 juni: 
Helmond. De Fonkel, Prins 
Karelstraat 123, 14.00-16.00 uur. 
T: 040-2852159.

13 juni:
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.
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.

14 juni: 
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. info@vbvboxtel.nl 
Wijchen. Brede school  
‘Het Noorderlicht’, Roerdomp-
straat 76, 10.00-13.00 uur.  
T: 024-6450041 of 024-6413355.

15 juni:
Deventer. Wijkgebouw Van 
 Vlotenlaan 85, 19.00-22.00 uur,  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 

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

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

20 juni:
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T:0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.

21 juni:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.

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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
10-17 uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. Gesloten op 
maandag, Koningsdag, 25 decem-
ber en 1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 

Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u – alleen op 
afspraak – origineel materiaal uit 
het depot postwaarden bestuderen 
en bezichtigen. Onderzoeksdagen: 
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).

 

mailto:secretaris@noviopost.nl
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p 9 april 1941 werd de postverzen-
ding naar Griekenland en Joegosla-
vië tijdelijk verbroken.
De postverbinding met de door 

Duitsland bezette Joegoslavische gebieden 
Untersteiermark, Kärnten en Krain werd 
hersteld op 17 juni 1941.13 Bij circulaire P.1342 
(25 juni 1941) werd een lijst aan de postkan-
toren gezonden, met daarop de postinrich-
tingen in die gebieden die vanuit Nederland 
bereikbaar waren. Hetzelfde gebeurde bij 
circulaire P.1374 (1-8-1941) voor de postin-
richtingen in Vojvodina, het gebied dat bij 
Hongarije was gevoegd. Alleen naar het door 
partizanen bedreigde Zuid-(Joego)Slavië werd 
postverkeer niet toegestaan. Hetzelfde gold 
voor Griekenland. 
In oktober 1941 werd in circulaire P 1446 
(24-10-1941) vermeld dat met Bessarabië en 
Noord-Boekowina vanaf heden onder dezelfde 
voorwaarden als met Roemenië correspon-
dentie werd toegestaan. Roemenië had deze 
door de Sovjet-Unie in 1940 veroverde gebie-
den, in het voetspoor van de Duitse aanval op 
de Sovjet-Unie, heroverd. (afb. 22)
De postverbinding met de Italiaanse gebieden 
in Afrika werd via Napels heropend op 13 ja-
nuari 1941. De verbinding met Italiaans Oost-
Afrika eindigde begin juli 1941, die met Libïe 
eind januari 1943. Toen was ook dat laatste 
koloniale gebied voor Italië verloren gegaan.14

Duitse invasie van de Sovjet-Unie  
en de Baltische Staten
Barbarossa was de codenaam voor de Duitse 
aanval op het Europese deel van de Sovjet-
Unie die begon op 22 juni 1941. Daarmee 
kwam het twee jaar eerder ondertekende 
Molotov-Ribbentrop Verdrag te vervallen. De 
Duitsers werden gesteund door eenheden van 
Finland, Hongarije, Italië, Roemenië, Slowakije 
en Spanje. De Duitse legers trokken zeer snel 
door de Baltische Staten naar Wit-Rusland. 
Vanaf 17 juli 1941 werden Estland, Letland, 
Litouwen, het westen van Wit-Rusland en een 
deel van Oost-Polen, samengevoegd tot het 
Rijkscommissariaat Ostland. Het gebied werd 
bestuurd als een kolonie van nazi-Duitsland, 
met Riga als hoofdstad. Operatie Barbarossa 

duurde feitelijk tot 5 december 1941. De oor-
log in de Sovjet Unie zou zich daarna echter 
nog enkele jaren voortslepen tot de Duitse 
terugtocht in de zomer van 1944. De Baltische 
staten werden in de herfst van 1944 opnieuw 
bezet, maar toen door de Sovjet-Unie.
De postverbinding met de Sovjet-Unie en met 
Estland, Letland en Litouwen werd verbro-
ken op 23 juni 1941, bij de Duitse inval. Het 
postverkeer tussen Nederland en het Ostland 
(Estland, Letland, Litouwen en Wit-Ruthenië 
of Wit-Rusland) werd weer open gesteld op 
27 januari 1943.15 (afb. 23)

Ondertussen werden in november 1942 ook 
Vichy-Frankrijk en Corsica bezet tijdens 
operatie Anton. Dit gebeurde door Duitse en 
Italiaanse troepen als reactie op de bezet-
ting van Frans Noord-Afrika door geallieerde 
troepen. Italië kreeg als beloning Corsica en 
nog een deel van Zuid-Frankrijk in bezit. 

Interventie door de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika
Nieuwe oorlogsverklaringen
De Japanse aanval op Pearl Harbor vond 
op 7 december 1941 plaats. Op 8 december 
verklaarden de Verenigde Staten Japan de 
oorlog. Op 11 december 1941 verklaarden 
Hitler en Mussolini de oorlog aan de Verenigde 
Staten op grond van het met Japan gesloten 
verdrag. De postverbinding met de Verenigde 
Staten werd officieel op 16 december verbro-
ken, maar in de praktijk werden in Nederland 
al meteen na Pearl Harbor brieven opgehou-
den en terug gestuurd. (afb. 24) 
Met de verbroken postverbinding met de 
V.S. vervielen ook de postverbindingen per 
vliegtuig via Lissabon naar de Azoren, Mexico, 
Midden- en Zuid-Amerika, Guam, Hawaï en 
de Filippijnen en de zeepost verbindingen 
met Midden- en Zuid-Amerika, het Caraïbisch 
gebied, de Faeröer, IJsland en Groenland. Voor 
nagenoeg alle andere landen buiten Europa 
vervielen begin januari de postverbindingen, 
toen ook de verbindingen via Rome en Napels 
werden onderbroken. Alleen de verbinding 
met Libië bleef open tot februari 1943, toen 
Groot-Brittannië dat gebied veroverde. 

Aitink vermeldt dat de laatste Italiaanse 
(LATI) vlucht uit Rome naar Zuid-Amerika op  
17-12-1941 vertrok en op 21 december op 
het eindpunt in Buenos Aires (Argentinië) 
arriveerde. Na terugkomst uit Argentinië in 
Brazilië werden op 28 december de daar 
aanwezige Italiaanse toestellen in beslag 
genomen en de bemanningen geïnterneerd. 
Brazilië had de zijde van de Verenigde Staten 
gekozen evenals Mexico.16

De brief (afb. 25a+b) geeft veel informatie 
over de onderbroken verbindingen met een 
deel van Zuid-Amerika. In de brief, verzonden 
uit Rotterdam op 13-12-1941 en aangekomen 
in Keulen (Köln Bahnpostamt) op 14-12-1941. 
De brief is daarna doorgestuurd naar Berlijn en 
daar gecensureerd (censuurstrook letter b). De 
brief heeft de laatste postzending naar Zuid-
Amerika gemist. De brief is vervolgens terug 
gestuurd met het stempel ‘retour Postverkehr 
eingestellt’. De brief is in Nederland geopend 
om de afzender te vinden (strook Hoofdbe-
stuur der P.T.T.). 
Omdat de afzender onbekend was, is de brief 
blijven liggen tot na de bevrijding en daarna 
opnieuw verzonden, met doorhaling van 
het stempel retour. Het doorgangsstempel 
van New-York is gedateerd 2-10-1945. Een 
potloodaantekening en een onduidelijk aan-
komststempel geven als aankomstdatum in 
Rio de Janeiro 8-10-1945.
Wat de buiten-Europese bestemmingen 
betreft, bleef in 1942 verzending per trein 
of schip beperkt tot Aziatisch Turkije, de 
Italiaanse bezittingen in Afrika (voor zover niet 
bezet), de Portugese en Spaanse bezittingen 
in Afrika en de Atlantische Oceaan, Argen-
tinië en Chili (de laatste vanaf 23 februari). 
Wat luchtpost betreft bleef dit via München 
of Stuttgart beperkt tot Angola, de Azoren, 
de Kaapverdische Eilanden, Mozambique en 
Portugees Guinea, de Canarische eilanden en 
Rio de Oro (Spaanse Sahara), de Spaanse zone 
van Marokko en Libië. In november 1942 werd 
ook deze verbinding gestaakt en opgeschort, 
als gevolg van de landingen van de geallieerden 
in Noord-Afrika.

Vijandig buitenland:  
een nieuwe definiëring
Postverzending naar Duitsland vijandig 
gezinde landen en gebieden bleef ook in 1943 
verboden. In het ‘Verordeningenblad voor 
het bezette Nederlandsche gebied’, nr. 25 
(11-3-1943) werd onder de titel ‘Verordening 
betreffende het berichtenverkeer met het 
buitenland (blz. 118 e.v.) als artikel 8 een 

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 3.
door Kees de Baar en Kees Adema RDP

Verbroken postverbindingen als gevolg   
van militaire operaties in Europa [3]

nederland tijdens wereldoorlog ii
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overzicht gepubliceerd van wat als ‘vijandelijk 
buitenland’ werd beschouwd:
 ‘1. het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittan-
nië en Noord-Ierland met zijn overzeesche
bezittingen, koloniën. protectoraten en 
mandaatsgebieden, evenals de Dominions 
Canada,
 Australische Bond, Nieuw-Zeeland en de 
Zuid-Afrikaansche Unie met hun mandaats-
gebieden;
2. de Fransche bezittingen, koloniën, 
 protectoraten en mandaatsgebieden;
3. Egypte, de Soedan en de thans door 
Britsche strijdkrachten bezette gebieden van 
Italiaansch-Afrika;
4. Irak en Iran
5. de Unie van Socialistische Sovjet- 
Republieken;
6. de Belgische en Nederlandsche koloniën;
7. de Vereenigde Staten van Amerika met hun 
bezittingen;
8. Costa Rica, Cuba, de Dominicaanse Repu-
bliek, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua,
 Panama en El Salvador.
9. Bolivië, Brazilië, Chili, Columbia, Ecua-
dor, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay en 
 Venezuela;
10. Tsjoenking-China, voor zover deze landen 

niet zijn bezet door troepen van het Duitsche 
Rijk of van de daarmede verbonden Staten’.

Daarmee werd duidelijkheid gegeven met 
welke landen geen postverkeer mogelijk was. 
Daarnaast waren er in Europa gebieden waar 
de Duitse controle onvoldoende was om 
postverkeer toe te laten. Dat betrof -vermoe-
delijk- het voormalige Vichy- gebied in Frank-
rijk, maar ook Zuid-Slavië en Griekenland. 
Datzelfde gold ook voor door de geallieerden 
gecontroleerde landen en gebieden als IJs-
land, Groenland en de Faeröer. 
Het voormalige Vichy-gebied blijft daarbij 
een vraagteken, omdat daarover na de Duitse 
bezetting in november 1942 in de geziene 
dienstorders en circulaires niets wordt 
vermeld.
Postverkeer was alleen toegestaan naar door 
Duitsland bezette of met Duitsland verbonden 
landen en naar neutrale landen als Portugal, 
Spanje, Zweden en Zwitserland.

Vanaf 20 januari 1943 kon weer luchtpost 
naar een aantal neutrale buiten-Europese 
bestemmingen worden verzonden, maar 
nu alleen via Stuttgart. Het betrof dezelfde 
verbindingen als in 1942. De verbinding met 

Libië verviel al na een week op 27  januari. 
De overige landen en gebieden bleven 
gedurende 1943 bereikbaar. Gedurende de 
eerste helft van 1944 werd de verbinding 
beperkt tot Angola, Mozambique, Spaans 
Marokko en de Canarische eilanden. Daarna 
kwam de verbinding te vervallen. In 1944 was 
buiten-Europees verkeer per schip alleen nog 
mogelijk naar Argentinië en dan nog slechts 
tot 18 februari.18

(Wordt vervolgd)

Afb. 23 Leiden naar Tallinn (Estland), 24-6-1942, met specifiek retouretiket 
(verz. K. Adema).

Afb. 25 a en b Rotterdam, 13-12-1941. Aangetekende brief naar Rio de Janeiro (Brazilië), 
terug gezonden vanuit Berlijn wegens verbroken verbinding (verz. A. van der Linden).

Afb. 22 Groningen, 4-8-1942, naar Zuid-Slavië, met retourstempel. Het is niet 
bekend waar het Franstalige retourstempel werd geplaatst (verz. A. v.d. Linden).

Afb. 24 Arnhem-Elgin (USA), 9-12-1941 met nagenoeg hetzelfde retouretiket als op de brief 
in afb. 23 (verz. K. Adema).
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

ALBANIË
Vriendschap met Koeweit
Hoewel de hoofdredacteur 
nooit blij is met het melden 
van ‘oude’ nieuwtjes, 
ontkom ik er ook nu weer 
niet aan. Op 11 november 
van het vorig jaar verscheen 
in Albanië een boekje met 
het blok ‘Vriendschap met 
Koeweit’, bestaande uit 
twee zegels van 100 lek. 
Afgebeeld op de ene zegel 
is de emir Sabah al-Ahmad 
al-Jaber al-Sabah en op de 
andere de vlaggen van de 
twee staten.
Het blijkt dat vrijwel de 
gehele oplage naar Koeweit 
is verdwenen. Overigens, 
het betreft een oplage 
van slechts 150 boekjes! 
Daarnaast zijn er volgens 
Michel nog 2500 blokken 
vervaardigd. De blokjes zijn 
op een wat primitieve wijze 
met een nietje in het kaftje 
bevestigd. De prijs van de 
boekjes – als ze al ergens te 
vinden zijn – is met enkele 
honderden euro’s ontmoe-
digend hoog!

