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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

Het wordt weer een prachtige veiling met reeds nu al 
een groot aanbod van o.a. voorfi latelie, emissie 1852,
post- en postwaardestukken, stempels en variëteiten.

Wilt u profi teren van het succes van onze veilingen;

INZENDEN IS MOGELIJK TOT EIND JUNI 2015

WWW.CORINPHILA.NL   

ONZE VOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN VAN 
WOENSDAG 16 T/M ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015

KIJKDAGEN OP WOENSDAG T/M ZATERDAG 
9 T/M 12 SEPTEMBER EN 16 T/M 19 SEPTEMBER 

2015.06juni.indd   1 30-04-15   16:14FI1506 omsl.indd   2 06-05-15   11:43
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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 -------

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

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

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, JAPAN, CANADA, GROENLAND, 
U.S.A., BELGIË, DUITSLAND, LIECHTENSTEIN

ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN
KOM LANGS

1kg. MISSIE

DUITSLAND
NU 19,00

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS
VAKANTIESLUITING VAN 20-7 T/M 11-8

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 -------VOOR HET LAATSTE NIEUWSVOOR HET LAATSTE NIEUWS

STUNT
250gr. GROOT

FRANKRIJK
MEEST 2013/14

NU 20,00

H O L M ’ S  P O S T  A RT  S H O P
1935 - 2015

REEDS 80 JAAR IN DEZELFDE FAMILIE

Ter gelegenheid van deze mijlpaal mogen wij van ons cliënteel 
diverse collecties in consignatie aanbieden, zoals:

Nederland gebr. 1852-1946 met alle platen, div. tandingen en uitgebr. port/rolt. in een P. De Vries album, 
drukkerij Boom-Ruygrok Haarlem. Cat. ruim 35.000 euro. Prijs 6500 euro

Ned.Indië pracht verzameling met vele opdrukvariaties, tandingverschillen en plaatfouten. 
Uitzonderlijk geheel met grote zorg verzameld. Prijs 2250 euro

Duitsland 1872-1945 vrijwel cpl verz. in luxe Davo album en op 1e emissie na nagenoeg postfr. met alle toppers en 
blokken, waarbij met keur. Cat. rond 60.000 euro. Prijs 7000 euro

Australië met zeer gespecialiseerd George V gebr. Cat. rond 30.000 Pnd. Prijs 2750 euro

UPU 1949 in Zwitsers album compleet met alle Engelse, Franse en Portug. kol. Volledig postfris. Prijs 1200 euro

Landenverzamelingen o.a. zeer mooi België en klassiek Engelse kol. in imperial album. 
Tevens vele goede series en losse nummers.

Diverse collecties Nederland. En ... zolang de voorraad strekt: N1. postfris 1920-40 40% cat.

SPECIAAL: De ‘Haarlemse drukfout’ NVPH No. 1270f. Slechts drie losse postfrisse exemplaren bekend. 
Eenmalig aangeboden. Vraagprijs:  995 euro.

Verkoop uitsluitend aan de zaak; parkeren op afspraak mogelijk

Frankestraat 36
2011 HV Haarlem
Tel. 023 5321954

FI1506 bw.indd   1 07-05-15   10:58

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

Het wordt weer een prachtige veiling met reeds nu al 
een groot aanbod van o.a. voorfi latelie, emissie 1852,
post- en postwaardestukken, stempels en variëteiten.

Wilt u profi teren van het succes van onze veilingen;
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Ter herdenk ing van de 100° ver jaardag van de laatste Poolexpedit ie van Prins A lber t I. Par tner van “2015, Cultureel Jaar van Rusland in Monaco”denk ing van de 100° ver jaardag van de laatste Poolexpedit ie van Prins A lber t I. Par tner van “2015, Cultureel Jaar van Rusland in

KOM KIJKEN NAAR DE  ZEGEL 
VAN 10 MILJOEN DOLLAR ! 

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

www.monacophil.eu

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

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

Terrasses de Fontvieille

MC-98000 Monaco

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

KOM KIJKEN NAAR DE  ZEGEL 
VAN 10 MILJOEN DOLLAR ! 

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

www.monacophil.eu

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

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

Terrasses de Fontvieille

MC-98000 Monaco

Monaco
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Kerver 10
5521 DB Eersel

Tel: 0497-512057
Fax: 0497-516605

info@bpvveiling.nl
www.bpvveiling.nl

 
 

 

Wij houden voor u maandelijks een online veiling met hierin
opgenomen, diverse betere en zeer goede nummers van
Nederland, Overzeese Rijksdelen en buitenland.
Tevens hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen wereld en restpartijen in dozen, kistjes, etc.
Ook U kunt op onze maandelijkse veiling meebieden!
Kijk voor meer informatie op onze website.

Zuid Europa 2015 in kleur, EK3* € 66,-
China 2015 in kleur, Overzee 9/1 € 84,-
Oostenrijk Speciaal 2015 in kleur € 62,-
Midden Amerika 2015 in kleur, Overzee Band 1-2 € 84,-
Begin juli worden verwacht:
Duitsland 2015/16 in kleur* € 52,-
Zuidoost Europa 2015/16 in kleur, EK4* € 66,-
Noord Europa 2015/16 in kleur, EK5* € 66,-
Motief catalogus Auto’s Wereld € 64,-
Postgebühren Handb. Duitsland € 39,80
Schepen Motief op USB Stick € 98,-
Begin september worden verwacht:
West Europa 2015/16 in kleur, EK6* € 66,-
Karibische Eil. Band 1 A-K, Overzee 2/1 in kleur € 84,-
Zwitserland/LBK Liechtenst. Spec. 2015/16 in kleur € 72,-
* gebonden edities met bladwijzerlint

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

NIEUWE MICHEL CATALOGI ZOMER 2015
€
€
€
€

€
€
€

 Band 1 A-K, Overzee 2/1 in kleur

66,-

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

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

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

Bankrek.nr. NL 56 SNSB 082 18 220 47 of NL 75 INGB 000 78 321 96
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M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495
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Telefoon/Fax 024 - 3224636
www.muntenenpostzegels.nl
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In de Nederlandse filatelie 
zijn grootrondstempels in zijn 
algemeenheid geen bijzonder-
heid. Het is een hele grote 
stempelgroep.
Bij de koloniën is dat wel 
anders. Severijn geeft aan dat 
gebruik van grootrondstempels 
bij slechts 121 kantoren in 
Nederlands-Indië is vast-
gesteld. Met zes stuks is de 
dekking op Curaçao natuurlijk 
wel weer uitstekend.
Het boek is feitelijk een 
handboek/catalogus. Wie niet 
van lezen houdt treft het met 
deze publicatie. Het boek bevat 
maar weinig tekstpagina’s. 
Hier  mee is niet gezegd dat er 
meer over het onderwerp te 
schijven zou zijn.
Het boek is duidelijk ingedeeld 
in twee delen: een handboek-
deel, dat voornamelijk bestaat 
uit – mooie – afbeeldingen van 
stempels, zowel op los zegel 
als op poststuk. Op pagina 
215 komen we pas toe aan de 
catalogus.
Het handboekdeel begint 
met een inleiding waarbij het 
Postmuseum in Bandoeng en 
de heren Beer van Dingstee en 
Mijer worden besproken.

Uitgebreid wordt ingegaan 
op de vele varianten van het 
datum segment in de stempels 
en gemanipuleerde stempels.
Per emissie (zegels en 
postwaardestukken) wordt 
aangegeven of grootrondstem-
pels daarop bekend zijn. De 
kantoren worden getoond met 
uitputtend stempelmateriaal. 
Voor de gewone stempelverza-
melaar zal de massale aanwe-
zigheid van dezelfde stempels 
met een andere datum, ook 
vaak in mindere kwaliteit (lees: 
onduidelijk en/of geen volledig 
stempel) niet prettig zijn. Het 
komt de duidelijkheid van wat 
beoogt wordt te laten zien niet 
ten goede.
Het catalogusdeel geeft 
van alle stempels nog een 
afbeelding weer, vermeldt de 
gebruiksdata (en de data van 
wisseling van het voorgaande- 
en het opvolgende stempel) 
en geeft een puntenwaar-
dering aan. Een must voor 
iedere stempelverzamelaar van 
Nederlands-Indië.
Het deel Curaçao heeft een 
soortgelijke indeling als bij 
Nederlands-Indië.

De Grootrondstempels 
van Nederlands  
Oost & West Indië

De grootrondstempels van  Nederlands Oost & West Indië
Maarten H. Severijn
Uitgave: Studiegroep ZWP, 2014. ISBN: 978-90-801025-4-5
Formaat: 17x24cm. 252 pag., ingenaaid. Geheel in kleur.
Prijs: € 35 + verzendkosten.  
Te bestellen bij ZWP   njdeweijer@telfort.nl

mailto:njdeweijer@telfort.nl
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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 
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ging waarvan u lid bent. Individuele abonnees zenden hun 
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‘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.
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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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23426 Argentinië 1858-1968. Prijs: € 250
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Argentinië 1858-1968 in Spaans album. Aardig gevulde 
collectie met ook wat betere zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23423 Baden en Beieren. Prijs: € 1250
Insteekboek met divers materiaal van Baden en Beieren, waaronder betere zegels zoals (Michel no’s): 
Baden 1 (keur Brun), 14* (keur Brun), 21* (2x), 21 (2x), Beieren 3*, 3 in paar, 4*, 5, 6, 7, 13 (kort linker-
kant), Duitse Rijk dienst 9*, 14** en verder aardig Zones aanwezig, Hoge cat. waarde.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23454 België 1849-1940. Prijs: € 500
Leuke, voornamelijk gebruikte partij België 1849-1940 in 3 insteekboeken, waarin o.a. klassieke brief-
voorkanten, aardige stempels, spoorwegzegels, perfi ns, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23482 België 1849-1942. Prijs: € 1500
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1942 in Leuchtturm album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 34, 89-99*, 127*, 129-142*,1558*, 186** in kleinbogen, 305-313*, 
315-321*, 372*, 386-392*, 405**, blok 2**, 5*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23494 België voorafstempelingen. Prijs: € 1750
Mooie, uitgebreide partij voorafstempelingen van België in 2 insteekboeken. Kavel bevat ruim 9400 
zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23456 Blokken Europese landen. Prijs: € 900
Insteekboek met voornamelijk (betere) postfrisse blokken van diverse Europese landen en wat nomi-
naal Zwitserland. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Hongarije blok 10** en 11** (Roosevelt blokken), 
Roemenië blok 16**, 17** (2x), 24**, 25**, San Marino blok 4A**, 4B**, Kroatië blok 1**, 2**, 3A**, 3B**, 
4A**, 4B**, Portugal blok 8**, Servië (Duitse bezetting) blok 1**, 2**, Turkije blok 2**, Spanje betere 
blokken uit de burgeroorlog etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23429 Canada postzegelboekjes 1937-2003. Prijs: € 750
Prachtige partij postzegelboekjes van Canada 1937-2003 in 3 albums. Collectie bevat ruim 600 boek-
jes, waaronder ook betere zoals (Unitrade no’s): 29b (Frans), 29e, 30e, 33a, 39a, (39a (Frans), 42b, 47, 
47 (Frans), 64,  etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23352 Ceylon 1857-1997. Prijs: € 750
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Ceylon 1857-1997 op zelfgemaakte al-
bumbladen in doos. Veel materiaal, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23470 Ceylon postwaardestukken. Prijs: € 215
Album met 44, ongebruikte en gebruikte oude postwaardestukken van Ceylon.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23500 China postfris. Prijs: € 3500
Insteekboek met divers, uitsluitend postfris materiaal van China, waaronder (Michel no’s): 795-809, 
1565-1580, blok 9, 20, 22, 23. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23478 Cook Islands ongetand 1967-1972. Prijs: € 750
Map met postfrisse, ongetande zegels van Cook Islands 1967-1972 in vellen en veldelen.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23375 Denemarken 1851-1979. Prijs: € 925
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1979 in Davo album. Collectie bevat beter mate-
riaal zoals (Michel no’s): 1, 3-6, 7-8, 15, 20, 22-31, 60-62, 66, 81, 82-83, 116-117, 131-142* samen-
hangend, dienst 1-3, postpakket (postfaerge) 1, 2, 4, 10, etc. Ook wat zegels van Deens West Indië 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23428 Denemarken 1851-1985. Prijs: € 225
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1851-1985 in Spaans al-
bum. Tevens wat Faeröer en Groenland aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23468 Denemarken. Prijs: € 625
Album en 2 insteekboeken met divers gebruikt materiaal van Denemarken, waarin o.a. veel blokken van 
4, mooie stempels, wat betere zegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23372 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 2050
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Davo album. Collectie bevat 
veel beter materiaal, waaronder aardig deel Brustschilden, 5 Mark Reichspost gebruikt, alle Zeppelin 
zegels (Zuid Amerika en Chicago vlucht gestempeld, Poolvlucht ongebruikt), Wagner serie gebruikt, 
Ostropa blok gestempeld (zegels bijna los). Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23444 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 650
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Leuchtturm album. Beetje 
wisselende kwaliteit, maar hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23476 Duitsland combinaties 1933-1972. Prijs: € 700
Mooie postfrisse collectie w.o. veel betere uitgaven van Reich en Berlijn, deels in grotere eenheden, op 
insteekbladen, in map. Michel cat.w. circa 4000 euro Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23420 Duitsland. Prijs: € 2000
Doos met 2 insteekboeken, 3 vellenmappen en een heleboel insteekkaartjes met divers postfris, on-
gebruikt en gebruikt materiaal van Duitsland. De insteekkaartjes en vellenmappen hebben een cat. 
waarde van ca. 25000 euro, de insteekboeken zijn niet geteld (bevatten wel de Hochwasser blokken 
van Saar (vermoedelijk met vals stempel)). Mooie partij voor wederverkoop of ebay.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23402 Engeland 1934-2005. Prijs: € 2000
Voor 99% complete, postfrisse collectie Engeland 1934-2005 in 4 luxe Lindner albums. Collectie bevat 
o.a. hoge waarden 1937-1948, Royal Silver Wedding, kastelen series, goede fosfor series en zeer veel 
nominaal materiaal, waaronder veel in blokken van 4.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23443 Engeland en koloniën. Prijs: € 750
Kleine, voornamelijk gebruikte collectie Engeland en koloniën in album. Collectie bevat voornamelijk 
klassiek materiaal. Cat. waarde ca. 9700 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23413 Engelse koloniën tot ca. 1965. Prijs: € 1800
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse koloniën in 2 blanco albums. 
Collectie bevat voornamelijk materiaal tot ca. 1965, waaronder betere zegels van o.a. India, Jamaica, 
Maleisië en Staten, Nigeria, Nieuw Zeeland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23459 Europa CEPT 1956-1981. Prijs: € 600
Postfrisse, deels dubbele, voor 99% complete collectie Europa CEPT 1956-1981 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. Luxemburg 1956** (2x), 1957**, Liechtenstein 1960** (2x), Spaans Andorra 1972** 
etc. Tevens wat meelopers aanwezig. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23436 Europa Cept 1956-2014!!!! Prijs: € 3000
Schitterende postfrisse collectie, in de hoofdnummers wel zo ongeveer compleet, heel veel extra’s als 
meelopers, sympathie-uitgaven, boekjes, velletjes, ook al de lastige nieuwe landen aanwezig, alles zeer 
uitgebreid (paar zegeltjes*), opgezet in 10 hele dure Davo LX albums + insteekboek met de peperdure 
nieuwtjes (laatste jaren kosten alleen al 300 euro per jaar aan nieuwtjesprijs!!!), Schitterende collectie 
met enorme cat.w., nominale waarde en een gigantische aanschafwaarde!!!! Koopje!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23462 Finland 1860-1890. Prijs: € 2000
Map met albumbladen en stockkaartje met klassiek gebruikt materiaal van Finland. Partij bevat 24 ser-
pentines, waaronder 2x 1 mark,  en verder o.a. Michel 11 (32P tanding 14:13_). Zeer hoge cat. waarde!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23480 Frankrijk 1900-1972. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1900-1972 in 3 luxe Presidence 
albums. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 156*, 188** (Phena), 308*, 321*, 398*, 580A**, luchtpost 1-2, 
15, 29*, 30-33*, 35-37*, voorafstempelingen 47, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23460 Frankrijk pakketpost 1926. Prijs: € 430
Insteekboek met Frankrijk pakketpost 1926, Yvert (colis postaux) no. 79, 2 Franc blauw in postfrisse 
veldeeltjes. In totaal 172x, cat. waarde ruim 8600 euro, nu voor slechts 5%!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23465 Frans Andorra 1979-1994 velletjes en kleinbogen. Prijs: € 1000
Mooie postfrisse collectie velletjes en kleinbogen van Frans Andorra 1979-1944 in Leuchtturm album. 
Bevat o.a. CEPT, veel motieven etc. Cat. waarde ruim 8500 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23464 Griekenland 1861-1980. Prijs: € 600
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-1980 in Spaans al-
bum. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 120, 121, 352-354, 368, 371, 419, 420, 499-506*, 578-581, etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23415 India en Staten. Prijs: € 395
Aardige ongebruikte en gebruikte collectie India en Staten in blanco album. Collectie bevat ook spe-
ciaal boekje van Bahawalpur t.g.v. Silver Jubilee 1949, met daarin o.a. (Michel no’s): 2-15*, 18-21*, 
dienst 1-6*, 17-24*, etc. Leuke collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23374 Italië 1862-1992. Prijs: € 825
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1992 in oud Philos album. Collectie bevat beter materiaal 
zoals (Michel no’s): 56-57, 58, 59*, 100-103*, 174**, 206-211*, 214-216**, 229**, 275-278*, 318-324*, 
373-384(*), 459-462*, 494-504(*), 576-585*, etc. Ook aardig Fiume aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23499 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 2000
Complete, postfrisse collectie Jaar van het kind 1979 in 3 luxe Lindner albums. Collectie is compleet, 
INCLUSIEF CHINA BLOK 19 (Michel)!! Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23469 Japan frankeerstroken. Prijs: € 425
Tentoonstellingscollectie frankeerstroken Japan 1950-1991 op tentoonstellingsbladen in doos. Tevens 
veel documentatie aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23492 Japan vanaf 1900. Prijs: € 425
Doos met divers materiaal van Japan, eerst gebruikt, vanaf ca. 1980 ook veel postfris, waaronder 
blokken, boekjes, speciale folders en veel brieven met gevarieerde frankering.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23419 Joegoslavië. Prijs: € 250
Doos met album, 3 insteekboeken en enkele zakjes met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materi-
aal van Joegoslavië tot ca. 1990. Veel zegels! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23437 Kanaaleilanden boekjescollectie t/m 2010! Prijs: € 1200
Schitterende ogenschijnlijk complete tot overcomplete collectie incl. pre-decimale boekjes, later met 
de verschillende typen, inhouden, de dure prestige boekjes, ook coilstrippen, non value indicators 
(NVI’S), veel schaars materiaal aanwezig w.o. Guernsey 100x Inland post en 100x UK post (nominale 
waarde van deze boekjes £ 41 en £ 55; 3 verschillende typen van beide boekjes aanwezig!!), van 
Guernsey, Jersey, Isle of Man en Alderney, opgezet in 3 albums. Alleen de nominale waarde bedraagt 
reeds £ 1450 =€ 1850 EURO. Aangeboden voor slechts 65% van de nominale waarde (+pre-decimaal 
niet geteld)!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23389 Langstempels Nederland. Prijs: € 220
Insteekboek met een collectie van 135 langstempels van Nederland, voornamelijk op 5 cent blauw, 
Willem III (NVPH 19). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23353 Laos 1951-1996. Prijs: € 1250
Zeer goede gevulde, dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Laos 1951-
1996 in 3 grote Yvert albums. Collectie ziet er wat rommelig uit, maar bevat veel en beter materiaal 
zoals (Yvert no’s): 28-29** (2x), 28-29, luchtpost 13** (2x), , 13, 13 (op brief), 20-21** (2x), 20-21, blok 
1-17** (2x), 21-26** (2x), etc. Verder ook veel ongetande zegels en blokken aanwezig, ook brieven en 
FDC’s etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23403 Liechtenstein 1912-1989. Prijs: € 500
Uitgebreide collectie Liechtenstein 1912-1989, waarin FDC’s, maximumkaarten, postfrisse series, 
blokken van 4, velletjes etc. in 8 blanco albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23458 Luxemburg 1852-1995. Prijs: € 750
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1995 in insteekboek. Collectie bevat 
mooi klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 56, 66 op briefstukje, 121 in kleinbogen, 
227-231*, 227-231, 240-244*, 240-244 (op briefstukje), 245-249*, 245-249, 252-256*, 252-256, 259-
264, 284-289, 296-301, 309-314*, 333-338, 417-422**, 468-473**, 478-483**, 488-489**, 490-494**, 
495-500**, 501-504**, 525-530**, 555-557** (Cept 1956), 572-574** (Cept 1957), blok 3, 7**, etc. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23385 Martinique 1887-1947. Prijs: € 2200
Complete (met uitzondering van Yvert no. 15), voornamelijk ongebruikte collectie Martinique 1887-
1947 in blanco album. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 5**, 9 (op briefstukje, keur Brun en Calves), 
31-43*, 44-51*, 59*, 60* (keur Brun), 109*, etc. Zeer mooie collectie in mooie kwaliteit, zeer hoge cat. 
waarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23467 Montserrat 1935-2009 brieven. Prijs: € 850
Doos met 840, voornamelijk echt gelopen brieven van Montserrat. De brieven komen van 12 verschil-
lende postkantoren , waarvan enkele t.g.v. vulkaanuitbarsting in 1995 niet meer bestaan. Ook wat 
aangetekende brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23386 Nederland 1852-1969. Prijs: € 5750
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1852-1969 in Lindner album. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 2*, 3*, 43*, 44* (misschien **), 49*, 64* (3x), 
68* (2x), 80*, 99**, 100**, 101**(!),  104**, 105*, 121-131*, 149-162*, 163-165**, 163-165*, 236-237**, 
346-349**, 536**, 536*, 537**, luchtpost 12-13**, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23410 Nederland 1924 proeven. Prijs: € 250
Stockblad met 3 proeven van de 10 cent kinderzegel 1924 in blokken van 4 postfris, PC 206 a-c.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23479 Nederland 1925-1994. Prijs: € 600
Postfrisse en gebruikte collectie Nederland 1924-1994 in 6 Filabo albums. Collectie bevat o.a. aardig 
roltanding, plaatfouten (o.a. NVPH 336 Gent i.p.v. Cent, 2x), en zeer veel postzegelboekjes, waaronder 
6b, 9b, 9d, 9e, 9f, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23406 Nederland brieven 1800-1940. Prijs: € 750
Collectie van 71 brieven en kaarten van Nederland 1800-1940 in album. Collectie bevat pre-fi latelie 
brieven, 12 brieven met eerste emissie zegels, enkele oudere briefkaarten etc. Leuk kavel!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23422 Nederland brieven en kaarten. Prijs: € 150
Doos vol met brieven en kaarten van Nederland tot ca. 1980, waaronder betere kaarten (o.a. 
Geuzendam 260-262), postbuskaartjes, mengfrankeringen etc. Ook iets buitenland aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
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23391 Nederland kleinrond stempels. Prijs: € 2250
Prachtige, uitgebreide voorraad kleinrond stempels in dik insteekboek. Partij bevat stempels van post-, 
hulp en bijkantoren op brieffragmenten. In totaal ca. 2800 zegels, cat. waarde ruim 28000 euro. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23490 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 100
Map met 24, voornamelijk ongebruikte, postwaardestukken van Nederland op albumbladen. Partij be-
vat o.a. Geuzendam 212 Z-2 (10+10 cent rood met kopstaande tekst ‘EXP’ op antwoordkaart,  cat. 110 
euro). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23400 Nederland prestige boekjes 2011-2014. Prijs: € 175
Collectie van 23 prestige boekjes van Nederland 2011-2014. Bevat boekje 33 t/m 55. Nominale waarde 
(vanaf 1/1/2015) 158,70. Aanschafwaarde ruim 225 euro. In Davo album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23488 Nederland. Prijs: € 150
Voornamelijk klassiek gebruikt materiaal van Nederland in 3 insteekboeken. Leuk kavel voor plaatfou-
ten of stempels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23487 Nederlands Indië 1870-1897. Prijs: € 450
Insteekboek met ca. 1800 klassieke zegels van Nederlands Indië 1870-1897 met mooie stempels. Ideaal 
kavel voor stempelverzamelaar of plaatfouten enthousiast. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23370 Nederlandse Antillen 1949-2000. Prijs: € 400
Vrijwel complete, postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1949-2000 in Davo cristal album (bladen in 
album t/m/ 1998). In de collectie ontbreken de hoge waarden en Face (NVPH 230-233), voor de rest is 
alles aanwezig, inclusief blokken. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23387 Noord en Zuid Amerika tot ca. 1950. Prijs: € 1400
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Noord en Zuid Amerika (zonder USA) in 2 blanco 
albums. Collectie bevat o.a. aardig Canada, Britse koloniën, Peru, Venezuela, Mexico etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23425 Noorwegen 1856-1983. Prijs: € 220
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1983 in Spaans album. Tevens wat 
Monaco aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23484 Oostenrijk 1850-1937. Prijs: € 400
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1937 in Leuchtturm album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 433-441*, 442-446*, 468-487*, 512-517*, 524-529*, 545-550*, 557-562*, 563-
566*, 591-596*, 598-612*, 613-616*, 617-622*, 623-626**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23445 Oostenrijk 1850-1938. Prijs: € 2600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1938 op tentoonstel-
lingsbladen in groot album. Collectie bevat zeer mooi deel klassiek en veel betere zegels zoals (Michel 
no’s): 156, 175*, 176, 177*, 512-517, 518-523* (Rotary), 524-529, 545-550**, 551-554, 555A*, 556A* 
(Wipa zegels), 557-562*, 584**, 588* (Dolfuss), 591-596*/o, 617-622**, 623-626*, etc. Verder aardig deel 
Oostenrijkse gebieden aanwezig. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23383 Oostenrijk en gebieden 1850-1969. Prijs: € 5500
Schitterende postfrisse/gebruikte/ongebruikte collectie, in de hoofdnummers compleet tot overcompleet in 
meest fantastisch frisse kwaliteit, mooie zegels met mooie afstempelingen, alle topnummers aanwezig w.o. 
1850/1860, 1867/80 fijne en grove druk, 1908/13 serie gebruikt en ongebruikt aanwezig, 1910 jubileumse-
rie t/m 10 kronen ongebruikt en gebruikt aanwezig, alle toppers jaren 30 w.o. Wipa beide papiersoorten, 
Wipa blok luxe gebruikt, Dolfuss luxe gebruikt, naoorlogs compleet incl. Renner blokken gebruikt (cto?), 
back of the book vrijwel compleet in mooie kwaliteit, veldpost met de toppers, Roemenië, Servië, Levant, 
Bosnië-Herzegovina etc. etc. in 2 Davo LX albums. Schitterende eenmalig collectie, cataloguswaarde (vlgs. 
verzamelaar) ruim 57.000 EURO!!! Onder 10% cat.w.!!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23395 Oostenrijk stempels. Prijs: € 300
Collectie kleinrond- en grootrond stempels op klassiek Oostenrijk, waaronder ook enkele poststukken. 
Op albumbladen in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23496 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2500
Aardig gevulde, gebruikte collectie oud Duitse Staten in blanco album. Collectie bevat o.a. (Michel 
no’s): Baden 1-4, 4 op brief, Beieren, Hannover 1, 2, 2 op brief, 16 op brief, Saksen 3-6, 4 op brief, 7, 
Pruisen 1-4, 4 op brief, 6-8, 9-12, 10 in strip van 3 op brief, Württemberg etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23501 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2500
Luxe Safe album met een ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten, waarin o.a. (Michel 
no’s): Baden, Beieren 1 met klein dun plekje, 13, 18, 19, Pruisen, Braunschweig, Württemberg etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23489 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 125
Insteekboek met divers postfris en ongebruikt materiaal Nederlands Indië, Curaçao en Suriname, waar-
onder aardige veldelen van Nederlands Indië en Indonesië. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23447 Papua New Guinea 1952-2010!! Prijs: € 1500
Schitterende postfrisse collectie, in de hoofdnummers geheel compleet met alle dure uitgaven, ook 
blokken, velletjes etc. in 3 hele dure Lindner albums. Met veelal schitterende motiefuitgaven, zelden 
aangeboden t/m zo recent!!! Prachtkoop met een enorme cataloguswaarde en met een gigantische 
aanschafprijs. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23380 Paraguay 1870-1960. Prijs: € 525
Voornamelijk gebruikte collectie Paraguay op albumbladen in map. Collectie bevat ook dienst, lucht-
post, wat variëteiten en enkele brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23363 Republiek Suriname 1975-1994. Prijs: € 300
Kleine doos met stockbladen met een postfrisse voorraad Republiek Suriname 1975-1994. Cat. waar-
de 4000 euro. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23497 Rusland 1858-1930. Prijs: € 1250
Ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1858-1930 in Schaubek album, waarin ook aardig klassiek 
stempel materiaal en enkele brieven. Mooie kwaliteit! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23393 Scandinavië 1851-1983. Prijs: € 800
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1851-1983 in Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Denemarken 22-31, 47-52, 60-62, 66, 81, 82-83*, 143-145, 180-181, 
IJsland  60, 61, 75, 76-82, 123, 130*, 204-207*, 218-221*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23369 Suriname 1873-2000. Prijs: € 375
Voornamelijk postfrisse collectie Suriname 1872-2000 in 2 Davo albums. Collectie is tot 1940 spaar-
zaam gevuld, vanaf 1961 vrijwel compleet en vrijwel geheel postfris. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23379 Suriname 1953-1971. Prijs: € 175
Insteekboek met een voornamelijk postfrisse stock Suriname 1953-1971. Bevat veel materiaal, waar-
onder ook veel blokken van 4. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23401 Tsjecho-Slowakije 1918-1998. Prijs: € 750
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1991 in 4 
insteekboeken. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 209, 210, 212-215, 339-341ZS**, 351-356ZS**, blok 
16A**, 16B**, 18B** etc. Tevens een album met postfris Tsjechië 1992-1998.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23457 Turkije 1863-ca. 1920. Prijs: € 3000
Prachtige uitzoekpartij Turkije 1863-1920 op albumbladen en stockkaartjes in map. Partij bevat o.a. 45 
zegels van de eerste emissie, inclusief enkele paren en veel betere zegels zoals (Michel no’s): 10* (2x), 
10 (2x),  44*, 44 (2x), 50*, 50 (3x), 107*, 113(*), 113, 129(*), 129, 168*, 168, 221*,258(*), 312 (!), 368*, 
372(*), 372, etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23399 Turkije. Prijs: € 600
Uitgebreide partij Turkije in 8 albums en stockboeken. Partij bevat zeer veel materiaal, waaronder ook 
betere zegels zoals (Michel no’s): 259, 398, 407, 408, 435, 446, 447, 448*, 472-475*, 490*, 508*, 512*, 
517*, 518*, 521*, 522*, 539*, 577*, 614*, 616*, 617*, 879**, 912**, 932-934* (alle 3 met bruine vlekken), 
port 47-51*, 52-56*, etc.. Verder aardig fiscaal materiaal, wat Turks Cyprus etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23430 USA 1851-2000. Prijs: € 3000
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1851-2000 in 9 luxe Lindner 
albums. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder leuk klassiek deel, zeer veel postfris nominaal 
materiaal, aardig back of the book met o.a. enkele duckstamps, aardig fiscaal materiaal, pakketpost 
zegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23394 USA poststukken. Prijs: € 220
Collectie van ca. 180 poststukken van USA in 2 albums. Bevat voornamelijk luchtpoststukken, waaron-
der veel 1e vluchten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23466 Vaticaan 1929-2013. Prijs: € 1875
Ogenschijnlijk complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie 
Vaticaan 1929-2013 in 3 albums. Collectie bevat alle dure zegels zoals (Michel no’s): 39-44 (Provisorien, 
met certificaat), 45-50, 51-58, 147-148, 161-162, 185-186, blok 1 etc. Verder 2 doosjes met moderne 
postwaardestukken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23362 Wereld motief. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie motiefzegels van diverse landen over diverse onderwer-
pen in 5 blanco albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23449 Wereld postfris. Prijs: € 150
Insteekboek met postfris materiaal van diverse landen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23405 Wereld t/m 1935. Prijs: € 2900
Goed gevulde, beetje rommelige, ongebruikte en gebruikte wereldverzameling in zeer dik klassiek Schaubek 
album. Collectie bevat zeer veel materiaal van veel verschillende landen, waaronder aardig China, USA, 
Nederland, Deens West Indië, Engeland, Duitsland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23455 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 400
Doos met albums, stockboeken en mappen met divers materiaal van vele landen, waaronder nominaal, 
klassiek West Europa, brieven en FDC’s, aardige Bundespost collectie etc. Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23451 West Europa ca. 1850-1935. Prijs: € 800
Voornamelijk gebruikte collectie West Europa 1850-1935 in 2 oude grote Yvert albums. Collectie bevat 
o.a. beter Spanje, Portugal en Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23485 West Europa postfris. Prijs: € 175
Insteekboek met postfrisse zegels van diverse landen, waaronder veel nominaal materiaal van 
Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23452 West Europa postzegelboekjes. Prijs: € 300
Album met ruim 90 postzegelboekjes van diverse West Europese landen, waaronder wat betere oude 
boekjes van Denemarken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23473 West Europa tot 1935. Prijs: € 1500
Doos met 6 albums en 1 map met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van West Europese landen. 
Partij bevat o.a. aardig Noorwegen, Turkije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23450 West Europa. Prijs: € 300
Insteekboek met veel, voornamelijk postfris materiaal van West Europese landen, waaronder ook veel 
postzegelboekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23376 Zuid West Afrika. Prijs: € 220
Album met modern materiaal van Zuid West Afrika, waaronder randnummers, FDC’s, complete velle-
tjes etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23495 Zweden 1855-1980. Prijs: € 1550
Zeer goed gevulde, op kleuren, typen, tandingen en wat plaatfouten gespecialiseerde, voornamelijk 
gebruikte collectie Zweden 1855-1980 in Schaubek album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 2, 6 (2x), 
7-12 inclusief veel kleurnuances, 13 (2x), 15 (3x), 40 (2x), 54, 144-158 (1e UPU serie), 246 B/Dr, 251 
B/Dr, 251Dl/B, 273 B/Dr, 285 B/Dr, 285 Dl/B, dienst 4Ac (grijs), 10A, 11A, 4B, 12-13, etc. Zeer mooie 
collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