AUSTRALIË
Vervoer voor toeristen
Bij een bezoek aan Australië 
zijn er nogal wat middelen 
voor vervoer. Sommige 
ook zeer bijzonder en juist 
deze hebben een plaatsje 
gekregen op een serie van 
vier postzegels: de paar-
dentram van de stad Victor 

Harbor, een watervliegtuig 
(om bijvoorbeeld het Great 
Barrier Reef uit de lucht te 
bekijken), de stoomtram 
Puffinf Billy in Dandenong 
Ranges Park en de rond-
vaartboot om de Katherine 
rotskloof te bezoeken.
De vier zegels, elk van 70c, 
verschenen op 3 maart en 
zijn ook in een boekje van 
tien zegels te koop. Zoals 
gewoonlijk is er eveneens 
een chequebook: een 
boekje samengesteld uit 
twintig gewone boekjes.

Australische bomen
Vier opmerkelijke bomen 
vullen de ruimte op de 
zegels van een op 17 maart 
verschenen serie: de 
Queensland Bottle Tree 
(heeft een kolossale 
stronk), de sierlijke Lemon
scented Gum, de knoes-
tige Moonah en de enorme 
Green Fig met een ‘dak’ van 
2.000m².
Bijzonder is dat de zelfkle-
vende zegels ook op een 
velletje van hout gedrukt 
zijn. En – daar gaat het ons 
om – in een postkaarten-
boekje. Een prestigeboekje 
met een vijftal postkaarten. 
Prijs ervan is $ 10.95.

ANZAC
De gezamenlijke uitgifte 
met Nieuw-Zeeland schenkt 
aandacht aan de oprich-
ting en het werk van het 
Australian and New Zealand 
Army Corps (ANZAC). De 
troepen van beide landen 
trainden in Egypte, voordat 
zij op 25 april 1916 landden 
op het schiereiland Gallipoli 

in het Ottomaanse Rijk (het 
huidige Turkije). De datum 
van 25 april – ANZAC Day 
– is in beide landen nog 
steeds een belangrijke 
herdenkingsdag.
Er verschenen op 7 april 
twee zegels. Eén ervan, die 
van 70c, is in een boekje van 
tien stuks verkrijgbaar. Er is 
ook weer een chequebook.

Hoedenparade
De Britse koningin overleeft 
alles en iedereen, lijkt het 
wel. Op 21 april vierde ze 
haar 89e verjaardag en 
kreeg ze postaal weer de 
nodige aandacht. Australië 
kwam op 7 april met een 
tweetal zegels: 70c, (met 
‘watermeloenroze’ hoed) 
en $ 2.75 (hoed in kasjmier-
blauw).
Tevens verscheen er een 
prestigeboekje (verkoop-
prijs $ 14.95) met een 
selectie van de vele hoeden 
die de majesteit zoal torste.

Gallipoli, 100 jaar geleden
De landing van de Austra-
lische en Nieuw-Zeelandse 
strijdkrachten op het 
schiereiland Gallipoli 
(25 april 1915), samen met 
Britse en Franse troepen, 
betekende voor beide 
landen een eerste deelname 
aan Wereldoorlog I. Vijf op 
14 april verschenen zegels 
laten details van deze actie 
zien. De vijf zegels, alle van 
70c, zijn verkrijgbaar in een 
boekje van tien. Ook is er 
een prestigeboekje (prijs 
$ 14.95). Zo af en toe geeft 
de post uit de kluiten ge-
wassen boekjes uit. Zo ook 

dit exemplaar: uitgevoerd 
op A5 formaat. In dit boekje 
is de postverzorging naar en 
van Gallipoli gedocumen-
teerd. Heel interessant dus.

AZERBEIDZJAN
Europa
Al zo’n vijftien jaar geeft 
Azerbeidzjan z’n Europa-
zegels ook in een boekje uit. 
Men neemt gewoonlijk niet 
de moeite het velletje in 
het boekje vast te plakken, 
maar daar zit de verzame-
laar in het algemeen niet 
mee. 
Dit jaar kwamen de zegels 
uit op 6 maart. Het velletje 
bevat viermaal de twee ze-
gels van 0.20 en 0.60 Azn. 
Afgebeeld is speelgoed uit 
het midden van de vorige 
eeuw zoals een beertje, een 
houten treintje, blokken en 
een plastic bal. 

CANADA
Fotografie
De post besloot vijf jaar 
lang jaarlijks een serie uit 
te geven met werk van de 
beste Canadese fotografen 
van de laatste 150 jaar. In 
2003 begon men ermee. Dit 
jaar verscheen de serie op 
8 april.
De serie bestaat uit zeven 
zegels: vijf permanente 
waarden (85c), één van 
$ 1.20 (post naar de V.S.) 
en één van $ 2.50 (bestem-
mingen overzee).
Een drietal boekjes verge-
zelt de serie: tienmaal P 
(tweemaal de vijf perma-
nente waarden), zesmaal 
$ 1.20 en zesmaal $ 2.50.

ETHIOPIË
Nieuw boekjesland!
Het komt nog maar zelden 
voor dat een land voor het 
eerst een boekje uitgeeft. 
Toch gebeurde het op 
25 december van het 
afgelopen jaar. Postzegels 
genoeg in Ethiopië (al een 
paar duizend sinds 1894), 
maar nu verscheen tegelijk 
met een serie ter ere van 
Ethiopian Airlines ook een 
boekje.  De postzegels uit 
de vellen zijn vierzijdig 
getand, die uit de boekjes 
zijn aan de buitenzijden 
ongetand. Het boekje bevat 
vier maal de serie van vier 
zegels met afbeeldingen 
van vliegtuigen. Daarbij ook 
Afrika’s eerste 787 Dream-
liner. 

FAERÖER
Zonsverduistering in boekjes
De zonsverduistering van 
20 maart was op de Faeröer 
totaal, omdat deze eilanden 
gelegen zijn in het gebied 
van enkele honderden 
kilometers waar de maan 
zich precies tussen de zon 
en de aarde bevindt. De 
totale verduistering duurde 
er ongeveer 2 minuten.
Het is er geen alledaags 
verschijnsel. De vorige vond 
er plaats op 30 juni 1954 
en de volgende pas in 2245. 
En dan alleen nog op het 
noordelijkste deel van de 
eilanden.
De post preludeerde op dit 
zeldzame verschijnsel op 
11 maart met de uitgifte van 
een tweetal postzegels: van 
17 en 19 kronen. Het zijn 
doorlopers die samen een 
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artistieke impressie van het 
verschijnsel laten zien.
De beide zegels zijn ook 
afzonderlijk in boekjes te 
koop. Beide met vier zelf-
klevende zegels van elk.

FRANKRIJK
Herdruk boekje twaalf maal 
Marianne
Op 15 april verscheen 
alweer de vijftiende druk 
van het meest verkochte 
Marianne boekje. Het 
bevat twaalf rode zegels 
zonder waarde-aanduiding 
(brieftarief binnenland 76c). 
De tekst op de kaft maakt 
reclame voor luchtpostze-
gels. (Découvrez les timbres 
de la Poste aérienne).

Mei
De post geeft gegevens over 
nieuwe uitgiften meestal 
pas kort tevoren prijs. 
Vandaar dat ik alleen kan 
melden dat er op 4 mei 
een boekje verschijnt met 
boeketten op schilderijen 
en later deze maand, op 
16 mei, een Rode Kruis 
boekje.

GROOT-BRITTANNIË
Humoristen
Het op 1 april verschenen 
boekje met zes eersteklas-
zegels is het eerste waar-
voor weer iets meer betaald 
moet worden. Op die datum 
wijzigden nogal wat tarie-
ven, waarbij wel opgemerkt 
moet worden dat de meest 
gangbare tarieven beide 
met slechts 1p verhoogd 
werden (eersteklas van 62 
naar 63 en tweedeklas van 
53 naar 54p). Het boekje 

bevat vier Machin-zegels 
en twee zegels uit de serie 
‘humoristen’. Te zien zijn de 
slapstikfiguur Norman Wis-
dom en het duo Morecambe 
and Wise.

KAAIMANEILANDEN
Kerstmis 2014
Het is al even geleden, maar 
voor de volledigheid meld ik 
het toch. Op 18 november 
kwam de post van de Kaai-
maneilanden met een serie 
van drie postzegels waarop 
kerken staan afgebeeld. 
Van elk eiland één. De drie 
zegels – alle van 25c – zijn 
per vier ook verkrijgbaar in 
een boekje. De velzegels zijn 
gegomd, die in het boekje 
zelfklevend.

KROATIË
Fauna
Nog steeds komt de post 
van Kroatië jaarlijks met 
boekjes afwisselend met 
flora en fauna. Dit jaar weer 
fauna. Drie boekjes met 
elk tien zegels verschenen 
er op 15 april. Ze bevatten 
dieren die in de bossen 
leven: hert (10x 2.80k), vos 
(10x 4.60k) en everzwijn 
(10x6.50k).

NOORWEGEN
Locale boekjes Sandefjord
Al jaren komt de post-
zegelvereniging van het 
walvisstadje Sandefjord, 
in samenwerking met de 
post en het walvismuseum, 
met locale boekjes. Ook nu 
weer. Op 10 april verscheen 
er een viertal met afbeel-
dingen van walvisfabrieks-
schepen die tussen 1910 

en 1915 opereerden bij de 
Zuid-Shetlandeilanden en 
Grahamland. Eén van die 
eilanden heet, hoe wrang, 
Deception Island.
Hoewel het postkantoor 
in Sandefjord onlangs is 
gesloten, blijkt uit het logo 
op de kaft van de boekjes 
dat de Noorse post eraan 
meewerkte. De boekjes 
hebben als inhoud twee 
A-post zegels. De oplage 
is erg gering: 200 sets van 
vier boekjes.

OOSTENRIJK
Nieuwe permanente serie
Vanwege de tariefsaanpas-
sing op 1 maart van dit jaar 
kwam er op dezelfde datum 
een nieuwe serie van zes-
tien permanente zegels. De 
serie geeft impressies van 
het land: een rondreis langs 
bezienswaardigheden van 
alle negen deelstaten.
Acht waarden zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. Het 
zijn een soort hangboekjes. 
Ze zijn licht dichtgeplakt en 
bij openen zijn de – zelfkle-
vende – zegels uitneem-
baar. Op het boekje staat 
aangegeven waarvoor de 
betreffende zegel gebruikt 
kan worden, terwijl binnenin 
een beknopt tarievenover-
zicht staat. Er zijn nu de 
volgende boekjes:

4x € 0.68 Heidentor in 
Carnuntum
4x € 0.80 Stephansdom 
Wenen
4x € 1.00 Pöstlingbergkerk 
in Linz
4x € 1.50 Lintworm van de 
stad Klagenfurt

4x € 1.60 Kunstmatig 
Mureiland in Graz
10x € 0.68 Vesting Hohen-
salzburg
4x € 1.70 Bergisel Schans in 
Innsbrück
4x € 4.00 Burcht Forchten-
stein

De tarieven waren nog on-
gewijzigd sinds 2011. En ook 
in Oostenrijk ontkomt men 
niet aan een structureel 
teruglopend postvolume en 
stijgende kosten. De twee 
belangrijkste tarieven zijn 
nu € 0.68 (standaardbrief 
binnenland, was eerder 
€ 0.62) en € 0.80 (stan-
daardbrief Europa, was 
eerder € 0.70).
Ook op 1 maart voegde de 
post er nog twee wensze-
gelboekjes aan. Beide met 
vier zegels van 68c. Het 
ene met twee geeloranje 
rozen en het andere met 
de purperrode zonnehoed 
en de tekst ‘Alles Gute’. Het 
allerbeste dus.

Sondermarkensets
Intussen verschenen er ook 
weer twee boekjes met ge-
legenheidszegels. Beide op 
1 maart, dus met de nieuwe 
tarieven. Het ene bevat vier 
zegels van 68c Schartner 
Bombe, een typische Oos-
tenrijkse drank. Het andere 
herdenkt de architect en 
uitvinder Joseph Hard-
muth (1758-1816) met vier 
80-centzegels.

Fluor
Sinds enkele jaren zijn bijna 
alle Oostenrijkse perma-
nente zegels van een groen 

oplichtende fluorescerende 
opdruk voorzien. Ze zijn van 
nut voor de sorteermachi-
nes opdat deze de zegels 
kunnen onderscheiden van 
de zegels van particuliere 
bezorgdiensten.
De zegels in de boekjes 
uit de periode 2013/2014 
blijken deze opdruk soms 
wel, soms niet te hebben. 
Het betreft een groene 
posthoorn plus het woord 
‘post’. Dit logo is natuurlijk 
het best zichtbaar met een 
uv-lamp. Maar ook met het 
blote oog – en flink wat 
licht – valt de opdruk te 
constateren. De Sammler
service in Wenen maakt bij 
uitlevering overigens geen 
verschil tussen zegels met 
en zonder opdruk.

ZWEDEN
Vikingen
Het tijdperk van de Vikingen 
blijft de huidige mens 
verbazen. Ze zijn dan ook 
een dankbaar thema voor 
postzegels. Dit keer omvat-
ten de zegels de gehele 
periode dat de Vikingen 
actief waren: van 550 tot 
ongeveer 1050, ook wel 
het Late IJzeren Tijdperk 
genoemd.  De voorwerpen 
op de vijf zegels zijn van 
verschillende kostbare ma-
terialen vervaardigd (goud, 
zilver, brons) en zijn ook 
afkomstig uit vijf verschil-
lende locaties.
De zegels hebben een 
waarde van 7 kronen (brev) 
en zijn uitsluitend per tien 
in boekjes verkrijgbaar.

Bijen
Zweedse bijenhouders 
vonden dat er maar weer 
eens een serie postzegels 
met afbeeldingen van bijen 
moest komen. De laatste 
dateerde al weer van de 
negentiger jaren.
De post was het ermee eens 
zodat er op 26 maart een 
serie van vijf zegels met 
bijen in actie verscheen. Ze 
zijn verkrijgbaar in rollen 
(ekonomibrev, 6.50 kr) en in 
boekjes van tien stuks. De 
zegels hebben de vermel-
ding brev (7.00 kr) voor 
normale post.