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

Smits_A4_juni15.indd   2 5/05/15   09:13
FI1506 bw.indd   6 06-05-15   11:56



JUNI 2015 FILATELIE 373

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

23426 Argentinië 1858-1968. Prijs: € 250
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Argentinië 1858-1968 in Spaans album. Aardig gevulde 
collectie met ook wat betere zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23423 Baden en Beieren. Prijs: € 1250
Insteekboek met divers materiaal van Baden en Beieren, waaronder betere zegels zoals (Michel no’s): 
Baden 1 (keur Brun), 14* (keur Brun), 21* (2x), 21 (2x), Beieren 3*, 3 in paar, 4*, 5, 6, 7, 13 (kort linker-
kant), Duitse Rijk dienst 9*, 14** en verder aardig Zones aanwezig, Hoge cat. waarde.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23454 België 1849-1940. Prijs: € 500
Leuke, voornamelijk gebruikte partij België 1849-1940 in 3 insteekboeken, waarin o.a. klassieke brief-
voorkanten, aardige stempels, spoorwegzegels, perfi ns, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23482 België 1849-1942. Prijs: € 1500
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1942 in Leuchtturm album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 34, 89-99*, 127*, 129-142*,1558*, 186** in kleinbogen, 305-313*, 
315-321*, 372*, 386-392*, 405**, blok 2**, 5*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23494 België voorafstempelingen. Prijs: € 1750
Mooie, uitgebreide partij voorafstempelingen van België in 2 insteekboeken. Kavel bevat ruim 9400 
zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23456 Blokken Europese landen. Prijs: € 900
Insteekboek met voornamelijk (betere) postfrisse blokken van diverse Europese landen en wat nomi-
naal Zwitserland. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Hongarije blok 10** en 11** (Roosevelt blokken), 
Roemenië blok 16**, 17** (2x), 24**, 25**, San Marino blok 4A**, 4B**, Kroatië blok 1**, 2**, 3A**, 3B**, 
4A**, 4B**, Portugal blok 8**, Servië (Duitse bezetting) blok 1**, 2**, Turkije blok 2**, Spanje betere 
blokken uit de burgeroorlog etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23429 Canada postzegelboekjes 1937-2003. Prijs: € 750
Prachtige partij postzegelboekjes van Canada 1937-2003 in 3 albums. Collectie bevat ruim 600 boek-
jes, waaronder ook betere zoals (Unitrade no’s): 29b (Frans), 29e, 30e, 33a, 39a, (39a (Frans), 42b, 47, 
47 (Frans), 64,  etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23352 Ceylon 1857-1997. Prijs: € 750
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Ceylon 1857-1997 op zelfgemaakte al-
bumbladen in doos. Veel materiaal, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23470 Ceylon postwaardestukken. Prijs: € 215
Album met 44, ongebruikte en gebruikte oude postwaardestukken van Ceylon.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23500 China postfris. Prijs: € 3500
Insteekboek met divers, uitsluitend postfris materiaal van China, waaronder (Michel no’s): 795-809, 
1565-1580, blok 9, 20, 22, 23. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23478 Cook Islands ongetand 1967-1972. Prijs: € 750
Map met postfrisse, ongetande zegels van Cook Islands 1967-1972 in vellen en veldelen.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23375 Denemarken 1851-1979. Prijs: € 925
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1979 in Davo album. Collectie bevat beter mate-
riaal zoals (Michel no’s): 1, 3-6, 7-8, 15, 20, 22-31, 60-62, 66, 81, 82-83, 116-117, 131-142* samen-
hangend, dienst 1-3, postpakket (postfaerge) 1, 2, 4, 10, etc. Ook wat zegels van Deens West Indië 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23428 Denemarken 1851-1985. Prijs: € 225
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1851-1985 in Spaans al-
bum. Tevens wat Faeröer en Groenland aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23468 Denemarken. Prijs: € 625
Album en 2 insteekboeken met divers gebruikt materiaal van Denemarken, waarin o.a. veel blokken van 
4, mooie stempels, wat betere zegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23372 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 2050
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Davo album. Collectie bevat 
veel beter materiaal, waaronder aardig deel Brustschilden, 5 Mark Reichspost gebruikt, alle Zeppelin 
zegels (Zuid Amerika en Chicago vlucht gestempeld, Poolvlucht ongebruikt), Wagner serie gebruikt, 
Ostropa blok gestempeld (zegels bijna los). Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23444 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 650
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Leuchtturm album. Beetje 
wisselende kwaliteit, maar hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23476 Duitsland combinaties 1933-1972. Prijs: € 700
Mooie postfrisse collectie w.o. veel betere uitgaven van Reich en Berlijn, deels in grotere eenheden, op 
insteekbladen, in map. Michel cat.w. circa 4000 euro Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23420 Duitsland. Prijs: € 2000
Doos met 2 insteekboeken, 3 vellenmappen en een heleboel insteekkaartjes met divers postfris, on-
gebruikt en gebruikt materiaal van Duitsland. De insteekkaartjes en vellenmappen hebben een cat. 
waarde van ca. 25000 euro, de insteekboeken zijn niet geteld (bevatten wel de Hochwasser blokken 
van Saar (vermoedelijk met vals stempel)). Mooie partij voor wederverkoop of ebay.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23402 Engeland 1934-2005. Prijs: € 2000
Voor 99% complete, postfrisse collectie Engeland 1934-2005 in 4 luxe Lindner albums. Collectie bevat 
o.a. hoge waarden 1937-1948, Royal Silver Wedding, kastelen series, goede fosfor series en zeer veel 
nominaal materiaal, waaronder veel in blokken van 4.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23443 Engeland en koloniën. Prijs: € 750
Kleine, voornamelijk gebruikte collectie Engeland en koloniën in album. Collectie bevat voornamelijk 
klassiek materiaal. Cat. waarde ca. 9700 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23413 Engelse koloniën tot ca. 1965. Prijs: € 1800
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse koloniën in 2 blanco albums. 
Collectie bevat voornamelijk materiaal tot ca. 1965, waaronder betere zegels van o.a. India, Jamaica, 
Maleisië en Staten, Nigeria, Nieuw Zeeland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23459 Europa CEPT 1956-1981. Prijs: € 600
Postfrisse, deels dubbele, voor 99% complete collectie Europa CEPT 1956-1981 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. Luxemburg 1956** (2x), 1957**, Liechtenstein 1960** (2x), Spaans Andorra 1972** 
etc. Tevens wat meelopers aanwezig. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23436 Europa Cept 1956-2014!!!! Prijs: € 3000
Schitterende postfrisse collectie, in de hoofdnummers wel zo ongeveer compleet, heel veel extra’s als 
meelopers, sympathie-uitgaven, boekjes, velletjes, ook al de lastige nieuwe landen aanwezig, alles zeer 
uitgebreid (paar zegeltjes*), opgezet in 10 hele dure Davo LX albums + insteekboek met de peperdure 
nieuwtjes (laatste jaren kosten alleen al 300 euro per jaar aan nieuwtjesprijs!!!), Schitterende collectie 
met enorme cat.w., nominale waarde en een gigantische aanschafwaarde!!!! Koopje!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23462 Finland 1860-1890. Prijs: € 2000
Map met albumbladen en stockkaartje met klassiek gebruikt materiaal van Finland. Partij bevat 24 ser-
pentines, waaronder 2x 1 mark,  en verder o.a. Michel 11 (32P tanding 14:13_). Zeer hoge cat. waarde!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23480 Frankrijk 1900-1972. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1900-1972 in 3 luxe Presidence 
albums. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 156*, 188** (Phena), 308*, 321*, 398*, 580A**, luchtpost 1-2, 
15, 29*, 30-33*, 35-37*, voorafstempelingen 47, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23460 Frankrijk pakketpost 1926. Prijs: € 430
Insteekboek met Frankrijk pakketpost 1926, Yvert (colis postaux) no. 79, 2 Franc blauw in postfrisse 
veldeeltjes. In totaal 172x, cat. waarde ruim 8600 euro, nu voor slechts 5%!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23465 Frans Andorra 1979-1994 velletjes en kleinbogen. Prijs: € 1000
Mooie postfrisse collectie velletjes en kleinbogen van Frans Andorra 1979-1944 in Leuchtturm album. 
Bevat o.a. CEPT, veel motieven etc. Cat. waarde ruim 8500 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23464 Griekenland 1861-1980. Prijs: € 600
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-1980 in Spaans al-
bum. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 120, 121, 352-354, 368, 371, 419, 420, 499-506*, 578-581, etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23415 India en Staten. Prijs: € 395
Aardige ongebruikte en gebruikte collectie India en Staten in blanco album. Collectie bevat ook spe-
ciaal boekje van Bahawalpur t.g.v. Silver Jubilee 1949, met daarin o.a. (Michel no’s): 2-15*, 18-21*, 
dienst 1-6*, 17-24*, etc. Leuke collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23374 Italië 1862-1992. Prijs: € 825
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1992 in oud Philos album. Collectie bevat beter materiaal 
zoals (Michel no’s): 56-57, 58, 59*, 100-103*, 174**, 206-211*, 214-216**, 229**, 275-278*, 318-324*, 
373-384(*), 459-462*, 494-504(*), 576-585*, etc. Ook aardig Fiume aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23499 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 2000
Complete, postfrisse collectie Jaar van het kind 1979 in 3 luxe Lindner albums. Collectie is compleet, 
INCLUSIEF CHINA BLOK 19 (Michel)!! Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23469 Japan frankeerstroken. Prijs: € 425
Tentoonstellingscollectie frankeerstroken Japan 1950-1991 op tentoonstellingsbladen in doos. Tevens 
veel documentatie aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23492 Japan vanaf 1900. Prijs: € 425
Doos met divers materiaal van Japan, eerst gebruikt, vanaf ca. 1980 ook veel postfris, waaronder 
blokken, boekjes, speciale folders en veel brieven met gevarieerde frankering.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23419 Joegoslavië. Prijs: € 250
Doos met album, 3 insteekboeken en enkele zakjes met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materi-
aal van Joegoslavië tot ca. 1990. Veel zegels! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23437 Kanaaleilanden boekjescollectie t/m 2010! Prijs: € 1200
Schitterende ogenschijnlijk complete tot overcomplete collectie incl. pre-decimale boekjes, later met 
de verschillende typen, inhouden, de dure prestige boekjes, ook coilstrippen, non value indicators 
(NVI’S), veel schaars materiaal aanwezig w.o. Guernsey 100x Inland post en 100x UK post (nominale 
waarde van deze boekjes £ 41 en £ 55; 3 verschillende typen van beide boekjes aanwezig!!), van 
Guernsey, Jersey, Isle of Man en Alderney, opgezet in 3 albums. Alleen de nominale waarde bedraagt 
reeds £ 1450 =€ 1850 EURO. Aangeboden voor slechts 65% van de nominale waarde (+pre-decimaal 
niet geteld)!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23389 Langstempels Nederland. Prijs: € 220
Insteekboek met een collectie van 135 langstempels van Nederland, voornamelijk op 5 cent blauw, 
Willem III (NVPH 19). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23353 Laos 1951-1996. Prijs: € 1250
Zeer goede gevulde, dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Laos 1951-
1996 in 3 grote Yvert albums. Collectie ziet er wat rommelig uit, maar bevat veel en beter materiaal 
zoals (Yvert no’s): 28-29** (2x), 28-29, luchtpost 13** (2x), , 13, 13 (op brief), 20-21** (2x), 20-21, blok 
1-17** (2x), 21-26** (2x), etc. Verder ook veel ongetande zegels en blokken aanwezig, ook brieven en 
FDC’s etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23403 Liechtenstein 1912-1989. Prijs: € 500
Uitgebreide collectie Liechtenstein 1912-1989, waarin FDC’s, maximumkaarten, postfrisse series, 
blokken van 4, velletjes etc. in 8 blanco albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23458 Luxemburg 1852-1995. Prijs: € 750
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1995 in insteekboek. Collectie bevat 
mooi klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 56, 66 op briefstukje, 121 in kleinbogen, 
227-231*, 227-231, 240-244*, 240-244 (op briefstukje), 245-249*, 245-249, 252-256*, 252-256, 259-
264, 284-289, 296-301, 309-314*, 333-338, 417-422**, 468-473**, 478-483**, 488-489**, 490-494**, 
495-500**, 501-504**, 525-530**, 555-557** (Cept 1956), 572-574** (Cept 1957), blok 3, 7**, etc. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23385 Martinique 1887-1947. Prijs: € 2200
Complete (met uitzondering van Yvert no. 15), voornamelijk ongebruikte collectie Martinique 1887-
1947 in blanco album. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 5**, 9 (op briefstukje, keur Brun en Calves), 
31-43*, 44-51*, 59*, 60* (keur Brun), 109*, etc. Zeer mooie collectie in mooie kwaliteit, zeer hoge cat. 
waarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23467 Montserrat 1935-2009 brieven. Prijs: € 850
Doos met 840, voornamelijk echt gelopen brieven van Montserrat. De brieven komen van 12 verschil-
lende postkantoren , waarvan enkele t.g.v. vulkaanuitbarsting in 1995 niet meer bestaan. Ook wat 
aangetekende brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23386 Nederland 1852-1969. Prijs: € 5750
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1852-1969 in Lindner album. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 2*, 3*, 43*, 44* (misschien **), 49*, 64* (3x), 
68* (2x), 80*, 99**, 100**, 101**(!),  104**, 105*, 121-131*, 149-162*, 163-165**, 163-165*, 236-237**, 
346-349**, 536**, 536*, 537**, luchtpost 12-13**, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23410 Nederland 1924 proeven. Prijs: € 250
Stockblad met 3 proeven van de 10 cent kinderzegel 1924 in blokken van 4 postfris, PC 206 a-c.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23479 Nederland 1925-1994. Prijs: € 600
Postfrisse en gebruikte collectie Nederland 1924-1994 in 6 Filabo albums. Collectie bevat o.a. aardig 
roltanding, plaatfouten (o.a. NVPH 336 Gent i.p.v. Cent, 2x), en zeer veel postzegelboekjes, waaronder 
6b, 9b, 9d, 9e, 9f, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23406 Nederland brieven 1800-1940. Prijs: € 750
Collectie van 71 brieven en kaarten van Nederland 1800-1940 in album. Collectie bevat pre-fi latelie 
brieven, 12 brieven met eerste emissie zegels, enkele oudere briefkaarten etc. Leuk kavel!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23422 Nederland brieven en kaarten. Prijs: € 150
Doos vol met brieven en kaarten van Nederland tot ca. 1980, waaronder betere kaarten (o.a. 
Geuzendam 260-262), postbuskaartjes, mengfrankeringen etc. Ook iets buitenland aanwezig.

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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23391 Nederland kleinrond stempels. Prijs: € 2250
Prachtige, uitgebreide voorraad kleinrond stempels in dik insteekboek. Partij bevat stempels van post-, 
hulp en bijkantoren op brieffragmenten. In totaal ca. 2800 zegels, cat. waarde ruim 28000 euro. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23490 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 100
Map met 24, voornamelijk ongebruikte, postwaardestukken van Nederland op albumbladen. Partij be-
vat o.a. Geuzendam 212 Z-2 (10+10 cent rood met kopstaande tekst ‘EXP’ op antwoordkaart,  cat. 110 
euro). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23400 Nederland prestige boekjes 2011-2014. Prijs: € 175
Collectie van 23 prestige boekjes van Nederland 2011-2014. Bevat boekje 33 t/m 55. Nominale waarde 
(vanaf 1/1/2015) 158,70. Aanschafwaarde ruim 225 euro. In Davo album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23488 Nederland. Prijs: € 150
Voornamelijk klassiek gebruikt materiaal van Nederland in 3 insteekboeken. Leuk kavel voor plaatfou-
ten of stempels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23487 Nederlands Indië 1870-1897. Prijs: € 450
Insteekboek met ca. 1800 klassieke zegels van Nederlands Indië 1870-1897 met mooie stempels. Ideaal 
kavel voor stempelverzamelaar of plaatfouten enthousiast. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23370 Nederlandse Antillen 1949-2000. Prijs: € 400
Vrijwel complete, postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1949-2000 in Davo cristal album (bladen in 
album t/m/ 1998). In de collectie ontbreken de hoge waarden en Face (NVPH 230-233), voor de rest is 
alles aanwezig, inclusief blokken. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23387 Noord en Zuid Amerika tot ca. 1950. Prijs: € 1400
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Noord en Zuid Amerika (zonder USA) in 2 blanco 
albums. Collectie bevat o.a. aardig Canada, Britse koloniën, Peru, Venezuela, Mexico etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23425 Noorwegen 1856-1983. Prijs: € 220
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1983 in Spaans album. Tevens wat 
Monaco aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23484 Oostenrijk 1850-1937. Prijs: € 400
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1937 in Leuchtturm album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 433-441*, 442-446*, 468-487*, 512-517*, 524-529*, 545-550*, 557-562*, 563-
566*, 591-596*, 598-612*, 613-616*, 617-622*, 623-626**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23445 Oostenrijk 1850-1938. Prijs: € 2600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1938 op tentoonstel-
lingsbladen in groot album. Collectie bevat zeer mooi deel klassiek en veel betere zegels zoals (Michel 
no’s): 156, 175*, 176, 177*, 512-517, 518-523* (Rotary), 524-529, 545-550**, 551-554, 555A*, 556A* 
(Wipa zegels), 557-562*, 584**, 588* (Dolfuss), 591-596*/o, 617-622**, 623-626*, etc. Verder aardig deel 
Oostenrijkse gebieden aanwezig. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23383 Oostenrijk en gebieden 1850-1969. Prijs: € 5500
Schitterende postfrisse/gebruikte/ongebruikte collectie, in de hoofdnummers compleet tot overcompleet in 
meest fantastisch frisse kwaliteit, mooie zegels met mooie afstempelingen, alle topnummers aanwezig w.o. 
1850/1860, 1867/80 fijne en grove druk, 1908/13 serie gebruikt en ongebruikt aanwezig, 1910 jubileumse-
rie t/m 10 kronen ongebruikt en gebruikt aanwezig, alle toppers jaren 30 w.o. Wipa beide papiersoorten, 
Wipa blok luxe gebruikt, Dolfuss luxe gebruikt, naoorlogs compleet incl. Renner blokken gebruikt (cto?), 
back of the book vrijwel compleet in mooie kwaliteit, veldpost met de toppers, Roemenië, Servië, Levant, 
Bosnië-Herzegovina etc. etc. in 2 Davo LX albums. Schitterende eenmalig collectie, cataloguswaarde (vlgs. 
verzamelaar) ruim 57.000 EURO!!! Onder 10% cat.w.!!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23395 Oostenrijk stempels. Prijs: € 300
Collectie kleinrond- en grootrond stempels op klassiek Oostenrijk, waaronder ook enkele poststukken. 
Op albumbladen in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23496 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2500
Aardig gevulde, gebruikte collectie oud Duitse Staten in blanco album. Collectie bevat o.a. (Michel 
no’s): Baden 1-4, 4 op brief, Beieren, Hannover 1, 2, 2 op brief, 16 op brief, Saksen 3-6, 4 op brief, 7, 
Pruisen 1-4, 4 op brief, 6-8, 9-12, 10 in strip van 3 op brief, Württemberg etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23501 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2500
Luxe Safe album met een ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten, waarin o.a. (Michel 
no’s): Baden, Beieren 1 met klein dun plekje, 13, 18, 19, Pruisen, Braunschweig, Württemberg etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23489 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 125
Insteekboek met divers postfris en ongebruikt materiaal Nederlands Indië, Curaçao en Suriname, waar-
onder aardige veldelen van Nederlands Indië en Indonesië. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23447 Papua New Guinea 1952-2010!! Prijs: € 1500
Schitterende postfrisse collectie, in de hoofdnummers geheel compleet met alle dure uitgaven, ook 
blokken, velletjes etc. in 3 hele dure Lindner albums. Met veelal schitterende motiefuitgaven, zelden 
aangeboden t/m zo recent!!! Prachtkoop met een enorme cataloguswaarde en met een gigantische 
aanschafprijs. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23380 Paraguay 1870-1960. Prijs: € 525
Voornamelijk gebruikte collectie Paraguay op albumbladen in map. Collectie bevat ook dienst, lucht-
post, wat variëteiten en enkele brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23363 Republiek Suriname 1975-1994. Prijs: € 300
Kleine doos met stockbladen met een postfrisse voorraad Republiek Suriname 1975-1994. Cat. waar-
de 4000 euro. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23497 Rusland 1858-1930. Prijs: € 1250
Ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1858-1930 in Schaubek album, waarin ook aardig klassiek 
stempel materiaal en enkele brieven. Mooie kwaliteit! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23393 Scandinavië 1851-1983. Prijs: € 800
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1851-1983 in Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Denemarken 22-31, 47-52, 60-62, 66, 81, 82-83*, 143-145, 180-181, 
IJsland  60, 61, 75, 76-82, 123, 130*, 204-207*, 218-221*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23369 Suriname 1873-2000. Prijs: € 375
Voornamelijk postfrisse collectie Suriname 1872-2000 in 2 Davo albums. Collectie is tot 1940 spaar-
zaam gevuld, vanaf 1961 vrijwel compleet en vrijwel geheel postfris. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23379 Suriname 1953-1971. Prijs: € 175
Insteekboek met een voornamelijk postfrisse stock Suriname 1953-1971. Bevat veel materiaal, waar-
onder ook veel blokken van 4. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23401 Tsjecho-Slowakije 1918-1998. Prijs: € 750
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1991 in 4 
insteekboeken. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 209, 210, 212-215, 339-341ZS**, 351-356ZS**, blok 
16A**, 16B**, 18B** etc. Tevens een album met postfris Tsjechië 1992-1998.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23457 Turkije 1863-ca. 1920. Prijs: € 3000
Prachtige uitzoekpartij Turkije 1863-1920 op albumbladen en stockkaartjes in map. Partij bevat o.a. 45 
zegels van de eerste emissie, inclusief enkele paren en veel betere zegels zoals (Michel no’s): 10* (2x), 
10 (2x),  44*, 44 (2x), 50*, 50 (3x), 107*, 113(*), 113, 129(*), 129, 168*, 168, 221*,258(*), 312 (!), 368*, 
372(*), 372, etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23399 Turkije. Prijs: € 600
Uitgebreide partij Turkije in 8 albums en stockboeken. Partij bevat zeer veel materiaal, waaronder ook 
betere zegels zoals (Michel no’s): 259, 398, 407, 408, 435, 446, 447, 448*, 472-475*, 490*, 508*, 512*, 
517*, 518*, 521*, 522*, 539*, 577*, 614*, 616*, 617*, 879**, 912**, 932-934* (alle 3 met bruine vlekken), 
port 47-51*, 52-56*, etc.. Verder aardig fiscaal materiaal, wat Turks Cyprus etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23430 USA 1851-2000. Prijs: € 3000
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1851-2000 in 9 luxe Lindner 
albums. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder leuk klassiek deel, zeer veel postfris nominaal 
materiaal, aardig back of the book met o.a. enkele duckstamps, aardig fiscaal materiaal, pakketpost 
zegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23394 USA poststukken. Prijs: € 220
Collectie van ca. 180 poststukken van USA in 2 albums. Bevat voornamelijk luchtpoststukken, waaron-
der veel 1e vluchten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23466 Vaticaan 1929-2013. Prijs: € 1875
Ogenschijnlijk complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie 
Vaticaan 1929-2013 in 3 albums. Collectie bevat alle dure zegels zoals (Michel no’s): 39-44 (Provisorien, 
met certificaat), 45-50, 51-58, 147-148, 161-162, 185-186, blok 1 etc. Verder 2 doosjes met moderne 
postwaardestukken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23362 Wereld motief. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie motiefzegels van diverse landen over diverse onderwer-
pen in 5 blanco albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23449 Wereld postfris. Prijs: € 150
Insteekboek met postfris materiaal van diverse landen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23405 Wereld t/m 1935. Prijs: € 2900
Goed gevulde, beetje rommelige, ongebruikte en gebruikte wereldverzameling in zeer dik klassiek Schaubek 
album. Collectie bevat zeer veel materiaal van veel verschillende landen, waaronder aardig China, USA, 
Nederland, Deens West Indië, Engeland, Duitsland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23455 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 400
Doos met albums, stockboeken en mappen met divers materiaal van vele landen, waaronder nominaal, 
klassiek West Europa, brieven en FDC’s, aardige Bundespost collectie etc. Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23451 West Europa ca. 1850-1935. Prijs: € 800
Voornamelijk gebruikte collectie West Europa 1850-1935 in 2 oude grote Yvert albums. Collectie bevat 
o.a. beter Spanje, Portugal en Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23485 West Europa postfris. Prijs: € 175
Insteekboek met postfrisse zegels van diverse landen, waaronder veel nominaal materiaal van 
Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23452 West Europa postzegelboekjes. Prijs: € 300
Album met ruim 90 postzegelboekjes van diverse West Europese landen, waaronder wat betere oude 
boekjes van Denemarken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23473 West Europa tot 1935. Prijs: € 1500
Doos met 6 albums en 1 map met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van West Europese landen. 
Partij bevat o.a. aardig Noorwegen, Turkije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23450 West Europa. Prijs: € 300
Insteekboek met veel, voornamelijk postfris materiaal van West Europese landen, waaronder ook veel 
postzegelboekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23376 Zuid West Afrika. Prijs: € 220
Album met modern materiaal van Zuid West Afrika, waaronder randnummers, FDC’s, complete velle-
tjes etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23495 Zweden 1855-1980. Prijs: € 1550
Zeer goed gevulde, op kleuren, typen, tandingen en wat plaatfouten gespecialiseerde, voornamelijk 
gebruikte collectie Zweden 1855-1980 in Schaubek album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 2, 6 (2x), 
7-12 inclusief veel kleurnuances, 13 (2x), 15 (3x), 40 (2x), 54, 144-158 (1e UPU serie), 246 B/Dr, 251 
B/Dr, 251Dl/B, 273 B/Dr, 285 B/Dr, 285 Dl/B, dienst 4Ac (grijs), 10A, 11A, 4B, 12-13, etc. Zeer mooie 
collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
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23426 Argentinië 1858-1968. Prijs: € 250
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Argentinië 1858-1968 in Spaans album. Aardig gevulde 
collectie met ook wat betere zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23423 Baden en Beieren. Prijs: € 1250
Insteekboek met divers materiaal van Baden en Beieren, waaronder betere zegels zoals (Michel no’s): 
Baden 1 (keur Brun), 14* (keur Brun), 21* (2x), 21 (2x), Beieren 3*, 3 in paar, 4*, 5, 6, 7, 13 (kort linker-
kant), Duitse Rijk dienst 9*, 14** en verder aardig Zones aanwezig, Hoge cat. waarde.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23454 België 1849-1940. Prijs: € 500
Leuke, voornamelijk gebruikte partij België 1849-1940 in 3 insteekboeken, waarin o.a. klassieke brief-
voorkanten, aardige stempels, spoorwegzegels, perfi ns, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23482 België 1849-1942. Prijs: € 1500
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1942 in Leuchtturm album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 34, 89-99*, 127*, 129-142*,1558*, 186** in kleinbogen, 305-313*, 
315-321*, 372*, 386-392*, 405**, blok 2**, 5*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23494 België voorafstempelingen. Prijs: € 1750
Mooie, uitgebreide partij voorafstempelingen van België in 2 insteekboeken. Kavel bevat ruim 9400 
zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23456 Blokken Europese landen. Prijs: € 900
Insteekboek met voornamelijk (betere) postfrisse blokken van diverse Europese landen en wat nomi-
naal Zwitserland. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Hongarije blok 10** en 11** (Roosevelt blokken), 
Roemenië blok 16**, 17** (2x), 24**, 25**, San Marino blok 4A**, 4B**, Kroatië blok 1**, 2**, 3A**, 3B**, 
4A**, 4B**, Portugal blok 8**, Servië (Duitse bezetting) blok 1**, 2**, Turkije blok 2**, Spanje betere 
blokken uit de burgeroorlog etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23429 Canada postzegelboekjes 1937-2003. Prijs: € 750
Prachtige partij postzegelboekjes van Canada 1937-2003 in 3 albums. Collectie bevat ruim 600 boek-
jes, waaronder ook betere zoals (Unitrade no’s): 29b (Frans), 29e, 30e, 33a, 39a, (39a (Frans), 42b, 47, 
47 (Frans), 64,  etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23352 Ceylon 1857-1997. Prijs: € 750
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Ceylon 1857-1997 op zelfgemaakte al-
bumbladen in doos. Veel materiaal, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23470 Ceylon postwaardestukken. Prijs: € 215
Album met 44, ongebruikte en gebruikte oude postwaardestukken van Ceylon.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23500 China postfris. Prijs: € 3500
Insteekboek met divers, uitsluitend postfris materiaal van China, waaronder (Michel no’s): 795-809, 
1565-1580, blok 9, 20, 22, 23. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23478 Cook Islands ongetand 1967-1972. Prijs: € 750
Map met postfrisse, ongetande zegels van Cook Islands 1967-1972 in vellen en veldelen.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23375 Denemarken 1851-1979. Prijs: € 925
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1979 in Davo album. Collectie bevat beter mate-
riaal zoals (Michel no’s): 1, 3-6, 7-8, 15, 20, 22-31, 60-62, 66, 81, 82-83, 116-117, 131-142* samen-
hangend, dienst 1-3, postpakket (postfaerge) 1, 2, 4, 10, etc. Ook wat zegels van Deens West Indië 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23428 Denemarken 1851-1985. Prijs: € 225
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1851-1985 in Spaans al-
bum. Tevens wat Faeröer en Groenland aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23468 Denemarken. Prijs: € 625
Album en 2 insteekboeken met divers gebruikt materiaal van Denemarken, waarin o.a. veel blokken van 
4, mooie stempels, wat betere zegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23372 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 2050
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Davo album. Collectie bevat 
veel beter materiaal, waaronder aardig deel Brustschilden, 5 Mark Reichspost gebruikt, alle Zeppelin 
zegels (Zuid Amerika en Chicago vlucht gestempeld, Poolvlucht ongebruikt), Wagner serie gebruikt, 
Ostropa blok gestempeld (zegels bijna los). Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23444 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 650
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Leuchtturm album. Beetje 
wisselende kwaliteit, maar hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23476 Duitsland combinaties 1933-1972. Prijs: € 700
Mooie postfrisse collectie w.o. veel betere uitgaven van Reich en Berlijn, deels in grotere eenheden, op 
insteekbladen, in map. Michel cat.w. circa 4000 euro Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23420 Duitsland. Prijs: € 2000
Doos met 2 insteekboeken, 3 vellenmappen en een heleboel insteekkaartjes met divers postfris, on-
gebruikt en gebruikt materiaal van Duitsland. De insteekkaartjes en vellenmappen hebben een cat. 
waarde van ca. 25000 euro, de insteekboeken zijn niet geteld (bevatten wel de Hochwasser blokken 
van Saar (vermoedelijk met vals stempel)). Mooie partij voor wederverkoop of ebay.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23402 Engeland 1934-2005. Prijs: € 2000
Voor 99% complete, postfrisse collectie Engeland 1934-2005 in 4 luxe Lindner albums. Collectie bevat 
o.a. hoge waarden 1937-1948, Royal Silver Wedding, kastelen series, goede fosfor series en zeer veel 
nominaal materiaal, waaronder veel in blokken van 4.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23443 Engeland en koloniën. Prijs: € 750
Kleine, voornamelijk gebruikte collectie Engeland en koloniën in album. Collectie bevat voornamelijk 
klassiek materiaal. Cat. waarde ca. 9700 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23413 Engelse koloniën tot ca. 1965. Prijs: € 1800
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse koloniën in 2 blanco albums. 
Collectie bevat voornamelijk materiaal tot ca. 1965, waaronder betere zegels van o.a. India, Jamaica, 
Maleisië en Staten, Nigeria, Nieuw Zeeland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23459 Europa CEPT 1956-1981. Prijs: € 600
Postfrisse, deels dubbele, voor 99% complete collectie Europa CEPT 1956-1981 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. Luxemburg 1956** (2x), 1957**, Liechtenstein 1960** (2x), Spaans Andorra 1972** 
etc. Tevens wat meelopers aanwezig. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23436 Europa Cept 1956-2014!!!! Prijs: € 3000
Schitterende postfrisse collectie, in de hoofdnummers wel zo ongeveer compleet, heel veel extra’s als 
meelopers, sympathie-uitgaven, boekjes, velletjes, ook al de lastige nieuwe landen aanwezig, alles zeer 
uitgebreid (paar zegeltjes*), opgezet in 10 hele dure Davo LX albums + insteekboek met de peperdure 
nieuwtjes (laatste jaren kosten alleen al 300 euro per jaar aan nieuwtjesprijs!!!), Schitterende collectie 
met enorme cat.w., nominale waarde en een gigantische aanschafwaarde!!!! Koopje!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23462 Finland 1860-1890. Prijs: € 2000
Map met albumbladen en stockkaartje met klassiek gebruikt materiaal van Finland. Partij bevat 24 ser-
pentines, waaronder 2x 1 mark,  en verder o.a. Michel 11 (32P tanding 14:13_). Zeer hoge cat. waarde!
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23480 Frankrijk 1900-1972. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1900-1972 in 3 luxe Presidence 
albums. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 156*, 188** (Phena), 308*, 321*, 398*, 580A**, luchtpost 1-2, 
15, 29*, 30-33*, 35-37*, voorafstempelingen 47, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23460 Frankrijk pakketpost 1926. Prijs: € 430
Insteekboek met Frankrijk pakketpost 1926, Yvert (colis postaux) no. 79, 2 Franc blauw in postfrisse 
veldeeltjes. In totaal 172x, cat. waarde ruim 8600 euro, nu voor slechts 5%!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23465 Frans Andorra 1979-1994 velletjes en kleinbogen. Prijs: € 1000
Mooie postfrisse collectie velletjes en kleinbogen van Frans Andorra 1979-1944 in Leuchtturm album. 
Bevat o.a. CEPT, veel motieven etc. Cat. waarde ruim 8500 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23464 Griekenland 1861-1980. Prijs: € 600
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-1980 in Spaans al-
bum. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 120, 121, 352-354, 368, 371, 419, 420, 499-506*, 578-581, etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23415 India en Staten. Prijs: € 395
Aardige ongebruikte en gebruikte collectie India en Staten in blanco album. Collectie bevat ook spe-
ciaal boekje van Bahawalpur t.g.v. Silver Jubilee 1949, met daarin o.a. (Michel no’s): 2-15*, 18-21*, 
dienst 1-6*, 17-24*, etc. Leuke collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23374 Italië 1862-1992. Prijs: € 825
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1992 in oud Philos album. Collectie bevat beter materiaal 
zoals (Michel no’s): 56-57, 58, 59*, 100-103*, 174**, 206-211*, 214-216**, 229**, 275-278*, 318-324*, 
373-384(*), 459-462*, 494-504(*), 576-585*, etc. Ook aardig Fiume aanwezig.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23499 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 2000
Complete, postfrisse collectie Jaar van het kind 1979 in 3 luxe Lindner albums. Collectie is compleet, 
INCLUSIEF CHINA BLOK 19 (Michel)!! Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23469 Japan frankeerstroken. Prijs: € 425
Tentoonstellingscollectie frankeerstroken Japan 1950-1991 op tentoonstellingsbladen in doos. Tevens 
veel documentatie aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23492 Japan vanaf 1900. Prijs: € 425
Doos met divers materiaal van Japan, eerst gebruikt, vanaf ca. 1980 ook veel postfris, waaronder 
blokken, boekjes, speciale folders en veel brieven met gevarieerde frankering.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23419 Joegoslavië. Prijs: € 250
Doos met album, 3 insteekboeken en enkele zakjes met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materi-
aal van Joegoslavië tot ca. 1990. Veel zegels! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23437 Kanaaleilanden boekjescollectie t/m 2010! Prijs: € 1200
Schitterende ogenschijnlijk complete tot overcomplete collectie incl. pre-decimale boekjes, later met 
de verschillende typen, inhouden, de dure prestige boekjes, ook coilstrippen, non value indicators 
(NVI’S), veel schaars materiaal aanwezig w.o. Guernsey 100x Inland post en 100x UK post (nominale 
waarde van deze boekjes £ 41 en £ 55; 3 verschillende typen van beide boekjes aanwezig!!), van 
Guernsey, Jersey, Isle of Man en Alderney, opgezet in 3 albums. Alleen de nominale waarde bedraagt 
reeds £ 1450 =€ 1850 EURO. Aangeboden voor slechts 65% van de nominale waarde (+pre-decimaal 
niet geteld)!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23389 Langstempels Nederland. Prijs: € 220
Insteekboek met een collectie van 135 langstempels van Nederland, voornamelijk op 5 cent blauw, 
Willem III (NVPH 19). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23353 Laos 1951-1996. Prijs: € 1250
Zeer goede gevulde, dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Laos 1951-
1996 in 3 grote Yvert albums. Collectie ziet er wat rommelig uit, maar bevat veel en beter materiaal 
zoals (Yvert no’s): 28-29** (2x), 28-29, luchtpost 13** (2x), , 13, 13 (op brief), 20-21** (2x), 20-21, blok 
1-17** (2x), 21-26** (2x), etc. Verder ook veel ongetande zegels en blokken aanwezig, ook brieven en 
FDC’s etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23403 Liechtenstein 1912-1989. Prijs: € 500
Uitgebreide collectie Liechtenstein 1912-1989, waarin FDC’s, maximumkaarten, postfrisse series, 
blokken van 4, velletjes etc. in 8 blanco albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23458 Luxemburg 1852-1995. Prijs: € 750
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1995 in insteekboek. Collectie bevat 
mooi klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 56, 66 op briefstukje, 121 in kleinbogen, 
227-231*, 227-231, 240-244*, 240-244 (op briefstukje), 245-249*, 245-249, 252-256*, 252-256, 259-
264, 284-289, 296-301, 309-314*, 333-338, 417-422**, 468-473**, 478-483**, 488-489**, 490-494**, 
495-500**, 501-504**, 525-530**, 555-557** (Cept 1956), 572-574** (Cept 1957), blok 3, 7**, etc. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23385 Martinique 1887-1947. Prijs: € 2200
Complete (met uitzondering van Yvert no. 15), voornamelijk ongebruikte collectie Martinique 1887-
1947 in blanco album. Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 5**, 9 (op briefstukje, keur Brun en Calves), 
31-43*, 44-51*, 59*, 60* (keur Brun), 109*, etc. Zeer mooie collectie in mooie kwaliteit, zeer hoge cat. 
waarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23467 Montserrat 1935-2009 brieven. Prijs: € 850
Doos met 840, voornamelijk echt gelopen brieven van Montserrat. De brieven komen van 12 verschil-
lende postkantoren , waarvan enkele t.g.v. vulkaanuitbarsting in 1995 niet meer bestaan. Ook wat 
aangetekende brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23386 Nederland 1852-1969. Prijs: € 5750
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1852-1969 in Lindner album. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 2*, 3*, 43*, 44* (misschien **), 49*, 64* (3x), 
68* (2x), 80*, 99**, 100**, 101**(!),  104**, 105*, 121-131*, 149-162*, 163-165**, 163-165*, 236-237**, 
346-349**, 536**, 536*, 537**, luchtpost 12-13**, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23410 Nederland 1924 proeven. Prijs: € 250
Stockblad met 3 proeven van de 10 cent kinderzegel 1924 in blokken van 4 postfris, PC 206 a-c.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23479 Nederland 1925-1994. Prijs: € 600
Postfrisse en gebruikte collectie Nederland 1924-1994 in 6 Filabo albums. Collectie bevat o.a. aardig 
roltanding, plaatfouten (o.a. NVPH 336 Gent i.p.v. Cent, 2x), en zeer veel postzegelboekjes, waaronder 
6b, 9b, 9d, 9e, 9f, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23406 Nederland brieven 1800-1940. Prijs: € 750
Collectie van 71 brieven en kaarten van Nederland 1800-1940 in album. Collectie bevat pre-fi latelie 
brieven, 12 brieven met eerste emissie zegels, enkele oudere briefkaarten etc. Leuk kavel!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23422 Nederland brieven en kaarten. Prijs: € 150
Doos vol met brieven en kaarten van Nederland tot ca. 1980, waaronder betere kaarten (o.a. 
Geuzendam 260-262), postbuskaartjes, mengfrankeringen etc. Ook iets buitenland aanwezig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kies één van onderstaande mogelijkheden:

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

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

!