6. Twee 
van de 
tien 
 zegels 
zitten 
ook in het 
boekje.

7. Tien ever-
zwijnen in 
een boekje 
van Kroatië.

8. Twee van de acht boekjes 
met permanente zegels

9. Logo van de 
Oostenrijkse post

10. Uit het tijdperk 
van de Vikingen
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it land is door verschillende volkeren/
culturen bewoond of overheerst. 
 Achtereenvolgens waren dit de 
 Feniciërs, de Carthagers, de Romeinen, 

de Arabieren, de Fransen en na het koloniale 
tijdperk werd het in 1956 een onafhankelijke re-
publiek. Als de afbeelding (afb. 1) u bekend voor-
komt, klopt dat. Het siert de advertenties van de 
tentoonstelling over Carthago (helaas nog maar 
t/m 10 mei) in het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden. Dit museum bezit relatief veel werk door 
de opgravingen van de Nederlander Jean-Emile 
Humbert die er in 1817 de eerste archeologische 
opgravingen deed. In 1822/24 deed hij dat op-
nieuw, maar nu in dienst van het net opgerichte 
Rijksmuseum van Oudheden. De afbeelding 
betreft een  Carthaagse gezichtskraal bedekt met 
gekleurd glas uit de 4e-3e eeuw v. Chr. 
afb. 2 verhaalt hoe goed het in januari 2011 
begon in Tunis met de vreedzame volksrevolutie, 
zoals het stempel van (afb. 2a) vermeldt. De 

D

Tunesië

dictatoriale kliek werd afgezet, het zou democra-
tischer worden met de Arabische Lente die over 
Noord Afrika en het Midden-Oosten neerstreek. 
Hoe het kan verkeren, is inmiddels duidelijk 
geworden met als voorlopig dieptepunt de 
aanslag op de toeristen in het Bardo Museum op 
18 maart van dit jaar. Dit archeologisch museum 
in Le Bardo, een voorstad van de hoofdstad Tunis, 
herbergt een van de belangrijkste verzamelingen 
Romeinse mozaïeken ter wereld. Deze zijn hier 
uit oude cultuurcentra als Carthago en El Djem 
veilig ondergebracht. Op afb. 3, met afstempe-
ling El Bardo 20/6/1953, ziet u een mozaïek 
uit Utica, de oudste Fenicische nederzetting in 
Noord-Afrika, dat de overwinning van Neptunus 
en zijn vrouw Amphrite voorstelt. afb. 4 uit het 
jaar 2000 is van recentere datum. Het beeldt 
Odysseus af nadat hij zich aan de mast vastge-
bonden had om de verleidingen van de Sirenen 
te weerstaan. Op afb. 5 bevindt Vergilius zich in 
veel aangenamer gezelschap met zijn muzen.

Uiteraard hebben de Romeinen ook grote 
bouwwerken nagelaten met als bekendste het 
Colosseum van El Djem. (afb. 6) Met een capa-
citeit van 35.000 mensen was het het grootste 
amfitheater van het Afrikaanse continent. Het 
is goed bewaard gebleven en net als in Verona 
worden er nog concerten in gehouden. Hierna 
kwamen de Arabieren en ook die hebben al 
vroeg grote bouwwerken opgericht, zoals de 
grote moskee van Kairouan. De oude maximum-
kaart uit 1932-1939 (afb. 7) toont de 31 meter 
hoge minaret van deze grootste moskee van 
Afrika. Mogelijk is het de oudste minaret ter we-
reld. Aanvankelijk waren minaretten nog vierkant 
volgens de Christelijk-Byzantijnse traditie. Pas 
later werden de minaretten rond. De moskee is 
groot en beslaat een oppervlakte van 9.000 m2. 
De grote binnenplaats is door een zuilengalerij 
omgeven die goed te zien is op afb. 8. Deze 
moskee was het voorbeeld voor latere moskeeën 
in de Islamitische wereld.

2a
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EUROPA

ÅLAND
1-5-’15. Renpaard.
Lokalpost (€ 0.95) (drie-
hoekzegel). Indian Silver 
met sulky. 

8-5-’15. Europa, speel-
goed.
Europa (€ 1.20). Aapje met 
trommel.
8-5-’15. Vrouwen van 
Åland.
Europa. Zeevrouw Serafina 
‘Mimmi’ Widbom (1876-
1962). 

ARMENIË
3-3-’15. Schilder P. Terle-
mezyan (1865-1941).
230, 330 d. Resp. portret, 
schilderij met berg Sipan.

AZERBEIDZJAN
12-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
0.20, 0.20 m. (samen-
hangend, ook ongetand). 
Geitenkoppen.
6-3-’15, Europa, speelgoed.
0.20, 0.60 m. (ook samen-
hangend); blok 1.- m. Resp. 
blokken en houten treintje, 
beertje met bal en tol; 
konijn in auto.

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
17-2-’15. Handbal.
2.- KM. Nationaal team, 
beeldmerk.

27-2-’15. Lieveheersbeestje.
Blok 2.- KM. Coccinillidae sp. 

13-3-’15. Terugdringing 
rampenrisico.
0.90 KM. (driehoekzegel). 
Overstroomd gebied.

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
7-2-’15. Moord op Francis-
caners 70 jaar geleden.
0.90 KM. Kerk in Siroki 
Brijeg.
21-2-’15. Internationale 
Dag van de Moedertaal.
1.50 KM. Portret schrijver 
en advocaat Ilija Jakovljević 
(1898-1948). 
3-3-’15. 150e sterfdag 
Mihovil Sučić (1820-1865).
1.- KM. Portret priester, 
arts en chirurg.
5-4-’15. Europa, speelgoed.
3.-, 3.- KM. (samenhan-
gend). Kinderen met 
ballonnen en fluitspeler, 
hobbelpaard.

BULGARIJE
20-2-’15. Antieke klokken.
0.05, 0.30, 0.80 L. Resp. 
tweemaal tafelklok, 
zakhorloge.
20-2-’15. Testproject 
Apollo-Soyuz 40 jaar 
geleden.
Blok 0.65 L. Ruimtevaar-
tuig, vlaggen. 

CYPRUS
2-4-’15. Vrijheidsstrijd 
60 jaar geleden.
Blok € 2.-. Jongeren met 
vlag. 

2-4-’15. Armeens Melko-
nian weeshuis. Gezamen-
lijke uitgifte met Armenië.
€ 0.64. Gebouw in Lefkosia, 
vluchtelingenopvang 
tijdens Armeense genocide. 
Momenteel opleidingsin-
stituut.
2-4-’15. Geconserveerde 
vruchten.
€ 0.34, 0.41, 1.88. Resp. 
tweemaal verschillende 
bittere sinaasappel, kers. 

DENEMARKEN
14-3-’15. Deense uitvin-
dingen.
Viermaal 10.- kr. Droge 
cel voor batterijen, trans - 
portfiets ‘Lange Jan’, 
mobiele betonmixer, vroege 
typemachine (1865) van 
Hansen. 

14-3-’15. Decoraties.
Driemaal 7.- kr. Orde van 
Dannebrog, Medaille van 
Verdienste, Orde van de 
Olifant.
14-3-’15. Herlufsholm 
450 jaar.
10.- kr. Kostschool in 
Næstved, wapenschild 
met schelpen, beeld van 
oprichters Birgitte Gøye en 
Herluf Trolle. 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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Teveel wordt iets minder
Het aantal (post)zegels dat momenteel wordt 
uitgegeven ‘zonder reden’ neemt helaas hand 
over hand toe. We bedoelen hiermee zegels 
die niet aan de werkelijke postale behoefte 
voldoen van het land waarvan de landsnaam 
op de zegels vermeld staat.  Met ingang van 
de komende editie van Filatelie zullen deze 
uitgiften niet allemaal meer worden opge-
nomen in de rubriek Nieuwe Uitgiften.

In toenemende mate wordt de filatelistische 
 wereld geconfronteerd met (post)zegeluitgif-
ten die qua onderwerp niet of nauwelijks enige 
 relatie hebben met het land dat op het zegel-
beeld staat vermeld. Zo kunnen we binnenkort 
wellicht de vijfhonderdste uitgifte verwachten 
van een zegel dat bijvoorbeeld is gewijd aan 

Elvis Presley. En dan van een land waarvan de 
Amerikaanse zanger vermoedelijk zelf nog nooit 
had gehoord. Een ander aansprekend voorbeeld 
zijn nog niet zo lang geleden verschenen zegels 
van een tropisch Afrikaans land waarop pinguïns 
staan afgebeeld. Of hogesnelheidstreinen op 
zegels van een eilandengroepje in de Cariben. 
En zo kunnen we nog wel enkele tientallen 
voorbeelden noemen van zegels die in het 
betrokken land nooit via het postkantoor zullen 
worden verkocht. Ook zegels die worden uitge-
geven van ‘landen’ die vallen onder  Grenadines 
of St.  Vincent (Bequia, Canouan, Mayreau, 
 Mustique, Union) zullen niet worden vermeld.

Lopende bandwerk
Enkele grote commerciële, internationaal ope-
rerende, bedrijven hebben zich opgeworpen als 
vertegenwoordiger van landen waar het betreft 

de uitgifte van (post)zegels. Zegels die in de 
betreffende landen zelf niet aan de al dan niet 
aanwezige postkantoren worden verkocht. 
Onlangs gaf Stanley Gibbons, de grote Britse 
postzegelhandelaar en uitgever van catalogi, 
aan deze zegels niet meer in haar catalogi op 
te nemen en te verwijzen naar de bijlage van de 
prijslijsten. Filatelie had voordien al besloten om 
de opname van dergelijke uitgiften te beperken.
Vorig jaar heeft Filatelie al op bescheiden wijze 
het mes gezet in het opnemen van dergelijke 
zegelemissies in de rubriek Nieuwe Uitgiften. Met 
ingang van de komende editie zullen wij het op-
namebeleid nog verder aanscherpen. Zegels uit 
vele Afrikaanse landen en landen in het Caribisch 
gebied zullen niet langer worden opgenomen als 
zij voor het land van uitgifte geen relevante on-
derwerpen weergeven, en/of dat vermoed wordt 
dat deze niet lokaal verkrijgbaar zullen zijn.      
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DUITSLAND
2-4-’15. Klassieke auto’s.
€ 1.45, 1.45. BMW 507 
(1956-1959), Mercedes-
Benz 220 S W111 (1959-
1965). 

2-4-’15. 200e geboortedag 
Otto von Bismarck (1815-
1898).
€ 0.62. Portret staatsman.
2-4-’15. Kwajongensver-
haal ‘Max en Mauritz’ 150 
jaar.
€ 0.62. Max en Mauritz 
met kleermaker Böck en 
kapotte houten brug. 

ESTLAND
19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
€ 1.30. Schaap.
4-3-’15. Eduard Vilde 
(1865-1933).
€ 0.55 Portret schrijver.
12-3-’15. Frankeerzegels, 
wapenschild.
€ 0.55. Elva met boom.
12-3-’15. Natuurbescher-
ming Baltische Zee. 
Velletje € 2.55. (hartvormig 
zegel). Zeehond, landkaart. 

FAERÖER
11-3-’15. Zonsverduis-
tering.
Velletje met 17.-, 19.- kr. 
Zonsverduistering boven 
Faeröer. 

FRANKRIJK
27-3-’15. Renaissance 
architectuur in Frankrijk.
Twaalfmaal Lettre Verte 
20g (boekje). Kastelen 
van Amboise, Chambord, 
Valençay, Ecouen, Azay-le-
Rideau, Villandry, Chenon-
ceau, Anet, Ancy-le-Franc, 
Blois, Hertogelijk paleis van 
Ducal, Paleis het Louvre.
29-3-’15. Stad Saintes-
Maries-de-la-Mer 700 jaar.
€ 0.68. Processie. 

7-4-’15. Serie ‘Euro-
pese hoofdsteden’, Riga 
(Letland).
Velletje met viermaal 
€ 0.76. Kathedraal van de 
geboorte van Christus, St. 
Pieterskerk, Zwartehoof-
denhuis, Nationale Opera.
13-4-’15. Karel de Grote 
(ca.747-814).
Velletje met € 1.90, 1.90. 
Kroning in Noyon (768), 
bevordering onderwijs en 
schrijven (789). 

20-4-’15. Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire).
€ 0.68. Rivier met kade, 
huizen, kerken. 
24-4-’15. Wegen naar 
Santiago de Compostella.
Velletje met viermaal 
€ 0.95. Saint-Jean-Pied-de-
Port met kerk en brug over 
Nive, Oloron-Sainte-Marie 
met kerkportaal en beeld, 
Blaye met citadel aan rivier 
Gironde, Aire-sur-l’Adour 
met kerk en beeld.
27-4-’15. Bevrijding con-
centratiekampen 70 jaar 
geleden.
€ 0.76. Kamphek, zon.
4-5-’15. Bloemen, schil-
derijen.
Twaalfmaal Lettre verte 
20g (boekje). Irissen en ge-
raniums van Paul Cézanne 
(1839-1906), pioenen van 
Paul Gauguin (1848-1903), 

Anjers van Jeanne Magnin, 
wisteria’s van Pierre 
Bracquemond (1840-1916), 
margrieten en hortensia’s 
van Emile Boutin, rozen en 
anemonen van Vincent van 
Gogh (1853-1890), gladi-
olen van Auguste Renoir 
(1841-1919), veldbloemen 
van Odilon Redon (1840-
1916), pioenen van Edouard 
Manet (1832-1883), rozen 
van Gustave Caillebotte 
(1848-1894), margrieten 
van Marie Duhem (1871-
1918), rozen van Henri 
Fantin-Latour (1836-1904). 

4-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.95. Hobbelpaard met 
beer, vliegtuig, kegels, 
racewagen, kikker, dob-
belstenen, knikkers.
18-5-’15. Jacques II de 
Chabannes (1470-1525).
€ 0.76. Portret van edel-
man en militair, ridder op 
paard, kasteel.
26-5-’15. Filatelistencon-
gres in Mâcon.
€ 0.68 (met tab). Stadspa-
norama bij nacht met rivier 
Sâone. 

GEORGIË
16-2-’15. Europa 2014, 
muziekinstrumenten.
Blok 1.50 L. Snaarinstru-
menten. 

GIBRALTAR
11-2-’15. Brandweer en 
reddingsdiensten 150 jaar.
10, 12, 40, 50, 64, 70 p., 
£ 2.-. Resp. Brandweer met 
brandspuit, brandweer 
met schuimblussers, 
reddingswerker, helm, 
duiker, bevrijding beknelde 
chauffeur, hulpverleners 
in beschermende pakken, 
blussen felle brand.
18-2-’15. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, II. 
22, 40, 64, 70, 80 p., £ 2.-. 
Klaproos en resp. militairen 
met kanon, oorlogsschip, 
militairen met gasmaskers, 
vliegtuig, militairen met 
geweer, tank. 

20-3-’15. 50e sterfdag 
Winston Churchill (1874-
1965).
22, 64, 70, 80 p.; ,blok 
£ 3.-. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
oud-premier. 

GRIEKENLAND
26-2-’15. Thermale 
bronnen.
€ 0.05, 0.10, 0.23, 0.72, 
0.90, 2.- Resp. Megana, 
Loutraki, Lefkada Ikarias, 
Edipsos, Loutraki Aridaias, 
Limni Vouliagmenis. 

GROOT-BRITTANNIË
24-3-’15. Frankeerzegels 
type Machin.
£ 1.33, 2.45, 1.52, 
2.25, 3.15, 3.30. Resp. 
ambergeel, orchideepaars, 
pruimenpurper, 
dennengroen, watergroen, 
rozenroze.
24-3-’15. Regionale 
frankeerzegels.
£ 1.-, 1.33 (Engeland); £ 1.-, 
1.33 (Wales); £ 1.-, 1.33 
(Schotland); £ 1.-, 1.33 
(Noord-Ierland). Resp. eik, 
Tudorroos; distel, tartan; 
linnen, porselein; narcis, 
veren. 

6-5-’15. 175 jaar Britse 
postzegels.
1st, 1st. Zegel-op-zegel, 
portret koningin Victoria 
(1819-1901) 1 p. en 2 p. 
Yvert nrs. 1 en 2 (1840). 

14-5-’15. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, II.
1st, 1st, 1st, £ 1.52, 1.52, 
1.52. Resp. papavers, tekst 
uit gedicht ‘All the Hills and 
Valleys along’ van Charles 
Sorley (1895-1915), portret 
Nepalese Gurkha en drager 
Victoria Cross Kulbir Thapa 
(1888-1956), schilderij 
‘The Kensingtons at 
Laventie’ van Eric H. Ken-
nington (1888-1960) met 
militairen en bewapening, 
militair met geweer bij 
graf met kruis op Cape 
Helles bij Gallipoli, voetbal 
van London Irish Rifles 
regiment. 

HONGARIJE
19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
285, 285 Ft. Geit.
19-2-’15. Wereldconfe-
rentie risicovermindering 
rampen in Sendai (Japan).
330 Ft. Vulkaan, vloedgolf, 
cycloon, verwoeste huizen. 

ITALIË
12-3-’15. Serie ‘Cultureel 
en artistiek erfgoed’.
€ 0.80. Schilderij ‘SZ 1’ van 
Alberto Burri (1915-1995). 

21-3-’15. Serie ‘Excel-
lentie van wetenschap’, 
bibliotheken.
Driemaal € 0.80. Vittorio 
Emanuele II (Napels), Gug-
lielmo Tagliacarne (Rome), 
Lucchesiana (Agrigento). 

JERSEY
24-3-’15. Europa, speel-
goed.
46, 56, 62, 70, 82, 91 p. 
Hornby modeltreinen resp. 
British Pullman, GWR 
Passenger Freight met 
landkaart, Flying Scotsman 
met landkaart, The 
Cornishman met landkaart, 
Mixed Freight, Caledonian 
Belle met landkaart. 

KOSOVO
20-11-’14. Internationaal 
Jaar van de Kristallografie.
€ 1.-, 2.-. Mineralen 
resp. zwarte toermalijn, 
bergkristal.
5-12-’14. Lidmaatschap 
IOC*.
€ 2.-. Landkaart, beeld-
merk Olympische Spelen. 

23-1-’15. Stad Gjakova. 
€ 1.-, 2.- Straten met 
huizen.
11-2-’15. Archeologie.
€ 1.-. Doolhof in Smira.

KROATIË
16-3-’15. Pasen.
3.10 kn. Kelk met Christus 
en kruis. 
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23-3-’15. Kroatisch Para-
lympisch Comité 50 jaar.
5.- kn. Beeldmerk, sporter.
31-3-’15. Kantkloswerk. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Spanje.
 7.60, 7.60 kn. Kantwerk uit 
Spanje, Kroatië.

LETLAND
6-3-’15. Bloem.
€ 0.50. Helianthus sp. 

LITOUWEN
11-3-’15. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
€ 0.84. Akte met handte-
keningen. 

LUXEMBURG
3-3-’15. Frankeerzegels.
M50g, E50g. L50g. Portret 
groothertog Henri in 
verschillende kleuren.
3-3-’15. Groothertogdom 
200 jaar.
€ 0.60. Landkaart uit 1815.

3-3-’15. 25 jaar hulporga-
nisatie Omega 90. 
€ 0.60. Beeldmerk.
3-3-’15. Orde van architec-
ten 25 jaar.
€ 0.60. Beeldmerk.

3-3-’15. Lokale appel- en 
perenrassen.
Tienmaal € 0.55 (in 
boekje). Triumph, Renette, 
Jakob Lebel, Porzenapfel, 
Gestraifte Rambo, Gute 
Graue, Doppelte Phi-
lippsbirne, Neue Poiteau, 
Saint Rémy, Luxemburger 
Mostbirne.
3-3-’15. 125 jaar georgani-
seerde filatelie.
€ 0.60. Kinderen met 
album, computer en 
vergrootglas. 

MAN
9-3-’15. Slag bij Waterloo 
200 jaar geleden.
£ 1.-. Caesar Bacon (1791-
1876), Duke of Wellington 
(1769-1652). 

1-5-’15. Marinehistorie, 
herdenkingen.
Velletje met 75, 75 p., £ 1.-, 
1.-. Resp. zinken van HMS 
‘Ramsey (100 jaar geleden), 
verlies Master Frank RY 99’ 
(75 jaar geleden), zinken 
van ‘Lusitania’ (100 jaar 
geleden), verlies ‘Mona’s 
Queen’ (75 jaar geleden).

MOLDAVIË
21-2-’15. Internationaal 
Jaar van de Bodem. 
1.75 L. Aarde en boom met 
bloesem. 

21-2-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
4.50 L. Lichtstraal, plane-
ten, beeldmerk.
1-3-’15. Eugen Doga 
(1937).
1.50 L. Portret componist, 
muziekschrift van wals, 
danspaar.

7-3-’15. Frankeerzegels, 
wapenschilden.
10, 25 b., 1.-, 1.20, 3.-, 5 L. 
Resp. Căuşeni met ridders 
en leeuw, Hînceşti met 
ooievaars, Ungheni met 
paarden, Orhei met bomen 
en paard, Bălţi met paarden 
en boogschutter, Chişinău 
met adelaar en koeienkop.

MONACO
9-4-’15. 750e geboortedag 
Danthe Alighieri (1265-
1321).
€ 1.90. Hoofd van Italiaanse 
dichter, engelen.
9-4-’15. Naakt in de kunst.
€ 1.25 Beeld ‘De nimf Sal-
macis’. Van François-Joseph 
Bosio (1768-1845). 

27-4-’15. Prinselijke 
geboortes.
Velletje met € 2.-, 2.-. 
Prins Albert I en prinses 
Charlène met hun tweeling 
prins Jacques en prinses 
Gabriella. 

MONTENEGRO
5-2-’15. Kunstmuseum. 
€ 0.30, 0.40. Resp. 
museum in Cetinje, antiek 
sierraad.
19-2-’15. Klooster Ostrog 
350 jaar.
€ 0.30. Klooster.
12-3-’15. Flamingo. 
€ 0.95. Phoenicopterus 
roseus. 

OEKRAÏNE
20-2-’15. Helden van de 
Hemelse Honderd, herden-
king slachtoffers protesten 
in 2014.
2.- Hr. Vrouwen, vlag, 
brandende lampjes. 

4-3-’15. 200e geboortedag 
Mykhailo Verbytskyi (1815-
1870).
2.- Hr. Portret priester en 
componist.
20-3-’15. 100e geboor-
tedag Sviatoslav Richter 
(1915-1997).
2.- Hr. Portret pianist en 
componist.

OOSTENRIJK
2-3-’15.  Serie ‘Motoren’.
€ 2.20. Delta Gnom 123 
ccm LM 125. 

2-3-’15. Universiteit Wenen 
650 jaar.
€ 1.-. Beeldmerk, gebouw.
2-3-’15. Bloem.
€ 0.68. Pulsatilla vulgaris. 

2-3-’15. 500e geboortedag 
Teresia van Ávila (1515-
1582).
€ 1.70. Portret mystica en 
heilige.
2-3-’15. Paashaas.
Viermaal € 0.68 (vorm van 
legpuzzel). Verschillende 
hazen. 

POLEN
6-3-’15. Pasen.
2.30, 5.20 ZŁ. Paasei met 
bloemdecoratie. 

20-3-’15. Orgaantrans-
plantatie.
1.75 ZŁ. Mens met hart in 
hand.

PORTUGAL
20-2-’15. Modernistisch 
literair tijdschrift Orpheu 
100 jaar.
€ 0.42, 0.72; blok € 2.50. 
Resp. titelpagina eerste 
editie met naakte vrouw en 
twee kaarsen, titelpagina 
tweede editie met cijfer 
2; schilderij met lezende 
vrouwen. 

ROEMENIË
12-3-’15. Pasen.
1.- L.; blok 9.10 L. Iconen 
met resp. kruisiging van 
Christus en wenende 
vrouw; opstanding van 
Christus. 

20-3-’15. Juwelen en mun-
ten uit Romeinse periode 
van Dinogetia.
3.-, 4.50, 9.10, 14.50 L. 
Resp. ringen, munten en 
ketting, ringen, ketting met 
kruis. Ook velletje met de 
zegels.
23-3-’15. Inlichtingen-
dienst 25 jaar.
8.10 L; blok 14.50 L. Resp. 
beeldmerk en landkaart; 
vlag en beeldmerk.

RUSLAND
24-2-’15. Steden van 
overwinning in Groot 
Patriottische Oorlog 70 
jaar geleden.
Velletje met zesmaal 
20.- r. Lomonosov (schip, 
auto en tank), Maloya-
rislavets (kanonnen), 
Mozhaysk (vliegtuig, 
kanon en wegversperring),  
Petropavlovsk-Kamtsjatski 
(vliegtuig, onderzeeboot), 
Taganrog (vliegtuig, onder-
zeeboot, tank), Chabarovsk 
(vliegtuig, auto, schip). 

18-3-’15. Tweede 
Wereldoorlog, militaire 
inlichtingendiensten.
16.-, 16.- r. Portretten van 
agenten A.I. Galusjkin, I.M. 
Silaev.
19-3-’15. Tweede 
Wereldoorlog, onderzee-
boothelden.
16.-, 16.- r. (met tus-
senveld). Evgeny J. Osipov 
(1913-1943), Alexander I. 
Marinesko (1913-1963). 
Onderzeeboot op tus-
senveld.
21-3-’15. Dzerzhinsky-
divisie van ministerie van 
Binnenlandse Zaken.
17.- r. Schouderembleem 
met wapenschild met 
roofdier. 

SERVIË
27-1-‘15. 100e geboor-
tedag Branko Ćopić 
(1915-1984).
35.- Ndin. Portret schrijver.
19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
23.-. 74.- Ndin. Chinese 
dierenriem en ram.
25-2-’15. Pasen.
23.-, 74.- Ndin. Gedeco-
reerde eieren. 
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SLOVENIË
27-3-’15. Wilde orchi-
deeën.
€ 0.60, 0.64, 0.90; blok 
€ 0.97. Resp. Orchis pal-
lens, Orchis simia, Orchis 
ustulata; Orchis purpurea. 

27-3-’15. Toerisme.
€ 1.25. Laško met boule-
vard aan meer, beeldmerk.
27-3-’15. Cisterciënzer 
abdij.
€ 1.33. Klooster in Stična.

SLOWAKIJE
6-3-’15. Pasen. 
€ 0.45. Schilderij ‘Christus 
met doornenkroon’ van 
Karola Ondreičku (1898-
1961).
16-3-’15. Kinderenkliniek 
voor stamceltransplantatie  
in universiteitshospitaal 
van Bratislava.
€ 1.15. Kindergezicht, gras, 
cellen. 

31-3-’15. Vladimir Dzurilla 
(1942-1995).
€ 0.80. IJshockeydoelman.

SPANJE
1-4-’15. Spaanse film.
€ 0.90, 0.90 (samenhan-
gend). Filmdirecteur José 
Luis Borau (1929-2012), 
acteur Paco Martínez Soria 
(1902-1982). 

18-4-’15. Jeugdpostze-
geltentoonstelling Juvenia 
2015 Ourense.
€ 0.42. Kinderen. 

22-4-’15. Bekende 
personen.
€ 0.55, 0.55. Voetballer 
Luis Aragonés (1938-2014), 
schrijver Gabriel García 
Márquez (1928-2104).
23-4-’15. Europa, 
speelgoed.
€ 0.90. Houten trein en 
bomen.
27-4-’15. Werelderfgoed.
Blok € 3.- rond zegel). 
Grotten van Altamira. 

TSJECHIË.
18-3-’15. Wereldtentoon-
stelling Expo Milano 2015.
Blok 25.- Kč. Beeldmerk, 
deel fresco ‘Het laatste 
avondmaal’ van Leonardo 
da Vinci (1452-1519). 