23391 Nederland kleinrond stempels. Prijs: € 2250
Prachtige, uitgebreide voorraad kleinrond stempels in dik insteekboek. Partij bevat stempels van post-, 
hulp en bijkantoren op brieffragmenten. In totaal ca. 2800 zegels, cat. waarde ruim 28000 euro. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23490 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 100
Map met 24, voornamelijk ongebruikte, postwaardestukken van Nederland op albumbladen. Partij be-
vat o.a. Geuzendam 212 Z-2 (10+10 cent rood met kopstaande tekst ‘EXP’ op antwoordkaart,  cat. 110 
euro). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23400 Nederland prestige boekjes 2011-2014. Prijs: € 175
Collectie van 23 prestige boekjes van Nederland 2011-2014. Bevat boekje 33 t/m 55. Nominale waarde 
(vanaf 1/1/2015) 158,70. Aanschafwaarde ruim 225 euro. In Davo album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23488 Nederland. Prijs: € 150
Voornamelijk klassiek gebruikt materiaal van Nederland in 3 insteekboeken. Leuk kavel voor plaatfou-
ten of stempels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23487 Nederlands Indië 1870-1897. Prijs: € 450
Insteekboek met ca. 1800 klassieke zegels van Nederlands Indië 1870-1897 met mooie stempels. Ideaal 
kavel voor stempelverzamelaar of plaatfouten enthousiast. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23370 Nederlandse Antillen 1949-2000. Prijs: € 400
Vrijwel complete, postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1949-2000 in Davo cristal album (bladen in 
album t/m/ 1998). In de collectie ontbreken de hoge waarden en Face (NVPH 230-233), voor de rest is 
alles aanwezig, inclusief blokken. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23387 Noord en Zuid Amerika tot ca. 1950. Prijs: € 1400
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Noord en Zuid Amerika (zonder USA) in 2 blanco 
albums. Collectie bevat o.a. aardig Canada, Britse koloniën, Peru, Venezuela, Mexico etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23425 Noorwegen 1856-1983. Prijs: € 220
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1983 in Spaans album. Tevens wat 
Monaco aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23484 Oostenrijk 1850-1937. Prijs: € 400
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1937 in Leuchtturm album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 433-441*, 442-446*, 468-487*, 512-517*, 524-529*, 545-550*, 557-562*, 563-
566*, 591-596*, 598-612*, 613-616*, 617-622*, 623-626**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23445 Oostenrijk 1850-1938. Prijs: € 2600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1938 op tentoonstel-
lingsbladen in groot album. Collectie bevat zeer mooi deel klassiek en veel betere zegels zoals (Michel 
no’s): 156, 175*, 176, 177*, 512-517, 518-523* (Rotary), 524-529, 545-550**, 551-554, 555A*, 556A* 
(Wipa zegels), 557-562*, 584**, 588* (Dolfuss), 591-596*/o, 617-622**, 623-626*, etc. Verder aardig deel 
Oostenrijkse gebieden aanwezig. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23383 Oostenrijk en gebieden 1850-1969. Prijs: € 5500
Schitterende postfrisse/gebruikte/ongebruikte collectie, in de hoofdnummers compleet tot overcompleet in 
meest fantastisch frisse kwaliteit, mooie zegels met mooie afstempelingen, alle topnummers aanwezig w.o. 
1850/1860, 1867/80 fijne en grove druk, 1908/13 serie gebruikt en ongebruikt aanwezig, 1910 jubileumse-
rie t/m 10 kronen ongebruikt en gebruikt aanwezig, alle toppers jaren 30 w.o. Wipa beide papiersoorten, 
Wipa blok luxe gebruikt, Dolfuss luxe gebruikt, naoorlogs compleet incl. Renner blokken gebruikt (cto?), 
back of the book vrijwel compleet in mooie kwaliteit, veldpost met de toppers, Roemenië, Servië, Levant, 
Bosnië-Herzegovina etc. etc. in 2 Davo LX albums. Schitterende eenmalig collectie, cataloguswaarde (vlgs. 
verzamelaar) ruim 57.000 EURO!!! Onder 10% cat.w.!!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23395 Oostenrijk stempels. Prijs: € 300
Collectie kleinrond- en grootrond stempels op klassiek Oostenrijk, waaronder ook enkele poststukken. 
Op albumbladen in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23496 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2500
Aardig gevulde, gebruikte collectie oud Duitse Staten in blanco album. Collectie bevat o.a. (Michel 
no’s): Baden 1-4, 4 op brief, Beieren, Hannover 1, 2, 2 op brief, 16 op brief, Saksen 3-6, 4 op brief, 7, 
Pruisen 1-4, 4 op brief, 6-8, 9-12, 10 in strip van 3 op brief, Württemberg etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23501 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2500
Luxe Safe album met een ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten, waarin o.a. (Michel 
no’s): Baden, Beieren 1 met klein dun plekje, 13, 18, 19, Pruisen, Braunschweig, Württemberg etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23489 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 125
Insteekboek met divers postfris en ongebruikt materiaal Nederlands Indië, Curaçao en Suriname, waar-
onder aardige veldelen van Nederlands Indië en Indonesië. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23447 Papua New Guinea 1952-2010!! Prijs: € 1500
Schitterende postfrisse collectie, in de hoofdnummers geheel compleet met alle dure uitgaven, ook 
blokken, velletjes etc. in 3 hele dure Lindner albums. Met veelal schitterende motiefuitgaven, zelden 
aangeboden t/m zo recent!!! Prachtkoop met een enorme cataloguswaarde en met een gigantische 
aanschafprijs. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23380 Paraguay 1870-1960. Prijs: € 525
Voornamelijk gebruikte collectie Paraguay op albumbladen in map. Collectie bevat ook dienst, lucht-
post, wat variëteiten en enkele brieven. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23363 Republiek Suriname 1975-1994. Prijs: € 300
Kleine doos met stockbladen met een postfrisse voorraad Republiek Suriname 1975-1994. Cat. waar-
de 4000 euro. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23497 Rusland 1858-1930. Prijs: € 1250
Ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1858-1930 in Schaubek album, waarin ook aardig klassiek 
stempel materiaal en enkele brieven. Mooie kwaliteit! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23393 Scandinavië 1851-1983. Prijs: € 800
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1851-1983 in Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Denemarken 22-31, 47-52, 60-62, 66, 81, 82-83*, 143-145, 180-181, 
IJsland  60, 61, 75, 76-82, 123, 130*, 204-207*, 218-221*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23369 Suriname 1873-2000. Prijs: € 375
Voornamelijk postfrisse collectie Suriname 1872-2000 in 2 Davo albums. Collectie is tot 1940 spaar-
zaam gevuld, vanaf 1961 vrijwel compleet en vrijwel geheel postfris. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23379 Suriname 1953-1971. Prijs: € 175
Insteekboek met een voornamelijk postfrisse stock Suriname 1953-1971. Bevat veel materiaal, waar-
onder ook veel blokken van 4. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23401 Tsjecho-Slowakije 1918-1998. Prijs: € 750
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1991 in 4 
insteekboeken. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 209, 210, 212-215, 339-341ZS**, 351-356ZS**, blok 
16A**, 16B**, 18B** etc. Tevens een album met postfris Tsjechië 1992-1998.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23457 Turkije 1863-ca. 1920. Prijs: € 3000
Prachtige uitzoekpartij Turkije 1863-1920 op albumbladen en stockkaartjes in map. Partij bevat o.a. 45 
zegels van de eerste emissie, inclusief enkele paren en veel betere zegels zoals (Michel no’s): 10* (2x), 
10 (2x),  44*, 44 (2x), 50*, 50 (3x), 107*, 113(*), 113, 129(*), 129, 168*, 168, 221*,258(*), 312 (!), 368*, 
372(*), 372, etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23399 Turkije. Prijs: € 600
Uitgebreide partij Turkije in 8 albums en stockboeken. Partij bevat zeer veel materiaal, waaronder ook 
betere zegels zoals (Michel no’s): 259, 398, 407, 408, 435, 446, 447, 448*, 472-475*, 490*, 508*, 512*, 
517*, 518*, 521*, 522*, 539*, 577*, 614*, 616*, 617*, 879**, 912**, 932-934* (alle 3 met bruine vlekken), 
port 47-51*, 52-56*, etc.. Verder aardig fiscaal materiaal, wat Turks Cyprus etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23430 USA 1851-2000. Prijs: € 3000
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1851-2000 in 9 luxe Lindner 
albums. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder leuk klassiek deel, zeer veel postfris nominaal 
materiaal, aardig back of the book met o.a. enkele duckstamps, aardig fiscaal materiaal, pakketpost 
zegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23394 USA poststukken. Prijs: € 220
Collectie van ca. 180 poststukken van USA in 2 albums. Bevat voornamelijk luchtpoststukken, waaron-
der veel 1e vluchten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23466 Vaticaan 1929-2013. Prijs: € 1875
Ogenschijnlijk complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie 
Vaticaan 1929-2013 in 3 albums. Collectie bevat alle dure zegels zoals (Michel no’s): 39-44 (Provisorien, 
met certificaat), 45-50, 51-58, 147-148, 161-162, 185-186, blok 1 etc. Verder 2 doosjes met moderne 
postwaardestukken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23362 Wereld motief. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie motiefzegels van diverse landen over diverse onderwer-
pen in 5 blanco albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23449 Wereld postfris. Prijs: € 150
Insteekboek met postfris materiaal van diverse landen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23405 Wereld t/m 1935. Prijs: € 2900
Goed gevulde, beetje rommelige, ongebruikte en gebruikte wereldverzameling in zeer dik klassiek Schaubek 
album. Collectie bevat zeer veel materiaal van veel verschillende landen, waaronder aardig China, USA, 
Nederland, Deens West Indië, Engeland, Duitsland etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23455 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 400
Doos met albums, stockboeken en mappen met divers materiaal van vele landen, waaronder nominaal, 
klassiek West Europa, brieven en FDC’s, aardige Bundespost collectie etc. Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23451 West Europa ca. 1850-1935. Prijs: € 800
Voornamelijk gebruikte collectie West Europa 1850-1935 in 2 oude grote Yvert albums. Collectie bevat 
o.a. beter Spanje, Portugal en Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23485 West Europa postfris. Prijs: € 175
Insteekboek met postfrisse zegels van diverse landen, waaronder veel nominaal materiaal van 
Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23452 West Europa postzegelboekjes. Prijs: € 300
Album met ruim 90 postzegelboekjes van diverse West Europese landen, waaronder wat betere oude 
boekjes van Denemarken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23473 West Europa tot 1935. Prijs: € 1500
Doos met 6 albums en 1 map met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van West Europese landen. 
Partij bevat o.a. aardig Noorwegen, Turkije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23450 West Europa. Prijs: € 300
Insteekboek met veel, voornamelijk postfris materiaal van West Europese landen, waaronder ook veel 
postzegelboekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23376 Zuid West Afrika. Prijs: € 220
Album met modern materiaal van Zuid West Afrika, waaronder randnummers, FDC’s, complete velle-
tjes etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23495 Zweden 1855-1980. Prijs: € 1550
Zeer goed gevulde, op kleuren, typen, tandingen en wat plaatfouten gespecialiseerde, voornamelijk 
gebruikte collectie Zweden 1855-1980 in Schaubek album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 2, 6 (2x), 
7-12 inclusief veel kleurnuances, 13 (2x), 15 (3x), 40 (2x), 54, 144-158 (1e UPU serie), 246 B/Dr, 251 
B/Dr, 251Dl/B, 273 B/Dr, 285 B/Dr, 285 Dl/B, dienst 4Ac (grijs), 10A, 11A, 4B, 12-13, etc. Zeer mooie 
collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

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

’LEOPARDI’
VEILING 198
zaterdag 4 juli 2015
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•  KIJKDAGEN: maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli  
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 4 juli van 8.30 tot 12.30 uur.

•  VEILING: zaterdag 4 juli van 11.00 tot 12.30 uur  
de zgn. ‘kleine kavels‘ en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen.

•  Vraag de GRATIS CATALOGUS!
•  Veiling 199 wordt gehouden op 19 september 2015.
 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

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

N
u 

oo
k 

op
 in

te
rn

et
: w

w
w

.L
eo

pa
rd

i.n
l

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

FI1506 bw.indd   8 06-05-15   11:57



JUNI 2015 FILATELIE 375

Postzegelveilingen
Wekelijkse

catawiki.nl/postzegelveiling

Wekelijkse veilingen 
met unieke objecten

De Postzegelveilingen 
beginnen elke vrijdag

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

Je kunt ook je eigen 
postzegels aanbieden

Visit: www.sandafayre.com
call: +44 (0)1565 653214 

email: stamp@sandafayre.com
to request a catalogue.

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK.

Unique & Rare
at Sandafayre

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS

MISSING “C” 
IN WATERMARK 

ONLY KNOWN EXAMPLE

WATERMARK INVERTED 
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DOUBLE HEAD

BLOCK
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ERROR
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WATERMARK INVERTED 
& REVERSED 
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WATERMARK REVERSED 
ONLY KNOWN MINT EXAMPLE

Whatever you collect, you’ll find something 
interesting in our weekly auctions.
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partijen en dozen.

•  Vraag de GRATIS CATALOGUS!
•  Veiling 199 wordt gehouden op 19 september 2015.
 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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Verkoop nooit uw postzegels
Voordat u met ons contact hebt opgenomen. Verkopen is geen kunst,  

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

FI1506 bw.indd   8 06-05-15   11:57
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Verenigingsbladprijzen

Ook in 2015 wordt weer gestreden 
om de Filatelie Verenigingsbladprij-
zen, met de hoofdprijs van € 250. Dit 
jaar voor de bladen van de ‘algeme-
ne’ 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 Verenigings-
bladprijs!) die in aanmerking willen 
komen voor de sponsorprijs (€ 100) 
voor de ‘beste auteur’. 
Verenigingen en auteurs die aan 
de wedstrijd willen deelnemen, 
kunnen een formulier aanvragen bij 
de secretaris.
Verenigingsbladprijzen 2015,  

De heer L.F.C. Elzinga, Schalmei 5,  
4876 VC Etten-Leur 
of per e-mail leo.elzinga@telfort.nl

Het formulier moet uiterlijk 14 juli 
2015 samen met drie complete sets 
bladen (of 3 bladen van het nummer 
als het een artikel betreft) aan de 
secretaris per post worden terug-
gezonden. 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 al-
vast veel succes met uw inzending!

FILATELIE

Zo kun je het absoluut wel noemen. Je product 
zo goed mogelijk verkopen. Grote bedrijven 
hebben daar hele marketingafdelingen voor. 
In de postzegels – behalve dan bij postadmi-
nistraties – speelt dat niet zo. Onterecht! Ook 
(vrijwel) waardeloze postzegels zijn – met een 
verhaal – goed aan de verzamelaar te brengen.
Mårten Sundberg vond een wel heel sprekend 
voorbeeld hiervan. Op eBay werden/worden 
postzegels ‘van nog geen dubbeltje’ aangebo-
den voor vorstelijke prijzen, en met certificaat! 
Nee, geen certificaat van echtheid maar een 
certificaat van herkomst. Het betreffen name-
lijk postzegels die toebehoord (zouden) hebben 
aan niemand minder dan Lee Harvey Oswald. 
De vermoedelijke moordenaar van de Ameri-
kaanse president John F.  Kennedy in 1963. 
Het certificaat is opgemaakt door zijn broer 
 Robert L. Oswald. De afgebeelde Finse post-
zegel van het type Saarinen ging voor USD 30 
over de virtuele toonbank. Er waren vijf belang-
stellenden voor.
Zelfs een stukje van een postzegel, met een 
portret van Oswald, leverde nog USD 24 op…

Opmerkelijk!

Jaarlijks worden de  ‘Grote Prijzen van de Belgische en Europese 
Filatelistische Kunst’ in Brussel uitgereikt. Op 18 april heeft de jury de 
winnaars bepaald, en op 19 september worden de prijzen uitgereikt.
Er zijn de volgende eerste prijzen toegekend:

1 Grote prijs ‘Ambassadeur’ voor de mooiste Belgische zegel 
van 2014.  Winnaar: Velletje Antwerpen

2 Best gegraveerde zegel van de Europese Unie. 
Winnaar: Italië, David van  Michelangelo (Antonio Ciaburro)

3 Beste jeugdzegel van de  Europese Unie.
Winnaar: Oostenrijk, puzzleblok Maya de bij

Grote prijzen België De volgende mutatie is in het over-
zicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:
Zeist
Zeister Zegel Zoekers  2000:  
R. Lie, de Brink 112, 3703 AT Zeist, 
telefoon 030-6915161, 
ronentreeslie@planet.nl

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan  
Mevr. E. Braakensiek,  
Prins Willem Alexanderlaan 41,  
3273 AS Westmaas, 
e.braakensiek@tele2.nl

M U T A T I E S

Een Oswaldcertificaat Stukje postzegel met foto van Oswald

Saarinen 
zegel
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We hebben een drukke meimaand achter de rug. 
De jaarlijkse Briefmarkenmesse in het Duitse 
Essen, waar traditioneel veel Nederlanders naar 

toegaan, en de grote FEPA tentoonstelling in Londen.

Zoals u in Filatelie al heeft kunnen lezen was Essen 
dit jaar niet los te zien van Londen, en omgekeerd. 
De thematische klasse ‘van Londen’ hing namelijk ‘in 
Essen’. Een mooi stukje internationale samenwerking. 
Waarschijnlijk ook een samenwerking uit nood gebo
ren, want men wilde in Londen niet hetzelfde circus 
hebben als vijf jaar geleden.
Door de – voor een internationale tentoonstelling – 
 beperkte ruimte in het Londense Business Design 
Centre werd er toen voor gekozen om halverwege de 
tentoonstelling de kaderinhoud te wisselen met andere 
collecties.

Als het goed is, heeft u gemerkt dat het omslag van het 
meinummer van Filatelie er iets anders uitziet. Het 
papier is hetzelfde gebleven, maar in plaats van matte 
lak werd er nu gebruik gemaakt van glanzende lak. 
Hierdoor is meer detail zichtbaar en is de afbeelding 
sprankelender en heeft meer dynamiek. Dit zal dit 
jaar zo blijven. Omdat deze verandering ‘aan de pers’ 
heeft plaatsgevonden, kon u hierover nog niets in dat 
meinummer lezen.

De verandering ingaande het juninummer is echter 
ingrijpender. Vanaf dit nummer, en verder tot en met 
december, zal het binnenwerk worden gedrukt op 
60 grams (iets dikker dus), lichthouthoudend en glad
der papier. Dit omdat, met name het maart en april
nummer, niet voldeden aan de verwachtingen. Daarom 
is in samenspraak met de drukker voor dit nieuwe 
papier gekozen. De drukkwaliteit is hierdoor verbeterd.
Er zit echter ook een nadeel aan dit nieuwe binnen
werkpapier. Het is namelijk veel minder opdikkend. 
Hierdoor lijkt dit nummer veel dunner. Het aantal 
pagina’s is echter hetzelfde als het meinummer.

Deze veranderingen zijn dus maar tijdelijk: tot en 
met het decembernummer. Zoals bekend, zal Filatelie 
ingaande het januarinummer gedrukt worden bij een 
andere drukker. Niet meer in rotatie maar in vellen
druk en op geheel ander papier en met een veel fijner 
raster. U heeft hier in het meinummer op deze plaats al 
over kunnen lezen.

In datzelfde nummer werden instructies gegeven voor 
het maken van scans, aangezien de resolutie daarvan 
zal moeten worden verhoogd van 300dpi naar 350dpi. 
Dit met onmiddellijke ingang, ter voorbereiding van het 
nieuwe drukproces. Op vragen van auteurs wat te doen 
indien de scanner niet op 350dpi is in te stellen, is het 
antwoord eenvoudig: Gebruik de eerstvolgende instel
lingsstap (dus bijvoorbeeld 400 of 600dpi).

Rest mij u een hele fijne zomer toe te wensen. Voor 
velen wellicht even geen postzegels, hoewel er – vooral 
in het buitenland – genoeg filatelistische activiteit is. 
En, mocht u ergens naar toegaan waar een postmuseum 
of een communicatiemuseum is gevestigd? Een artikel 
daarover, in onze reeks Buitenlandse Postmusea wordt 
zeer op prijs gesteld!

René Hillesum

E D I T O R I A L

Het Noord-Hollandse Schagen 
kreeg 600 jaar geleden stadsrech-
ten. Daarom staat de hele zomer 
in het teken van deze historische 
gebeurtenis, met vele festiviteiten 
en activiteiten.
De filatelistenvereniging West-Fries-
land uit Schagen viert dit jaar haar 
80e verjaardag.
Gezamenlijk is een velletje post-
zegels ontworpen, welke op 31 mei 
door burgemeester Marjan van Kam-
pen is gepresenteerd.
Het velletje kost € 10 exclusief 
verzendkosten.  
fwf@quicknet.nl

Schagen 80

‘Filatelie’ heeft nieuwe voorzitter

De lintjesregen is ook in de filatelie niet 
ongemerkt voorbij gegaan. Voor twee 
leden van de Filatelistenvereniging 
Roden-Leek e.o. was vrijdag 24 april een 
bijzondere dag. Zij kregen namelijk te 
horen: “Dat het Zijne Majesteit de Koning 
heeft behaagd” hen te benoemen tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Mevrouw Gerry la Crois-van Ewijk kreeg 
thuis uit handen van de burgemeester 
van Leek, de heer B. Hoekstra, de onder-
scheiding uitgereikt. De burgemeester 
van de gemeente Noordenveld, de heer 
H. van der Laan, ridderde mevrouw Tineke 
Oberink-Gaaikema. 
Tal van verenigingsvertegenwoordigers 
waren bij de uitreikingen aanwezig.
Beide burgemeesters stonden stil bij de 
vele activiteiten die de dames jarenlang 
voor de gemeenschap hebben verricht. 

Daarbij werden ook met nadruk de 
activiteiten van de beide dames voor de 
Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. 
genoemd.

De Raad van Toezicht van 
Stichting  Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, waar 
ook alle bestuursleden deel van 
uitmaken, heeft de heer Hans 
Kraaibeek op 11 mei benoemd 
tot nieuwe voorzitter van de 
Raad van Toezicht en daarmee 
ook van het bestuur, als opvol-
ger van de heer Cees van Balen 
Blanken. 
In het juli/augustusnummer 
leest u hier meer over.

Tineke Oberink (links) en Gerry la Crois

Van Ridders en Jonkvrouwen

Hans Kraaibeek (links) en 
FransRin van den Akker
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De kracht van een mooi familie-
bedrijf is dat tot in vele generaties 
met hart en ziel wordt gewerkt. 
Tradities worden van vader op 
zoon doorgegeven. Natuurlijk zijn 
er ook zwaktes: ruimte voor grote 
veranderingen is er vaak niet. Een 
mooi familiebedrijf waar geen 
opvolgers zijn zal òf afbouwen en 
verdwijnen òf door geheel nieuwe 
mensen op een nieuwe manier 
worden voortgezet. 
De filatelie is vergelijkbaar met 
een mooi familiebedrijf. Vaak ook 
is de belangstelling van vader op 
zoon doorgegeven. Er lijken geen 
opvolgers te zijn. Er nog maar 
weinig belangstelling bij de jeugd 
voor (traditionele) filatelie. Dus? 
Kan er op een andere manier 
worden doorgegaan? Of is het 
afbouwen en sluiten?
Afbouwen en sluiten wil natuurlijk 
niemand. Er valt zo veel plezier 
te beleven in onze hobby, dat 
gunnen we graag iedereen!  Dus 
moet er worden doorgegaan. Op 
een andere manier, dat moet dan 
wel. Maar hoe?
Niemand heeft de wijsheid in 
pacht. Met elkaar kunnen we een 
eind komen. Met mensen die op 
allerlei verschillende manieren 
betrokken zijn bij het verzamelen 
in het algemeen en bij de filatelie 
in het bijzonder. Iemand moet 
daartoe wel het initiatief nemen.  
Dan is het bestaan van zo’n Bond 
van Verenigingen als de KNBF 
een prachtig instrument. De 
KNBF heeft dat initiatief dan ook 
genomen. U hoort nog over de re-
sultaten van de brainstormgroep.
De nieuwe generatie kan niet een 
nieuwe ploeg van 60-plussers 

zijn. De nieuwe generatie kan ook 
niet de jeugd zijn. Natuurlijk moet 
daar ‘gezaaid’ worden, anders zal 
later ook nooit kunnen worden 
‘geoogst’.  Natuurlijk leven daar 
ideeën waar zeker ook naar 
geluisterd moet worden. Maar we 
weten, ook uit eigen persoonlijke 
ervaring, maar al te goed dat 
– ook in de goede tijden – van 
filatelie weinig terecht kwam toen 
we met een opgroeiend gezin een 
carrière aan het opbouwen waren.  
De besturen van de KNBF en van 
JFN, en eigenlijk natuurlijk alle 
actieve filatelisten, zullen zich 
dus zeker moeten blijven inzetten 
voor de jeugd, maar doe dat 
vooral via de ouders. Anders is 
het interesseren van veel jeugd, 
in mijn visie, echt een mission 
impossible. Door ons op de ou-
ders te ‘concentreren’ oogsten we 
(45-plussers) en zaaien we (hun 
kinderen) tegelijkertijd!
Het is dus de groep van 45-plus-
sers die de nieuwe generatie 
in de filatelie is. Deze groep zal 
vernieuwing moeten brengen 
en moeten gaan bepalen hoe de 
toekomst van de nieuwe filatelie 
er kan gaan uitzien. Spannend: 
filatelie met sociale media en 
filatelie zonder nieuwe postze-
gels (want worden die nog wel 
uitgegeven over 10 jaar, laat staan 
gebruikt?). Deze groep zal ook in 
de besturen van de verenigingen 
en de Bond het voor het zeggen 
moeten krijgen. Laten we daar 
met elkaar aan werken.
Niet met me eens? Zie je het 
anders? Graag reactie!
Jan Cees van Duin,  
voorzitter KNBF

Column (2): de nieuwe 
generatie verzamelaars

Op de Brievenbeurs in Gouda dit jaar had een meisje, dat met haar opa (achter
grond) mee was gekomen, het reuze naar haar zin. (foto: René Hillesum) 

 
samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Bondsspeld in Boskoop
Op 13 april jl. hield de afdeling 
Boskoop van de N.V.P.V. haar jaar-
lijkse Algemene Vergadering. Een 
avond waarop het wel en wee van 
de vereniging besproken wordt en 
jubilarissen worden geëerd.
Een van de aanwezige leden van 
de vereniging was Corné van 
Zandwijk, vicevoorzitter en com-
missaris jeugdzaken van de KNBF.
Deze avond was hij echter niet als 
gewoon lid bij de vergadering.
In zijn hoedanigheid van vicevoor-
zitter van de KNBF vroeg hij een 
volledig verraste Adrie van der 

Veer naar voren te komen.
In zijn toespraak roemde hij haar 
verdiensten voor de filatelie.
Zo was zij tot voor kort voorzitter 
van Jeugd Filatelie Nederland, 
en is zij nog steeds een groot 
inspirator voor de jeugd. In een 
persoonlijke noot vertelde Corné 
dat Adrie hem in de filatelie heeft 
grootgebracht.
Daarna werd haar de Bondsspeld 
opgespeld en viel haar een groot 
applaus van de aanwezigen ten 
deel.

Het is nog redelijk vroeg in het 
jaar, maar inmiddels mochten wij 
onderstaande personen, namens 
hun vereniging, huldigen met een 
Bondsspeld voor hun verdiensten 
voor de vereniging en de filatelie.

Mevrouw A. van der Veer
De heer J. Zijlstra

Zijn er in uw vereniging leden die 
zich bijzonder verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de filatelie, niet 
alleen binnen de vereniging, maar 
ook daarbuiten, dan bestaat de 
mogelijkheid hen voor te dragen 
voor een onderscheiding.

Een aanvraag 
dient 4 maanden 
voor  uitreiking 
schrifte lijk door 
het bestuur van de  vereniging 
ingediend te worden bij het 
Bondsbureau van de KNBF met 
de gegevens van de kandidaat 
en een zo uitvoerig mogelijke 
beschrijving van zijn of haar 
activiteiten.
Uiteraard dient de vereniging 
lid te zijn van de KNBF.

Voor meer informatie:  
www.knbf.nl/onderscheidingen/ 
200-07-bondsspeld
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Overzicht uitgereikte 
Bondsspelden
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Dit jaar bestaat de Philatelis-
tenvereniging in Groningen 
100 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan is bij PostNL een 
bijzonder poststempel aan-
gevraagd. Het stempel wordt 
gebruikt op 5 en 6 septem-
ber tijdens de viering, terwijl 
de vereniging feitelijk werd 
opgericht op 25 september 
2015, zoals op de website van 

de vereniging te lezen is. In 
het stempelontwerp zien we 

het ‘Peerd van ome Loeks’, 
het witte beeld dat voor het 
stationsgebouw van Gronin-
gen staat. Het beeld werd 
ontworpen door kunstenaar 
Jan de Baat. Het peerd van 
Ome Loeks is een volkswijsje 
uit Groningen dat wordt 
gezongen op de melodie van 
het sinterklaasliedje ‘Daar 
wordt aan de deur geklopt’.

Ook dit jaar was er weer de 
Internationale Briefmarken-
messe in Essen waar PostNL 
aanwezig was met een stand. 
In deze stand waren onder 
andere de beurspostzegels 
te koop. Dit zijn de velletjes 
5, 6 en 7 van 2015. Op de 
postzegels van de velletjes 
met persoonlijke postzegels 

zijn dierentuindieren te 
zien. Totaal zijn dat negen 
verschillende postzegels.  
Op de velranden van 
alle drie de velletjes zijn 
dezelfde  dieren te zien. 
Dat zijn  leeuwen en tijgers. 
Dit verklaart waarom er voor 
het stempelontwerp voor 
een tijger is gekozen. Het duurt nog even voordat 

Limphilex wordt georganiseerd, 
maar ik kan u nu al het ontwerp 
laten zien van het bijzondere 
poststempel dat bij PostNL 
is aangevraagd. Het stempel 
is nagenoeg identiek aan dat 
van 2010. Limphilex 40 is nu 
 Limphilex 44 en de gebruiks-
datum is 31 oktober en  
1 november 2015.

Op 18 mei waren er maar 
liefst drie eerste KLM-
vluchten waarvoor aero-
philatelistische vereniging 
De Vliegende Hollander 
stempels heeft aangevraagd 
bij PostNL. KLM vliegt naar 
drie nieuwe bestemmingen 
als onderdeel van de nieuwe 
zomerdienstregeling. Belfast 

is de veertiende bestemming 
in het Verenigd Koninkrijk en 
de eerste in Noord-Ierland 
waarop KLM vliegt met een 
rechtstreekse lijndienst. 
KLM vliegt naar George Best 
Belfast City Airport. Na War-
schau is Krakau de tweede 
bestemming in Polen waarop 
KLM vliegt met een recht-
streekse lijndienst. Montpel-
lier is KLM’s zesde bestem-

ming in Frankrijk met een 
rechtstreekse lijndienst. Air 
France vliegt vanuit de beide 
Parijse luchthavens Charles 
de Gaulle en Orly al langer 
op Montpellier. Twee eerste 
vluchten werden uitgevoerd 
met een Fokker F-70. Dat wa-
ren de bestemmingen Belfast 
en Montpellier. De vlucht 
naar Krakau werd uitgevoerd 
met een Embraer 190.

Philatelistenvereniging Groningen 100 jaar

Essen

Limphilex

samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Eerste vlucht stempelsNEDER
LA

NDSE STEM
P

E
LS

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

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
John Dehé

Juryzaken
Albert Haan

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

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

Bondsbibliotheek
Bibliothecaris
C.H.R.T. Weevers
Tel. 023-5353624
De bibliotheek is gevestigd
op het volgende adres
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Tel. 035-5412526
bibliotheek@knbf.nl
Openingstijden: elke
woensdag van 10 – 17 uur.
Extra zaterdagopenstellingen
3 oktober en 5 december 2015 
van 10 – 12 uur.

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

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

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

mailto:kees.verhulst@gmail.com
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Afb 1; grenzen van midden Europa begin september 1939. Bron: De terugkeer van 
Midden-Europa. Historische atlas 1914-1994. Uitgave; de Volkskrant 1994.

et verdrag van  Versailles 
van 1919 verlegde de 
grenzen in Europa. Voor 
Duitsland betekent dit dat 

Oost-Pruisen, met als hoofdstad Kö-
nigsberg, een Duitse enclave wordt, 
ingeklemd tussen de vrije stad 
Danzig, Polen en Litouwen (afb. 1). 

De geschiedenis
Op 1 september 1939 wordt Danzig 
bezet en op 4 september volgt de 
inval in Polen. 

De censuur wordt uitgevoerd in zogenoemde 
Auslandsbriefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in 
totaal 15 zijn geweest. Dit artikel behandelt de 
censuur in de Auslandsbriefprüfstelle Königsberg.
door Nico Bader

H
ABP Königsberg

Duitsland en de Sovjet-Unie hebben 
op 23 augustus 1939 een niet aan-
valsverdrag gesloten. Een geheime 
clausule in het verdrag noemt de 
verdeling van Europa in invloeds-
sferen. Voor Polen betekent dit 
een tweedeling in Duitse en Sovjet 
invloedssfeer. De Baltische staten 
(Estland, Letland en Litouwen) val-
len binnen de Sovjet sfeer. 
Duitsland valt in het voorjaar van 
1941 de Sovjet-Unie binnen en bezet 
onder meer de Baltische staten. 

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 2

Afb 2a+b; brief van Königsberg naar Nederland, verzonden op 9 september 1939. Op de voorzijde de censuurstempels typen a1 en c; op de achterzijde sluitstrook type 1.

Afb 3; typen censuurstroken 2 en 3 van ABP Königsberg. 

Deze gaan als Reichskommissariat 
Ostland deel uitmaken van het 
Duitse rijk. In het najaar van 1944 
worden de Baltische Staten door de 
Sovjet-Unie bezet en in januari 1945 
Oost-Pruisen. 

Drie perioden
Voor wat betreft de machtsuitoe-
fening in het te censureren gebied 
zijn er 3 perioden te onderscheiden
1e periode: van september 1939 
tot begin 1940. In deze periode zijn 
de Baltische staten nog onafhan-
kelijk. Al het postverkeer tussen 
Oost-Pruisen en het Ausland wordt 
gecensureerd. 
2e periode: van begin 1940 tot 
zomer 1941. De Baltische staten 
zijn bezet door de Sovjet-Unie. Alle 
post tussen Duitsland (Inland) en de 
Sovjet-Unie en de door de Sovjets be-
zette gebieden wordt gecensureerd. 
3e periode: van zomer 1941 tot het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
De Baltische staten zijn bezet door 
Duitsland, en dragen de naam Ost-
land. Ze staan onder Duits militair 
gezag en zijn postaal Ausland. Al 
het postverkeer tussen Duitsland 
(Inland) en Ostland wordt gecen-
sureerd (met uitzondering van de 
Dienstpost). 

De kenmerken
De zeer specifieke kenmerken welke 
in ‘Landsmann’ als categorie F 
vermeld staan (‘= ca 5 oder weniger 
bekannt, ab Euro 40’), worden niet 
meegenomen.  ABP Königsberg 

heeft de lettercode a.
De volgende kenmerken komen voor
1. censuursluitstroken
2. censuurstempels
3. censorkenmerken: stempel of 
handmatig
4. censuurkenmerken van afwijzing 
en verwijzing.

1. Censuursluitstroken
De volgende 4 types kunnen worden 
onderscheiden
1. Bruine neutrale stroken van  
10-15mm breed met de tekst; ‘Im 
Staatsinteresse geöffnet’.(afb 2)
2. Strook van 140 bij 40 mm waarop 
‘Geprüft’ of ‘Geöffnet’ en cirkel van 
ca. 35 mm diameter waarin het 
staatswapen (adelaar op lauwer-
krans waarin het hakenkruis) om-
rand door de tekst ‘Oberkommando 
der Wehrmacht’.(afb 3-5)
3. Rolstrook van 30 mm breed, 
waarop afwisselend ‘Geöffnet’ en de 
cirkel als genoemd onder 2, echter 
met diameter 25 mm, waarin de let-
tercode a is toegevoegd. (afb 3+6+7) 
4. Machinaal aangebrachte bruine 
strook zonder tekst en 20 mm breed 
welke is voorzien van diagonale of 
verticale ribbels. (afb 8+9) 
 
2. Censuurstempels
Censuurstempels komen in 3 typen 
voor
a. Handstempels; de cirkel waarin 
het staatswapen en een van de 
volgende teksten; 
1. ‘Auslandsnachrichtenprüfstelle 

Königsberg (Pr)’, 
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Afb 2a+b; brief van Königsberg naar Nederland, verzonden op 9 september 1939. Op de voorzijde de censuurstempels typen a1 en c; op de achterzijde sluitstrook type 1.

Afb 4a+b; brief van Litouwen naar Duitsland, verzonden op 25 mei 1940. Op de achterzijde sluitstrook type 2 (Geöffnet’) en censuurstempel type b2. 
Censorhandschrift voorzijde, links boven en rechts onder.

Afb 5a+b; brief van Duitsland naar Letland, verzonden op 14 februari 1941. Op de achterzijde sluitstrook type 2 (Geprüft) en censuurstempel type b2. 
Censorhandschrift voorzijde, links onder en boven; op de achterzijde rechtsboven.

Afb 6a+b; brief van Estland naar Duitsland, verzonden op 11 october 1940. Op de achterzijde sluitstrook type 3 en censuurstempel type b2. Censorhandschrift voorzijde, links boven.

2. ‘Obercommando der Wehrmacht’ 
met lettercode a.

Er zijn verschillen voor wat betreft 
de hoogte van de adelaar ten op-
zichte van de tekst. (afb 10)
b. Handstempels als onder a. 
waarbij de cirkel voorzien is van een 
zogenoemde Haube (hoed) waarin 
de tekst: ‘Geprüft’, en een van de 

volgende teksten in de cirkel
1. ‘Auslandsbriefprüfstelle 
Königsberg (Pr)’,
2. ‘Obercommando der Wehrmacht’ 

zonder punt, met punt of + -teken,
3. ‘Obercommando der Wehrmacht’ 

met lettercode a.
Er zijn verschillen voor wat betreft 
de hoogte van de adelaar ten op-

zichte van de tekst. (afb 10)
c. Tekststempels. Twee teksten 
komen voor: ‘Im Staatsinteresse 
geöffnet’ en ‘Von den Wehrmacht 
zugelassen’ (afb 2) 
d. Machinestempel op de sluit-
strook 4. Hier een opeenvolgend 
patroon in rood van: -adelaar-O K W 
-adelaar-GEÖFFNET- enzovoort. 

Onder GEÖFFNET staat de ABP let-
tercode a. (afb 8+9+11)
e. Doorloop handstempels. Dit zijn 
cirkels waarin de letter A met ABP 
lettercode ‘a’. Er zijn kleine variaties 
in het lettertype en de onderlijning. 
Verder worden ook de bovenstaande 
stempels (2a1, 2b1 en 2b3) als door-
loopstempel gebruikt. (afb 12+13)
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3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch.
Er is 1 hand-censorstempel bekend. 
Deze bestaat uit een 3-5 tallig getal 
in rood of zwart en komt voor op 
aangetekende post (afb 7+8)
De handmatige censorkenmerken 

komen in 3 verschillende vormen 
voor. Het betreffen getallen en/
of letters. Chemische censuur 
(penseel streken in lichte kleur, ter 
controle van tekst geschreven met 
onzichtbare inkt) op de briefomslag 
is schaars; op de briefinhoud komt 

het vaker voor.
4. Censuurkenmerken van 
afwijzing en verwijzing. 
Deze komen zeer weinig voor. Twee 
voorbeelden hiervan zijn de stempels 
met de tekst in rood:  ‘Ansichtskarte 
unzulässig’ en  ‘Ostland’ in kader.

Filatelistisch interessant
De geografische ligging, en de be-
perktheid van het te censureren ge-
bied, maken dat de omvang van het 
aantal poststukken met censuur-
kenmerken van ABP Königsberg 
niet bijzonder groot is (ten opzichte 

Afb 7a+b; aangetekende expresbrief van het door de Sovjet Unie bezette Litouwen naar Duitsland verzonden op 4 januari 1941. Op de achterzijde de sluitstrook type 3, 
censuurstempel type b2 en links onder een censor handschrift. Op de voorzijde censorstempel 931. 

Afb 8a+b; aangetekende brief van het door Duitsland bezette Estland naar Duitsland verzonden op 27 september 1943. Aan de linkerzijde de sluitstrook type 4; op de voorzijde censuurstempel 
type d. Op de voorzijde censorstempel 000759 en rechtsonder censor handschrift. Op de achterzijde linksonder een censor handschrift. In aantekenstrook Dorpat, de Duitse naam voor Tartu.

Afb 9a+b; dienstbrief van het door Duitsland bezette Letland naar Duitsland verzonden op 20 maart 1944. Duitstalige afstempeling Majorenhof Deutsche Dienstpost Ostland,  
maar geen Ostland postzegels. Majorenhof is de Duitse naam voor Majori, in Letland. Opmerkelijk is dat de Dienstpost Ostland gecensureerd is. Aan de linkerzijde de sluitstrook 
type 4; op de voorzijde censuurstempel type d.
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Afb 12; brief van Letland naar Duitsland verzonden op 20 Januari 1940. Op de voorzijde 
het doorloop censuurstempel  (identiek aan handstempel type b1).

Afb 13; aangetekende brief van het door Duitsland bezette Estland naar Duitsland, 
 verzonden op 9 augustus 1943. Op de voorzijde het doorloop censuurstempel type e.
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bel voor meer informatie 
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van bijvoorbeeld ABP Berlijn). 
Het aantal kenmerken is ook kleiner 
dan van bij andere ABP’s.
Wat ABP Königsberg filatelistisch 
bijzonder interessant maakt zijn 

onder meer de verschillende bezet-
tingen, de verduitsing van Baltische 
plaatsnamen en Sovjet stempels op 
Baltische post.
De waarde van een censuurstuk 

met censuurkenmerken van ABP 
Königsberg ligt hoger dan van 
andere ABP’s. Dit komt door de 
al genoemde kleinere aantallen 
en de verschillende bezettin-
gen. Het  tijdstip van verzenden 
is interessant en de Baltische 
plaatsnamen in de Duitse of Rus-
sische taal.

Afb 10; censuur handstempels resp. a1, a2, b1, b2 en b3 van ABP Königsberg.
Afb 11; machinestempel zoals toegepast 
op sluitstrook 4.

Bronnen
AGZ (Arbeitsgemeinschaft Zensurpost e.V.) 
Rundbriefe.
Arnold Engel, The Koenigsberg censor office, 
active in two wars. 
In: American Philatelic Congress Book 54, 1988 
p 71-86.
Horst Landsmann. Die Zensur von Zivilpost in 
Deutschland im 2. Weltkrieg. Ein Katalog der im 
2. Weltkrieg von den Auslandsbriefprüfstellen 
und anderen Zensurstellen in Deutschland und 
den besetzten Gebieten auf Zivilpost verwende-
ten Zensurvermerke. (2008)
Karl Heinz Riemer. Die Überwachung des Aus-
landsbriefverkehrs während des II. Weltkrieges 
durch deutsche Dienst stellen, Handbuch und 
Katalog, 2. unveränderter Nachdruck 2004.
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In het eerste deel (AFB 1 t/m 34) werd de ontwikkeling 
van de telecommunicatie beschreven aan de hand van 
uitvinders en hun uitvindingen. In dit tweede deel gaat 
het over de organisatie en betekenis van de UIT. 
door Dio Glaudemans

Organisatie, congressen 
en betekenis van de UIT

p 17 mei 1865, op de Telegraaf 
conferentie van Parijs, werd de ‘Union 
Internationale du Télégraphe’ (UIT) 
opgericht door 20 landen, waarvan 

een aantal al niet meer als zelfstandig land 
bestaat: Baden, Beieren, België, Denemarken, 
Frankrijk, Griekenland, Hamburg, Hannover, 
Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Pruisen, 
Rusland, Saksen, Spanje, Turkije, Württemberg, 
Zweden (inclusief Noorwegen) en Zwitserland. 

Organisatie
Vanaf 1868 had de UIT een kantoor dat 
gevestigd was in Bern, Zwitserland (afb 35). 
Het begon met slechts drie stafmedewerkers. 
In Bern is ook het UIT-monument te vinden 

O

150 jaar internationale telecommunicatie unie (uititu) 2

(afb 36), dat door Japan op de postzegel 
werd gezet ter gelegenheid van 75 jaar Japans 
lidmaatschap van de UIT (afb 37). Omdat 
radio en telefoon steeds belangrijker werden, 
heeft men op de UIT conferentie van Madrid 
in 1932 besloten om de naam te wijzigen in 
‘Union Internationale des Télécommunicati-
ons’, waarbij de afkorting UIT behouden kon 
blijven. Tegenwoordig gebruiken we meestal 
de Engelse naam ‘International Telecommu-
nication Union’ (ITU). In 1947 werd de ITU een 
onderdeel van de Verenigde Naties als gespe-
cialiseerd agentschap en daarvoor werd het 
kantoor in 1948 naar Genève verplaatst, eerst 
in het Palais Wilson, later in een eigen gebouw 
(afb 38). Er zijn niet alleen 193 landen lid van 

de UIT, maar ook 700 bedrijven en instellin-
gen. Als laatste is Zuid-Soedan toegetreden 
in 2011. Vanaf 1958 heeft Zwitserland voor de 
ITU dienstzegels uitgegeven (afb 39). De ITU 
heeft 12 regionale kantoren, waarbij de CEPT 
fungeert als Europese afdeling (afb 40).

Betekenis van de ITU
Communicatie gaat niet vanzelf goed. Er zijn 
afspraken, standaards en (elektronische) pro-
tocollen nodig voor een goede werking. Dat is 
het terrein van de ITU. Radiofrequenties wor-
den door de ITU uitgedeeld aan de lidstaten, 
vandaar dat de hele wereld er belang bij heeft 
om lid te zijn. Het opstellen van standaarden is 
een heel proces waarbij diverse belangen een 
rol spelen. De uiteindelijke besluiten daarover 
vinden plaats op de congressen. 

Congressen
De algemene congressen van de ITU he-
ten ‘Plenipotentiary’ wat ‘gevolmachtigd’ 
betekent. De afgevaardigden van de lidstaten 
hebben dus volmacht om besluiten te nemen. 

Afb 35: Aangetekende dienstbrief uit Guatemala 1938 van het Directoraat van 
Elektrische Communicatie met driehoekige dienstzegels. De brief is gezonden 
aan de UIT in Bern. Zwitserland wordt niet eens vermeld in het adres.

37
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38
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In 1952 werd het congres in Buenos Aires 
(Argentinië) gehouden. Er was alleen een 
frankeermachine (afb 41) aanwezig tijdens 
het congres. Argentinië had destijds de logis-
tiek niet op orde en de congrespostzegels 
kwamen pas twee jaar later (afb 42). Van 
veel congressen zijn geen speciale zegels 
of stempels te vinden. Van wat er wel is, kan 
hier slechts een gedeelte vermeld worden: 
Torremolinos 1973 (afb 43), Nairobi 1982 
(op een zegel uit Mongolië, afb 44), Nice 
1989 (afb 45), Marrakech 2002 (afb 46). Op 
het laatste congres in Busan (Zuid-Korea) 

in 2014 (afb 47) werd Houlin Zhao uit China 
gekozen tot 19de secretaris-generaal van de 
ITU. Hij heeft een mandaat voor vier jaar.

Commissies van de ITU
In de tabel zijn de commissies van de ITU 
opgenomen. De ‘F’ van CCIF is van het Duitse 

Afkorting Naam periode Afbeelding

CCIF Comité Consultatif International Téléphonique 1924-1956 afb 49,50

CCIR Comité Consultatif International des Radiocommunications 1927-1992 afb 51,52

CCIT Comité Consultatif International Télégraphique 1925-1956 afb 53

CCITT Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique 1956-1992 afb 54

ITU-D Telecommunication Development Sector 1992
ITU-R Radiocommunication Sector 1992
ITU-T Telecommunication Standardization Sector 1992

40 41

43

42

44
46 45

47 48
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‘Fernsprecher’ (telefoon), om onderscheid 
te kunnen maken met de CCIT. In 1949 werd 
in Parijs een gezamenlijk congres gehouden 
van CCIF en CCIT (afb 48). In 1956 zijn CCIF 
en CCIT gefuseerd tot CCITT. Elke commissie 
houdt weer eigen congressen, die tweemaal in 
Nederland zijn gehouden (afb 50,53). In 1992 
vond een reorganisatie plaats waarbij de ITU 
voortaan drie sectoren heeft. ITU-T houdt zich 
ook bezig met Internet.

Logo’s
Het eerste logo van de UIT verschijnt in 1947. 
Het symboliseert de snelheid van de wereld-
wijde communicatie. Oorspronkelijk was er 
een tekstring rondom de wereldbol (afb 39). 
Het logo bestaat in meerdere talen, waarbij 
Chinees (afb 55). Enkele landen maken er 
een rommeltje van door zelf maar een logo te 
verzinnen, zoals Ethiopië en de Nederlandse 
Antillen (afb 56 en 57) en helaas zijn dat niet 
de enige foute logo’s op postzegels. 

Kabel of satelliet
De eerste communicatie satelliet, de Echo-1 
uit 1960, was niet meer dan een bol van 
reflecterend materiaal. Gedurende een paar 
minuten, als de satelliet overvloog, kon men 
berichten overbrengen over grote afstand. 

Tegenwoordig worden communicatiesatel-
lieten in een stationaire baan gebracht. De 
satelliet draait dan even snel om de aarde als 
de draaiing van de aarde, en daardoor neemt 
de satelliet een vaste positie aan de hemel 
in. Een Russisch blokje uit 1993 (afb 58) 
geeft het proces goed weer: een zendmast 
geeft een signaal door aan een communi-
catie satelliet en die geeft het door aan een 
grondstation met schotelantenne. Overal ter 
wereld zijn grondstations te vinden (afb 59). 
Een telefoonverbinding via een satelliet heeft 
soms een merkbare vertraging, vandaar dat 
er nog steeds onderzeese kabels worden aan-
gelegd (afb 60), tegenwoordig van glasvezel. 
Er zijn zelfs speciale schepen om kabels te 
leggen (afb 61), waarbij de kabel in de zeebo-
dem wordt ingegraven om beschadiging door 
visserij te voorkomen.

Nog een stukje historie
Omdat de oudste dingen vaak heel boeiend 
zijn, kan ik het niet laten hier nog even terug 
te keren naar de historie van de telegraaf.
Nederlands Indië gebruikte speciale sluitstro-
ken voor telegrammen (afb 62).
Wat te doen als er nog geen verbinding is 
en er moet toch een telegram verzonden 
worden? Muntok, op het eiland Banka, was 

in 1888 nog niet aangesloten. Een telegram 
werd eerst per aangetekende post naar 
Weltevreden gezonden, waar het kon worden 
overgeseind (afb 63). Dat kostte twee dagen 
extra. 
Het telegraafkantoor Dordrecht had in 1902 
een toestel op het dak (afb 64) bedoeld voor 
het draadloos overseinen. Inmiddels zijn 
zulke apparaten overal verdwenen, behalve in 
Kerkrade.

150 jaar ITU
17 mei, de dag dat de UIT werd opgericht in 
1865, wordt jaarlijks gevierd als dag van de 
Telecommunicatie (afb 65). De ITU hield 
dit jaar op 17 mei in Genève een jubileum-
congres. Veel landen geven zegels uit voor 
150 jaar ITU, waarbij Moldavië de eerste is 
(afb 66).

Bronnen
• Website van de ITU: www.itu.int
• Website van de CEPT: www.cept.org
• Diverse artikelen van Wikipedia
• Eigen verzameling (enkele malen wordt 
slechts een detail van een poststuk afgebeeld, 
maar denk niet dat ik een vandaal ben en 
poststukken kort knip, want alleen de scan 
wordt bijgesneden)
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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N L Papier van 
Harrison and Sons

inds 1970 is bij de aanmaak van Neder-
lande postzegels papier gebruikt dat 
afkomstig is van Harrison and Sons. In 
het maartnummer van Stanley Gibbons 

Stamp Monthly schrijft Glenn Morgan hierover: 
‘Harrison & Sons Involvement with Stamp 
Papers‘.
In de fabriek van H&S in High Wycombe werd tot 
in 1971 papier slechts gegomd en gesatineerd 
[calendering] ofwel gecoat voordat de postzegels 
erop werden gedrukt ten behoeve van het Ver-
enigd Koninkrijk (en enkele Gemenebest landen). 
Vanaf 1971 is H&S ook postzegelpapier gaan 
exporteren voor andere postadminstraties dan 
de Engelse. PTT-Post was hier vanaf het begin bij.
Het papier werd aan H&S onbewerkt aangeleverd 
door diverse papierfabrieken.
Enkele bekende namen: Wiggins Teape, Samuel 
Jones (in 1969 opgenomen in WT), Henry&Leigh 
Slater (Bollington, Cheshire; als dochter van 
Inveresk Paper Company, Cheddleton; in 1981 
weer verder als Coated Papers Ltd in Bollington), 
Coated Papers Ltd, in 1984 overgenomen door 
Tullis Russell.
Met name de papierfabrieken van Wigggins 
Teape (in Ivybridge en St. Mary Cray) en Samuel 
Jones (diverse locaties) waren tot 1970 de voor-
naamste leveranciers van H&S.
Na 1970 waren het 3 nogal onbekende Engelse 
papierfabrieken en 1 Duitse papierfabriek die 
H&S voorzagen van papier: Yates Duxbury & 
Sons (in Bury; 1972-1981), Culter Guard Bridge 
(in St. Andrews, Schotland; 1972-2006), East 
Lancashire (in Radcliffe; 1981-1998) en Drewsen 
(Lachendorf; 1998→)
H&S werd in 1997 overgenomen door de La Rue 
voor wat betreft de drukkerij. Na 1998 nam Tullis 
Russell de papierverwerking over. 

De stortvloed van speciale uitgiftes voor 
Enge land op gecoat papier sinds 1962 en de 
post mechanische eisen gesteld aan de Machin-
uitgifte van 1967 maakt het niet verwonderlijk 
dat H&S inzette op innovatie en verwachtte meer 
van de nieuwere leveranciers. 

Waarom stilstaan bij al die fabrieken?
Vanaf de Kinderzegels van 1972 van Nederland 
hou ik me bezig met het Harrison papier en maak 
ik onderscheid aan de hand van het doorzicht 
respectievelijk aan de hand van de eigenschap-
pen van de coating en met name de zogenoemde 
‘glansdiagonalen‘. (In een van de komende 
rubrieken Nederland zal nader worden ingegaan 
op het begrip ‘glansdiagonalen‘).
Voor het doorzicht zijn dus de papierfabrieken 
verantwoordelijk en voor de glans en de coating 
Harrison&Sons. Beide bronnen zijn dus even 
essentieel.
H&S leverde aan PTT-Post papier voor enkele 
zegels voorafgaand aan de pas echt belangrijke 
leveranties ten behoeve van de in 1972 volop in 
gang gezette productie van de emissie Juliana 
Regina. Vanaf dat moment bleek PTT-Post vast 
te zitten aan de leverancier Harrison and Sons. 
Speciaal gecoat rakeldiepdrukpapier voor de 
langlopende zegels en voor vele bijzondere 
uitgiften. Vanaf 1977 ook bijzondere uitgiften 
in offsetdruk. Alle papier met fosforescentie-
substanties in de coating.
Als alternatief werd enkele malen tot 1977 
gebruik gemaakt van Cellokote of Basso papier. 
Daarna werd nog een oude voorraad opgemaakt. 
In 1981 Exportzegels op Cellokote papier.
Alle langlopende emissies – Juliana Regina 
[1972-1980 lage waarden, 1981 hoge waarden –, 
cijfertype Crouwel [1976-1981] en Koningin 

S

Beatrix Struycken [1981-2001] zijn gedrukt op 
papier van Harrison & Sons. Een poging om iets 
anders te proberen met papier van Coated Papers 
Ltd liep uit op een mislukking toen bleek dat de 
groene inkt van de 55c Crouwel bij bevochtiging 
losliet.
Na de invoering van zelfklevende zegels in 1995 
en het loslaten van de monopoliepositie van Joh. 
Enschedé (1998) was het snel voorbij, niet in het 
minst door de ondergang van H&S zelf. Tullis Rus-
sell Coatings werd de facto de nieuwe hofleveran-
cier voor zo goed als alle Nedelrandse postzegel-
producties of deze nu in Engeland of in Nederland 
plaatsvonden. Fosforescentie in de coating werd 
grotendeels vervangen door fosforbalken gedrukt 
op de zegels met als laatste uitzondering de lang-
lopende zegels Koningin Beatrix. Na een foutje bij 
de Koning Willem-Alexander zegels van 2013 was 
het echt voorbij met de 40 jaar lange traditie van 
Engels papier met fosforescentie in de coating. 
De wijze van coating aanbrengen van H&S was 
gedurende die periode vrij constant.
Ongeacht hoe het basispapier was qua opper-
vlaktestructuur en doorzicht, was er bij het papier 
voor rakeldiepdruk altijd sprake van parallel aan 
de papierlooprichting lopende lange inkervingen, 
met een onderlinge afstand van circa 1mm. Bij 
het papier voor offset was niets extra te zien. 
Slechts dat de optische indruk minder wit was. 
Voor plaatdruk [1979 Unie van Utrecht en 1985 
Blindengeleidehond] werd telkens een aparte 
papiersoort gebruikt. 
De inkervingen zijn specifiek voor het H&S papier. 
Niet alleen voor Nederland maar ook bij België, 
Mexico en diverse andere landen, en natuurlijk bij 
het Verenigd Koninkrijk zelf. (afb. 1) 
Wat bij de Nederlandse zegels in rakeldiepdruk 
opvalt zijn de enkele uitzonderingen van het Har-
rison papier zonder inkervingen. Alle in de periode 
van eind 1982 tot in 1984.
Bij de cijferzegels ontwerp Crouwel zijn het de 10c 
L/R 1 en A, de 25c, de 50c en de 60c; de 5c uit 
postzegelboekje 27a en 27b.
Bij de 70c Koningin Beatrix ontwerp Struycken 
cylinder L/R2, de rollen en postzegelboekje 27a 
en 27b (in combinatie met de 5c Crouwel); de 1G 
met cylinder L/R 4 en rollen; de 2G in rollen.
Tevens de Europazegels van 1984 in loketvellen. 
(afb. 2)
Bij de zo net genoemde zegels zijn de glans-
diagonalen overwegend -70/25 graden. (afb. 3)
In al die tijd is slechts eenmaal papier van een 
andere Engelse fabrikant geprobeerd.
Bestelling 806 van 1 juni 1987 voor de 55ct Crou-
welzegel is voor een groot deel gedrukt op papier 
van Coated Papers Ltd (CPL), voor de rest op 
papier van Harrison and Sons. Gebruikt is  cilinder 
L/R 2 met een bijgegraveerde schuine balk boven 
zegel 10 van het linkervel. Drukrichting is R, 
met scheerperforaat op de Goebelpers, datum 
akkoord op de modelvellen: 6 oktober 1987. 1e 
aflevering 14-10-87 [HS] en 13-01-88 [CP], aantal 
vellen gaaf 257.306 [HS] en 163.910 [CP].
Het CPL papier zal – afgezien van het destruc-
tieve testen met vocht – alleen te herkennen zijn 
door het af te zetten tegen de bovengenoemde 
kenmerken van het Harrison papier. 

1

2 3
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Happy Love
In 2014 werd gelijklopend met de ‘Happy Stamps‘ een 
proef gedaan met speciale gelegenheidsstrips. Eerste 
aanleiding waren de goede vooruitzichten voor de Rode 
Duivels bij het WK Voetbal in Brazilië. 
In oktober 2014 werd er een kortstondige pilot uit-
gevoerd met 5 strippen: Happy Love, Happy Baby, This is 
Belgium, Puppies en Horizons waarvan ik helaas te laat 
op de hoogte was om deze te bemachtigen. (2)

Daarentegen zijn sinds 2 maart 2015 8 nieuwe strips van 
5 in verpakkingen van telkens 2 strips [in totaal 10 zegels 
per verpakking] voor 8.20€ in omloop: Happy Love, 
Happy Baby, Horizons en Puppies. In de beide eerste 
sets twee verschillende strips van 5 met dezelfde zegels, 
in de beide laatste sets zijn alle zegels verschillend. 
De bedoeling is dat na zo‘n 3 maanden telkens een van 
de twee motiefreeksen vervangen worden door andere 
motieven. (3)

De grote verrassing – en daarmee is ook een onverwach-
te impact op de filatelie ontstaan – is dat waar tot voor 
kort de afbeelding op een afscheurbare tab zat (4), het 
scheurperforaat nu is verwijderd. (5) Het is slechts één 
breed zegel. Het idee erachter is dat vaak de gebruiker 
het ‘lelijke‘ logo er afscheurde en slechts de tab op de 
enveloppe plakte! En een tab alleen is geen frankering.
We hebben er nu 24 nieuwe Belgische postzegels bij 
gekregen. Hoe de catalogi daarmee gaan omspringen 
is nog volkomen duister en ook verzamelaars die niet 
alert hierop zijn dreigen een incomplete verzameling 
te krijgen.

Van de Happy Love, Happy Baby, Puppies en de Horizon-
motieven zijn er in ieder geval twee varianten: met 
scheurperforaat – uit de pilot – en nu dus de definitieve 
versie.
Overigens is het papier veel gladder en glanzender dan 
voorheen. In alle gevallen worden de stickervellen vooraf 
voorzien van een perforaat door de in Schaan, Liechten-
stein gevestigde drukkerij Gutenberg. 

In Nederland waren de wenskaarten 
van Hallmark, met bijgesloten zegel, 
uit de schappen verdwenen in het het 
afgelopen najaar. Thans zijn ook in 
België de Hallmark-kaarten plus zegel 
uit de schappen van de postkantoren 
verdwenen. De eveneens al aanwezige 
wenskaarten van Editor met zegels 
erbij zijn er nog wel, zij het dat er van 
die kaarten een nieuwe serie in gebruik 
genomen is en ook de prijs omhoog is 
gegaan van 3.25 naar 3.45€.
Waren de zegels in Nederland altijd 
van het vastkader-type, in België is het 
steeds een frankeergeldige post zegel – 

die overigens niet beschikbaar was! – 
met een smalle of brede tab links 
daarvan waarop de afbeelding zoals die 
ook op de wenskaart stond.

Bij Hallmark zijn steeds diverse series 
[van 36] in omloop geweest. Ook met 
de zegeltypes van vóór die met het 
Bpost-logo. De laatste jaren kwamen in 
november ook de kerst- en nieuwjaars-
kaarten uit met speciale tabs.
Behalve de Hallmark- en de Editor-
zegels  waren sinds september 2011 
de ‘Happy Stamps‘ in de postkantoren 
verkrijgbaar in strips van 5. (1)
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ver het algemeen zijn zij neutraal 
van toon, maar soms worden ze 
gebruikt voor politieke of nationalis-
tische doeleinden. Zelfs de neutrale 

onderwerpen kunnen bij nader inzien bedekte 
politieke toespelingen tonen. Dat soort afbeel-
dingen kan dan al gauw worden omschreven 
als: ‘spannende postzegels’ 

Nicaragua-Honduras
Wist u bijvoorbeeld dat er om een zegel van 
Nicaragua (1.1937, Yv Air166-172) uiteindelijk 
in 1969 een kleine oorlog met Honduras ont-
stond? Dat kwam doordat Nicaragua in 1937 
een zegel had uitgegeven met daarop een stuk 
‘betwist gebied’ dat zij op de zegel maar gelijk 
bij hun land hadden getrokken. De oorlog 
duurde 100 dagen en wordt de ‘Voetbaloorlog’ 
genoemd. Natuurlijk ging het daar niet om, 
maar betrof het een economische kwestie. Dat 
het de ‘voetbaloorlog’ wordt genoemd, komt 
omdat het conflict zich afspeelde tijdens het 
WK van 1970 in de VS. 
Maar er zijn meer van dergelijke zegels. Dat 
is soms het geval als er een kaart op de zegel 
voorkomt. En, als de grenzen op die kaart niet 
helemaal vaststaan, heb je al gauw de poppen 
aan het dansen.

Pakistan-India
Dat is bijvoorbeeld het geval met een Pakis-
taanse serie uit 1960 (2. Yv 109-112), waar het 
sinds de oorlog van 1947 bestreden gebied 
Jammu & Kashmir is aangegeven volgens 
de Pakistaanse opvattingen, terwijl India het 
meeste van dit gebied als van hen claimt. Deze 
opvatting wordt ondersteund door een reso-
lutie van de VN, maar Pakistan weigert zijn 
troepen terug te trekken uit het deel dat door 
hen wordt gecontroleerd. Maar het conflict 
heeft nog veel meer onopgeloste kanten. 

Guatemala-Belize
Hoewel Guatemala in 1935 al eens een zegel 
hadden uitgegeven waarop Belize als afzon-
derlijk land stond aangegeven, bestonden 
zij het toch in 1939 Belize (Brits Honduras) 
op de zegel (3a. 1935-36 Yv 278; 3b. 1939 Yv 
303), maar in zijn geheel in te lijven. Sinds die 
tijd bestaat er dus een conflict tussen beide 
landen. In 1973 werd Belize onafhankelijk en 
uiteindelijk in 1989 erkend door Guatemala. 
Toch begon de claim op Belize’s land in 1999 
weer, wat leidde tot een schietpartij. Uiteinde-
lijk is sinds 2008 het Internationale Hof van 
Justitie gevraagd een oplossing te zoeken, 
maar die is tot nu toe niet gevonden.