TURKIJE 
19-1-’15. Geen brood-
verspilling.
1.25 NTL. Beeldmerk met 
korenaar.
18-2-’15. Moskeeën. Geza-
menlijke uitgifte met Iran.
Velletje met 1.25, 1.25 NTL. 
Groene moskee (Bursa), 
Kabood moskee (Tabriz).
27-2-’15. Dolmabahce-
paleis (Istanboel). 
Velletje met 1.25, 1.25 NTL. 
Paleis, paleis en portret 
sultan Abdülmecit (1823-
1861). 

18-3-’15. Slag bij Gallipoli 
100 jaar geleden.
1.10, 1.25, 2.50 NTL. Resp. 
Militair met geweer draagt 
gewonde, militairen met 
vlag, kanon. 

WIT-RUSLAND
26-3-’15. 20e Wit-Russi-
sche Energie en Ecologie 
Congres.
N. Wereldbol, windmolen, 
beeldmerk. 

1-4-’15. Vogel.
P. Langooruil (Asio otus).
13-4-’15. Europa, speel-
goed.
P, H. Resp. Houtenpaard en 
beer, poppen. Ook velletje 
met de zegels.
16-4-’15. 525e geboor-
tedag Francysk Skaryna 
(ca.1490-1522).
Blok 20.000 r. Humanist 
met boek.

ZWEDEN
26-3-’15. Voorjaar, bijen.
Vijfmaal Brev, tweemaal 
Ekonomibrev. Verschillende 
bijen en bloemen. 

26-3-’15. Europa, 
speelgoed.
Velletje met 14.-, 14.- kr. 
Vliegtuig, paard.
26-3-’15. Archeologie, 
tijdperk van de Vikingen.
Vijfmaal Brev. Voorwerpen 
uit Lunda, Aska, Broa, 
Helgö, Uppraka. 

ZWITSERLAND
7-5-’15. Toeslagzegels Pro 
Patria, dorpsmusea.
85+40, 85+40, 100+50, 
100+50 c. Voorwerpen 
uit musea in resp. Aigle, 
Appenzell, Aigle, Saanen, 
Steckborn. 

7-5-’15. 75 jaar ondersteu-
ning berggemeenschappen.
100 c. Kinderen op schom-
mels, man met vrouw en 
kind en kinderwagen, dorp, 
bergen. 

7-5-’15. Europa, speelgoed.
100, 100 c. Driewieler, 
schommeleend.
7-5-’15. 200 jaar in 
confederatie.
100, 100, 100 c. Landkaar-
ten met: Valais en sterren, 
Neuchatel, Genève met 
roofvogelkop en kroon. 

7-5-’15. Biënnale in 
Venetië.
100 c. Kunstwerk van 
Pamela Rosenkranz (1979).

BUITEN EUROPA
AITUTAKI
5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met $ 3.80, 4.10. 
Schaap. 

ARGENTINIË
9-3-’15. 50 jaar weten-
schappelijk onderzoek op 
Antarctica.
$ 6.-; blok $ 11. Resp. 
dinosaurus (Antarctopelta 
oliveroi); kolonel en on-
derzoeker Jorge Edgar Leal 
(1921) en landkaart. 

ARUBA
26-2-’15. Blauwe bloemen.
Tienmaal 200 c. (sa-
menhangend). Amsonia 
tabernaemontana, 
Campanula rotundifolia, 
Campanulastrum america-
num, Gentiana andrewsii, 
Gentianopsis crinita, Guali-
acum officianale, Ipomoea 
learii, Linum lewisii, Lupi-
nus lepidus, Sisyrinchium 
angustifolium. 

25-3-’15. Unicef*.
225, 250, 325, 350 c. 
(samenhangend). Driemaal 
verschillende handen van 
volwassene en kind, hand 
en kindervoeten.

AUSTRALIË
3-3-’15. Toeristenvervoer.
Viermaal 70 c. Stoomlo-
comotief in Dandenong 
Ranges, paardentram in 
Victor  Harbor, watervlieg-
tuig bij Whitsunday Islands, 
rondvaartboot in Katherine 
Gorge. 

17-3-’15. Inheemse bomen.
70 c., $ 1.40, 2.10, 2.10. 
Resp. Corymbia citriodora, 
Brachychiton rupestris, 
Melaleuca lanceolata, Ficus 
virens. 
7-4-’15. Verjaardag konin-
gin Elizabeth (1926).
70 c., $ 2.75. Portretten. 
7-4-’15. Anzac*. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Nieuw-Zeeland.
70 c., $ 1.85. Resp. Resp. 
silhouetten van militairen 
met bugel en geweer. Ook 
velletje met de zegels.
14-4-’15. Slag bij Gallipoli 
100 jaar geleden.
Vijfmaal 70 c. (samen-
hangend). Landing, 
militair Albert Jacka met 
eremedaille Victoria Cross, 
aanval bij Lone Pine, 
gewondenvervoer per ezel, 
militairen met kanon. Ook 
velletje met de zegels. 

BANGALADESH
1-12-’14. 16e Aziatische 
kunstbiënnale in Bangla-
desh.
10.- t. Beeldmerk.
15-12-’14. Radiostation 
Bangladesh Betar 75 jaar.
10.- t. Zendmast, radiogol-
ven, antenne, beeldmerk.
16-12-’14. Dag van de 
Overwinning.
10.- t. Oud-president Muji-
bur Rahman (1920-1975).
25-12-’14. 50 jaar 
televisie.
10.- t. Landkaart, zend-
mast, beeldmerk.
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26-1-’15. Internationale 
Douane Dag.
10.- t. Cirkel met douane-
beambten, beeldmerken, 
vergrootglas.
5-3-’15. World Cup Cricket.
10.- t. Trofee, stadion, 
spelers. 

BHUTAN
17-12-’14. Sierraden.
Velletje met zesmaal 
20 nu.; blok 80 nu. Resp. 
ketting, armbanden, 
ketting, broches, broches, 
oorringen; koker voor 
bewaren betelnoten.
17-12-’14. Sterke mannen, 
traditionele krachtsporten.
Velletje met zesmaal 
20 nu.; blok 80 nu. 
Verschillende sporten.
17-12-‘14. Vlinders.
Velletje met viermaal 
25 nu.; blok 80 nu. 
Resp. Orinoma damaris, 
Neurosigma siva, Junonia 
orithya, Euthalia durga; 
Bhutanitis ludlowi. 

19-2-’15. Chinese 
dierenriem.
Velletje met twaalfmaal 
10 nu. Rat, os, tijger, konijn, 
draak, slang, paard, schaap, 
aap, haan, hond, varken.
19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Blok 30 nu. Schapen. 

BOLIVIA
4-2-’15. Samenwerking 
Zuid-Amerikaanse- en 
Caribische landen.
1.-, 10.- Bs. Landkaart en 
vlaggen. 

BRAZILIË
5-3-’15. Rio de Janeiro 
450 jaar.
Viermaal 1o Porte Carta 
Comercial (samenhan-
gend). Hoofden gevormd 
door 450.
11-3-’15. Wereldconfe-
rentie risicovermindering 
rampen in Sendai (Japan). 
R$ 1.80, 1.80 (samenhan-
gend). Cycloon en brand 
met wolken en huizen, 
helikopter en bosbrand en 
communicatiemiddelen. 

CANADA
8-4-’15. Fotografie.
Vijfmaal P (85 c.), $ 1.20, 
2.50. Resp. ‘Schoenpoetser’ 
van Nina Raginsky, ‘Angels, 
Saint-Jean-Baptiste Day’ 
van Sam Tata, ‘Friends and 
Family and Trips, in Front 
of Simpsons’ van Conrad 
Poirier, ‘Southam Sisters, 
Montreal’ van Harold Mor-
timer-Lamb, ‘Alex Colville  
in Tantramar-moeras’ van 
Geoffrey James, ‘The Milky 
Way’ met vrouwenlippen 
van Genevieve Cadieux.  
Ook velletje met driemaal 
P en eenmaal $ 1.20 en 
velletje met twee maal P 
en $ 2.50. 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
4-2-’15. Lunisolaire 
(maan)kalender, I.
Zesmaal 1.20 y. (samen-
hangend in waaiervorm). 
Begin van de lente, 
regenwater, ontwaken van 
insecten, voorjaars nacht-
evening, pure helderheid, 
grote regen. 

COCOS (KEELING)
EILANDEN
24-3-’15. WWF*, vogels.
Viermaal 70 c. Pterodroma 
heraldica, Glareola maldi-
varum, Numenius minutus, 
Thalassarche carteri boven 
eiland. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

COMOREN
9-10-’14. Zeeschildpad.
150 F. Chelonia mydas. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk, Madagaskar, 
Mauritius, Seychellen en 
Franse Zuidpoolgebieden. 

EQUATORIAAL 
GUINEE
2014. Schilderijen van El 
Greco (1541-1614).
600, 650, 700, 750 F. (sa-
menhangend). Resp. ‘Petrus 
en Franciscus’’, ‘Christus 
draagt kruis’, ‘Petrus’, ‘De 
bespotting van Christus’.
2014. Kerst, schilderijen. 
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Resp. 
‘Aanbidding door de 
herders’ van Bartolomé 
Esteban Murillo (1617-
1682), ‘Aanbidding door de 
drie Koningen’ van Peter 
Paul Rubens (1577-1640), 
‘Aanbidding door de drie 
Koningen’ van Luis de 
Morales ca.1500-1586), 
‘Aanbidding door de 
herders’ van De Morales. 

ETHIOPIË
2-12-’14. Universiteit van 
Gondar 60 jaar.
0.05, 0.45, 2.-, 4.- B. Resp. 
ziekenhuis en campus trai-
ningsgroep  met paarden, 
hoofdgebouw, beeldmerk, 
hoofdingang. 

25-12-’14. Vliegtuigen van 
Ethiopian.
0.15, 0.35, 2.-, 4.- B. Resp. 
B777-6FN, B277-200LR, 
vliegtuig van Star Alliance, 
787 Dreamliner.

FIJI
2014. Vogels, opdrukken.
20 c. op 44 c., 40 c. op 
44 c., 50 c. op 31 c., 50 c. 
op 44 c. Resp. tweemaal 
Porphyrio vitiensis, Buto-
rides striatus diminutus, 
Porphyrio vitiensis. 

FILIPPIJNEN
19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met 50.-, 50.-, 
100.- P. Paard, aap, geit.
24-2-’15. Verzekering-
maatschappij PhilHealth 
20 jaar.
10.- P. Beeldmerk.
24-2-’15. Lyceum van 
Cagayan Universiteit 60 
jaar.
10.- P. Beeldmerken. 

GAMBIA
11-11-’14. Elvis Presley.
Vier blokken elk D 150. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
24-11-’14. Kerst, schil-
derijen.
D 5, 25, 75, 100. Resp. 
Religieuze schilderijen.
31-12-’14. Afrikaanse 
slangen.
Twee velletjes elk viermaal 
D 50; tweemaal blok D 150. 
Resp. Dispholidus typus, 
Bitis gabonica, Opiophagus 
hannah, Dendroaspis 
polylepis; Atheris squami-
gera, Dasypeltis scabra, 
Bitis arietans, Dendroaspis; 
Naja pallida; Naja nivea. 

GHANA
15-9-’14. Dinosaurussen.
Twee velletje met elk 
viermaal 2.75 Ghc.; twee 
velletjes met elk tweemaal 
4.50 Ghc. Resp. dilopho-
saurus, tyrannosaurus, 
ornitholeptus, compsogna-
thus; kentrosaurus, ache-
lousaurus, brachiosaurus, 
camarasaurus; tweemaal 
aucasaurus; majungasau-
rus, ceratosaurus.
15-9-’14. Kikkers.
Twee velletjes met elk 
vijfmaal  2.50 Ghc. (ruitvor-
mige zegels); velletje met 
tweemaal 4.50 Ghc. Resp. 
Phrynobatrachus nata-
lensis,  Ptychadena mas-
carensiensis, Hyperolius 
marmoratus, Chiromantis 
serampelina, Afrixalus 
fornasini; Chiromantis ru-
fescens, Phrynobatrachus 
mababiensis, Afrixalus 
delicatus, Pyxicephalus 
adspersus, Ptychadena 
mossambica; Hyperolius 
pusillus, Ptychadena 
oxyrhynchus. 

24-11-’14. Chinees Nieuw-
jaar**.
2.75, 3.- Ghc.; velletje met 
tweemaal 4.50 Ghc. Resp. 
bronzen vaas uit Shang-
dynastie gedecoreerd met 
geiten, vrouw met geit; 
geiten.

GUATEMALA
6-8-’14. Upaep*, Anti-
discriminatie. 
1.- Q. Mensen in verschil-
lende kleuren.
12-8-’14. Landschappen.
1.-, 3.-, 6.50, 8.-. Resp. 
vulkaan Acatenango, meer 
van Santa Rosa, lagune 
Huehuetango, lagune Quee-
tzaltenango. 
21-11-’14. 400 jaar Virgen 
del Carmen. 
Blok 10.- Q. Beeld en kapel.
25-11-’14. Kerst.
6.50, 8.- Q. Resp. Heilige 
Familie en de Drie Koningen, 
Heilige Familie met herders 
en engelen.
10-12-’14. Upaep*, natio-
nale helden en leiders.
0.20, 10.- Q. Resp. oud-
president Juan José Arévalo, 
Maya-leider Juan Matalbatz. 

GUYANA
3-11-’14. Vuurvliegen.
Velletje met viermaal $ 250; 
blok $ 800. Verschillende 
vuurvliegen.
3-11-’14. Bijzondere 
postzegels. 
Velletje met driemaal 
$ 300; blok $ 800. Zegel-
op-zegel van eerste uitgifte 
Guyana in 1850. Landkaart 
op rand. 