Op postzegels zien we een grote variatie aan afbeeldingen variërend 
van koningen, gezagsdragers, manifestaties, herdenkingen, geleerden 
en militaire onderwerpen, tot natuurseries en kindertekeningen. 
door John Beenen

O
Spannende postzegels

Venezuela-West-Guyana
Venezuela toont op een serie zegels uit 1965 
(4. Yv 728-730) zijn oude aanspraken op een 
gedeelte van West-Guyana. Dat deden ze nog 
eens op een serie van 14 luchtpostzegels uit 
1970 (5a-c. Yv 993-1006) en enkele latere 
uitgiftes. Die aanspraken zijn al flink oud.
Op de zegels tonen zij een kaart uit 1827 
waarop hun aanspraken al tot uiting zouden 
komen. De Venezolanen claimen het gebied 
tot de Essequibo rivier, de Britten hadden 
andere opvattingen. Onder druk van de Ame-
rikaanse President Cleveland, op handen van 
Venezuela, boog van 1887-1904 een arbitrage-
commissie zich over het geval. De claim van 
Venezuela kon niet hard worden gemaakt en 
de Britten kregen min of meer hun zin. 60 jaar 
later vonden de Venezolanen toch weer dat zij 
niet terecht behandeld waren. 

Dominicaanse Republiek-Haïti
Een interessant voorbeeld is ook een zegel van 
de Dominicaanse republiek die in 1900 een se-
rie gewone zegels (Yv 93-101) en in 1928 een 

luchtpostzegel (6. Yv 1) waarbij de grenslijn 
met Haïti een flink aantal kilometers in de 
richting van Haïti was opgeschoven. Een fraai 
voorbeeld van landjepik van de zowel in poli-
tieke, militaire als economische zin superieure 
Dominicaanse Republiek. 

Ierland-Noord-Ierland
Landjepik komt bewust of onbewust meer 
voor op zegels. 
U kent ongetwijfeld allemaal wel de gewone 
zegels van Ierland van 1922-24 (7. Yv 40-43) 
Misschien is het u nooit opgevallen, maar 
Noord-Ierland staat er niet op. Het hele eiland 
lijkt Iers. En dat was het op het moment van 
uitgifte niet meer. In 1920 werd Ierland in feite 
onafhankelijk en werd het noordoostelijke deel 
bij Engeland gevoegd. Maar veel Ieren waren 
het daar niet mee eens. Dat werd het begin 
van de langdurige burgeroorlog. 

Bolivia-Chili
Ook kennen we de zegels van Bolivia uit 1935 
(8a+b. Yv 190-203, 204-211).
Op deze oudere zegels staat de Atacama 
woestijn in het noordwesten weliswaar niet 
als behorende tot Bolivia op de kaart, maar de 
aanspraken waren er niet minder om.
Dat leidde van 1879-1883 tot een echte oorlog 
‘de Salpeteroorlog’ (War of the Pacific) met 
Chili en Peru. Bolivia verloor en moest het 
gebied aan Chili afstaan. 
De Atacama woestijn is het droogste gebied 
op aarde, ligt op een hoogte van ongeveer 
600 m en is ongeveer 100.000 km2 groot. 

1
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Menselijk leven is er vrijwel onmogelijk, maar 
er wordt mijnbouw bedreven en wel van natri-
umnitraat, toen een grondstof voor kunstmest 
en nu voor salpeterzuur en explosieven. On-
dertussen is het gebied ook van belang voor 
de winning van veel andere mineralen zoals 
koper, goud, zilver, ijzer, boor en lithium. In het 
gebied staan ook belangrijke observatoria. 
Later heeft Chili Bolivia nog wel eens een 
nauwe doorgang naar de Grote Oceaan aange-
boden, maar daar is uiteindelijk niets van ge-
komen. Wel wordt de Bolivianen op dit traject 
doorgaans weinig meer in de weg gelegd. 

Bolivia-Paraguay
En dat is niet het enige grensconflict van 
Bolivia. Dat gebied staat wel op de kaart van 
Bolivia, maar ook op die van Paraguay. Aan de 
zuidoost zijde van het land ligt er een gebied 
dat de Gran Chaco wordt genoemd. Na een 
oorlog die duurde van 1932-1935 viel dit aan 
Paraguay toe, maar pas in 2009 werd hierover 
het verdrag ondertekend. Het gebied werd 
betwist omdat er vermoedelijk aardolie in de 
grond zou zitten. Enkele jaren later bleek dat 
dit niet het geval was. Ook zou Bolivia zich 
daarmee toegang verschaffen tot de Rio Pa-

raguay en daarmee tot de Atlantische Oceaan 
(9a+b. Paraguay 1923-4, Yv 245-7; 1932-36, 
Yv 333,334). 

Ethiopië-Erithrea
En nog is het niet afgelopen met de conflic-
ten. Tussen 1997 en 2000 braken er diverse 
schermutselingen, oorlogen zo u wilt, uit 
tussen Eritrea en Ethiopië. Uiteindelijk werd 
het conflict in 2002 door het Internationale 
Hof van Justitie beslist; Sommige delen vielen 
Eritrea toe, andere delen aan Ethiopië. In 
principe ging het conflict om een toegang 
voor Ethiopië naar zee, de haven Assab. Maar 
een zegel van Ethiopië uit 1952 (10. Yv 319) 
annexeert geheel Eritrea. Het conflict laait tel-
kens weer op daar beide partijen de beslissing 
van het Hof aanvechten.

Namibië
In Afrika zijn er natuurlijk wel meer gebie-
den waar conflicten heersen, maar meestal 
worden die niet op zegels uitgevochten. In 
Namibië is er één gebied dat mede door 
zijn merkwaardige ligging aanleiding geeft 
of heeft gegeven tot strubbelingen. Dat is 
de  Caprivi Strip, ook bekend onder andere 
namen en sinds 2013 herdoopt in ‘Zambezi 
Region’. Het is een nauwe doorgang vanuit 
Namibië tussen Angola en Botswana door 
naar de  Zambezi rivier. Het heeft een lengte 
van 450 km en is 32-105 km breed. Het gebied 
bevat mineralen.
Hoewel op dit moment geen punt van dispuut 
tussen de buurlanden is het wel van stra-
tegisch belang. Mede daarom werd vanaf 
1976 een soort zelfbestuur voor dit gebied 
gecreëerd, maar het blijft er onstabiel. Een 
mooie serie van Zuidwest-Afrika, nu dus 
Namibië, toont in een van de zegels de strip 
(11. SWA 1986 Mi 596/9). 

Israël
Een goed voorbeeld van een wat versluierde 
spannende zegel is ook deze door zijn rustieke 
schaapjes onschuldig lijkende zegel van Israël 
(12. 1973, Yv 464) waarop de berg Hermon is 
afgebeeld. Deze ligt op de grens van Libanon 
en Syrië. Maar de zuidflank strekt zich uit tot 
in het door Israël in 1967 bezet gebied van de 
Golan Hoogvlakte. Deze vlakte hoort officieel 
eigenlijk nog steeds bij Syrië. Gezien de poli-
tieke discussie daaromheen een interessante 
zegel zeker als we weten dat hij maar zes jaar 
na de bezetting is uitgegeven. Dat gebeurde 
overigens zeer subtiel in een grote serie van 
andere natuurgebieden in Israël.

Israël is toch het onderwerp van een flink aan-
tal politieke postzegels omdat veel Arabische 
Staten de staat niet erkennen en kiezen voor 
Palestina
Koeweit (1967 Yv 360-1), Libië (1970 Yv 356-8), 
Maleisië (13.1978 Yv 182,3), Bangladesh (1980 
Yv 146), Pakistan (1981 Yv 535), Irak (1977 
Yv 825), Iran (1980 Yv 1801-2), UN (1981) 
en verder tussen 1948 en 1967 opdrukken 
 ‘Palestine’ op zegels van Egypte en Jordanië.
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Verder hebben Syrië en Jordanië in de loop 
van de jaren een flink aantal herdenkings-
zegels uitgegeven, waarbij zij steun geven 
aan de Palestijnse gedachte: Jordanië 1964 
Yv 435-9, 1970 Yv 599-628, 1973 Yv 740-2, 
1973 Yv 763-6, 1963 Yv 1092-6, 1984  
Yv 1130-2 en ook nog 1991 en 2001; Syrië 
1960 Yv 138-9, 1961 Air Yv 176, 1965 Yv 198-9, 
1968 Yv 235-7, 1970 Air Yv 388-9, 1973 
Yv 371-2, Yv 1977 507-8, 1982 Yv 684. Ook 
over de Palestijns-Israëlische intifada zijn 
een groot aantal zegels verschenen onder 
andere van:Irak, Iran, Jordanië, Libië, Mauri-
tanië, Marokko, Qatar, Syrië, Tunesië, U.A.E.

Argentinië
Maar de meest bekende voorbeelden van 
aanvechtbare zegels blijven toch die van 
Argentinië, waarbij zij de Falkland Eilanden 
als het hunne beschouwen en Islas Malvinas 
(de naam stamt af van de Franse plaats 
Saint-Malo) noemen. Daar beginnen ze al 
vroeg mee in 1829 met hulp van de Duitse 
avonturier Don Luis Vernet. Van 1833 werden 
de eilanden Brits. In 40-er jaren haalde 
Argentinië zijn claim weer uit de kast met 
de overbekende zegels (1947 Yv 485/6 
en 14. 1950 Yv 512). Op die zegels staan 
overigens ook al hun territoriale aanspraken 
op Antarctica. In 1964 (15a+b.1964 Yv 682/3, 
15c. Yv AIR 97), 1966 (15d. Yv AIR 112) en 
1968 (Yv 806-8) benadrukten zij hun aan-
spraken op de Malvinas nog eens.
Uiteindelijk resulteerde het geschil in de 
Falklandoorlog van 2 april-20 juni 1982 met 
Groot-Brittannië. Gewonnen door Engeland. 
Ook dat leidde tot enkele zegels (o.a. 16. 1982 
Yv 1288; opdruk op 1981 Yv 1280) met de op-
druk ‘Los Malvinas son Argentinas’. De claim 
van Argentinië bestaat nog steeds. 
Daarover gaven ze in 1994 een serie uit die 
het dierenleven op de Maldivas toont, een 
subtiele manier om hun aanspraken nog 
eens te onderstrepen (Sc 1839-42).
Ik zei al dat Argentinië ook aanspraken maakt 
op delen van Antarctica en wel de eilan-
dengroepen Zuid-Georgië en de Sandwich 
Eilanden, die tot dusver een Brits protec-
toraat zijn. Dat deden ze met de uitgiftes 
(15a+b.1964 Yv 682/3).

Maar ook de Engelsen tonen hun aanspraken 
in series van de Falklands (17. 1944, Yv 33-41) 
en de eilandengroepen South Georgia en 
de zuidelijke Sandwich eilanden (18. 1963-9 
Yv 10).

Zuid-Korea-Japan
In 1953 gaf Zuid-Korea 3 eenvoudige zegels 
uit waarop de Liancourt Rocks (Koreaans: 
Dokdo -Eenzame eilanden-); Japans: Takeshi-
ma (Bamboe eilanden) (19a+b. Yv 140-2).
De Liancourt Rocks liggen tussen Japan en 
Korea. De verzameling van zo’n 90 eilandjes, 
rotsen zo u wilt, stelt niets voor, maar ligt wel 
in rijke visgronden en bovendien zit er aard-
olie in de bodem. In 2004 gaf Zuid-Korea nog 
eens een paar onschuldig lijkende natuur-

series uit over deze eilandengroep (20. cirkel-
vormige zegel). Maar, pas op, die natuur wordt 
ook geclaimd door Japan. Bonje dus.
En dat is niet het enige probleem van Japan. 
Op ca. 300 km afstand van China, 400 van 
Japan en 70 van Taiwan liggen de om dezelfde 
reden betwiste eilanden de ‘Senkaku of Diaoyu’ 
eilanden. In 2012 gaven zowel Japan als China 
daar postzegels van uit, want beide mogend-
heden claimen die (onbewoonde) eilanden-
groep. Een strip uit Guinee-Bissau uit 2012 is 
kennelijk door de daar verblijvende Chinezen 
beïnvloed.

Antarctica
Tja, en dan Antarctica. Over het algemeen zijn 
de claims op het grondgebied van Antarctica 
duidelijk en in principe onbetwist. Slechts 
een deel in het noordwesten (gezien vanaf de 
Zuidpool) staat ter discussie en dan wel in 
hoofdzaak ten gevolge van claims van Argenti-
nië en Engeland. Deze claims hebben eigenlijk 
geen waarde, want op 23 juni 1961 trad in het 
kader van het Internationaal Geofysisch Jaar 
(IGY) het ‘Antarctic Treaty’ in werking en werd 
afgesproken dat Antarctica als wetenschappe-
lijk reservaat met rust zou worden gelaten en 
alleen voor vreedzame doeleinden zou worden 
gebruikt (21. USA 1991, Yv Air 123). Over dit 
verdrag bestaan in latere jaren ook veel her-

denkingszegels van andere landen.
Veel landen, waaronder Nederland, erkennen 
de claims op Antarctica niet. 
Toch leggen ook andere landen een claim op 
een basis onder andere: USA en Rusland (22). 
Uiteindelijk bezitten wel 30 landen ongeveer 
60 bases op Antarctica. 

Tenslotte claimden ook Duitsland (23. Neu 
Schwabenland 1939-1945, opdrukken op 
Duitsland 1933-36 M 512-28), Zuid-Afrika 
(24. 1947-1959, 1959 Yv 221) en Brazilië 
 (informele claim vanaf 1982, 1986 Yv 1790) 
ooit delen van dit gebied. 
De Duitse zegels komen in de Michel niet voor 
en zijn dus vermoedelijk cinderella’s. De hier 
afgebeelde zegel is een imitatie. 
Over Neuschwabenland deden na het 
beëindigen van WO II de meest fantastische 
verhalen de ronde, van vluchtroutes voor 
hooggeplaatste Nazi’s, onderaardse bunkers 
tot aliens aan toe. 

De vaststaande claims zijn: Koningin Maud 
land (Drottning Maud) in het Noorden van 
Noorwegen (25. 1958 Yv 378). In het oosten 
en zuidoosten ligt de aanspraak van Australië, 
Australian Antarctic Territory (26a+b. 1957 
Yv1), met in het zuidoosten een kleine taart-
punt van Frankrijk, TAAF (Terres Australes et 
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Antarctiques Françaises (27. Yv 155), Adélie-
land (1974 Yv 37; 28. 1968 Yv AIR 16a; 29. 1985 
Yv 112). In het zuiden ligt de Nieuw-Zeelandse 
claim, de Ross Dependencies (30. 1957 Yv 3) 
en het zuidwesten een niet opgeëist gebied, 
Marie Byrd land. Hier bestaan geen postzegels 
van, maar wel enkele afbeeldingen van de 
‘penguino’, namaakgeld.
De betwiste claims liggen in het westen en 
noordwesten waar drie landen min of meer 
hetzelfde gebied opeisen: Chili (31. 1947 
Yv 215/6), Argentinië met een aantal zegels uit 
de 60-er jaren van de vorige eeuw (o.a. 1960 
Yv 625; 32. 1964 Yv 682; 33.1968 Yv 806/08) 
en de UK (British Antarctic Territory). 
Voor postzegelverzamelaars is Antarctica een 
leuk (en groot) verzamelgebied met mooie 
series van pinguïns en vogels en zegels waar 
de kou vanaf straalt. 

Nog meer conflicten
Zoals ik aan het begin al opmerkte; postzegels 
zijn een heel goed medium om een land te 
promoten en de nationale opvattingen uit te 
dragen. Dat kan dus positief zijn, maar ook 
heel negatief zoals: Duitsland in en rond WO II 
met opdrukken op zegels van dat land of om-
gekeerd en Spanje ten tijde van de Spaanse 
Burgeroorlog van 1936-39. 
Een interessant weetje is dat ten gevolge van 
deze oorlog Spanje een Tsjechische post-
zegel, die het schilderij ‘Guernica’ van Picasso 
toonde, niet wilde accepteren (34. 1966 
Yv 1500).
Ook de Sovjet Unie en hun satellietstaten 
konden in de tijd van de Koude Oorlog goed 
overweg met propaganda op zegels.
Maar het kan ook subtieler, zoals ik al liet zien 
bij de Koreaanse en Argentijnse zegels waar 

onopvallende natuurzegels werden gebruikt 
voor een versluierde propaganda. 
Om zijn aanspraken op Cyprus te onder-
strepen gaf Griekenland in 1954 een serie uit 
(Yv 604-9) met daarop een grote vlek en op 
de achtergrond in kleine letters een tekst, 
waaruit het woord ‘Greece’ valt te destilleren.
En ook tussen China en Taiwan (toen nog For-
mosa geheten) was het hommeles wat blijkt 
uit een zegel uit 1947 (35. Yv 601-2) ter gele-
genheid van het 2e jaar van de herdenking van 
de terugkeer van Formosa. De zegel laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over en toont 
het eiland met daarop de vlag van China. 

En dan bestaat er nog het conflict tussen 
Spanje en Gibraltar, waardoor Gibraltar zich 
in 1968 genoodzaakt zag een aantal zegels uit 
te geven met de opdruk ‘Freedom’. Dat leidde 
weer tot protest van Spanje en een verbod 
voor Spaanse arbeiders in Gibraltar te werken.

Vlaggen
Een voorbeeld van het gebruik van vlaggen 
op zegels is een zegel uit Indonesië uit 1963 
(36. Yv 342), waar zij hun aanspraken op 
Irian-Jaya (Nieuw-Guinea) aangeven door de 
kaart van hun land te tonen met vlaggen aan 
beide zijden vanaf Atjeh in het noorden van 
Sumatra tot de grens met het Australisch deel 
van Nieuw-Guinea. Als we weten dat Irian-Jaya 
pas op 1 mei 1963 officieel aan Indonesië werd 
overgedragen, lijkt de zegel een dikke vinger 
aan het adres van de vroegere eigenaar, 
Nederland. 
Vlaggen en militaire uitingen zijn overi-
gens een geliefd onderwerp om nationale 
gevoelens te uiten, evenals monumenten 
van veldslagen of beroemde personen en 
gebeurtenissen. 
In 1944 werd door de VS een serie zegels 
uitgegeven met de vlaggen van naties die 
in WO II waren bezet. Daarbij vergaten ze in 
eerste instantie Korea en voegden die pas een 
jaar later toe. Verder werden de vlaggen van 
Estland, Letland en Litouwen en de bezetting 
door de Sovjet-Unie niet opgenomen. Vlaggen 
op postzegels geven al gauw problemen.
En dan praten we nog niet over de talloze 
cinderella’s uitgegeven ter promotie van een 
campagne, idee of organisatie (37,38).

De Krim, DNR
Nieuwe landen of gebieden laten niet na om 
meestal zelfs al in het eerste jaar van hun 
bestaan eigen zegels uit te geven. Soms zijn 
het overdrukken op zegels van hun oorspron-
kelijke heer (Russische republieken) soms 
nieuwe. 
Een heel recent omgekeerd voorbeeld zijn de 
nieuwe Russische zegels van de Krim (39,40). 
Daar zal de post nog een hele dobber aan 
hebben. Als we een brief uit de Krim ontvan-
gen met deze nieuwe zegels erop, moeten we 
dan strafport betalen? De Krim wordt officieel 
niet als Russisch erkend en er zouden dus 
Oekraïense zegels op moeten. Maar het zijn 
wel officiële Russische zegels: een dilemma?
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Dat is niet het geval met de zegels die de 
Republiek Donetsk (DNR) heeft uitgegeven 
(41). Die ‘staat’ wordt niet erkend, behalve 
misschien in Rusland. In postzegeltermen zijn 
dat dus cinderella’s.
En dat is steeds het geval met zegels van 
afgescheiden niet-erkende staten en staatjes, 
voldoende voor intern gebruik en voor de door 
hen gesteunde grote broer, maar internatio-
naal een cinderella en wat de gek ervoor geeft. 
Ik denk hierbij aan zegels van Koerdistan, 
Pridnestrovië of PMR (vroeger Transnistrië), 
de ‘micronations’, Nagorno Karabakh, West-
Sahara (Sahara Occ.), Abchazië, Zuid-Ossetië 
en al die andere Kaukasische afscheidingen en 
dus ook de Republiek Donetsk (DNR).
Het wachten is op (cinderella)zegels van de 
Islamitische Staat. 
Principieel geven zij zegels uit die op 
gespannen voet staan met de opvattingen 
van de vigerende overheid. Als zij daarnaast 
afbeeldingen bevatten die die overheid op een 
of andere manier pijn doen, komen zij al gauw 
in aanmerking te worden omschreven als 
 ‘spannende zegels’. 
Hoewel ik moeite heb gedaan de meeste 
conflicten op zegels op te sporen, ben ik er 
zeker van enkele te hebben overgeslagen. Als 
u die kent, mailt u ze mij, ik ben er blij mee. 
johnbeenen@planet.nl 
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Afb 11a. Het 
stempeltype 
Type B2 
(Hellrigl B15) 
dat werd 
gebruikt… 

Afb 11b. De 
vervalsingen 
uit 1938 als 
losse zegels

Afb 12. Aangetekende brief met stempeltype Hellrigll 15 ‘Phari to Lhasa’

Afb 13. Brief verstuurd uit Sealdah (India), voorzien van een gelegenheidsze
gel met aankomststempel GYANTSE 26 dec. 1953 Type B3, Hellrigl T 62). Bij 
overdracht naar het Tibetaanse postsysteem bijgefrankeerd met een paartje 
van de 2 Trangka en ontwaard met Shigatse type VIII (Hellrigl T41) en met het 
Tibetaanse postsysteem verder vervoerd.

Afb 14. Brief verstuurd uit Engeland in 1953 naar Gyantse. In Lhasa bijgefrankeerd met een 
2/3 Trangka, ontwaard met stempel type VIII en met het Tibetaanse postsysteem verder 
vervoerd naar de bestemming Gyantse.

n afb 10 toon ik u een brief waar 
ogen schijnlijk niets mee aan de hand 
is. Netjes gefrankeerd in Yatung en ge-
stempeld met het Yatung-Tibet-stem-

pel (Type B-2, Hellrigl B-15) op 4 mei 1945. De 
envelop is bijgefrankeerd met een Brits-Indisch 
zegel van 3½ anna’s omdat het naar het bui-
tenland verzonden moest worden (USA) en via 
het Brits-Indische postsysteem het UPU-gebied 
betrad en verder vervoerd moest worden. De 
envelop is niet aan de censuur ontkomen en is 
ongetwijfeld geopend geweest. Postaal lijkt hier 
dus niets mis mee. (afb 10) 
Echter: beide Tibetaanse zegels zijn vals 
(Waterfall vervalsing type I)! Het is een vroege 

In dit nummer het slot van een 
artikel waarin ik u meeneem 
naar de wetens waardigheden 
van twee emissies. 
door Ed Boers

I
Tibet als verzamelgebied [3]

vervalsing die al in 1938 bekend was. In eerste 
instantie werd verondersteld dat deze zegels 
echt waren. Er zijn een paar vellen in Pakistan 
opgedoken en deze gingen vergezeld van een 
aantekening waarin vermeld stond dat deze 
waren gekocht bij ‘Ding La & Co’, waarschijnlijk 
de maker of drukker ervan.
De laatste jaren is er meer bekend  geworden 
over de zogenoemde ‘directional hand stamps’. 
Zo dachten verzamelaars lange tijd dat de grote 
violette en rode afdrukken die op sommige 
brieven te vinden waren adres- of aanteken-
stempels waren. Het bleek echter een hulp-
middel voor de bezorging. Adresseringen van 
brieven uit die jaren (ook zelfs in de jaren ’50) 

weken volledig af van wat wij in het westen 
gewend zijn. Een adressering kan bijvoorbeeld 
zijn: ‘door de blauwe poort naast de trap’. Om 
er voor te zorgen dat bij dit soort adresserin-
gen op z’n minst de plaatsnaam duidelijk was, 
plaatste de postmaster daarom een ‘richtings-
stempel’. Hier stond de plaats van verzending 
en bestemming op. (afb 12)
Ten slotte toon ik nog enkele mengfranke-
ringen met de emissie van 1933: (afb 13 + 
afb 14)
En een voorbeeld van een halvering. Er 
zijn van de zegels van de emissie 1933 ook 
gebruikte zogenoemde kwarteringen bekend. 
(afb 15)

Afb 10. Natuurlijk filatelistisch, maar toch aardig. Hier een voorbeeld met 3 getande zegels 
op een brief, op de markt gebracht door Stanley Gibbons
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Afb 15. Brief verstuurd van Gyantse naar Lhasa met een 
halvering van de 2 Tranga salmon (ex. M. Mizuhara). Afb 16. ‘Privately perforated’ vel van de 1 trangka

Afb 17 a + b. Voor en achterzijde van de enige bekende Rbrief met een 4 trangka ‘rouletted’, verstuurd van Pharijong naar Kalimpong (India).

De ‘private’ tandingen
In de jaren ‘50, toen er nog weinig bekend was 
over de Tibetaanse filatelie, zijn er enkele (met 
name) Amerikaanse pioniers geweest die er alles 
aan deden om meer inzicht te krijgen in de pos-
tale geschiedenis. Onbekend maakte in dit geval 
bemind. Op mijn persoonlijke ‘heldenlijstje’ staan 
Armand Singer, Aron Binder, Arnold Waterfall, 
Haverbeck, H. Holmes, maar er zijn er meer. Con-
tact met Tibet was toen nog vrijwel onmogelijk. 
De eerste verzamelaars kwamen er al snel achter 
dat de getande zegels en voornamelijk velletjes 
zeldzaam waren. Zij deden verwoede pogingen 
hun contactpersonen te bewegen om getande 
zegels te bemachtigen. In de jaren ‘50 werd 
er in Tibet dus al gespeurd naar deze getande 
zegels en dit liet de Tibetanen niet onbewogen. 
De Singer naaimachines waren inmiddels niet 
meer voorhanden (waarschijnlijk kapot gegaan 
bij de vroegere perforatieactiviteiten), maar er 
werden weer enkele naaimachines via Indiase 
en Nepalese traders naar Tibet vervoerd. De 
Tibetanen gingen ijverig aan de slag en begon-
nen ongetande (echte) velletjes van tanding te 
voorzien. Deze tandingen worden aangeduid als 
‘privately perforated’. Er kan namelijk niet zonder 
meer worden gesproken over vervalsingen. De 
zegels zijn immers echt en het is tot op de dag 
van vandaag niet duidelijk of deze tandingen 
zijn aangebracht door privépersonen of door de 
‘posterijen’. Als men de Tibetaanse cultuur een 
beetje kent, blijkt dat over een strikte scheiding 
tussen privé-activiteiten en activiteiten verricht 
door officiële instanties anders wordt gedacht 

dan in onze westerse wereld. Naast de naaima-
chines werden ook andere methoden gebruikt. 
Een ervan was een houten rad met spijkers erop 
gemonteerd. Vermoedelijk heeft dit geresulteerd 
in de zogenoemde ‘pin-perforated’ of ’roulet-
ted’ zegels, waarover in de literatuur wordt 
gesproken. Er worden daarom door specialisten 
drie soorten onderscheiden: getand, privately 
perforated en rouletted. (afb 16+ 17)

Tot slot
Wil men serieus werk maken van Tibet, dan 
is goede literatuur onmisbaar. Het aantrek-
kelijke van de Tibetaanse filatelie is dan ook 
niet het vergaren van de losse zegels. Immers 
‘vakjes’ zijn doorgaans snel gevuld, maar het is 
vooral de postale geschiedenis die het interes-
sant maakt. Postale geschiedenis van Tibet is 
onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 
van Tibet zelf. Uiteraard wordt deze bepaald door 
de onophoudelijke inmenging van buitenlandse 
mogendheden. Net zoals in de rest van de wereld 
bezet het ene land het andere met als enige 

doel machtsvergroting en eigen (economisch) 
gewin te behalen. Tibet is een basaal voorbeeld 
hiervan: economisch straatarm, rijk aan cultuur 
en voortdurend bezet en uitgebuit door andere 
mogendheden. Hoewel er steeds meer bekend 
is en wordt, blijft Tibet een gebied vol verras-
singen. Er is veel bekend, maar lang niet alles. 
Het dateren van het gebruik van stempels, het 
dateren van gebruikte kleuren en zettingen wordt 
steeds nauwkeuriger, maar er zijn geen harde 
data voorhanden zoals we die hier in de westerse 
wereld krijgen aangeleverd van filatelistische 
instanties. Het blijft daarom één grote puzzel die 
nooit zal sluiten. 
ed@taekwondo-denhaag.nl

Geraadpleegde literatuur
The postage stamps of Tibet, H.R. Holmes
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The postal history of Tibet, A.C. Waterfall

Correctie: Helaas werden de afbeeldingen 
9  (vorige nummer) en 10 verwisseld.



398 FILATELIE  JUNI 2015

BESTEL PER TELEFOON 020 - 6222530   of   FAX 020 - 6222454   of   E-mail info@theopeters.comBESTEL PER TELEFOON 020 - 6222530   of   FAX 020 - 6222454   of   E-mail info@theopeters.com

TOP zegels 
TOP geprijsd

nr. 1 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
postfris, breed gerand, postfris, cert.
NVPH 2500,- onze prijs 1950,-

nr. 1 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 500,- onze prijs 125,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
postfris, breed gerand, postfris, cert.
NVPH 2000,- onze prijs 1725,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 luxe zegel met 
gom, breed gerand, ongebruikt, cert.
NVPH 550,- onze prijs 525,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 net zegel zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 550,- onze prijs 150,-

nr. 3 Koning Willem III 1852 luxe zegel met 
gom zeer luxe, ongebruikt
NVPH 1000,- onze prijs 790,-

nr. 3 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 1000,- onze prijs 350,-

nr. 4 Koning Willem III 1864 luxe zegel met 
gom, ongebruikt
NVPH 375,- onze prijs 200,-

nr. 5 Koning Willem III 1864 luxe zegel met 
gom, ongebruikt
NVPH 550,- onze prijs 300,-

nr. 6 Koning Willem III 1864 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 1350,- onze prijs 425,-

nr. 7 Koning Willem III 1867-1868 met gom, 
ongebruikt
NVPH 225,- onze prijs 115,-

nr. 8 Koning Willem III 1867-1868 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 300,- onze prijs 145,-

nr. 10 Koning Willem III 1867-1868 zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 1100,- onze prijs 340,-

nr. 11 Koning Willem III 1867-1868 zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 2850,- onze prijs 925,-

nr. 12 Koning Willem III 1867-1868 luxe zegel 
mer originele gom, ongebruikt, cert.
NVPH 3250,- onze prijs 2150,-

nr. 13/18 Rijkswapen 1869-1871 luxe serie, 
ongebruikt
NVPH 1205,- onze prijs 650,-

nr. 14 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 150,-

nr. 15 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
postfris
NVPH 275,- onze prijs 220,-

nr. 18 Rijkswapen 1869-1871, originele gom, 
iets stompe hoek, postfris
NVPH 2500,- onze prijs 1750,-

nr. 18 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 600,- onze prijs 175,-

nr. 19 Koning Willem III 1872-1888, postfris
NVPH 225,- onze prijs 185,-

nr. 21 Koning Willem III 1872-1888, postfris
NVPH 400,- onze prijs 340,-

nr. 23 Koning Willem III 1872-1888,  
ongebruikt
NVPH 525,- onze prijs 260,-

nr. 26f Koning Willem III 1872-1888, ongebruikt
NVPH 1575,- onze prijs 750,-

nr. 28 Koning Willem III 1872-1888 zonder 
gom, dun plekje, ongebruikt
NVPH 675,- onze prijs 150,-

nr. 30b/33a  Cijferzegels, postfris
NVPH 400,- onze prijs 375,-

nr. 32a Cijferzegels, postfris
NVPH 250,- onze prijs 170,-

nr. 34/44 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe serie, ongebruikt
NVPH 2000,- onze prijs 1495,-

nr. 37 Prinses Wilhelmina met hangend haar, 
postfris
NVPH 175,- onze prijs 150,-

nr. 38 Prinses Wilhelmina met hangend haar, 
postfris
NVPH 175,- onze prijs 150,-

nr. 41 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe randstuk, postfris
NVPH 250,- onze prijs 215,-

nr. 42 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe randstuk, postfris
NVPH 775,- onze prijs 670,-

nr. 45 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe met velrand, postfris
NVPH 750,- onze prijs 545,-

nr. 46 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 890,- 

nr. 47B Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met cert., postfris, cert.
NVPH 3500,- onze prijs 2750,-

nr. 47C Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met cert., postfris, cert.
NVPH 3500,- onze prijs 3100,-

nr. 45/48 Prinses Wilhelmina met hangend, 
ongebruikt
NVPH 1900,- onze prijs 1125,-

nr. 48 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel gestempeld
NVPH 575,- onze prijs 395,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
postfris
NVPH 1000,- onze prijs 785,-

nr. 61c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
postfris
NVPH 850,- onze prijs 735,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
ongebruikt
NVPH 540,- onze prijs 390,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche op 
briefstukje, gestempeld
NVPH 1250,- onze prijs 795,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
gestempeld
NVPH 1250,- onze prijs 795,-

nr. 74 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 550,- onze prijs 465,-

nr. 75 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 240,- onze prijs 195,-

nr. 76 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 125,- onze prijs 110,-

nr. 77 Wilhelmina bontkraag, postfris, cert.
NVPH 525,- onze prijs 425,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 2250,- onze prijs 1675,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag, ongebruikt, cert.
NVPH 950,- onze prijs 595,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag luxe zegel, 
gestempeld
NVPH 750,- onze prijs 470,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag mooi zegel, 
gestempeld
NVPH 750,- onze prijs 395,-

nr. 84-86 Tuberculose, postfris
NVPH 700,- onze prijs 525,-

nr. 98 Jubileum zegel 1913, postfris
NVPH 300,- onze prijs 195,-

nr. 99 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 475,- onze prijs 350,-

nr. 100 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 725,- onze prijs 545,-

nr. 100 Jubileum zegel 1913 originele  
gomvouw, voordelig, postfris
NVPH 725,- onze prijs 325,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 2250,- onze prijs 1375,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913, ongebruikt, cert.
NVPH 950,- onze prijs 495,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913 luxe zegel,  
gestempeld
NVPH 900,- onze prijs 495,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913 mooi zegel, 
gestempeld
NVPH 900,- onze prijs 449,-

nr. 104/105  Jubileum zegel 1913 met opdruk, 
postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 520,-

nr. 104/105 Jubileum zegel 1913 met opdruk, 
gestempeld
NVPH 225,- onze prijs 119,-

nr. 121/131  Jubileum 1923, postfris, cert.
NVPH 1280,- onze prijs 825,-

nr. 129/131  Jubileum 1923, postfris
NVPH 1160,- onze prijs 775,-

nr. 130 Jubileum 1923, postfris
NVPH 600,- onze prijs 425,-

nr. 129/131 Jubileum 1923, gestempeld
NVPH 510,- onze prijs 275,-

nr. 149/162  Vethserie zonder watermerk luxe 
serie, postfris, cert.
NVPH 1300,- onze prijs 1075,-

nr. 163/165  Vethserie hoge waarden luxe serie, 
postfris, cert.
NVPH 650,- onze prijs 340,-

nr. 177/198  Vethserie met watermerk luxe serie, 
postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 625,-

nr. 236/237  Fotomontage, postfris
NVPH 575,- onze prijs 375,-

nr. 346/349  Konijnenburg luxe serie, postfris
NVPH 604,- onze prijs 290,-

nr. 346/349  Konijnenburg luxe serie, ongebruikt
NVPH 604,- onze prijs 150,-

nr. 356/373  Guilloche luxe serie, postfris
NVPH 212,- onze prijs 105,-

nr. 518/533  Juliana en face luxe serie, postfris
NVPH 360,- onze prijs 180,-

nr. 518/537  Juliana en face luxe serie, postfris, cert.
NVPH 1660,- onze prijs 750,-

nr. 518/537  Juliana en face luxe serie, ongebruikt
NVPH 1660,- onze prijs 325,-

nr. 534/537  Juliana en face luxe serie met  
certificaat, postfris, cert.
NVPH 1300,- onze prijs 585,-

nr. 534/537  Juliana en face luxe serie blok van 4 
met certificaat, postfris, cert.
NVPH 5200,- onze prijs 2340,-
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nr. R 1/18  Tweezijdige roltanding 1925, postfris
NVPH 1550,- onze prijs 1150,-

nr. R 1/18  Tweezijdige roltanding 1925, 
ongebruikt
NVPH 1550,- onze prijs 365,-

nr. R 33/56  Vierzijdige roltanding, postfris
NVPH 525,- onze prijs 395,-

nr. R 33/56  Vierzijdige roltanding, gestempeld
NVPH 237,- onze prijs 139,-

nr. R 57/70  Tweezijdige hoekroltanding, postfris, 
cert.
NVPH 250,- onze prijs 185,-

nr. LP 1/3  Allegorische voorstellingen, postfris, 
cert.
NVPH 250,- onze prijs 175,-

nr. LP 12/13  Luchtpostmeeuwtjes, postfris, cert.
NVPH 700,- onze prijs 299,-

nr. P 1/2 Port 1870, serie zonder gom, ongebruikt
NVPH 425,- onze prijs 135,-

nr. P 7 Port 1881-1887, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 925,-

nr. P 8 Port 1881-1887, postfris
NVPH 1200,- onze prijs 875,-

nr. P 9 Port 1881-1887, postfris
NVPH 1200,- onze prijs 875,-

nr. P 11 Port 1881-1887, zeer luxe zegel,  
postfris, cert.
NVPH 1750,- onze prijs 1475,-

nr. P 11 Port 1881-1887, ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 135,-

nr. P 13/26  Port 1894-1910, postfris, cert.
NVPH 1600,- onze prijs 1475,-

nr. P 27/28  Port 1906-1910, postfris
NVPH 800,- onze prijs 695,-

nr. P 31/43  De Ruyter porten, postfris, cert.
NVPH 1400,- onze prijs 1050,-

nr. P43 De Ruyter porten, postfris
NVPH 750,- onze prijs 615,-

nr. P43f De Ruyter port. Plaatfout streepje door 
D, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 995,-

nr. P 44/60  Port 1912-1920, postfris
NVPH 555,- onze prijs 465,-

nr. P 67/68b  Tete beche porten, postfris, cert.
NVPH 825,- onze prijs 615,-

nr. P 67/68b  Tete beche porten, gestempeld
NVPH 1150,- onze prijs 875,-

nr. D 1/8 Armenwet serie, postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 660,-

nr. D 9/15  Cour Internationale de Justice 1934-
1938, luxe serie, postfris, cert.
NVPH 10500,- onze prijs 9450,-

nr. D 20/24  Cour Internationale de Justice 1947, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 1200,- onze prijs 890,-

nr. D 25/26  Cour Internationale de Justice 1950, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 750,- onze prijs 625,-

nr. D 41/43  Cour Internationale de Justice 1977, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 4500,- onze prijs 3650,-

nr. B 1/7 Brandkastzegels, postfris, cert.
NVPH 1500,- onze prijs 975,-

nr. Int 1/2  Interneringzegels, postfris
NVPH 650,- onze prijs 540,-

nr. PV 1/2  Postpakket-verrekenzegels 1924. 
UITERST LUXE SERIE, postfris, cert.
NVPH 22250,- onze prijs 19750,-

nr. PW 1/7  Postbewijszegels, gestempeld
NVPH 455,- onze prijs 285,-

Nederlands Indië 

nr. 5 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 600,- onze prijs 495,-

nr. 8 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 550,- onze prijs 465,-

nr. 11 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 275,- onze prijs 235,-

nr. 17/22 Cijfer 1883-1890, postfris, cert.
NVPH 475,- onze prijs 395,-

nr. 27 Prinses Wilhelmina, postfris
NVPH 120,- onze prijs 95,-

nr. 28 Prinses Wilhelmina, postfris
NVPH 250,- onze prijs 215,-

nr. 40/47 Cijferserie, postfris
NVPH 200,- onze prijs 195,-

nr. 79a Java hoogstaand, ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 165,-

nr. 99/114  Cijfer, postfris
NVPH 125,- onze prijs 115,-

nr. 115/128  Wilhelmina, postfris
NVPH 325,- onze prijs 285,-

nr. 129/134  Wilhelmina, postfris
NVPH 300,- onze prijs 210,-

nr. 149/159  Bandoengserie uiterst luxe, postfris
NVPH 1000,- onze prijs 875,-

nr. 160/166  Regeringsjubileum, postfris
NVPH 500,- onze prijs 470,-

nr. 260/265  Wilhelmina Kreisler, postfris, cert.
NVPH 1500,- onze prijs 1325,-

nr. D 1/7 Frankeerzegels met overdruk D,  
postfris, cert.
NVPH 600,- onze prijs 575,-

nr. D 27 Frankeerzegels met overdruk in zwart, 
postfris
NVPH 235,- onze prijs 185,-

nr. BK 1/7  Brandkastzegels, postfris
NVPH 600,- onze prijs 475,-

Indonesië

nr. 351/361  Hulpuitgifte, postfris
NVPH 345,- onze prijs 265,-

nr. 3/25 RIS serie luxe met plakker rest,  
ongebruikt
NVPH 730,- onze prijs 350,-

nr. Riau 1/22  Riau 1954 luxe serie, postfris
NVPH 1190,- onze prijs 750,-

Curacao

nr. 13/17 1889-1891 cijferserie, postfris
NVPH 225,- onze prijs 195,-

nr. 26/28 Frankeerzegels met overdruk, postfris
NVPH 275,- onze prijs 240,-

nr. 44/56 Cijfer 1915-1931, postfris
NVPH 150,- onze prijs 145,-

nr. 68/70 Wilhelmina, postfris
NVPH 275,- onze prijs 270,-

nr. 75/81 Regeringsjubileum, postfris
NVPH 725,- onze prijs 620,-

nr. 82/88 Brandkastzegels, postfris
NVPH 150,- onze prijs 120,-

nr. 89/99 Wilhelmina gewijzigd jubileumtype, 
postfris
NVPH 225,- onze prijs 210,-

nr. 104/120  300 jaar gezag op curacaco, postfris, 
cert.
NVPH 700,- onze prijs 575,-

nr. 126/137  1936 Wilhelmina met sluier, postfris
NVPH 300,- onze prijs 160,-

nr. 178/181  Konijnenburg 1947, postfris
NVPH 415,- onze prijs 220,-

nr. 185/195  Wilhelmina hartz, postfris
NVPH 118,- onze prijs 98,-

nr. LP 1/3  Hulpuitgifte, postfris
NVPH 250,- onze prijs 165,-

nr. LP 18/25  1941 Prins Bernhardfonds, postfris
NVPH 320,- onze prijs 190,-

nr. LP 26/40  1942 Wilhelmina, postfris
NVPH 200,- onze prijs 105,-

nr. LP 82/88  1947 vliegtuigen, postfris
NVPH 525,- onze prijs 350,-

nr. P 1/10 1889 Cijfer in zwart, ongebruikt
NVPH 947,- onze prijs 595,-

nr. P 31/33  Cijfer 1945, postfris
NVPH 625,- onze prijs 560,-

nr. P 34/43  Cijfer 1948-1949, postfris
NVPH 350,- onze prijs 250,-

nr. 211/233  Juliana en face 1950, ongebruikt
NVPH 514,- onze prijs 165,-

Suriname

nr. 1/15 Koning Willem III 1873-1889,  
ongebruikt
NVPH 900,- onze prijs 425,-

nr. 69/86 Cijferserie 1913-1931, postfris,  
NVPH  onze prijs 225,-

nr. 104/110  Jubileum 1923, postfris, cert.,  
NVPH 675,- onze prijs 475,-

nr. 118/126 Wilhelmina gewijzigd jubileumtype, 
postfris,  
NVPH 200,- onze prijs 170,-

nr. LP 8/14  Opdruk vlucht DO.X., postfris,  
NVPH 1000,- onze prijs 740,-

Bovenstaande zegels/series zijn meestal slechts 1x voorradig. Mocht u dus 
ergens geïnteresseerd in zijn, aarzel dan niet te lang met bestellen.  
Dit om teleurstelling te voorkomen.

TOP zegels - TOP geprijsd
• Alle zegels worden op echtheid en omschrijving gegarandeerd
• Levering zolang de voorraad strekt, franco binnen Nederland vanaf € 150,-,  
   daaronder € 2,75 verzendkosten.
• Bestaande relaties: betaling binnen 14 dagen na ontvangst.
• Nieuwe relaties: middels vooruitbetaling

OVERZEE
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TOP zegels 
TOP geprijsd

nr. 1 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
postfris, breed gerand, postfris, cert.
NVPH 2500,- onze prijs 1950,-

nr. 1 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 500,- onze prijs 125,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
postfris, breed gerand, postfris, cert.
NVPH 2000,- onze prijs 1725,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 luxe zegel met 
gom, breed gerand, ongebruikt, cert.
NVPH 550,- onze prijs 525,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 net zegel zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 550,- onze prijs 150,-

nr. 3 Koning Willem III 1852 luxe zegel met 
gom zeer luxe, ongebruikt
NVPH 1000,- onze prijs 790,-

nr. 3 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 1000,- onze prijs 350,-

nr. 4 Koning Willem III 1864 luxe zegel met 
gom, ongebruikt
NVPH 375,- onze prijs 200,-

nr. 5 Koning Willem III 1864 luxe zegel met 
gom, ongebruikt
NVPH 550,- onze prijs 300,-

nr. 6 Koning Willem III 1864 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 1350,- onze prijs 425,-

nr. 7 Koning Willem III 1867-1868 met gom, 
ongebruikt
NVPH 225,- onze prijs 115,-

nr. 8 Koning Willem III 1867-1868 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 300,- onze prijs 145,-

nr. 10 Koning Willem III 1867-1868 zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 1100,- onze prijs 340,-

nr. 11 Koning Willem III 1867-1868 zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 2850,- onze prijs 925,-

nr. 12 Koning Willem III 1867-1868 luxe zegel 
mer originele gom, ongebruikt, cert.
NVPH 3250,- onze prijs 2150,-

nr. 13/18 Rijkswapen 1869-1871 luxe serie, 
ongebruikt
NVPH 1205,- onze prijs 650,-

nr. 14 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 150,-

nr. 15 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
postfris
NVPH 275,- onze prijs 220,-

nr. 18 Rijkswapen 1869-1871, originele gom, 
iets stompe hoek, postfris
NVPH 2500,- onze prijs 1750,-

nr. 18 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 600,- onze prijs 175,-

nr. 19 Koning Willem III 1872-1888, postfris
NVPH 225,- onze prijs 185,-

nr. 21 Koning Willem III 1872-1888, postfris
NVPH 400,- onze prijs 340,-

nr. 23 Koning Willem III 1872-1888,  
ongebruikt
NVPH 525,- onze prijs 260,-

nr. 26f Koning Willem III 1872-1888, ongebruikt
NVPH 1575,- onze prijs 750,-

nr. 28 Koning Willem III 1872-1888 zonder 
gom, dun plekje, ongebruikt
NVPH 675,- onze prijs 150,-

nr. 30b/33a  Cijferzegels, postfris
NVPH 400,- onze prijs 375,-

nr. 32a Cijferzegels, postfris
NVPH 250,- onze prijs 170,-

nr. 34/44 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe serie, ongebruikt
NVPH 2000,- onze prijs 1495,-

nr. 37 Prinses Wilhelmina met hangend haar, 
postfris
NVPH 175,- onze prijs 150,-

nr. 38 Prinses Wilhelmina met hangend haar, 
postfris
NVPH 175,- onze prijs 150,-

nr. 41 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe randstuk, postfris
NVPH 250,- onze prijs 215,-

nr. 42 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe randstuk, postfris
NVPH 775,- onze prijs 670,-

nr. 45 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe met velrand, postfris
NVPH 750,- onze prijs 545,-

nr. 46 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 890,- 

nr. 47B Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met cert., postfris, cert.
NVPH 3500,- onze prijs 2750,-

nr. 47C Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met cert., postfris, cert.
NVPH 3500,- onze prijs 3100,-

nr. 45/48 Prinses Wilhelmina met hangend, 
ongebruikt
NVPH 1900,- onze prijs 1125,-

nr. 48 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel gestempeld
NVPH 575,- onze prijs 395,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
postfris
NVPH 1000,- onze prijs 785,-

nr. 61c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
postfris
NVPH 850,- onze prijs 735,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
ongebruikt
NVPH 540,- onze prijs 390,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche op 
briefstukje, gestempeld
NVPH 1250,- onze prijs 795,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
gestempeld
NVPH 1250,- onze prijs 795,-

nr. 74 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 550,- onze prijs 465,-

nr. 75 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 240,- onze prijs 195,-

nr. 76 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 125,- onze prijs 110,-

nr. 77 Wilhelmina bontkraag, postfris, cert.
NVPH 525,- onze prijs 425,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 2250,- onze prijs 1675,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag, ongebruikt, cert.
NVPH 950,- onze prijs 595,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag luxe zegel, 
gestempeld
NVPH 750,- onze prijs 470,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag mooi zegel, 
gestempeld
NVPH 750,- onze prijs 395,-

nr. 84-86 Tuberculose, postfris
NVPH 700,- onze prijs 525,-

nr. 98 Jubileum zegel 1913, postfris
NVPH 300,- onze prijs 195,-

nr. 99 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 475,- onze prijs 350,-

nr. 100 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 725,- onze prijs 545,-

nr. 100 Jubileum zegel 1913 originele  
gomvouw, voordelig, postfris
NVPH 725,- onze prijs 325,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 2250,- onze prijs 1375,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913, ongebruikt, cert.
NVPH 950,- onze prijs 495,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913 luxe zegel,  
gestempeld
NVPH 900,- onze prijs 495,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913 mooi zegel, 
gestempeld
NVPH 900,- onze prijs 449,-

nr. 104/105  Jubileum zegel 1913 met opdruk, 
postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 520,-

nr. 104/105 Jubileum zegel 1913 met opdruk, 
gestempeld
NVPH 225,- onze prijs 119,-

nr. 121/131  Jubileum 1923, postfris, cert.
NVPH 1280,- onze prijs 825,-

nr. 129/131  Jubileum 1923, postfris
NVPH 1160,- onze prijs 775,-

nr. 130 Jubileum 1923, postfris
NVPH 600,- onze prijs 425,-

nr. 129/131 Jubileum 1923, gestempeld
NVPH 510,- onze prijs 275,-

nr. 149/162  Vethserie zonder watermerk luxe 
serie, postfris, cert.
NVPH 1300,- onze prijs 1075,-

nr. 163/165  Vethserie hoge waarden luxe serie, 
postfris, cert.
NVPH 650,- onze prijs 340,-

nr. 177/198  Vethserie met watermerk luxe serie, 
postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 625,-

nr. 236/237  Fotomontage, postfris
NVPH 575,- onze prijs 375,-

nr. 346/349  Konijnenburg luxe serie, postfris
NVPH 604,- onze prijs 290,-

nr. 346/349  Konijnenburg luxe serie, ongebruikt
NVPH 604,- onze prijs 150,-

nr. 356/373  Guilloche luxe serie, postfris
NVPH 212,- onze prijs 105,-

nr. 518/533  Juliana en face luxe serie, postfris
NVPH 360,- onze prijs 180,-

nr. 518/537  Juliana en face luxe serie, postfris, cert.
NVPH 1660,- onze prijs 750,-

nr. 518/537  Juliana en face luxe serie, ongebruikt
NVPH 1660,- onze prijs 325,-

nr. 534/537  Juliana en face luxe serie met  
certificaat, postfris, cert.
NVPH 1300,- onze prijs 585,-

nr. 534/537  Juliana en face luxe serie blok van 4 
met certificaat, postfris, cert.
NVPH 5200,- onze prijs 2340,-
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nr. R 1/18  Tweezijdige roltanding 1925, postfris
NVPH 1550,- onze prijs 1150,-

nr. R 1/18  Tweezijdige roltanding 1925, 
ongebruikt
NVPH 1550,- onze prijs 365,-

nr. R 33/56  Vierzijdige roltanding, postfris
NVPH 525,- onze prijs 395,-

nr. R 33/56  Vierzijdige roltanding, gestempeld
NVPH 237,- onze prijs 139,-

nr. R 57/70  Tweezijdige hoekroltanding, postfris, 
cert.
NVPH 250,- onze prijs 185,-

nr. LP 1/3  Allegorische voorstellingen, postfris, 
cert.
NVPH 250,- onze prijs 175,-

nr. LP 12/13  Luchtpostmeeuwtjes, postfris, cert.
NVPH 700,- onze prijs 299,-

nr. P 1/2 Port 1870, serie zonder gom, ongebruikt
NVPH 425,- onze prijs 135,-

nr. P 7 Port 1881-1887, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 925,-

nr. P 8 Port 1881-1887, postfris
NVPH 1200,- onze prijs 875,-

nr. P 9 Port 1881-1887, postfris
NVPH 1200,- onze prijs 875,-

nr. P 11 Port 1881-1887, zeer luxe zegel,  
postfris, cert.
NVPH 1750,- onze prijs 1475,-

nr. P 11 Port 1881-1887, ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 135,-

nr. P 13/26  Port 1894-1910, postfris, cert.
NVPH 1600,- onze prijs 1475,-

nr. P 27/28  Port 1906-1910, postfris
NVPH 800,- onze prijs 695,-

nr. P 31/43  De Ruyter porten, postfris, cert.
NVPH 1400,- onze prijs 1050,-

nr. P43 De Ruyter porten, postfris
NVPH 750,- onze prijs 615,-

nr. P43f De Ruyter port. Plaatfout streepje door 
D, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 995,-

nr. P 44/60  Port 1912-1920, postfris
NVPH 555,- onze prijs 465,-

nr. P 67/68b  Tete beche porten, postfris, cert.
NVPH 825,- onze prijs 615,-

nr. P 67/68b  Tete beche porten, gestempeld
NVPH 1150,- onze prijs 875,-

nr. D 1/8 Armenwet serie, postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 660,-

nr. D 9/15  Cour Internationale de Justice 1934-
1938, luxe serie, postfris, cert.
NVPH 10500,- onze prijs 9450,-

nr. D 20/24  Cour Internationale de Justice 1947, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 1200,- onze prijs 890,-

nr. D 25/26  Cour Internationale de Justice 1950, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 750,- onze prijs 625,-

nr. D 41/43  Cour Internationale de Justice 1977, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 4500,- onze prijs 3650,-

nr. B 1/7 Brandkastzegels, postfris, cert.
NVPH 1500,- onze prijs 975,-

nr. Int 1/2  Interneringzegels, postfris
NVPH 650,- onze prijs 540,-

nr. PV 1/2  Postpakket-verrekenzegels 1924. 
UITERST LUXE SERIE, postfris, cert.
NVPH 22250,- onze prijs 19750,-

nr. PW 1/7  Postbewijszegels, gestempeld
NVPH 455,- onze prijs 285,-

Nederlands Indië 

nr. 5 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 600,- onze prijs 495,-

nr. 8 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 550,- onze prijs 465,-

nr. 11 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 275,- onze prijs 235,-

nr. 17/22 Cijfer 1883-1890, postfris, cert.
NVPH 475,- onze prijs 395,-

nr. 27 Prinses Wilhelmina, postfris
NVPH 120,- onze prijs 95,-

nr. 28 Prinses Wilhelmina, postfris
NVPH 250,- onze prijs 215,-

nr. 40/47 Cijferserie, postfris
NVPH 200,- onze prijs 195,-

nr. 79a Java hoogstaand, ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 165,-

nr. 99/114  Cijfer, postfris
NVPH 125,- onze prijs 115,-

nr. 115/128  Wilhelmina, postfris
NVPH 325,- onze prijs 285,-

nr. 129/134  Wilhelmina, postfris
NVPH 300,- onze prijs 210,-

nr. 149/159  Bandoengserie uiterst luxe, postfris
NVPH 1000,- onze prijs 875,-

nr. 160/166  Regeringsjubileum, postfris
NVPH 500,- onze prijs 470,-

nr. 260/265  Wilhelmina Kreisler, postfris, cert.
NVPH 1500,- onze prijs 1325,-

nr. D 1/7 Frankeerzegels met overdruk D,  
postfris, cert.
NVPH 600,- onze prijs 575,-

nr. D 27 Frankeerzegels met overdruk in zwart, 
postfris
NVPH 235,- onze prijs 185,-

nr. BK 1/7  Brandkastzegels, postfris
NVPH 600,- onze prijs 475,-

Indonesië

nr. 351/361  Hulpuitgifte, postfris
NVPH 345,- onze prijs 265,-

nr. 3/25 RIS serie luxe met plakker rest,  
ongebruikt
NVPH 730,- onze prijs 350,-

nr. Riau 1/22  Riau 1954 luxe serie, postfris
NVPH 1190,- onze prijs 750,-

Curacao

nr. 13/17 1889-1891 cijferserie, postfris
NVPH 225,- onze prijs 195,-

nr. 26/28 Frankeerzegels met overdruk, postfris
NVPH 275,- onze prijs 240,-

nr. 44/56 Cijfer 1915-1931, postfris
NVPH 150,- onze prijs 145,-

nr. 68/70 Wilhelmina, postfris
NVPH 275,- onze prijs 270,-

nr. 75/81 Regeringsjubileum, postfris
NVPH 725,- onze prijs 620,-

nr. 82/88 Brandkastzegels, postfris
NVPH 150,- onze prijs 120,-

nr. 89/99 Wilhelmina gewijzigd jubileumtype, 
postfris
NVPH 225,- onze prijs 210,-

nr. 104/120  300 jaar gezag op curacaco, postfris, 
cert.
NVPH 700,- onze prijs 575,-

nr. 126/137  1936 Wilhelmina met sluier, postfris
NVPH 300,- onze prijs 160,-

nr. 178/181  Konijnenburg 1947, postfris
NVPH 415,- onze prijs 220,-

nr. 185/195  Wilhelmina hartz, postfris
NVPH 118,- onze prijs 98,-

nr. LP 1/3  Hulpuitgifte, postfris
NVPH 250,- onze prijs 165,-

nr. LP 18/25  1941 Prins Bernhardfonds, postfris
NVPH 320,- onze prijs 190,-

nr. LP 26/40  1942 Wilhelmina, postfris
NVPH 200,- onze prijs 105,-

nr. LP 82/88  1947 vliegtuigen, postfris
NVPH 525,- onze prijs 350,-

nr. P 1/10 1889 Cijfer in zwart, ongebruikt
NVPH 947,- onze prijs 595,-

nr. P 31/33  Cijfer 1945, postfris
NVPH 625,- onze prijs 560,-

nr. P 34/43  Cijfer 1948-1949, postfris
NVPH 350,- onze prijs 250,-

nr. 211/233  Juliana en face 1950, ongebruikt
NVPH 514,- onze prijs 165,-

Suriname

nr. 1/15 Koning Willem III 1873-1889,  
ongebruikt
NVPH 900,- onze prijs 425,-

nr. 69/86 Cijferserie 1913-1931, postfris,  
NVPH  onze prijs 225,-

nr. 104/110  Jubileum 1923, postfris, cert.,  
NVPH 675,- onze prijs 475,-

nr. 118/126 Wilhelmina gewijzigd jubileumtype, 
postfris,  
NVPH 200,- onze prijs 170,-

nr. LP 8/14  Opdruk vlucht DO.X., postfris,  
NVPH 1000,- onze prijs 740,-

Bovenstaande zegels/series zijn meestal slechts 1x voorradig. Mocht u dus 
ergens geïnteresseerd in zijn, aarzel dan niet te lang met bestellen.  
Dit om teleurstelling te voorkomen.

TOP zegels - TOP geprijsd
• Alle zegels worden op echtheid en omschrijving gegarandeerd
• Levering zolang de voorraad strekt, franco binnen Nederland vanaf € 150,-,  
   daaronder € 2,75 verzendkosten.
• Bestaande relaties: betaling binnen 14 dagen na ontvangst.
• Nieuwe relaties: middels vooruitbetaling
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TOP zegels 
TOP geprijsd

nr. 1 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
postfris, breed gerand, postfris, cert.
NVPH 2500,- onze prijs 1950,-

nr. 1 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 500,- onze prijs 125,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
postfris, breed gerand, postfris, cert.
NVPH 2000,- onze prijs 1725,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 luxe zegel met 
gom, breed gerand, ongebruikt, cert.
NVPH 550,- onze prijs 525,-

nr. 2 Koning Willem III 1852 net zegel zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 550,- onze prijs 150,-

nr. 3 Koning Willem III 1852 luxe zegel met 
gom zeer luxe, ongebruikt
NVPH 1000,- onze prijs 790,-

nr. 3 Koning Willem III 1852 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 1000,- onze prijs 350,-

nr. 4 Koning Willem III 1864 luxe zegel met 
gom, ongebruikt
NVPH 375,- onze prijs 200,-

nr. 5 Koning Willem III 1864 luxe zegel met 
gom, ongebruikt
NVPH 550,- onze prijs 300,-

nr. 6 Koning Willem III 1864 luxe zegel 
zonder gom, ongebruikt
NVPH 1350,- onze prijs 425,-

nr. 7 Koning Willem III 1867-1868 met gom, 
ongebruikt
NVPH 225,- onze prijs 115,-

nr. 8 Koning Willem III 1867-1868 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 300,- onze prijs 145,-

nr. 10 Koning Willem III 1867-1868 zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 1100,- onze prijs 340,-

nr. 11 Koning Willem III 1867-1868 zonder 
gom, ongebruikt
NVPH 2850,- onze prijs 925,-

nr. 12 Koning Willem III 1867-1868 luxe zegel 
mer originele gom, ongebruikt, cert.
NVPH 3250,- onze prijs 2150,-

nr. 13/18 Rijkswapen 1869-1871 luxe serie, 
ongebruikt
NVPH 1205,- onze prijs 650,-

nr. 14 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 150,-

nr. 15 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
postfris
NVPH 275,- onze prijs 220,-

nr. 18 Rijkswapen 1869-1871, originele gom, 
iets stompe hoek, postfris
NVPH 2500,- onze prijs 1750,-

nr. 18 Rijkswapen 1869-1871 luxe zegel, 
ongebruikt
NVPH 600,- onze prijs 175,-

nr. 19 Koning Willem III 1872-1888, postfris
NVPH 225,- onze prijs 185,-

nr. 21 Koning Willem III 1872-1888, postfris
NVPH 400,- onze prijs 340,-

nr. 23 Koning Willem III 1872-1888,  
ongebruikt
NVPH 525,- onze prijs 260,-

nr. 26f Koning Willem III 1872-1888, ongebruikt
NVPH 1575,- onze prijs 750,-

nr. 28 Koning Willem III 1872-1888 zonder 
gom, dun plekje, ongebruikt
NVPH 675,- onze prijs 150,-

nr. 30b/33a  Cijferzegels, postfris
NVPH 400,- onze prijs 375,-

nr. 32a Cijferzegels, postfris
NVPH 250,- onze prijs 170,-

nr. 34/44 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe serie, ongebruikt
NVPH 2000,- onze prijs 1495,-

nr. 37 Prinses Wilhelmina met hangend haar, 
postfris
NVPH 175,- onze prijs 150,-

nr. 38 Prinses Wilhelmina met hangend haar, 
postfris
NVPH 175,- onze prijs 150,-

nr. 41 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe randstuk, postfris
NVPH 250,- onze prijs 215,-

nr. 42 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe randstuk, postfris
NVPH 775,- onze prijs 670,-

nr. 45 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe met velrand, postfris
NVPH 750,- onze prijs 545,-

nr. 46 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 890,- 

nr. 47B Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met cert., postfris, cert.
NVPH 3500,- onze prijs 2750,-

nr. 47C Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met cert., postfris, cert.
NVPH 3500,- onze prijs 3100,-

nr. 45/48 Prinses Wilhelmina met hangend, 
ongebruikt
NVPH 1900,- onze prijs 1125,-

nr. 48 Prinses Wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel gestempeld
NVPH 575,- onze prijs 395,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
postfris
NVPH 1000,- onze prijs 785,-

nr. 61c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
postfris
NVPH 850,- onze prijs 735,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
ongebruikt
NVPH 540,- onze prijs 390,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche op 
briefstukje, gestempeld
NVPH 1250,- onze prijs 795,-

nr. 61b/c Wilhelmina bontkraag tete beche, 
gestempeld
NVPH 1250,- onze prijs 795,-

nr. 74 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 550,- onze prijs 465,-

nr. 75 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 240,- onze prijs 195,-

nr. 76 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 125,- onze prijs 110,-

nr. 77 Wilhelmina bontkraag, postfris, cert.
NVPH 525,- onze prijs 425,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag, postfris
NVPH 2250,- onze prijs 1675,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag, ongebruikt, cert.
NVPH 950,- onze prijs 595,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag luxe zegel, 
gestempeld
NVPH 750,- onze prijs 470,-

nr. 80 Wilhelmina bontkraag mooi zegel, 
gestempeld
NVPH 750,- onze prijs 395,-

nr. 84-86 Tuberculose, postfris
NVPH 700,- onze prijs 525,-

nr. 98 Jubileum zegel 1913, postfris
NVPH 300,- onze prijs 195,-

nr. 99 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 475,- onze prijs 350,-

nr. 100 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 725,- onze prijs 545,-

nr. 100 Jubileum zegel 1913 originele  
gomvouw, voordelig, postfris
NVPH 725,- onze prijs 325,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913, postfris, cert.
NVPH 2250,- onze prijs 1375,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913, ongebruikt, cert.
NVPH 950,- onze prijs 495,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913 luxe zegel,  
gestempeld
NVPH 900,- onze prijs 495,-

nr. 101 Jubileum zegel 1913 mooi zegel, 
gestempeld
NVPH 900,- onze prijs 449,-

nr. 104/105  Jubileum zegel 1913 met opdruk, 
postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 520,-

nr. 104/105 Jubileum zegel 1913 met opdruk, 
gestempeld
NVPH 225,- onze prijs 119,-

nr. 121/131  Jubileum 1923, postfris, cert.
NVPH 1280,- onze prijs 825,-

nr. 129/131  Jubileum 1923, postfris
NVPH 1160,- onze prijs 775,-

nr. 130 Jubileum 1923, postfris
NVPH 600,- onze prijs 425,-

nr. 129/131 Jubileum 1923, gestempeld
NVPH 510,- onze prijs 275,-

nr. 149/162  Vethserie zonder watermerk luxe 
serie, postfris, cert.
NVPH 1300,- onze prijs 1075,-

nr. 163/165  Vethserie hoge waarden luxe serie, 
postfris, cert.
NVPH 650,- onze prijs 340,-

nr. 177/198  Vethserie met watermerk luxe serie, 
postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 625,-

nr. 236/237  Fotomontage, postfris
NVPH 575,- onze prijs 375,-

nr. 346/349  Konijnenburg luxe serie, postfris
NVPH 604,- onze prijs 290,-

nr. 346/349  Konijnenburg luxe serie, ongebruikt
NVPH 604,- onze prijs 150,-

nr. 356/373  Guilloche luxe serie, postfris
NVPH 212,- onze prijs 105,-

nr. 518/533  Juliana en face luxe serie, postfris
NVPH 360,- onze prijs 180,-

nr. 518/537  Juliana en face luxe serie, postfris, cert.
NVPH 1660,- onze prijs 750,-

nr. 518/537  Juliana en face luxe serie, ongebruikt
NVPH 1660,- onze prijs 325,-

nr. 534/537  Juliana en face luxe serie met  
certificaat, postfris, cert.
NVPH 1300,- onze prijs 585,-

nr. 534/537  Juliana en face luxe serie blok van 4 
met certificaat, postfris, cert.
NVPH 5200,- onze prijs 2340,-
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nr. R 1/18  Tweezijdige roltanding 1925, postfris
NVPH 1550,- onze prijs 1150,-

nr. R 1/18  Tweezijdige roltanding 1925, 
ongebruikt
NVPH 1550,- onze prijs 365,-

nr. R 33/56  Vierzijdige roltanding, postfris
NVPH 525,- onze prijs 395,-

nr. R 33/56  Vierzijdige roltanding, gestempeld
NVPH 237,- onze prijs 139,-

nr. R 57/70  Tweezijdige hoekroltanding, postfris, 
cert.
NVPH 250,- onze prijs 185,-

nr. LP 1/3  Allegorische voorstellingen, postfris, 
cert.
NVPH 250,- onze prijs 175,-

nr. LP 12/13  Luchtpostmeeuwtjes, postfris, cert.
NVPH 700,- onze prijs 299,-

nr. P 1/2 Port 1870, serie zonder gom, ongebruikt
NVPH 425,- onze prijs 135,-

nr. P 7 Port 1881-1887, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 925,-

nr. P 8 Port 1881-1887, postfris
NVPH 1200,- onze prijs 875,-

nr. P 9 Port 1881-1887, postfris
NVPH 1200,- onze prijs 875,-

nr. P 11 Port 1881-1887, zeer luxe zegel,  
postfris, cert.
NVPH 1750,- onze prijs 1475,-

nr. P 11 Port 1881-1887, ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 135,-

nr. P 13/26  Port 1894-1910, postfris, cert.
NVPH 1600,- onze prijs 1475,-

nr. P 27/28  Port 1906-1910, postfris
NVPH 800,- onze prijs 695,-

nr. P 31/43  De Ruyter porten, postfris, cert.
NVPH 1400,- onze prijs 1050,-

nr. P43 De Ruyter porten, postfris
NVPH 750,- onze prijs 615,-

nr. P43f De Ruyter port. Plaatfout streepje door 
D, postfris, cert.
NVPH 1100,- onze prijs 995,-

nr. P 44/60  Port 1912-1920, postfris
NVPH 555,- onze prijs 465,-

nr. P 67/68b  Tete beche porten, postfris, cert.
NVPH 825,- onze prijs 615,-

nr. P 67/68b  Tete beche porten, gestempeld
NVPH 1150,- onze prijs 875,-

nr. D 1/8 Armenwet serie, postfris, cert.
NVPH 800,- onze prijs 660,-

nr. D 9/15  Cour Internationale de Justice 1934-
1938, luxe serie, postfris, cert.
NVPH 10500,- onze prijs 9450,-

nr. D 20/24  Cour Internationale de Justice 1947, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 1200,- onze prijs 890,-

nr. D 25/26  Cour Internationale de Justice 1950, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 750,- onze prijs 625,-

nr. D 41/43  Cour Internationale de Justice 1977, 
luxe serie, postfris, cert.
NVPH 4500,- onze prijs 3650,-