24-11-’14. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met viermaal $ 200; 
velletje met tweemaal 
$ 200. Geiten. 
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24-11-’14. Prins George 
van Cambridge 1 jaar.
Velletje met viermaal 
$ 250, blok $ 800. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins en ouders.
24-11-’14. Kerst.
$ 160, 200, 300, 400. 
Religieuze schilderijen.
7-12-’14. Vrouwen in de 
luchtvaart, III. Resp. Paula 
McAdam, Sandra Persaud, 
tweemaal McAdam en 
Persaud. 
Velletje met $ 80.-, 80.-, 
150.-, 150.-. 
16-12-’14. Britse prins 
George 1 jaar.
Velletje met viermaal 
$ 250; blok $ 800. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins met ouders hertog en 
hertogin van Cambridge.
31-12-’14. Paus Benedictus 
XVI.
Velletje met viermaal 
$ 250; blok $ 800. Verschil-
lende afbeeldingen van 
paus.

HONDURAS
2014. Natuurbescherming.
5.-, 5.-, 8.-, 10.-, 10.-, 
15.-, 30.-, 50.- L. Resp. 
stroomversnelling in rivier, 
leguaan (Iguana iguana), 
paddestoel (Amanita cae-
sarea), slang (Bothriechis 
schlegelii), vulkaaneiland 
Isla el Tigre, uil (Athene cu-
nicularia), vlinder (Siproeta 
stilenes), kolibrie (Amazilia 
luciae). 

15-10-’14. Kerst.
5.-, 25.-, 30.- L. Resp. lint 
en ster, kerstgroen en 
kaarsen, Heilige Familie en 
schaap.
25-11-’14. Unicef*
2.-, 5.-, 10.-, 15.-, 35.-, 
40.- L. Resp. kind, klok, 
kind, kind, kind, klok.

HONGKONG
17-3-’15. Astronomische 
natuurverschijnselen.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-; blok $ 10.-; blok 
$ 20.-. Resp. zonsver-
duistering, meteoor-
regen, komeet, ringen van 
Saturnus, zonnevlekken, 
maan-planeet conjunctie; 
maansverduistering; 
maansverduistering. 

INDONESIË
4-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Driemaal 3.000 Rp.; blok 
10.000 Rp. Ram.
4-2-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bandung.
Velletje met viermaal 
3.000 Rp. Draak, slang, 
paard, ram.
9-3-’15. Traditionele 
muziekinstrumenten.
Elfmaal 3.000 Rp. (samen-
hangend). Dot, tehyan, 
cangor, panting, kacapi, 
kendang, hasapi, kolintang, 
bambu hitada, dambus, 
saron. 

ISRAËL
14-4-’15. Haven van 
Ashdod 50 jaar.
NIS 4.30. Containerschip 
en kranen. 

14-4-’15. Decreet van 
Cyprus (539 v.Chr.)
NIS 8.30. In Akkadiaanse 
taal geschreven decreet op 
cilinder van gebakken klei.

14-4-’15. Israël Museum in 
Jericho 50 jaar.
Driemaal NIS 4.10. 
Hanukkah-lamp, muse-
umvleugel Schrijn van het 
Boek, kunstwerk ‘Turning 
the world upside down’ van 
Anish Kapoor (1954).
14-4-’15. Wereldtentoon-
stelling Expo Milano.
NIS 6.50. Groenteveld met 
toren van groenten. 

14-4-’15. Herdenkingsdag.
NIS 2.20. Korenaren, vogel.
14-4-’15. Oprichting 
muilezelkorps 100 jaar 
geleden.
NIS 11.80. Militairen en 
ezels aan het front bij 
Gallipoli. 

JAPAN
13-3-’15. Opening 
hogesnelheidstraject 
Nagano-Kanazawa.
Achtmaal 82 yen. Driemaal 
Shinkansentreinen, station 
in Kanazawa, Tateyamaber-
gen met bloesembomen, 
Takada-park met bomen, 
Zenkoji, Marunouchi-
station in Tokyo. 
13-3-’15. Wereldconfe-
rentie risicovermindering 
rampen in Sendai (Japan). 
82 yen. Bloesem. 

26-3-’15. Werelderfgoed, III.
Vijfmaal 82 yen. Rocky 
Mountains Park (Canada), 
Istanbul (Turkije), Ston-
henge (Groot-Brittannië), 
historisch centrum van 
Praag (Tsjechië), Baai van 
Halong (Vietnam).

KIRGIZIË
7-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
40.- s. (ook ongetand). 
Ram.
21-2-’15. Fauna. 
35.-, 52.- s. (samenhan-
gend). Schapen. 

LIBERIA
20-10-’14. Bedreigde 
dieren.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 100; twee blokken van 
$ 350. Resp. Okapia johns-
toni, Macaca sylvanus, 
Lycaon pictus, Cephal-
ophus spadix; Pteropus 
aldabrensis, Rhynchocyon 
petersi, Mandrillus sphinx, 
Cercopithecus solatus; 
Gorilla berengei berengei; 
Hapalemur alaotrensis  
20-10-’14. Tuinbloemen.
Twee velletjes elk driemaal 
$ 125; twee blokken van 
$ 350. Resp. Tagetes 
patula, Cosmos, Coreopsis;  
Echinacea, Calendula, 
Asteraceae; Myosotis; Rud-
beckia hirta. 

11-11-’14. Uitbraak Ebola.
Viermaal $ 50. Verpleger 
met masker, kind, vrouw 
met kind, vrouw en 
koortsmeter.
24-11-’14. Kerst.
$ 100, 125, 175, 175. 
Verschillende religieuze 
schilderijen.

16-12-’14. Katten.
Velletje met viermaal $ 100; 
velletje met zesmaal $ 100; 
blok $ 350; blok $ 350. 
Resp. viermaal Britse kort-
haar; zesmaal Maine Coon; 
Siberische kat; Ragdoll.
16-12-’14. 120e geboorte-
dag van Mei Lanfang.
Velletje met viermaal $ 
100; blok $ 350. Verschil-
lende afbeeldingen van 
acteur in Chinese Opera.
16-12-’14. Afrikaanse 
katachtigen.
Velletje met viermaal 
$ 100; blok $ 350. Viermaal 
Panthera leo; Caracal 
caracal. 

LIBIË
2014. Onafhankelijkheids-
dag.
1.000 Dh. Vlag, portret 
koning Idris (1889-1983), 
staatswapen. 

2014. Staats Verzekerings 
Maatschappij 50 jaar.
1.000 Dh. Beeldmerk met 
kasteel. 
2014. Oprichting leger 63 
jaar geleden.
500 Dh. Beeldmerk met 
militairen, staatswapen.
2014. Martelarendag.
500 Dh. Portret verzets-
leider Omar Mukhtar 
(1862-1931), bloemen.
2014. International Dag 
van het Kind.
250, 750, 1.000 Dh. 
Unicef*-beeldmerk met 
resp. jongen met tent en 
vlag en vlinders, handen, 
jongen met vlinders. 
2014. Herdenking bevrij-
ding van Tripoli.
500 Dh. Beeldmerk met 
landkaart en handen.

MACAU
1-3-’15. Landschap 
Chinees vasteland.
Blok 12.- ptcs. Lago Cres-
cente van Dunhuang. 

MALAWI
6-7-’14. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
330, 520, 560, 600, 670 K. 
Resp. Onafhankelijk-
heidsmonument, portret 
oud-president Dr. Hastings 
Banda, maïssilo’s, parle-
mentsgebouw, zebra’s. 
Ook velletje met de zegels. 
Alle zegels met vlag en 
beeldmerk. 

25-12-’14. Kerst.
330, 520, 560, 600, 670 K. 
Verschillende kerstbomen.

MARSHALL-
EILANDEN
5-1-’15. Groetzegels. 
Zesmaal $ 0.46. Gefelici-
teerd, gelukkige verjaardag, 
beste wensen, liefs, dank je.
15-1-’15. Dinosaurus-
skeletten.
Viermaal $ 0.34, Stegosau-
rus, Protoceratops, Tyran-
nosaurus, Triceratops.
28-1-’15. Vissen. 
Velletje met zesmaal $ 1.-, 
$ 2.50. Verschillende 
tropische vissen.
10-2-’15. Bessen.
Vijfmaal $ 0.49. Aardbeien, 
blauwe bessen, bramen, 
frambozen, verschillende 
bessen. 

19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Viermaal $ 1.15. Ram.
26-2-’15. Schelpen.
Viermaal $ 0.49. Cypraea 
aurantium, Chocoreus 
brunneus, Lambis chiragra, 
Tridacna squamosa. 

MEXICO
7-3-’15. Hooggerechtshof 
200 jaar.
$ 7.-. Gebouw, document, 
beeldmerk. 
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MICRONESIË
20-10-’14. Vlinders.
Velletje met zesmaal 
$ 1.-; blok $ 3.50. Resp. 
Papilio palinurus, Battus 
Polydamas, Eurema alitha, 
Anthocharis cardamines, 
Papilio ulysses, Inachis io; 
Ornithoptera richmondia. 
11-11-’14. WWF*, vis.
Viermaal 40 c. Platax 
orbicularis.
31-12-’14. Koralen.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 1.-; tweemaal blok $ 3.50. 
Verschillende koralen. 

31-12-’14. Vlinders.
Velletje met zesmaal $ 1.-; 
blok $ 3.50. Resp. Aglais 
milberti, Morpho peleides,   
Papilio glaucus, Danaus 
plexippus, Ornithoptera 
goliath, Appias Libythea; 
Heliconius melpomene.
31-12-’14. Treinen, Trans-
Siberische spoorweg.
Velletje met viermaal $ 1.-; 
blok $ 3.50. Viermaal aan-
leg van spoorlijn; trein.

MONTSERRAT
29-1-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht. 
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 10.-. Resp. 
gekleurde lichtstralen 
uit prisma, Isaac Newton 
(1643-1727), tweemaal 
in spectrum lichtstralen 
nanometers (doorlopend 
beeld), spectrum licht-
stralen. 

NAMIBIË
6-2-’15. Werelderfgoed 
Unesco*, zandduinen.
Velletje met driemaal 
Postcard Rate. Duinen met 
dode bomen in Deadvlei, 
biodiversiteit met insect 
(Comicus spp.), duinen en 
flamingo’s bij Sandwich 
Harbour.
21-3-’15. Onafhankelijk-
heid 25 jaar.
Blok N$ 30.-. Portretten 
van presidenten San Nu-
joma (1929), Hifikepunye 
Pahamba (1935), Hage 
Geingob (1941). 

21-3-’15. Inhuldiging 
president Geingob.
Standard Mail. Portret.

NEVIS
1-8-’14. Cultureel festival 
Culturama 40 jaar.
$ 5.-, 10.-; blok $ 10.-. Resp. 
publiek bij voorstelling, 
dansende vrouwen, zangers 
King Meeko en King Dis 
& Dat.
14-10-’14. Bekende 
schilderijen.
Twee velletjes elk driemaal 
$ 3.50; tweemaal blok 
$ 10.-. Resp. ‘Chrysanten-
tuin in Petit Gennevillers’ 
van Gustave Caillebotte, 
‘Vrouw kamt haar haar’ van 
Paul Degas, ‘Stilleven met 
gordijn en gebloemde kan’ 
van Paul Cézanne;  ‘Doch-
ter van de schilder’ van 
Camille Pisarro, ‘Rozen in 
een vaas’ van Gustave Cail-
lebotte, ‘Kat op een geel 
kussen’ van Franz Marc; 
‘Weg in Maine’ van Edward 
Hopper (1882-1967); ‘Baby 
reikt naar appel’ van Mary 
Cassatt.
24-10-’14. Kerst.
30, 90 c., $ 2.-, 5.-. Religi-
euze schilderijen.
3-11-’14. Stoomlocomo-
tieven.
Velletje met viermaal $ 
3.25; blok $ 10.-. Verschil-
lende locomotieven.

16-12-’14. Walvissen en 
dolfijnen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; velletje met zes-
maal $ 3.15; twee blokken 
van $ 10.-. Resp. viermaal 
Megaptera novaezealan-
diae; zesmaal Orcinus orca; 
Feresa attenuata; Physeter 
macrocephalus. 

NIEUW-ZEELAND
23-3-’15. Slag bij Gallipoli 
100 jaar geleden. 
Zesmaal 80 c., tweemaal 
$ 2.-, tweemaal $ 2.50; 
velletje met zesmaal 80 c.; 
velletje met tweemaal 
$ 2.-, tweemaal $ 2.50; 
velletje met zesmaal 80 c, 
tweemaal $ 2.-, tweemaal 
$ 2.50. Resp. verpleegster 
Evelyn Brooks, briefkaart 
met postzegel uit Egypte, 
landing op schiereiland, 
strijd op top van Chunuk 
Bair, fondswerving voor 
terugkeer gewonden, 
gedenkteken: glas-in-
loodraam met verpleeg-
sters, wervingspamflet, 
soldaat met ezel voor 
gewondenvervoer, hospi-
taalschip ‘Maheno’, omslag 
Anzac-boek met militairen 
en vlaggen. Afbeeldingen 
op velletjes zijn gelijk 
aan hiervoor genoemde 
afbeeldingen. 

7-4-’15. Anzac*. Gezamen-
lijke uitgifte met Australië.
80 c., $ 2.-. Resp. silhouet-
ten van militairen met 
bugel en geweer. Ook 
velletje met de zegels.

NIUE
7-4-’15. Kledingstof 
gemaakt van boombast.
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.- Ver-
schillende motieven. Ook 
velletje met de zegels. 

PALAU
11-11-’14. Downton Abbey.
Twee velletjes elk vijfmaal 
$ 1.20. Acteurs en actrices 
uit Brits kostuumdrama.
24-11-’14. Kerst.
34, 49 c., $ 1.50, 3.50. 
Religieuze schilderijen.
1-12-’14. WWF*, kwallen.
Viermaal 90 c. Mastigias 
papua. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

16-12-’14. Paus Benedic-
tus XVI.
Velletje met viermaal 
$ 1.20; blok $ 4.- Verschil-
lende afbeeldingen van 
paus. 
22-12-’14. Dinosaurussen.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 1.20; tweemaal blok 
$ 4.-. Resp. Iguanodon, 
Nigeraurus, Agustinia, 
Doliosauriscus; Ankylo-
saurus, Giganotosaurus, 
Diplodocus, Tyrannosau-
rus; Gigantspinosaurus; 
Stegosaurus.