nr. B 1/7 Brandkastzegels, postfris, cert.
NVPH 1500,- onze prijs 975,-

nr. Int 1/2  Interneringzegels, postfris
NVPH 650,- onze prijs 540,-

nr. PV 1/2  Postpakket-verrekenzegels 1924. 
UITERST LUXE SERIE, postfris, cert.
NVPH 22250,- onze prijs 19750,-

nr. PW 1/7  Postbewijszegels, gestempeld
NVPH 455,- onze prijs 285,-

Nederlands Indië 

nr. 5 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 600,- onze prijs 495,-

nr. 8 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 550,- onze prijs 465,-

nr. 11 Koning Willem III 1870-1888, postfris
NVPH 275,- onze prijs 235,-

nr. 17/22 Cijfer 1883-1890, postfris, cert.
NVPH 475,- onze prijs 395,-

nr. 27 Prinses Wilhelmina, postfris
NVPH 120,- onze prijs 95,-

nr. 28 Prinses Wilhelmina, postfris
NVPH 250,- onze prijs 215,-

nr. 40/47 Cijferserie, postfris
NVPH 200,- onze prijs 195,-

nr. 79a Java hoogstaand, ongebruikt
NVPH 275,- onze prijs 165,-

nr. 99/114  Cijfer, postfris
NVPH 125,- onze prijs 115,-

nr. 115/128  Wilhelmina, postfris
NVPH 325,- onze prijs 285,-

nr. 129/134  Wilhelmina, postfris
NVPH 300,- onze prijs 210,-

nr. 149/159  Bandoengserie uiterst luxe, postfris
NVPH 1000,- onze prijs 875,-

nr. 160/166  Regeringsjubileum, postfris
NVPH 500,- onze prijs 470,-

nr. 260/265  Wilhelmina Kreisler, postfris, cert.
NVPH 1500,- onze prijs 1325,-

nr. D 1/7 Frankeerzegels met overdruk D,  
postfris, cert.
NVPH 600,- onze prijs 575,-

nr. D 27 Frankeerzegels met overdruk in zwart, 
postfris
NVPH 235,- onze prijs 185,-

nr. BK 1/7  Brandkastzegels, postfris
NVPH 600,- onze prijs 475,-

Indonesië

nr. 351/361  Hulpuitgifte, postfris
NVPH 345,- onze prijs 265,-

nr. 3/25 RIS serie luxe met plakker rest,  
ongebruikt
NVPH 730,- onze prijs 350,-

nr. Riau 1/22  Riau 1954 luxe serie, postfris
NVPH 1190,- onze prijs 750,-

Curacao

nr. 13/17 1889-1891 cijferserie, postfris
NVPH 225,- onze prijs 195,-

nr. 26/28 Frankeerzegels met overdruk, postfris
NVPH 275,- onze prijs 240,-

nr. 44/56 Cijfer 1915-1931, postfris
NVPH 150,- onze prijs 145,-

nr. 68/70 Wilhelmina, postfris
NVPH 275,- onze prijs 270,-

nr. 75/81 Regeringsjubileum, postfris
NVPH 725,- onze prijs 620,-

nr. 82/88 Brandkastzegels, postfris
NVPH 150,- onze prijs 120,-

nr. 89/99 Wilhelmina gewijzigd jubileumtype, 
postfris
NVPH 225,- onze prijs 210,-

nr. 104/120  300 jaar gezag op curacaco, postfris, 
cert.
NVPH 700,- onze prijs 575,-

nr. 126/137  1936 Wilhelmina met sluier, postfris
NVPH 300,- onze prijs 160,-

nr. 178/181  Konijnenburg 1947, postfris
NVPH 415,- onze prijs 220,-

nr. 185/195  Wilhelmina hartz, postfris
NVPH 118,- onze prijs 98,-

nr. LP 1/3  Hulpuitgifte, postfris
NVPH 250,- onze prijs 165,-

nr. LP 18/25  1941 Prins Bernhardfonds, postfris
NVPH 320,- onze prijs 190,-

nr. LP 26/40  1942 Wilhelmina, postfris
NVPH 200,- onze prijs 105,-

nr. LP 82/88  1947 vliegtuigen, postfris
NVPH 525,- onze prijs 350,-

nr. P 1/10 1889 Cijfer in zwart, ongebruikt
NVPH 947,- onze prijs 595,-

nr. P 31/33  Cijfer 1945, postfris
NVPH 625,- onze prijs 560,-

nr. P 34/43  Cijfer 1948-1949, postfris
NVPH 350,- onze prijs 250,-

nr. 211/233  Juliana en face 1950, ongebruikt
NVPH 514,- onze prijs 165,-

Suriname

nr. 1/15 Koning Willem III 1873-1889,  
ongebruikt
NVPH 900,- onze prijs 425,-

nr. 69/86 Cijferserie 1913-1931, postfris,  
NVPH  onze prijs 225,-

nr. 104/110  Jubileum 1923, postfris, cert.,  
NVPH 675,- onze prijs 475,-

nr. 118/126 Wilhelmina gewijzigd jubileumtype, 
postfris,  
NVPH 200,- onze prijs 170,-

nr. LP 8/14  Opdruk vlucht DO.X., postfris,  
NVPH 1000,- onze prijs 740,-

Bovenstaande zegels/series zijn meestal slechts 1x voorradig. Mocht u dus 
ergens geïnteresseerd in zijn, aarzel dan niet te lang met bestellen.  
Dit om teleurstelling te voorkomen.

TOP zegels - TOP geprijsd
• Alle zegels worden op echtheid en omschrijving gegarandeerd
• Levering zolang de voorraad strekt, franco binnen Nederland vanaf € 150,-,  
   daaronder € 2,75 verzendkosten.
• Bestaande relaties: betaling binnen 14 dagen na ontvangst.
• Nieuwe relaties: middels vooruitbetaling
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Afb 3 Maximumkaart van een standaardbus op Curaçao

n Nederland zijn namelijk nooit 
brievenbussen met een gewelfd dak 
(‘ronde’ bovenkant) bij de post in 
gebruik geweest. Natuurlijk kan een 

huisbrievenbus allerlei vormen hebben, maar de 
kleur mag dan niet rood zijn om verwarring met 
de brievenbussen van de post te voorkomen. Ik 
denk dat de ontwerper zich heeft laten inspireren 
door de Deense brievenbus (afb. 2). Jammer dat 
hij geen gebruik heeft gemaakt van een afbeel-
ding van een Nederlandse brievenbus. 

Eerste brievenbussen
Nadat in 1852 in Nederland de eerste postze-
gels werden ingevoerd ontstond er behoefte 
aan meer brievenbussen. In grotere plaatsen 
kwamen er zogenoemde standaardbrievenbus-
sen (afb. 3 en 4). Deze waren van gietijzer en 
behoorlijk zwaar: meer dan 150 kg. Ze werden 
aanvankelijk gegoten in Den Haag bij de firma 
‘Prins van Oranje’ en bij de Pletterij. De naam van 
deze firma leeft nog voort in de Pletterijkade. 
Lichter waren de hangbrievenbussen, maar die 
wogen toch ook al gauw 50 kg. Deze werden bij 
inschrijving gegoten door de firma’s Nering-
Bögel uit Deventer, Lovink Terborg, Becking en 
Bongers uit Ulft en Diepenbrock en Reigers uit 
Ulft (bekend van de DRU Jaarsma haarden). De 
namen van de gieterijen waren op de bovenrand 
aan de zijkant ingegoten. De standaardbussen 
waren oorspronkelijk groen (afb. 5a) en het 
voetstuk was bij de eerste bussen van steen 
(afb. 6). De hangbrievenbussen werden meestal 
in de stad of in dorpen toegepast. Ze hadden 
slecht één inwerpopening (afb. 7). Mede om het 
gewicht te verminderen werden er brievenbussen 
besteld bij de Vereenigde Blikfabrieken in Krom-
menie (Verblifa). (Afb. 5b) De afgebeelde bus is 
voorzien van witte randen om de zichtbaarheid 
tijdens de oorlog (verduistering) te verbeteren.
Na de oorlog kregen Parry en Truyen de opdracht 
om een kunststof brievenbus te ontwerpen. Aan-
vankelijk waren de bussen om esthetische redenen 
uitgevoerd in rood en grijs om de deling tijdens 
de lichting te benadrukken (afb 8). Later werd 
de kleur van de kunststofbussen uniform rood, 
daarna oranje (afb. 5c) thans weer rood (afb. 9).
De conclusie van dit verhaal luidt dat de brieven-
bus op het decemberzegeltje niet van Nederland 
is en waarschijnlijk ook niet van de post, gezien 
de plaatsing van de inwerpgleuf.

Literatuur 
Drs H.J. Ronday De standaardbrievenbus van 1850. 
Het PTT-bedrijf, mei 1979, deel XXI nr 3
F.S.J.G. Hermse Nederlandse hangbrievenbussen, 
ontwikkeling, ontwerpers, fabrikanten

Op een van de laatste decemberzegels 
was een brievenbus afgebeeld (afb. 1). 
Ik vroeg mij af welke brievenbus als 
model voor dit zegeltje was gebruikt. 
door Frans Hermse

I

Brievenbussen 
van de post

Afb 9

Afb 7

Afb 6

Afb 8 Reclamekaart van PTT-post in 1985

Afb 5 a,b,c Speciaal velletje n.a.v. Postex 2012

Afb 1 Decemberzegel van 2014

Afb 2

Afb 4 Standaard-
brievenbus in 2008 
nog voor het postkan-
toor van Bergen (NH)
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In de Tweede Wereldoorlog deden 
de Britten alles om de vijand te 

slim af te zijn. Ze werden daar-
bij geholpen door de nieuwste 
technieken. Een daarvan was de 
Colossus, de eerste elektroni-
sche computer, ontwikkeld door 
Tommy Flowers. Met deze machine 
konden berichten van de Duitsers 
ontcijferd worden. Vergeleken met 
de huidige computers was het 
een gigantisch apparaat, dat nog 
1500 elektronenbuizen nodig had 
om te kunnen werken. Door die 
buizen was het mogelijk om alle 
gegevens snel op te slaan. Het was 

een revolutie op het gebied van de 
automatisering en het gaf de Brit-
ten een voorsprong, die nodig was 
om Duitsland te verslaan. Aan het 
eind van de oorlog waren er tien 
van deze apparaten in gebruik. De 
regering liet ze allemaal vernieti-
gen. Een aantal jaar geleden heeft 
men een Colossus nagebouwd. Die 
is nu in een museum in Engeland 
te zien. Op de postzegel is een deel 
van een strookje papier afgebeeld, 
waarop informatie staat die in de 
computer moest worden ingevoerd. 
De ontwerpers van de zegel hebben 
het woord “PEACE” erop te zetten. 

H et is dit jaar precies 
175 jaar geleden dat de 

eerste postzegels werden 
uitgegeven Dat gebeurde in 
Engeland. Dat is natuurlijk 
reden voor een feestje. Dat 
vond plaats in Londen, waar 
een grote internationale 
postzegeltentoonstelling 
werd georganiseerd. Verschil-
lende postorganisaties heb-
ben postzegels uitgegeven 
om het jubileum te vieren. De 

Feestje eerste 
post zegel!

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

Na de val van het Romeinse 
rijk ontstond er een 

het Frankische rijk onder 
Karel de Grote (786-814), die 
in 800 in Aken tot keizer werd 
gekroond. Na zijn dood viel 
het Frankische rijk uit elkaar. 
Maria van Heerdt Kolff

Oostenrijkse is daar een van. 
Naast de eerste postzegel 
met het portret van koningin 
Victoria krijgen we ook nog 
de nodige informatie. De 
Oostenrijke Laurenz Köster 
deed al in 1836 een voorstel 
om in zijn land postzegels 
in te voeren, maar dat werd 
door de regering afgewezen. 
Twee jaar eerder had James 
Chalmers, een Schotse 
uitgever en boekhandelaar, 

al een soort postzegel in de 
vorm van een stukje papier 
met een waardeaanduiding 
gedrukt, maar daar was 
verder niets mee gedaan. 
Ook zien we het portret van 

Rowland Hill, die uiteindelijk 
verantwoordelijk was voor de 
postzegel die op 6 mei 1840 
verscheen. Naar de kleur en de 
waarde, kennen verzamelaars 
de zegel als de Penny Black. 

De eerste elektronische computer

verwarde toestand in Europa, 
totdat koning Clovis uit het 
geslacht van de Merovingers 
een groot Frankisch  rijk 
stichtte. Het omvatte het hui-
dige Frankrijk met België en 
een groot deel van Duitsland. 
In de 8ste eeuw begonnen 
de landingen van de Moren 
in Spanje en zij rukten op 
naar Portugal en Frankrijk. In 

732 versloeg Karel Martel de 
Moren bij Tours en Poitiers. 
Met zijn zoon, Pepijn de Korte 
kwam het geslacht van de Ka-
rolingen aan de regering. Het 
toppunt van zijn bloei bereikte 
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Wist je dat…
...de 
klaproos, 
het veel 
voorko-
mende 
bloemetje, 
helemaal 
niet klapt? 
Er wordt 
beweerd 
dat de 
naam is 
ontstaan 
door een 
kinder-
spelletje waarbij je een 
blaadje van de bloem op 
de ene vlakke hand legt 
en je er een flinke klap op 
geeft met je andere hand. 
Er ontstaat dan een klap-
pend geluid. In Duitsland 
noemen ze die bloem dan 
ook Klapperrose. Hoe dan 

ook, het 
zijn prach-
tige fel-
gekleurde 
bloemen 
die volop 
in het wild 
groeien in 
juni en juli. 
Meestal 
zijn ze 
rood, maar 
er zijn 
ook gele, 
paarse 

en zwak-rose soorten. Uit 
sommige soorten kan het 
slaapmiddel opium worden 
gewonnen. Vandaar dat de 
vruchtdozen van klaprozen, 
of ook papavers genoemd, 
slaapbollen of heksenbol-
len worden genoemd.
Toon Oomens

1½ cent! Dat is niet veel, denk je. 
Maar dat is niet helemaal waar. Want 
de mensen verdienden toen ook 
veel minder geld en de dingen die 
ze kochten, waren ook goedkoper 
dan nu. Iemand zonder opleiding 
verdiende in die tijd €6,00 - €8,50 

 

i

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De zomervakantie staat 
weer voor de deur. Voor de 
meesten betekent dat even 
niet postzegelen. Is dat bij jou 
ook het geval of heb je dan 
juist alle tijd om lekker aan je 
verzameling te werken? 
Ik wens jullie  allemaal in elk 
geval een zonnige vakantie!
Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

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

Oude postzegels: saai?
Je komt ze vaak tegen, maar ze zijn 
niet zo “gezellig” om te verzamelen: 
de oudste postzegels van.. in dit ge-
val: Nederland. Kijk maar eens naar 
deze postzegel: een saai hoofd er 
op, allemaal puntjes met een getal 
als stempel, niet bepaald boeiend. 
Of toch wel? Het zal je verbazen, 
maar heel veel filatelisten zijn hier 
dol op.

Ook in andere landen 
In Groot-Brittannië, waar de post-
zegel is uitgevonden, was het niet 
veel anders. Een koningin er op, een 
slordig stempel er op en perfins 
er door. Perfins zijn gaatjes in 
een postzegel. Bedrijven kochten 
postzegels om hun post mee te 
frankeren. Maar werknemers 
namen   stiekem wat zegels mee 
en ruilden dat om in geld.  Tja, dat 
is diefstal. Daarom maakten ze er 

gaatjes in, dan wist iedereen dat ze 
van een bedrijf kwamen.

Het lijkt heel weinig 
Als je ziet hoeveel mensen voor 
een brief moesten betalen, lach je: 

Dag van de Jeugd
filatelie 2016
Noteer vast in je agenda: op 9 
april 2016 zal de 31ste Dag van de 
Jeugdfilatelie gehouden worden 
in Apeldoorn. Het thema is op dit 
moment nog niet bekend. Na de 
zomervakantie zullen we de vragen 
van de Filamarathon publiceren.

Gekke Knod
Houden jullie ook van rare verhalen? In Dene-
marken smullen de kinderen van het verhaal 
over koning Knod dat Halfdan Rasmussen 
bedacht. Koning Knod was zo gek als een 
deur. Hij kocht kanonskogels en buskruit en 
stopte die in een kanon. Hij schoot ermee op 
zijn vrouw, die daardoor niet alleen haar hoed 
verloor, maar ook haar hoofd.

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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per week. Dat verdien jij nu per dag 
als je een klein baantje hebt.

Wat vind je hier van?
Nog zo’n ouwetje: er zitten zelfs 
geen tandingen aan. Dus de man op 
het postkantoor moest de plaatjes 
met de hand uitknippen. En dat ging 
wel eens scheef. Misschien liet hij 
dat zijn zoontje thuis doen, als hij er 
geen zin in had, je weet maar nooit. 
Wat een geschiedenis zit er achter 
zo’n zegeltje, hè?

Postzegels van een land 
dat niet meer bestaat 
Hoe vind je dat idee? Danzig is een 
stad (hij heet nu Gdansk) die een 
tijdje heeft bestaan als vrije stad. 
En dus eigen postzegels. In de loop 
van de geschiedenis heeft Danzig 
aan een aantal landen toebehoord, 
maar nu is het Pools. De zegels 
uit de tijd dat het nog een eigen 
bestuur had zijn ook interessant om 
te verzamelen.

B ij een verzameling horen meer dan 
alleen postzegels. Er kunnen ook 

allerlei stempels en bijzondere uitga-
ven bij gedaan worden. Dat noemen 
we filatelistische elementen. Wat je 
hier ziet zijn automaatstroken. Geen 
postzegels dus, maar een plakstrook 
met een plaatje (soms nog niet eens). 

Hij werd getrokken uit een automaat 
die buiten het postkantoor hing. Als 
je een postzegel nodig had en het 
kantoor was dicht, kon je het met een 
automaatstrook oplossen. Kijk eens 
op je bewaarde enveloppen, dan kom 
je ze vast tegen.
Willeke ten Noever Bakker

Zijn oude postzegels duur?
Welnee! Als voorbeeld dit exem-
plaar uit Griekenland, uit 1896. 
Dat is wel wat jaartjes geleden 
dat iemand dit zegeltje kocht. En 
voor hoeveel geld is hij voor jou? 
Voor €1,00 en dan komen er nog 
verzendkosten bij. Dat betekent 
dus dat onze hobby voor iedereen 
betaalbaar is. Maar het leukste is 
natuurlijk: ruilen. Als dat lukt heb je 
twee winnaars, iedereen blij.

Heel veel geld
Er is op dit moment iets grappigs aan 
de hand in de postzegel wereld. De 
Chinezen kopen hun oude postzegels 
terug bij filatelisten in Europa. De 
Chinezen konden ze zelf jarenlang 
niet verzamelen, want daar hadden 
ze geen geld voor. Nu wel, en wat ge-
beurt er? Mensen vinden op zolder in 
oude doosjes met hele oude Chinese 
zegels. Die verkopen ze voor enorm 
hoge bedragen. Dus: ga zoeken en 
wie weet heb jij ook ineens een héle 
oude zegel die je goed kan verkopen!

Succes er mee!

 

De twaalf filatelistische elementen
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Als elke seconde telt
In heel Europa is het 
alarmnummer: 112. Dat is 
wel zo handig, want als elke 
seconde telt, moet je snel 
hulp kunnen bellen. Kroatië 
gaf een postzegel uit om 
het alarmnummer onder de 
aandacht te brengen. Naast 

het nummer en de letters 
SOS, die gebruikt worden 
als noodkreet, zie je op de 
achtergrond allemaal kleine 
tekeningetjes van noodsitu-
aties en hulpverleners. Een 
leuke zegel over een serieus 
onderwerp.
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Opgaven voor deze rubriek 
in het september 2015 
(verschijnt 3 september) 
moeten uiterlijk op 
2 augustus 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

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

6 juni:
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
‘s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur. T: 036 5341427(na 18.00 
uur). ellenslokker@chello.nl.
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2, 13.00 - 16.00 uur. 
T: 0162-432738   
ceespijpers@casema.nl  
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 uur. 
T: 0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3,  
9.00-13.00 uur. T: 0416-337982.

7 juni:
Venlo. Zalencomplex Limianz, Kal-
denkerkerweg 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’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

15 juni:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 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.

FI
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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

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

27 juni:
Dordrecht. De Gravin, Vijverlaan 
1002, 10.00-16.00 uur,  
T: 078-6140706.
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475-582658.

2 juli:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 06-18551829.

4 juli:
Putten (Gld). ’t Voorhuys’, Voort-
huizerstraat 14, 10.00-16.00 uur. 
T: 033-2459923. 

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

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

30 augustus:
Echt. Café “De weegbrug” Stams 
Loperweg, 9.30-12.00 uur.  
hotterbeekx@hetnet.nl 

5 september:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2. 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544
Meppel. Kerkelijk centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5. 13.15-
16.00 uur. Tel: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2, 13.00 - 16.00 uur. 
T: 0162-432738   
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur. 
T: 0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3,  
9.00-13.00 uur. T: 0416-337982.

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

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

12 september:
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.
Hoogkarspel. Reigersnest,  
Nachtegaal 1, 12.00-16.00 uur. 
T: Tel: 0227-542286.
Leusden. de Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur. T: 0318-
513222 deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.

13 september:
Alkmaar (Oudorp). Wijkcentrum 
“De Oever”, Amstelstraat 1;  
10.00-15.00 uur.
www.postzegelvereniging-
noordholland.nl
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 
uur. T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De  Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis, St. Joris, 
 Cypressstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
rvossen@vangeloven.com
Venlo. Zalencomplex Limianz, 
Kaldenkerkerweg 182b,  
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.  
info@philavenlo.nl 
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

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

19 september:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
 Gerberastraat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297-343885/345231. 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Apeldoorn. Wijkcentrum  
Het Bolwerk, Raelijn 55,  
10.00-16.00. T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bilthoven. Oost -Europa, 
’t Vogelnest, Boslaan 1, 10 - 16 uur 
T: 0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T:0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220 
Schoonhoven. Nieuwe Singel 39, 
13.00-16.00 uur.  
T: 030-6885264/0172-216239.
Woerden. Vereniging Islamitische 
Wereld, clubgebouw Excelsior, 
Singel 45A, 10.00-15.00 uur.  
wim.poppelaars@hotmail.com 
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.

VEILINGEN
30 augustus:
Zwijndrecht. Poststukken, postge-
schiedenis, postzegels. ‘Sheraton 
& Peel’. René Hillesum Filatelie, 
Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht. 
T: 078-6101520.  
Hillesum@filatelist.com 
www.filatelist.com

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: 
18 juni. Als u materiaal wilt bestu-
deren, neem dan contact op met 
Monique Erkelens (T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toeganke-
lijk na telefonische afspraak:  
mevr. Spiekman (T: 070-3307570, 
’s morgens).
Tentoonstelling ‘GO3D!’. De 
eerste overzichtstentoonstelling in 
 Nederland over 3D-printing (3-11-
2014 – 1-10-2015).

 

mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:rvossen@vangeloven.com
mailto:Jeanninenico@home.nl
mailto:cklein@zonnet.nl
mailto:Hillesum@filatelist.com
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Emmeloord

aat ik mijn keus even toelichten. 
Gouda, Frederiksoord, Haarlem, 
Nijmegen en Leeuwarden zijn de 
plaatsen die kunnen bogen op een 

eeuwenlange geschiedenis. Nee, daar moet je 
bij Emmeloord niet mee aankomen. En juist 
die omstandigheid maakte mij nieuwsgierig. 
Eindelijk eens een plek waar ik niet direct op 
Peters of Crouwel zou stuiten. Of een plek met 
klassieke gebouwen, met een rijk historisch 
verleden. Integendeel: Emmeloord is een plek 
waar een infrastructuur ontstond die van mijn 
eigen tijd was. (1935). En dat was meteen 
de eerste verrassing, want als ik het raadsel 
opgeef meldt menigeen dat de Noordoostpol-
der, waar Emmeloord tegenwoordig middenin 
ligt, al veel eerder een polderland was. Die eer 
valt echter de Wieringermeerpolder te beurt. 
Vanaf 1930 was het eiland Wieringen geen 
eiland meer. Maar de Noordoostpolder viel pas 
midden in de oorlogsjaren droog, in 1943, toen 
de Duitsers al bedacht hadden de Wieringer-
meer weer onder water te zullen zetten als 
hun dat zo uitkwam.

De naam ‘Emmeloord’ bestond echter al wel 
heel lang. Het was het meest noordelijke puntje 
van het eiland Schokland. Wie oude kaarten be-

Voor de lezers onder u die mijn verhalen over Nederlandse 
postkantoren te lang (dradig) vinden heb ik een aangename 
mededeling: Over Emmeloord valt nauwelijks iets te vertellen. 
Ook persoonlijk heb ik niets met Emmeloord. 
door Eise Eisma

L
kijkt, waarop geen afsluitdijk of polders staan 
afgebeeld, en het IJsselmeer nog Zuiderzee 
heet, ontdekt twee eilandjes: Schokland en Urk. 
Twee bewoonde eilandjes die beschouwd kun-
nen worden als ‘voorfilatelistische geschiede-
nis’ van het huidige Emmeloord. 

Polder
In 1942 viel de polder droog en begon het 
werk van de pioniers. Vanuit Vollenhove werd 
het nieuwe land stukje bij beetje veroverd. 
In Zwartsluis zetelde in die dagen het hoofd-
postkantoor van de regiokantoren Vollenhove, 
Blokzijl, Blankenham en Kuinre. Via de dijken 
te voet en via de gegraven kanalen per boot en 
later via de wegen per auto, ontstonden in the 
middle of nowhere zogenoemde ‘werkkampen’, 
in de droogvallende woestijn, een benaming die 
ik liever niet gebruik, maar met de wetenschap 
van toen… nu ja, het kon er nog net mee door in 
1942. In ieder werkkamp werd door de post een 
beheerder aangesteld die de post in de naaste 
omgeving persoonlijk uitdeelde. In werkkamp 
Marknesse werd naast de beheerder voor het 
eerst een extra besteller aangetrokken omdat 
de beheerder het werk langs afgelegen boerde-
rijen niet alleen meer aankon.
Ook vanuit het noorden werd de postale aan-

val ingezet om de kolonisten van het nieuwe 
land vanaf het ‘vaste land’ te bedienen, en wel 
vanuit Lemmer. 
Na verloop van enige jaren groeide het 
werkkamp Emmeloord uit tot een klein dorp 
waar naast de barakken van de pioniers van 
het eerste uur, ook stenen woningen voor de 
‘blijvertjes’ en de eerste bedrijven werden 
gebouwd. Het bescheiden postkantoortje aan 
de Rietstraat was dan ook al spoedig te klein 
en een nieuw kantoor aan de Koningin Juliana-
straat werd aanbesteed. Het is dan inmiddels 
al 1953. De werkkampen waren dorpen gewor-
den met eenzame boerderijen-tentakels.

Komter’s enige postkantoor
Architect van het echte postkantoor in de 
Noordoostpolder, in Emmeloord, is Auke 
Komter. Het is zijn eerste en enige postkan-
toor. Het gebouw is zoals het moet zijn in een 
polder met strakke horizonten. Rechte lijnen, 
eindeloze dijken, wegen als linialen. Een land 
dat nog ruikt naar de zee. 
Beeldkunstenaar Hendriks mocht de rechtlij-
nigheid van Komter aan de gevelzijde boven 
de ingang van fraaie symboolfiguren voorzien. 
Met enige fantasie herkent men in de nok de 
duiven, ongetwijfeld postduiven. Hendriks 
heeft met vooruitziende blik al aan zien komen 
waar het met dit kantoor van Tante Pos op uit 
zou draaien… 

Van die architect Auke Komter weten we niet 
zoveel. In de kringen van de architectuur 
plaatst men hem bij de ‘gematigde moder-
nisten’, ook wel de ‘stroming van het Nieuwe 
Bouwen’ genoemd. Hij werd op 16 mei 1904 
geboren in Leeuwarden als enig kind van een 
bierkoopman. Auke zag die bierhandel van 
z’n vader niet zitten en zwaaide over naar de 
architectuur. Hij was onder andere in Parijs een 
jaar in de leer bij Le Corbusier die we kennen 
van zijn prachtige creaties zoals de ‘Chapelle 
Notre Dame du Haut’ bovenop de heuvel 
Bourlémont bij Ronchamps in Frankrijk. Een 
groter contrast tussen leerling en leermeester 

opkomst en teloorgang van 
nederlandse postkantoren 6

Afb. 1 Postkantoor Emmeloord ca. 1953 Afb. 2 De loketten
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is nauwelijks denkbaar. Corbusier realiseerde 
zijn wereldberoemde kerk in 1954. Dat is maar 
een paar maanden later dan het postkantoor 
van Auke Komter in Emmeloord. (afb. 1+2) 
Gelijktijdig bouwden ze hun creaties. De één 
een sierlijk pronkstuk op een heuvel, de ander 
een rechtlijnige tegenhanger onder zeeniveau, 
hoewel er ook bouwwerken van Auke zijn 
waarin de stijl van Le Corbusier wel degelijk te 
herkennen is. In ieder geval vond hij in Parijs 
zijn toekomstige vrouw Edith Marie Real die 
boekbindster was bij de Bibliothèke Nationale. 
Hij nam de Zwitserse mee naar Amsterdam 
waar ze zich inrichtten in een vervallen loods 
waarin ooit de schilder Breitner zijn atelier 
had. Hij was een bescheiden man, een goed 
organisator, speelde verdienstelijk piano en 
was kleurenblind. 

Huis voor moeder
In 1936, toen Auke Komter 32 jaar jong was, 
en uw verslaggever één, bouwde hij in Hattem 
een huis voor zijn moeder, wat ik heel ontroe-
rend vind: een zoon die voor zijn moeder een 
huis bouwt. Hij noemde het ‘De witte raaf’, 
voer voor psychologen. 
Hij deed een gooi naar de uitvoering van het 
interieur van het koninklijke jacht Piet Hein, 
maar viel ‘buiten de boot’. Ook een ontwerp 
voor het nieuwe stadhuis van Amsterdam ging 
aan zijn neus voorbij. Veel te vaak werd hij de 
ondankbare tweede met zijn ontwerpen. Wel 
vond zijn ontwerp voor de bekende erebe-
graafplaats in de duinen van Overveen genade 
in de ogen van de opdrachtgevers. 
Tijdens de oorlog ging het mis met zijn 
opdrachten. Hij sloot zich niet aan bij de 
Kulturkammer, waardoor hij zich min of meer 
door de nood gedwongen bezig ging houden 
met het ontwerpen van kindermeubels, eerst 
maar eens voor zijn eigen dochters. Ook na 
de oorlog ging veel aan zijn neus voorbij. Geld 
was er niet. Vliegende haast zoveel te meer. 
Voor een creatief mens twee tegenstrijdige, 
onmogelijke voorwaarden.
Ik vond maar één afbeelding van Auke Komter, 
genomen aan boord van een zeilschip. Auke 
staat fier aan een fors houten roer en kijkt 
naar boven, naar de zeilen. 
Op 78-jarige leeftijd overleed Auke in Amster-
dam. Maar zijn postkantoor in Emmeloord 
staat er nog steeds. 

Postgeschiedenis Emmeloord
De ontstaansgeschiedenis van de post in Em-
meloord was heftig. Er stond dan wel een strak 
kantoor maar van daaruit was het een hele 
klus om de nieuwe polderbewoners te berei-
ken. Eerst waren het de zestien motoren van 
het type Matchless en Horex waarop men over 
nauwelijks ingeklonken dijken en wegen roste. 
Grote pakketten konden niet mee, ook niet op 
de aangeklonken zijspannen, zodat besloten 
werd om daarvoor twee aparte vrachtwagen-
tjes in te zetten. Maar ideaal was dat niet. Toen 
kwam iemand op het briljante idee om auto en 
fiets te combineren! Er werden twee bestelwa-
gentjes (Citroën) gekocht waarop in V-vorm 

van de inpoldering een postverleden waarvan 
de liefhebber smult. En dat hield niet zomaar op 
met de aanleg van de dijken. Nog jaren lang was 
Urk afhankelijk van postbootdiensten vanuit 
onder andere Enkhuizen en Kampen, ondanks 
dat Emmeloord, de nieuwe ‘posthoofdstad’ van 
de Noordoostpolder werd. 
Het is dus redelijk beide eilandjes te betrekken 
bij de posthistorie van Emmeloord.
Al in 1859 moesten de vijfhonderd-acht-
entachtig mensen van het eiland Schokland 
op last van de toenmalige regering het eiland 
verlaten omdat de veiligheid van de bewoners 
niet gegarandeerd kon worden door de niet 
aflatende aanvallen van de Zuiderzee. Toen de 
dijken gesloten werden in 1940 woonden er 
op Schokland nog drie gezinnen. De familie 
Schuurmans woonde in het verlaten kerkje 
in Ens, dat midden op het eiland ligt. Voorts 
woonde havenmeester Spits met gezin er en 
tenslotte de beheerder van het hulp-telegraaf- 
en telefoonkantoor in Emmeloord (op Schok-
land dus), de heer Smit en zijn gezin.
Een geregelde bootverbinding bestond allang 
niet meer. De overgebleven bewoners waren 
afhankelijk van de directie van de Zuiderzee-
werken die op ongeregelde tijden iemand op 
kon halen om in Kampen boodschappen te 

Afb. 2 De loketten

een afneembare, slimme ijzerconstructie werd 
gebouwd waarop twee fietsen konden worden 
geplaatst. (afb. 3) Aan iedere kant één. Na 
een kilometer of tien gezamenlijk met de auto 
klanten in de polder te hebben bediend werd 
gestopt, één fiets afgeladen, waarop bestel-
ler A een ronde maakte langs de boerderijen 
in de omtrek naar een bepaald punt waar 
besteller B als chauffeur de auto onbeheerd 
had achtergelaten. Besteller B had zijn fiets 
van het dak gehaald en de chauffeur werd 
tijdelijk fietser op zijn persoonlijke parcours 
in de polder. Fietser-besteller A bereikte na 
zijn ronde de onbeheerde auto en werd op zijn 
beurt opgewaardeerd tot chauffeur. Kunt u 
het nog volgen? Na een lange estafette keerde 
het span tenslotte samen met de auto, beide 
fietsen weer op het dak en zonder post, terug 
naar Emmeloord. Ze gaven op hun rondes 
niet alleen brieven en poststukken af, maar 
regelden ook andere postale diensten met de 
bewoners van de nieuwe polderaarde: verkoop 
van zegels, giro- en bankzaken, postwissels en 
het innemen van te verzenden post. Ze waren, 
samen met auto en fiets een efficiënt rijdend 
postkantoor compleet met brievenbus, dat de 
eilandpioniers aan huis bediende. Over service 
gesproken! 
Voor de voormalige motorrijders was deze 
werkwijze een prachtige oplossing, want zij 
spraken al snel over ‘wandelende nieren’ en 
andere in de knel geraakte lichaamsdelen 
waardoor lichamelijk ongemak en tenslotte ar-
beidsongeschiktheid ontstond als gevolg van 
het gedreun en gebolder door kuilen en gaten 
van wegen in aanleg. 
Afgezien daarvan moet het beroep van 
postbesteller in de nieuwe Noordoostpolder 
voor de liefhebbers een prachtbaan geweest 
zijn. En voor de toenmalige PTT een boeiend 
proefterrein voor toekomstige polders, want 
de honger naar land zou niet bij de Noordoos-
ter blijven steken. 