PITCAIRNEILANDEN
26-2-’15. Koraalduivel.
Velletje met driemaal $ 2.-. 
Pterois volitans. 

SAMOA
5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met $ 5.50, 6.60. 
Schapen.
24-2-’15. WWF*, slang.
50 c., $ 2.-, 2.70, 5.-. 
Candoia bibroni. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. Ook 
velletje met de zegels.

SENEGAL
2014. Blaise Diagne (1872-
1934).
25 F. Portret oud-burge-
meester van Dakar.
2014. Eerste Wereldoorlog 
100 jaar geleden.
200, 450, 500 F.; blok 
2.000 F (Airmail). Resp. 
aanslag op aartshertog 
Franz Ferdinand, soldaten 
in loopgraven, Senega-
lese soldaten; Senegalese 
soldaten.
2014. Meer en waterval.
100, 1.000 F. Resp. zoutwin-
ning in Lac Rose en vogels, 
waterval van Dindefelo. 

SINGAPORE
1-12-’14. Wereld Jeugd 
Postzegeltentoonstelling in 
Singapore.
Velletje met 1st Local, 
65 c., $ 1.10. Paarden. 
Zegels eerder uitgegeven 
op 3 januari 2014.
25-3-’15. Traditionele 
koekjes.
1st Local, 2nd Local, 50, 70, 
90 c. $ 1.30. Resp. aman-
delkoekje Kueh Bangkit, 
Kueh Makmur Gem biscuit, 
Murukku, cream cracker. 

ST. LUCIA
8-4-’13. Libelles.
5, 20, 30, 50, 75 c., $ 1.-, 
1.50, 2.-. Resp. Orthemis 
macrostigma, Micrathyria 
aequalis, Tramea abdomi-
nalis, Brachymesia herbida, 
Erythemis vesiculosa, 
Erythrodiplax umbrata, 
Pantala flavescens, Is-
chmura ramburii.
8-4-’13. Schilderijen van 
Llewellyn Xavier (1945).
$ 5.-, 10.-. Resp. ‘The 
Pitons’ met bergen, ‘Geest 
van vrijheid’ met feniks. 

ST. MAARTEN
2-3-’15. Cruiseschip.
180 c. ‘Allure of the Seas’. 
18-3-’15. Bankbiljetten.
90, 110, 270, 350, 500, 
600 c. Resp. Gabon 
5.000 F. met vrouw en 
draagmand, Ceylon 2.- Rp. 
met vis, Oman 1.- R. met 
portret sultan Qaboes bin 
Said al Said, Zambia 50 K. 
met portret president Ken-
neth Kaunda en roofvogel 
(Haliaeetus vocifer) en 
staatswapen, Gambia 25 D. 
met portret president 
Dawda Karaiba Jawara en 
vogel (Merops nubicus), 
Tanzania 5.000 Sh. met 
neushoorn. 
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ST. VINCENT/ 
GRENADINEN
30-9-’14. Bijzondere 
postzegels.
Velletje met driemaal 
$ 3.50; blok $ 10.-. 
Zegel-op-zegel resp. Groot-
Brittannië 1 p. Yvert nr. 1 
(1840), Mauritius 2 P. Yvert 
nr. 1 ( 1847), Frankrijs 20 c. 
Yvert 2 (1850); Verenigde 
Staten 5 c. Yvert 1(1847). 

24-11-’14. Kerst.
$ 2.20, 2.25, 3.50, 5.-. 
Religieuze schilderijen.

SURINAME
18-3-’15. Vogels.
SR$ 2.25, 2.75, 3.25, 3.75, 
4.25, 4.75, 525, 575, 6.25, 
6.75, 7.25, 7.75. Resp. Dap-
trius ater, Circus buffoni, 
Buteogallus meredionalis, 
Buteogallus urubitinga, 
Dendrocygna autumnalis, 
Ciccaba huhula, Harpagus 
bidentatus, Micrastur 
mirandollei, Nyctibius 
griseus, Spizaetus mela-
noleucus, Ictinia plumbea, 
Asturina nitida. 

TAIWAN
30-3-’15. Klassieke 
Chinese roman ‘Droom van 
de rode kamer’. 
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 25.-. Resp. 
Daiyu brengt bloemen, Tan-
chun start poëzieclub, oma 
Liu reist in Daganuanyan, 
Miaoyu proeft thee. 

TANZANIA
10-3-’14. Afrikaanse 
orchideeën.
Twee velletjes met elk 
viermaal 2.000 Sh.; 
tweemaal blok 6.000 Sh. 
Resp. Bulbophyllum  gut-
tulatum, Orchis punctulata, 
Phaius wallichii, Vanilla 
phalaenopsis; Anacamp-
sis feinbruniae, Ophyrs 
holosericea, Orchis boryi, 
Anacampsis caspia; Orchis 
purpurea; Dactylorhiza 
dinglensis. 

THAILAND
30-3-’15. 60e verjaardag 
prinses Maha Chakri 
Sirindhorn, I.
3.- B. Als beschermvrouw in 
Rode Kruis-uniform.
2-4-’15. 60e verjaardag 
prinses Maha Chakri 
Sirindhorn, II.
5.- B. Staatsiefoto.

TOKELAU
7-4-’15. Traditionele 
visserij.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. 
Verschillende vismethodes 
met vissen resp. tonijn 
(Thunnus orientalis), 
manini (Acanthurus 
triostegus), laulaufau 
(Heniochus chrysosto-
mus), pala (Acanthocybium 
solandri). Ook velletje met 
de zegels. 

TRISTAN DA CUNHA
8-4-’15. Lokale ‘aardap-
pelzegels’ uit 1947.
Vel met tienmaal 50 p. 
Landkaart, pinguïn, 
landkaart, koning Edward 
VI, zeilschip, spinne-
wiel, meisjes en schip, 
meteorologisch station, St. 
Mary’s kerk, zegel-op-zegel 
½ d. Yvert nr. 1 (1952) 
driemaster. 

TURKMENISTAN
15-11-’14. Paard.
B. Springpaard van ras 
Ahalteke.

3-12-’14. Spoorlijn 
Kazachstan-Turkmenistan-
Iran.
Twee velletjes elk viermaal 
T; twee velletjes elk vijf-
maal T; velletje met drie-
maal T. Resp. twee velletjes 
met elk driemaal vlaggen, 
Baiterektoren (Kazachstan) 
en onafhankelijkheidsmo-
nument (Turkmenistan) en 
Azadi-toren (Iran); twee 
velletjes met elk driemaal 
vlaggen, Baiterektoren en 
onafhankelijkheidsmonu-
menten Azaditoren, trein; 
driemaal vlaggen. 

25-12-’14. Bloemen.
Blok met viermaal B. Cam-
panula, lelietje-van-dalen, 
papaver, tulp.
25-12-’14. Juwelen.
Vel met zestienmaal S. 
Verschillende sierraden.

TUVALU
24-11-’14. Kerst, 
schilderijen van Peter Paul 
Rubens.
$ 1.40, 1.50, 1.75, 2.25. 
Resp. ‘Aanbidding door de 
heiligen’, ‘De kruisafname’, 
‘Aanbidding door de her-
ders’, ‘Heilige Familie’. 
16-1-’15. Surfen, II.
Velletje met viermaal 
$ 1.40; velletje met twee-
maal $ 2.25. Brandings-
urfers. 
2-2-’15. Koraalriffen.
Velletje met viermaal 
$ 1.40; blok $ 4.50. Resp. 
Plerogyra sinuosa, Euphyl-
lia divisa, Fungia scutaria, 
Favia favus; Tridacna gigas. 

UGANDA
17-1-’14. 100 jaar Sikhs in 
Uganda.
700, 1.100, 2.700, 3.400 
Sh. (driehoek zegels). Resp. 
beeldmerk, vlag, Gouden 
Tempel in Amritsar (India), 
tempel in Kampala. 

URUGUAY
19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
$ 15., Geitenkop. 

6-3-’15. Vooraanstaande 
vrouwen.
$ 15. Portret professor en 
politica Belela Herrera.
18-3-’15. Sport, 100 jarig 
bestaan organisaties. 
$ 15, 15 (samenhangend). 
Volleybal, basketbal.

VERENIGDE NATIES
16-4-’15. Bedreigde dier-
soorten, paradijsvogels. 
Velletje met viermaal 
US$ 1.20; velletje met 
viermaal Zw.Fr. 1.40; vel-
letje met viermaal € 0.80. 
Resp. Cicinnurus regius, 
Paradisaea rudolphi, 
Astrapia stephaniae, 
Parotia carolae; Diphyl-
lodes respublica,  Ptiloris 
paradiseus, Semioptera 
wallacii, Paradisaea decora; 
Pteridophora alberti, 
Astrapia splendidissima, 
Paradisaea apoda, Lophori-
na superba. 

VERENIGDE STATEN
1-4-’15. Groetzegel.
Forever. Tekst ’From me 
to you‘. 
7-4-’15. Maya Angelou 
(1928-2014).
Forever. Portret schrijver en 
dichter met tekstregels. 

9-4-’15. Burgeroorlog 150 
jaar geleden.
Tweemaal Forever. Slag bij 
Five Forks op 1 april 1865, 
capitulatie van zuidelijke 
staten in Appomattox Court 
House op 9 april 1865 met 
Robert E Lee (1807-1870) 
en Ulysses S. Grant (1822-
1885). 

10-4-’15. Gift kornoelje-
bomen aan Japan 100 jaar 
geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Japan. 
Tweemaal Forever. Bloei-
ende kornoeljebomen met 
Capitool (Washington),  
bloeiende kersenbomen 
met Lincoln Memorial 
(Washington).

WALLIS EN FUTUNA
6-2-’15. Dagelijks leven.
85 F. Vrouwen maken 
bezems. 

ZIMBABWE
9-12-’14. Kikkers.
30, 75, 75 c., $ 1.-. Resp. 
Hyperolius swynnertoni, 
Pyrocephalus adspersus, 
Breviceps adspersus, Amie-
tia inyangae. Ook velletje 
met de zegels. 

Gebruikte afkortingen
Anzac: Australian and 
New Zealand Army Corps
IOC: Internationaal 
 Olympisch Comité
WWF: World Wildlife Fund
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 

Chinees Nieuwjaar
Jaar van het Schaap/
Geit/Ram
19-2-’15 t/m 7-2-’16
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Mooi Nederland
26 mei • In de serie velletjes Mooi Neder-
land, bijzondere vestingsteden, verschijnen 
weer drie velletjes. Er verschijnen twee vel-
letjes met respectievelijk de vestingsteden 
Hulst en Willemstad en een derde velletje, 
een verzamelvel met alle vestingsteden. De 
velletjes van Hulst en Willemstad bestaan 
uit vijf dezelfde postzegels in de waarde 1, 

en het verzamelvelletje uit vijf verschil-
lende zegels waarde 1. Het ontwerp is van 
Karin Langeveld van Trapped in Suburbia 
uit Den Haag. 
De velletjes werden gedrukt bij 
Joh.  Enschedé Security Print in Haarlem. 
Oplage: Voor Hulst en Willemstad ieder 
65.000 en het verzamelvel 150.000.

NIEUW    

B I J  P O
S

T
N

L

Volvo Ocean Race
26 mei • Dit jaar doet de Volvo Ocean Race Neder-
land aan: 18-20 juni in Den Haag.
Het vel bestaat uit 10 postzegels waarde 1, alle met 
een verschillende actiefoto. Het vel werd ontworpen 
door Jan van Mechelen en Laurens van der Pool 
van bureau ZEE Strategy & Ontwerp uit Rotterdam. 
Het vel werd gedrukt bij Cartor Security Printing, 
Frankrijk in een oplage van 191.000 stuks.

Rectificatie
Op pagina 278 (aprilnummer) staat de 
verkeerde dag van uitgifte vermeld bij 
de Europazegels en is de eerste versie 
(niet uitgegeven) van 1, Nederland 
afgedrukt. Zie rubriek Nederland in dit 
nummer.
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et velletje met Nederland-
se bruggen dat PostNL 
onlangs heeft uitgegeven 
is niet het eerste filatelisti-

sche eerbetoon aan de Nederlands 
brug (1). Het is niet zo verwonderlijk 
dat in ons waterrijke land bruggen 
op gezette tijden op postzegels wor-
den afgebeeld. Al in 1932 verscheen 
een zegel waarop een van de, toen 
nog houten, ophaalbruggen over de 
Gaag in Schipluiden en de spoor-
brug bij Moerdijk te zien zijn (2). De 
Moerdijkbrug werd in 1872 geopend 
en zorgde daarmee voor een snelle 
verbinding tussen het noorden van 
het land en het zuiden. Deze spoor-
brug over het Hollandsch Diep was 
de trots van de Lage Landen, want 
met zijn lengte van 1400 meter 
was het de langste spoorbrug van 
Europa. Naast de spoorbrug werd in 
de jaren dertig van de vorige eeuw 
de autobrug gebouwd, die in 1936 
werd geopend. 

Verkeerde foto
In de Tweede Wereldoorlog werden 
vele bruggen vernield. In de meida-
gen van 1940 door de Nederlanders 
zelf, die daarmee hoopten een 
Duitse opmars te verhinderen. Later 
in de oorlog zouden vele bruggen 
door zowel Duitsers als geallieerden 
vernield worden of ernstig bescha-
dig raken. Een van de Zomerzegels 
van 1950 toont de brug over de 
Bergsche Maas bij Keizersveer, die 
in 1940 door het Nederlandse leger 
werd opgeblazen. De Duitsers her-
stelden de brug, maar hebben hem 
in 1944 weer opgeblazen. In het 
Handboek Postwaarden Nederland 
is te lezen dat bij het ontwerpen 
van de postzegel per ongeluk een 
foto uit 1931 is gebruikt om het 
naoorlogse herstel van de brug te 
laten zien (3). 

Naamloos
In 1968 werden op alle Zomerzegels 
bruggen afgebeeld. Ontwerper Rein 
Draijer maakte zegels waarop de 
Sint Servaasbrug te zien was, een 
van de oudste bruggen van ons land 
en de Zeelandbrug, op dat moment 
een van de nieuwste bruggen. Ver-
der tekende hij de Magere Brug, de 
spoorwegbrug bij Culemborg en de 
Van Brienenoordbrug. De Sint Ser-
vaasbrug, die de beide oevers van 

de Maas in Maastricht met elkaar 
verbindt, werd tussen 1280 en 1298 
gebouwd (4). In 1272 had keizer 
Rudolf I bepaald dat het onderhoud 
van de brug zou worden betaald 
uit het tolgeld dat geheven werd 
indien men gebruik wilde maken 
van de brug. Er mocht echter nooit 
meer uitgegeven worden dan er aan 
tolgeld was geïnd. Het gevolg was 
dat de brug in verval raakte. Aan het 
eind van de 17e eeuw kwam de brug 
in het bezit van de gemeente, die 
vervolgens de brug restaureerde. De 
Sint Servaasbrug kreeg overigens 
pas zijn naam in 1932. Lange tijd 
werd hij gewoon ‘de brug’ genoemd, 
omdat er in Maastricht maar een 
brug over de Maas was. Pas toen er 
in de jaren dertig een tweede brug 
kwam, kreeg de Sint Servaasbrug 
zijn naam. In 2011 werd hij voor 
de tweede keer afgebeeld op een 
postzegel (5). 

Zussen
De Magere Brug over de Amstel in 
Amsterdam is misschien wel een 
van de bekendste bruggen van ons 
land en dat verklaart misschien wel 
waarom er in 2011 een tweede zegel 
met deze brug werd uitgegeven 
(6-8). Hoe de brug aan zijn naam 
komt is nog steeds onduidelijk. 
Volgens sommigen is die afkomstig 
van de vorige brug op deze plek, die 
zo smal was (mager) dat je er niet 
met zijn tweeën naast elkaar op 
kon lopen. Anderen menen dat de 
naam afkomstig is van twee magere 
zussen voor wie de brug gebouwd 
zou zijn. Zij woonden elk aan een 
kant van de rivier en als de een bij 
de ander op bezoek wilde moest zij 
omlopen. De nieuwe brug hoefde 
niet zo breed te zijn, want hij was 
immers bedoeld voor slechts een 
magere zus. Een andere versie van 
het verhaal heeft het over twee 
zussen uit de familie Mager. Zij 
waren zo rijk dat ze een brug lieten 
bouwen om elkaar te bezoeken. 

IJzer
De spoorwegbrug bij Culemborg is 
ouder dan de Moerdijkbrug en werd 
tussen 1863 en 1868 gebouwd. 
Het was een sterk staaltje van 
techniek, waarop tegenwoordig 
met hernieuwde bewondering op 
terug wordt gekeken. De suffe 

19e eeuw blijkt een IJzeren Eeuw te 
zijn geweest, die het aanzicht van 
Nederland danig heeft veranderd. 
In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw werd de brug vernieuwd en 
verdwenen de stalen elementen en 
de aanbruggen, die voor een deel 
zichtbaar zijn op de postzegel (9). 
De Van Brienenoordbrug komt stee-
vast voor in het lijstje van de filemel-
dingen. Het is daardoor misschien 
wel de meest gevreesde brug van 
het land. Begin jaren zestig, toen de 
brug gebouwd werd, kon men dat 
nog niet vermoeden, maar niet lang 
na de opening in 1965 bleek de brug 
de stroom auto’s niet aan te kunnen 
(10). In 1990 werd een tweede Van 
Brienenoord geopend.

Tol
Een van de hoogtepunten van de 
Deltawerken was de Zeelandbrug 
(11). Deze brug werd gebouwd op 
initiatief van de provincie Zeeland, 
die niet wilde wachten op een 
oeververbinding tot de Oosterschel-
dedam in de jaren zeventig gereed 
zou zijn. De provincie leende het 
geld om de brug te kunnen bouwen 
en tot 1989 werd er tol geheven om 
die lening af te betalen. Daarna ge-
bruikte men het tolgeld om de brug 
te onderhouden, maar sinds 1993 
kan men de brug tolvrij betreden. 
De Zeelandbrug, die oorspronkelijk 
Oosterscheldebrug heette, werd in 
1965 geopend en was met zijn 5022 
meter lange tijd de langste brug van 
Europa (12). 

Poëzie
In 1996 verschenen er drie zegels 
gewijd aan oeververbindingen, 
waaronder de Martinus Nijhoff-
brug (13) en de Erasmusbrug. De 
eerste brug, bij Zaltbommel, werd 
vernoemd naar de dichter Martinus 
Nijhoff, die een van de klassiekers 
uit de Nederlandse poëzie heeft ge-
schreven, het gedicht De moeder de 
vrouw. Het begint met de woorden:
Ik ging naar Bommel om de brug te 
zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden
worden weer buren.
De nieuwe brug in het gedicht, dat 
overigens niet over een brug gaat, 
maar over een vrouw die op een 
schip voorbijvaart, verwijst naar 

de inmiddels afgebroken Bommel-
sebrug, die in 1933 was geopend. 
De brug werd berucht vanwege zijn 
files en de vele ongelukken die er 
gebeurden. Desondanks waren er 
vele protesten toen bekend werd dat 
de brug gesloopt zou worden. 

Zwaan
De Erasmusbrug (14) in Rotterdam is 
inmiddels een van de iconen van de 
stad geworden en is na 1996 nog drie 
keer te zien op zegels die gerela-
teerd zijn aan de havenstad. In 2001 
figureerde de brug, die vanwege 
zijn vorm ook wel De Zwaan wordt 
genoemd, op een zegel toen Rot-
terdam de Culturele Hoofdstad van 
Europa was. In 2005 was de brug te 
zien op een van de Mooi Nederland-
zegels (15) en in 2010 stond de sky-
line van de stad op een zegel om het 
gouden jubileum van de Euromast 
te vieren (16). De Erasmusbrug kon 
daarin natuurlijk niet ontbreken. Vlak 
na de opening van de brug kwam hij 
in het nieuws omdat het brugdek bij 
windkracht zes begon te slingeren. 
Nadat er betere dempers waren 
geplaatst was dit euvel verholpen. 

Een brug te ver
Als er een brug is die in dit overzicht 
niet mag ontbreken, dan is het de 
John Frostbrug over de Rijn bij 
Arnhem wel. De brug speelde in 1944 
een belangrijke rol bij de Slag om 
Arnhem en bleek ‘een brug te ver’. De 
oorspronkelijke brug over de Rijn da-
teert uit het begin van de jaren dertig 
van de vorige eeuw. In de meidagen 
van 1940 werd hij opgeblazen door 
het Nederlandse leger en tijdens de 
oorlog vond het herstel plaats. In au-
gustus 1944 was men daarmee klaar, 
een maand voordat Operatie Market 
Garden plaatsvond. Bij de voorbe-
reidingen voor de film over de Slag 
om Arnhem bleek de brug te veel 
veranderd te zijn sinds de oorlog en 
dus week men voor de opnames uit 
naar Deventer. De brug is vernoemd 
naar de luitenant-kolonel die leiding 
gaf aan het tweede bataljon van de 
eerste Britse luchtlandingsbrigade. 
Die bereikte de brug, maar was niet 
in staat om hem op de Duitsers te 
veroveren en Arnhem in te nemen. 
De brug werd in 2010 afgebeeld op 
de Mooi Nederland-zegel die gewijd 
was aan Arnhem (17). 

H

samenstelling Jeffrey Groeneveld, Purmerend reacties en tips jeffreygroeneveld@hetnet.nl

Bruggen in Nederland
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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, Klokkebuil 5, 7773 AW 
Hardenberg. Tel. 06-30313812.  
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: mo-
tief, wereld en partijen.  
K.A. Erkelens. Tel. 020-6838643.

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

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

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

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

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

Puntstempels, Nederland en  
Ned. Indië keuze uit 7000 zegels. 
www.jorhanstamps.nl  
Tel. 06-41359268.

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

Brieven met aanduiding: etiket 
terug afzender ter bijfrankering. 
T. Molenaar. Tel. 0546-815959. E-
mail: teun.molenaar@kpnmail.nl 

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.

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

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

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

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

Nederlandse Specialiteiten 
catalogus 2e editie, nieuw 40,- 
euro franco thuis. Tevens gezocht 
kleinrondstempelzegels.  
J. Hoogenraad. Tel. 0174-624756.

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.

A N N O N
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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.

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
mailto:rick3dorman@gmail.com
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
mailto:mennosnoek@hetnet.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:info@voorsterphilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://www.jorhanstamps.nl
mailto:teun.molenaar@kpnmail.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
mailto:muld1234@kpnmail.nl
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
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CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

ONZE VOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN 
OP 12 EN 17 T/M 19 SEPTEMBER 2015

INZENDEN IS MOGELIJK TOT EIND JUNI

WWW.CORINPHILA.NL   

ENIGE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
UIT ONZE MAARTVEILING VOOR
BIJZONDERE POST(WAARDE)STUKKEN 
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Veiling 405 
Grote najaarsveiling november 2015 

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

 

 
 

 

 
 

 

 

 

23, 24 en 25 april 2013
Jubilemveiling 400

Het topstuk van 
uw verzameling? 

 

 

              

   Dubbeldruk              Bosche tanding 

London 

Veiling 405 
16, 17 en 18 november 2015 

Voor onze volgende internationale veiling zijn wij op zoek naar collecties en partijen              
postzegels, voorraden, stempels, brieven en prentbriefkaarten.  

Voor grotere verzamelingen komen wij graag naar u toe. Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend    
(op afspraak maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).                                   

U bent van harte welkom! 

Inleveren voor de grote najaarsveiling is mogelijk tot eind september 2015. 

Toonaangevende veilingen sinds 
1919 met uitgebreide presentatie,    
ook via internet; 
 
Duizenden tevreden inzenders gingen 
u voor; 
 
Concurrerende veilingprovisie, 
afhankelijk van de aard van het 
ingeleverde materiaal; 
 
Vrijblijvende gratis taxatie op kan-
toor, u neemt de moeite naar ons toe 
te komen wij nemen de moeite er,     
voor u kosteloos, naar te kijken; 
 
Hoge opbrengsten door uitgebreid 
internationaal klantenbestand; 
 
Persoonlijk contact waarbij tijd voor 
u wordt genomen. 

De resultaten van 
voorjaarsveiling 404 kunt u 

vinden op onze website. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
 
 
 
 
 

Meer dan 96 jaar in 
 dienst van de Filatelie. 

1919‐2015 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

 

 

Veiling 405 
Grote najaarsveiling november 2015 

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

 

 
 

 

 
 

 

 

 

23, 24en 25april 2013
Jubilemveiling 400

Het topstuk van 
uw verzameling? 

 

 

             

   Dubbeldruk              Bosche tanding 

London 

Veiling 405 
16, 17 en 18 november 2015 

Voor onze volgende internationale veiling zijn wij op zoek naar collecties en partijen              
postzegels, voorraden, stempels, brieven en prentbriefkaarten.  

Voor grotere verzamelingen komen wij graag naar u toe. Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend    
(op afspraak maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).                                   

U bent van harte welkom! 

Inleveren voor de grote najaarsveiling is mogelijk tot eind september 2015. 

Toonaangevende veilingen sinds 
1919 met uitgebreide presentatie,    
ook via internet; 
 
Duizenden tevreden inzenders gingen 
u voor; 
 
Concurrerende veilingprovisie, 
afhankelijk van de aard van het 
ingeleverde materiaal; 
 
Vrijblijvende gratis taxatie op kan-
toor, u neemt de moeite naar ons toe 
te komen wij nemen de moeite er,     
voor u kosteloos, naar te kijken; 
 
Hoge opbrengsten door uitgebreid 
internationaal klantenbestand; 
 
Persoonlijk contact waarbij tijd voor 
u wordt genomen. 

De resultaten van 
voorjaarsveiling 404 kunt u 

vinden op onze website. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 
 
 
 
 
 

Meer dan 96 jaar in 
 dienst van de Filatelie. 

1919‐2015 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

 

 

Veiling 405 
Grote najaarsveiling november 2015 

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

 

 
 

 

 
 

 

 

 

23, 24en 25april 2013
Jubilemveiling 400

Het topstuk van 
uw verzameling? 

 

 

             

   Dubbeldruk              Bosche tanding 

London 

Veiling 405 
16, 17 en 18 november 2015 

Voor onze volgende internationale veiling zijn wij op zoek naar collecties en partijen              
postzegels, voorraden, stempels, brieven en prentbriefkaarten.  

Voor grotere verzamelingen komen wij graag naar u toe. Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend    
(op afspraak maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).                                   

U bent van harte welkom! 

Inleveren voor de grote najaarsveiling is mogelijk tot eind september 2015. 

Toonaangevende veilingen sinds 
1919 met uitgebreide presentatie,    
ook via internet; 
 
Duizenden tevreden inzenders gingen 
u voor; 
 
Concurrerende veilingprovisie, 
afhankelijk van de aard van het 
ingeleverde materiaal; 
 
Vrijblijvende gratis taxatie op kan-
toor, u neemt de moeite naar ons toe 
te komen wij nemen de moeite er,     
voor u kosteloos, naar te kijken; 
 
Hoge opbrengsten door uitgebreid 
internationaal klantenbestand; 
 
Persoonlijk contact waarbij tijd voor 
u wordt genomen. 

De resultaten van 
voorjaarsveiling 404 kunt u 

vinden op onze website. 

 

 

 

 

 

 

             

 

FI1505 omslag.indd   4 09-04-15   09:48