Schokland
Met het dichten van de dijken rond 1940 
werden twee eilanden ‘vasteland’. Schokland 
en Urk waren van oudsher vissersplaatsen in 
de toen nog onstuimige Zuiderzee. Beide ei-
landen, maar met name Urk, hadden ten tijde 

Afb. 3. Postauto/fiets combinatie in de polder

Afb. 4. Briefomslag met 5c 1852, geschreven Verz. Urk 2281863 via Kampen naar Amsterdam
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doen en de post op te halen. Veertig jaar 
had  kantoorhouder Smit het op Schokland 
 uit gehouden. Naast de zorg voor de post-  
telegraaf- en telefoondienst was hij ook 
beheerder van het misthoornbedrijf, verdam-
pingswaarnemer, onbezoldigd rijksveldwach-
ter, tijdelijk havenmeester, dokter, dominee en 
raadsman. Een echte doe-het-zelver! 

Urk
Met Urk was het al niet anders. De postge-
schiedenis van dit eiland begint ook zo rond 
1850 met een postkantoortjes in wijk4, Prins 
Hendrikstraat, de Klifweg en tenslotte in 1977 
de Pyramideweg. Alle post voor het eiland 
werd eens per week met de postboot vanuit 
Kampen aangevoerd. (afb. 4+5) In de Eerste 
Wereldoorlog werd het eiland wel het ‘Nieuwe 
Elba’ genoemd. In plaats van Napoleon waren 
het echter nu Engelse, Franse en Belgische 
officieren die er geïnterneerd werden omdat 
ze weigerden een contract te ondertekenen 
om niet te zullen vluchten hetgeen natuurlijk 
gebeurde, dat ontvluchten, in bootjes en over 
het ijs in barre tijden. Ook toen al: bootvluch-
telingen! (afb. 6)

Urk heeft daarnaast een reputatie van 
ijspostvluchten. Tijdens de strenge vorstpe-

rioden van de winters van 1929 (afb. 7), 1938 
en 1940 (afb. 8) kon de postboot niet varen 
en werden door de KLM vluchten uitgevoerd 
om het isolement te verbreken. Met name de 
winter van 1940, kort voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog en het droogvallen 
van de polder, leverde een heel spektakel op. 
Urk is dan sinds enkele maanden met een dijk 
verbonden met het ‘vaste land’. Maar bereik-
baar? Vergeet dat maar!

Scheepsramp
In januari van dat jaar vechten drie boten van 
de rederij Koppe een wanhopige strijd tegen 
het decimeters dikke ijs van het IJsselmeer. 
Het zijn de stoomboten ‘Holland’, ‘Friesland’ 
en ‘IJssel’ die proberen het eiland te bereiken. 
In de buurt van Kampen zit de ‘Zuiderzee’ 
inmiddels bekneld in het ijs. Voor de kust van 
Urk komt dan een groot ijsveld in beweging 
dat de ‘Friesland’ noodlottig wordt. Het schip 
wordt gekraakt. Er stroomt water binnen en 
de bemanning vlucht met sleden het ijs op. 
Na een hachelijke tocht over het bewegende 
ijs, die gedachten oproept aan noordpoolex-
pedities, bereikt men de andere twee boten. 
‘s Middags worden de schepen ontdekt door 
Dirk  Parmentier, de gezagvoerder van het 
KLM toestel dat door de lucht onderweg was 

naar Urk. Met steenkool had de bemanning 
een boodschap op het ijs geborduurd: HULP 
IJSBEER en DANIËL. SCHEPEN LEK, HULP 
SPOEDIG!
Men hoopte op die manier assistentie te krijgen 
van de ijsbrekers ‘IJsbeer’ en ‘Daniël Goedkoop’ 
die echter helemaal uit Amsterdam moesten 
komen.
Parmentier bracht de boodschap over waarop 
de dag daarop niet de ‘IJsbeer’, maar de ‘Daniël’ 
en de ‘Wilhelmina Goedkoop’ uitvoeren voor 
een reddingsoperatie. Er werd een vliegtuig uit-
gestuurd dat kans zag om een briefje met een 
rookbom af te werpen op de ‘Holland’ waarin 
stond dat de ijsbrekers om half zeven uit Am-
sterdam waren vertrokken. Ondertussen waren 
ook vanaf het hoge gedeelte van het eiland Urk, 
dat heel optimistisch door de bewoners ‘de 
berg’ werd genoemd, de zwarte stipjes gezien 
van de vastgevroren boten. Een speciale ijsvlet 
die vanuit Kampen vertrokken was kreeg nu de 
opdracht om zijn koers te verleggen. Twee koe-
riers, de gebroeders Wakker, werden overboord 
gezet om met de fiets alvast over het ijs vooruit 
te gaan om de aanstaande redding te melden.
Er gaat weer een dag voorbij en de bootbeman-
ningen kijken met spanning uit naar redding. 
Maar hoe men ook westwaarts tuurt, er is geen 
ijsbreker te bekennen. En die twee fietsers van 
de Kampense ijsvlet zijn alleen maar mee-
eters van het voedsel dat toch al zo weinig aan 
boord is. 
Op het ijs wordt nu met latten (om steenkool 
uit te sparen) een nieuwe noodkreet gebor-
duurd:
‘WAAR BLIJVEN DE IJSBREKERS’
Een overvliegende KLM machine merkt de 
noodkreet op, maar kan geen antwoord op 
deze vraag geven natuurlijk. Ook is er nu een 
ijsvlet uit Elburg vertrokken met proviand voor 
de bemanningsleden. Het avontuur begint ge-
vaarlijke vormen aan te nemen. Vanaf Schiphol 
stijgt een vliegtuig op met voedsel voor 25 man, 
maar het begint te sneeuwen en de piloot kan 
de schepen in de witte massa niet ontdekken. 
Later op de dag maakt vlieger Parmentier een 
vlucht vanuit Ameland, dat al evenzeer van de 
buitenwereld is afgesloten en besluit op de 
terugweg ‘nog even langs’ te vliegen. Hij werpt 

Afb. 5. Briefkaart met naamstempel Urk en kleinrondstempel 
Urk 2641886 via Kampen naar Enkhuizen

Afb. 6. Krijgsgevangenenkaart van Urk 511916 naar Engeland. Geschreven: 
Ontvangen uit Zeist met verzoek vanuit het Hulpkantoor Urk adres te verleenen

Afb. 7 Postvervoer over het ijs van Urk naar Kampen, tijdens de winter van 1919 (collectie Museum voor Communicatie, Den Haag)
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in een verzwaarde rode doek een boodschap 
in de buurt van de schepen af met de vraag of 
er nog iets nodig is. Als hij rond blijft cirkelen 
voor het antwoord verschijnt op het ijs de 
boodschap: ‘ETEN VOOR 35 MAN’
Nog altijd is er geen redding in zicht. Opnieuw 
gaat een dag voorbij, maar Parmentier is een 
doorbijter. Bij een volgende vliegtocht ontdekt 
hij plotseling de ijsbrekers. Weer gaat er een 
verzwaarde rode lap over boord, nu in de 
buurt van de Urkse ijsvlet die vanuit Elburg 
onderweg is. De boodschap is: ‘IJSBREKERS 
VIJF KILOMETER TEN WESTEN VAN U’
En dan komt er redding! IJsvlet en ijsbrekers 
ontzetten de vastgevroren schepen en breken 
een weg open naar Urk.
De tocht van de ijsvlet naar de vastgevroren 
schepen van de rederij Koppe is het sluitstuk 
van een spannende affaire in de postge-
schiedenis van Urk. De vlet werd uit de vaart 
genomen en in 1950 naar Enkhuizen gebracht 
waar hij in het Zuiderzeemuseum de herin-
nering levendig houdt aan een uniek stukje 
postgeschiedenis.

Postboot en postslee
Omdat de wegen in de droogvallende polder 
lang niet zo snel werden aangelegd dan de 
bedoeling was, bleven de boten met post 
en passagiers varen tot eind 1944. Toen de 
postboot ‘Geusau’ echter vanuit de lucht door 
de Duitsers beschoten werd vond men het 
welletjes. De winter van 1946/47 werd voor de 
E.U.S.M (Eerste Urker Stoomboot Maatschap-
pij) een ramp, want haar boten raakten op-
nieuw ingevroren. Urk werd weer onbereikbaar 
voor de post, want ook over de nieuwe dijken 
bleek verkeer onmogelijk. Vissers kwamen 
lopend en soppend vanuit Ramspol of het 
nieuwe Emmeloord. Alleen vrachtwagenchauf-
feur Toon Pasterkamp slaagde erin om post te 
vervoeren langs de buitendijk Lemmer-Urk. 
Er was inmiddels een vaarweg gebaggerd van 
Urk naar de plek waar het nieuwe Emmeloord 
moest komen. Vandaar begon een weg voor 
voertuigen naar het vaste land. Midden maart 
1947 vroor het nog 16 graden! Er werd een 
postslee ingezet, getrokken door een paard. 
Alleen brieven werden meegenomen. In die 

tijd was Emmeloord nog steeds een ‘oord’ 
der verlatenheid en Urk eigenlijk nog steeds 
een eiland. Pas op 19 mei 1948 wordt de weg 
Emmeloord-Urk feestelijk geopend. Het was 
een grote dag voor de post die nu over de weg 
vanuit Emmeloord de polder kon bestrijken. 
Maar het was de doodsteek voor de postboot-
dienst, die niet meer rendabel was.

Bloeiperiode
Misschien heb ik wat te lang stil gestaan bij 
Schokland en Urk. Ik beschouw ze echter 
als de pre-filatelistische geschiedenis van 
de post in het Emmeloord waar in 1953 het 
eerste en enige postkantoor van Auke Komter 
werd geopend. (afb. 9) En zeg nu zelf: het 
eilandverhaal leest als het avontuur uit een 
jongensboek. Zoals overal begon de post 
vervolgens aan zijn bloeiperiode. In 1973 
werd in het postkantoor van Emmeloord 
een nieuwe zelfbedieningsruimte officieel in 
gebruik genomen. Onmiddellijk na de opening 
begon aannemer Schraa uit Zwartsluis met de 
verbouwing en modernisering van het geld-
kantoor. In de grote hal komen een grote tafel 
en vaste stoelen zodat cliënten er eventueel 
zittend hun brieven kunnen schrijven. Er komt 
een hellingbaan die het mogelijk maakt om 
ook invaliden in het gebouw te krijgen. Het 

gaat goed met de dienstverlening!
In 1987 deelt de nieuwe directeur loket diensten, 
Ids Haaksma, mee dat hij wat wil doen aan de 
lange wachttijden voor de loketten. “We zijn nog 
meer klantgericht dan in het verleden.” zegt hij 
bij die gelegenheid. “De klant is nu nog meer 
koning!” 
Goed zo Ids. Het gaat goed met de post en zijn 
dienstverlening. De nieuwe directeur van het 
bedrijf, Ab ten Klooster, en wij allemaal, zijn het 
helemaal met je eens.
Maar dan: Friesch Dagblad, 12 januari 1993: ‘Een 
inwoner van Emmeloord heeft zondagmiddag in 
de Urkervaart in Emmeloord een plastic zak met 
post gevonden. De 55 voor verzending aan een 
particulier postbedrijf in Dronten aangeboden 
stukken waren afkomstig van verschillende 
bedrijven in Emmeloord….’
Als ik in het voorjaar van 2015 voor het post-
kantoor van Auke Komter sta, blijkt het een 
apotheek te zijn. Je kunt er een doekje voor 
het bloeden kopen of een pleister op de wonde 
desnoods. (afb. 10)

Bronnen
Museum voor Communicatie Den Haag/ mevr. Spiekman
Diverse openbare bronnen Internet
Eigen onderzoek op locatie
Afbeeldingen poststukken: www.willempasterkamp.nl 

Afb. 8. IJspostvlucht 1940 Afb. 9. Prentbriefkaart ca. 1954 met violet 
kantoornaamstempel Emmeloord

Afb. 10. Voormalig postkantoor anno 2015
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NEDERLANDSE BLADEN

Kwaliteit
Een lustrum is vaak de aanzet 
voor extra verenigingsactivitei-
ten, persoonlijke postzegels, een 
feestavond, een dubbeldik clubblad, 
enz. In Wageningen ontstond 50 jaar 
geleden een filatelistische vereni-
ging toen een clubje verzamelaars 
zich afscheidde van de afdeling Ede 
binnen De Globe. Tegenwoordig is er 
een zelfstandige Filatelistenvereni-
ging Wageningen, onder de paraplu 
van het Samenwerkingsverband 
Filatelie. In het ‘Informatieblad’ De 
Kartelrand (nummer 38) worden de 
consequenties van die nieuwe struc-
tuur nog maar eens uitgelegd. 
Bert van Marrewijk maakt met zijn 
artikelen al jaren reclame voor ‘Mo-
derne Postgeschiedenis’. Nu verkent 
hij (opnieuw) de ‘Geen-Gehoor’-
stickers, waar ik niet zo lang geleden 
Ot Louw ook al een bevlogen verhaal 
over hoorde vertellen. Onder de 
kop ‘Lamme handjes’ schrijft Van 
Marrewijk ook over de Amerikaanse 
stempels (met een wijzend handje) 
op stukken die retour afzender 
moesten.
Ook persoonlijke postzegels vallen 
onder de moderne filatelie. Van Mar-
rewijk laat zijn licht schijnen over 
enkele Nederlandse zegels die we 
tot de voorlopers kunnen rekenen: 
de kraszegels uit 1997 en de verras-
singszegels met creatieve stickers 
die een jaar later verschenen. Velen 
ontdekten de creatieve mogelijk-
heden en voorzagen de zegels van 
eigen teksten en afbeeldingen. 
Verder van zijn hand: een mooi 
stuk over Wageningen in de Eerste 
Wereldoorlog en een vervolgartikel 
over de post van de Filatelistische 
Dienst.
De Kartelrand telt meer dan 
80  pagina’s. Een volgende keer zal 
ik wat aandacht schenken aan de 

stukken van de andere auteurs die 
dit blad tot een pareltje onder de 
verenigingsbladen maken.

Zaanse fratsen
Terwijl uit verschillende delen 
van Noord-Holland zorgelijke 
geluiden komen over de filatelisti-
sche stand van zaken, lijken twee 
verenigingen wél de wind mee te 
hebben. Purmerend was onlangs 
wereldnieuws door een agressieve 
uil die trimmers en wandelaars te 
lijf ging. Prompt prijkt zo’n beest 
op de omslag van het clubblad. 
De Posthoorn uit de Zaanstreek 
heeft inmiddels een flinke repu-
tatie opgebouwd als het gaat om 
gezelligheid en veilingen van niveau. 
Dat de vereniging een deel van de 
nalatenschap van een gerenom-
meerde verzamelaar (‘Willem III’) 
mag veilen, zal die reputatie alleen 
maar versterken. Stempels, brieven, 
zegels in topkwaliteit en de veilin-
gen zelf zijn kleine feestjes. 
Als de algemene ledenvergadering 
tien minuten duurt, beginnen ze 
in De Zaanstreek te morren: of het 
niet wat sneller kan? In navolging 
van de buren uit Purmerend begin-
nen ze zelfs al voorzichtig te denken 
aan het organiseren van busreizen. 
Wilde boel daar.

Over het clubblad (‘De Hoorn-
blazer’) mag ik weinig zeggen, want 
dat maak ik zelf, met steun van 
Teake Jansonius, die interviews 
afneemt die ook nog wel eens 
over post zegels gaan én van Jan 
en  Carry Kluft die al dat veiling-
materiaal op maat gesneden en op 
tijd bij de redacteur laten belanden.
Overtuig uzelf:  
www.deposthoornkrommenie.nl

Aan de grens van Rusland
Teruglopende ledenaantallen en 
vergrijzing bedreigen de toekomst 
van Filatelistengroep Het Balti-

sche Gebied, maar het bestuur is 
naarstig op zoek naar mogelijkhe-
den om de teruggang te stoppen. 
Misschien is de samenwerking die 
‘zusterverenigingen’ in Duitsland 
bespreken wel het goede voorbeeld.
Aan het verenigingsblad kan het 
niet liggen. Prachtig uitgevoerd, full 
colour, met artikelen die een goed 
beeld opleveren van zaken waarmee 
de staten in dit gebied in het ver-
leden geconfronteerd werden. Jan 
Kaptein schrijft over de Letse stad 
Liepãja die in de Eerste Wereldoor-
log door de Duitsers werd bezet en 
omgedoopt in Libau. De door de 
Duitsers gebruikte (veld)poststem-
pels staan in het artikel centraal. 
Victor Koenen gaat uitgebreid in 
op de postale geschiedenis van de 
nooduitgave in Libau (1919). Het 
gaat om zegels met een relatief lage 
oplage, die (dus) ook de prooi van 
vervalsers werden.
Olav Petri analyseert een brief-
kaart die in 1941 uit Litouwen naar 
Palestina gestuurd werd, ‘aan de 
vooravond van de vernietiging van 
het Joodse leven in het Baltische 
gebied’. Hij beschrijft het postwaar-
destuk (afbeelding), het poststem-
pel, de bestemming, de censuur, 
de afzender én de geadresseerde. 
Fraai geïllustreerd, completer kan 
bijna niet. 

In een uitgebreid geïllustreerd 
artikel gaat Alexander Epstein in op 
de hervatting van de postverbin-
dingen van Sovjet-Rusland met het 
buitenland in 1920. Puzzelwerk voor 
de specialisten, die zich het hoofd 
kunnen buigen over routes, tarieven 
en stempels. Dat er ook particuliere 
post buiten de Russische posterijen 
om per diplomatieke koerier werd 
overgebracht zorgt voor een extra 
dimensie.  
www.hetbaltischegebied.nl

Hermes
De Postzegelvereniging Grie-
kenland ontving op de Postex van 
2014 de Filatelie Verenigingsblad-
prijs voor het beste blad van de 
gespecialiseerde verenigingen. Een 
terechte onderscheiding naar mijn 
idee, want het blad ziet er altijd 

gelikt uit en is ook voor iemand die 
niet dagelijks droomt van grote en 
kleine Hermeskoppen leerzaam en 
onderhoudend.
Misschien omdat alle Grieken 
moeten bezuinigen, kreeg ik twee 
afleveringen tegelijk toegestuurd. In 
het decembernummer trof mij een 
artikel van Olav Petri die op zoek 
ging naar de achtergronden van een 
aantal bekende Griekse ‘oorlogsze-
gels’ en ontdekte dat daarop toch 
andere dingen gebeuren dan wat 
we daar uit de literatuur (onder 
andere Peelen- Postzegels schrijven 
geschiedenis) over dachten te 
weten. Grieks schip met een vijan-
delijke onderzeeër op sleeptouw? 
Mooi verhaal, ongetwijfeld terug te 
vinden in de onvolprezen Bondsbi-
bliotheek, of door lid te worden van 
de Griekenlandclub. 

In het voorjaarsnummer van 2015 
(nr. 166) komen Nijntje en Keizerin 
Elisabeth van Oostenrijk (Sissi) 
langs, al is het niet in één artikel. 
Peer van Meetelen belicht een 
bijzonder stempel (op de emissie 
1906) op een enveloppe met het 
lakstempel van de keizerin en geeft 
de (post)historische context van dit 
poststuk. 
Rien Smit laat zien dat er op inter-
net nog steeds veel valse Grieken 
verhandeld worden; Hans Paul 
Soetens geeft een vervolg aan het 
verhaal over ‘de Eerste Wereldoor-
log en Griekenland in tijdslijnen’. De 
Egeïsche eilanden staan centraal, 
waarbij het vooral gaat over de or-
ganisatie en stempels van de Britse 
veldpost in dit gebied.  
www.pv-griekenland.nl

Port en Congo
Twee artikelen telt de mooie 
50e editie van ‘Notities’ van de 
Nederlandse Academie voor Fila-
telie. Adam van der Linden schrijft 
over ‘Als portzegels gebruikte fran-
keerzegels’. In zijn verhaal beschrijft 
hij de vele verschillende gebruiks-
mogelijkheden van portzegels door 
de jaren heen, inclusief de periode 
waarin het gebruik van deze zegels 
beëindigd werd. Hij neemt daarbij 
steeds een poststuk onder de loep 
waarbij in plaats van de verwachte 
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portzegel een frankeerzegel ge-
bruikt is en geeft aan waarom dat 
gebeurde. De meest voor de hand 
liggende reden is heel praktisch: 
op het (hulp)kantoor waren de 
portzegels even op en nam men 
zijn toevlucht tot frankeerzegels. 
Bij enkele categorieën post (en bij 
enkele kantoren) was vermoedelijk 
meer aan de hand, zoals bij ambts-
halve aangetekende stukken. Het 
artikel laat een aantal spectaculaire 
poststukken zien en – heel bijzon-
der bij deze verzamelaar – zelfs een 
manco: een Postalia-portstempel 
aangevuld met één of meer fran-
keerzegels als portzegel gebruikt. 
Maak hem bij.
De Academie telt ook een aantal 
Belgische filatelisten onder haar 
leden. Van de hand van Luc Selis 
is het eerste deel van een aantal 
artikelen over postwaardestukken 
van Congo-Vrijstaat. In de eerste 
aflevering schetst hij de totstandko-
ming van deze kolonie, volgens een 
uitgekiend plan van Leopold II, en 
analyseert hij de eerste briefkaar-
ten van dit stuk België in Afrika. 
www. nedacademievoorfilatelie.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Politieke correctheid 
In de Jaren ’20 en ’30 van de 
vorige eeuw verscheen in Duitsland 
jaarlijks een serie toeslagzegels ten 
bate van de Winterhulp. Vanaf 1933 
waren dit lange series met vaak 
fraaie ontwerpen en een standaard 
kleurenpalet. Vaak hadden een of 
meer zegels een politiek trekje. In 
1938 werd het thema van de serie 
lang stilgehouden. De zegels waren 
namelijk gewijd aan het nieuwe 
Reichsland Oostenrijk, en dat was 
pas in maart 1938 bij het Rijk ge-
voegd, na de aankondiging van het 
jaarprogramma. De afbeeldingen 
bestonden uit een beroemd land-
schap of straatbeeld in combinatie 
met een bijpassende bloem. Zo zien 
we op de 6 Rpf zegel de Gloßglock-
ner met Edelweiß. De Deutsche 
Briefmarkenrevue 4/2015 wijdt een 
compleet artikel aan deze emissie. 

Terloops wordt aangetoond dat 
de Michel catalogus af en toe wat 
politiek correct kan zijn. De 40 Rpf 
staat daarin namelijk omschreven 
als straatbeeld in Braunau. Het 
is inderdaad ook een straatbeeld 
uit deze grensstad, maar wat niet 
wordt vermeld is dat in het huis aan 
de rechterkant ene Adolf Hitler is 
geboren. Dit is vermoedelijk ook 
de enige reden dat deze afbeelding 
werd opgenomen. Overigens heb-
ben we dit vaker gezien. Reeds in 
1939 werden bepaalde Sovjet zegels 
wel genoemd maar niet afgebeeld. 

Later zien we in Oost-Duitse 
voordrukalbums bij het Derde Rijk 
in 1941 een opvallend lange serie 
frankeerzegels van het type ‘Män-
nerkopf’ zonder afbeelding. 
Verder in het blad heel veel vei-
lingnieuws, twee artikelen over het 
ontstaan van West-Duitse emissies: 
de Rudolf Diesel zegel uit 1958 
en deel 3 gewijd aan de emissie 
beroemde Duitsers. Bij de laatste 
komen we er langzamerhand achter 
waarom de Einstein-zegel uiteindelijk 
niet is verschenen. Na wat geschuif 
met de ontwerpen, komt hij op de 
3 DM zegel terecht. En die waarde is 
uiteindelijk niet verschenen.
www.Deutsche-Briefmarken-Revue.de

Fantasielanden
Wie kent ze niet, de zegels van 
Epirus, Clipperton Island, Franz 
Josephland, Isö etc etc. De NFT 
(Norsk Filatelistik Tidsskrift) begint 
in nummer 2 van 2015 met het A tot 
Ö van de fantasiezegels. Hierbij zijn 
zowel zegels van landen die nooit 
iets hebben uitgegeven, maar ook 
fantasie-uitgiften van bestaande 
landen zoals een Franse frankeer-
zegel uit 1887 met minister van 
oorlog generaal Boulanger. Erg 
opvallend is de emissie ‘The Girls 
of Sweden’ van het niet bestaande 
Zweedse Isö. Overigens doet dit 
‘waardeloze drukwerk’ net zo ge-
makkelijk 30 euro op Delcampe. 
Iets verder in het blad wordt dieper 
in gegaan op Franz Josephland 
en zijn vignetten. Helaas is mijn 

Noors nog steeds slecht, maar ik 
kan ontcijferen dat deze zegels 
door een Weense postzegelhande-
laar zijn uitgegeven ter ere van de 
ontdekking van deze eilandengroep 
ten noorden van Rusland in 1873. 
Overigens is het zeker dat er geen 
zegels zijn gebruikt in dit gebied, de 
eilanden zijn namelijk onbewoond.
www.filatelist.no

Mérode en Albert 
In 1914, 6 weken nadat de Duitse 
troepen België zijn binnengevallen, 
worden in België twee reeksen rode 
kruiszegels uitgegeven. De eerste 
hiervan toont het zogenoemde 
Mérode monument, de tweede is 
een klein formaat zegel met een 
afbeelding van koning Albert. Beide 
series lijken goed te krijgen, maar 
schijn bedriegt. Meer dan 90 pro-
cent van de aangeboden waar is 
vals. Menig filatelist weet dat het 
iets is met een open of gesloten Q, 
maar het ligt ingewikkelder. Belga-
phil 38.Geeft een overzicht over hoe 
de echte zegels eruit te pikken. Bij 
de Mérode ligt het nog redelijk een-
voudig. Een zegel met een gesloten 

Q is sowieso vals. Maar er zijn ook 
vervalsingen met een open Q. Er is 
dan meer detailonderzoek nodig. Elke 
zegel heeft wel ergens een plaatfout, 
ontbreekt deze dan is er sprake van 
een vervalsing. Bij de Albert II reeks is 
het moeilijker. Ook nu is een gesloten 
Q vals, maar er zijn ook gevaarlijker 
vervalsingen met een open Q. In elk 
geval vals zijn de zegels op afwijkend 
papier of met ontbrekend rood kruis.
www.klpb.be

Tiny Town Post Office 
Een bevriende filatelist toonde mij 
ooit een aantal Germania zegels op 
mini formaat. Speelgoed? Absoluut. 
Ik moest hieraan denken bij een 
artikel in de American Philatelist 
04/2015. Het gaat hier over het 
spel Tiny Town Post Office dat van 
het begin van de 20e eeuw tot in de 
jaren ’90 werd geproduceerd door de 
firma Spears. De oerversie was Duits, 
maar er zijn in elk geval ook Engelse 
en Amerikaanse versies. Het is geen 
spel met een winnaar. Een van de 
kinderen doet een masker op en 
speelt de postbeambte. De anderen 
moeten brieven en kaarten laten 
versturen, waarbij correcte franke-
ring belangrijk is. De postbeambte 
mag deze dan afstempelen. Vooral 
bij de oude versies zijn de zegels 
fraaie replica’s van de originelen, 
maar ook postkaarten, een Tiny Town 
poststempel en briefpapier. Met het 
echte postkantoor is overigens het 
spel ook van de markt verdwenen.
Verderop in het blad wordt een 
unieke brief getoond met een 
mengfrankering Danzig/Polen. Waar 
mengfrankeringen Duitsland/Danzig 
vaak wel oogluikend werden toege-
laten, is dit in feite een onmogelijk-
heid. Er waren immers verschillende 
munteenheden in gebruik. De theorie 
is dat de 10 groszy zegel is gebruikt 
in plaats van de duurdere 10 pfennig 
om de post te benadelen.
www.stamps.org
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indelijk was het dan zover, vrijwel 
heel  Nederland was op 5 mei 1945 
bevrijd. Maar hier ging wel het een 
en ander aan vooraf. 

De bevrijding gebeurde stukje bij beetje; 
de geallieerden trokken voor de eerste maal 
Nederland binnen op 12 september 1944, bij 
Eijsden. Daarna ging het voor het  Zuidoosten 
van Nederland betrekkelijk snel richting 
 Nijmegen dat op 20 september werd bevrijd. 
De bevrijding van Zeeland en Noord Brabant 
liet echter op zich wachten. Via zware ge-
vechten in Zeeuws Vlaanderen en Walcheren 
(en onder water gezet door de geallieerden) 
werd uiteindelijk Zeeland op 8 november 
1944 bevrijd. Voor Noord Brabant kunnen we 
4 november (Steenbergen) als laatste datum 
noteren. 

Noord Nederland
Vanaf deze datum kwam het Noorden van 

In het aprilnummer was deel acht opgenomen. We sluiten nu 
af met deel negen, dat aanvangt bij de bevrijding op 5 mei.
door Adam van der Linden

E

Postverkeer vanaf 5 mei 1945, 
de eerste weken

estafette tweede wereldoorlog 9

Nederland, globaal het  gedeelte boven 
de grote rivieren, in het nauw te zitten. 
 Spoorwegstaking en Hongerwinter zijn 
bekende woorden uit deze zware periode. 
Als eerste plaats boven de grote rivieren is 
Megchelen op 28 maart 1945 bevrijd. Daarna 
volgde de bevrijding van plaatsen elkaar 
snel op. Uiteindelijk werd op 5 mei 1945 
de  capitulatie van Duitsland getekend in 
Wageningen.
Maar nog was Nederland niet in zijn geheel 
bevrijd. De hekkensluiters waren Texel 
(20 mei 1945) en Schiermonnikoog op 
11  juni 1945.

Doel van dit artikel
In vorige afleveringen is uitgebreid stil 
gestaan bij de postverzending vanaf de 
bevrijding van het Zuiden vanaf 12 septem-
ber 1944. 
Dit artikel wil laten zien hoe de postverzen-

Afb 1. Amerongen, 14 maart 1945. Binnenlandse postwissel, aangeboden te Amerongen met 
een bedrag van 534,90 gulden. Geen frankering verschuldigd wegens Dienststelle Feldpost 
Nummer 388800A (SS Brigade Nederland). De postwissel is uitgeschreven op naam van de 
Firma Buiscar te Apeldoorn, waarvan hierna een stukje historie is toegevoegd. Buiscar is 
in 1936 in Den Haag opgericht als transportwagenfabriek. De naam ontleent zich aan het 
idee om de door hem gebruikte buizen voor grondboringen te gebruiken als constructie voor 
transportwagentjes die hierdoor veel lichter waren dan de houten karren. Door het succes 
hiervan, en de vele klanten in het Oosten, werd uitgezien naar een nieuw onderkomen. 
Die werd in 1941 gevonden in Apeldoorn. In 1944 werd een deel van de fabriek door de 
Duitsers gevorderd. Begin 1945 besloot de directie het bedrijf stil te leggen door gebrek aan 
grondstoffen.

Afb 2. De achterzijde van de postwissel, met de geschreven tekst ‘für Rechnung 
Deutsche Höhere SS- und Polizeiführer von 14.II.45‘. Verder het aankomststempel 
Apeldoorn 5 mei 1945. Voor zover is na te gaan is de postwissel niet uitbetaald. De 
postwissel heeft er bijna 2 maanden over gedaan om in Apeldoorn te geraken. Dit 
gegeven strookt met enkele andere bekende ‚financiële poststukken‘ die er ook een 
tweetal maanden over hebben gedaan om het uitbetalende kantoor te bereiken. 

ding weer op gang kwam direct na 5 mei 1945. 
We waren dan wel bevrijd maar dat hield niet 
in dat alles weer kon/mocht en van een leien 
dakje ging. 
Het is in deze context geenszins de bedoe-
ling om de voortreffelijke studie van Stefan 
Drukker1 (overleden in 2013) te gaan herhalen. 
De bedoeling is een inzicht te geven van de 
(on)mogelijkheden van postverzending vanaf 
5 mei 1945 tot enkele weken erna toen (meer) 
reguliere postverzending mogelijk werd.
Vanaf 11 mei 1945 werd het briefverkeer 
opengesteld voor briefkaarten, feitelijke 
bezorging rond 16 mei wegens gebrek aan 
faciliteiten zoals vervoer in brede zin.

Formeel werd het interlokaal briefverkeer 
eerst per 1 juni 1945 heropend.

Bronnen
1) 2011, Posthistorische Studies nummer 26, 
S. Drukker, Po & Po
1992/1993, Catalogus postzegels op brief,  
H. Buitenkamp en E. Müller
Internet
Eigen onderzoek en verzameling
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Afb 3. Tilburg, 5 mei 1945. Brief met als eerste bestemming Oosterbeek, daarna 
doorgezonden naar Den Haag. Het brieftarief bedraagt 7½ cent tot 20 gram. De 
brief is meegebracht vanuit Parijs (zie de beschrijving van de afzender onder de 
scan van de achterzijde hieronder) omdat de postale betrekkingen met Frankrijk 
nog niet hersteld waren. In Tilburg gefrankeerd en afgestempeld. Echter, ook het 
binnenlandse postverkeer was nog niet hersteld. De posterijen wilden de brief 
terugzenden naar de afzender maar dat was niet mogelijk omdat dit een adres in 
Frankrijk was. De brief is blijven liggen tot  (vermoedelijk) 1 juni 1945, de dag dat 
het postverkeer binnen Nederland weer werd opengesteld. De enigszins provisori
sche retourstempel is in Tilburg geplaatst.

Afb 4. Kopie van de achterzijde met het adres van de afzender.

Afb 5. De heer W.G. Roessingh, foto uit artikel H. 
Piersma. De Heer Roessingh sloot zich in mei 1940 
aan bij het Geuzenverzet. Hij werd echter al op 
2 december 1940 gearresteerd. Via het Oranjehotel 
in Scheveningen en de kampen van Amersfoort 
en Buchenwald werd Roessingh in maart 1942 
gedeporteerd naar het beruchte ‘Nacht uns Nebel’ 
kamp Natzweiler in de Elzas.  De heer Roessingh 
werd uiteindelijk bevrijd in een buitenkamp bij 
 VaihingenEnz (ZuidDuitsland) en reisde via  Parijs 
terug naar Nederland. Toen hij aanbelde bij zijn 
moeder herkende ze hem niet. De heer Roessingh is 
op 29 oktober 2012 op 100 jarige leeftijd overleden.

Afb 6. Tilburg, 7 maart 1945. Brief met bestemming Brussel. Voorkeurstarief naar 
België 10 cent tot 20 gram. Teruggestuurd aan de afzender omdat het briefverkeer 
naar het ‘bevriende’ buitenland pas op 22 maart 1945 werd opengesteld. Proviso
risch retourstempel. Nederlandse censuurstrook van Eindhoven (in gebruik vanaf 
half november 1944).

Afb 7. Deventer, 14 mei 1945. Dienstbriefkaart van het ministerie van financiën met 
bestemming Amsterdam. De dienstbriefkaart genoot portvrijdom. Een gedeelte van 
het ministerie is midden 1944 verplaatst van ‘sGravenhage naar Deventer, vanwege 
de oorlogsdreiging aan de kust en is daar tot juni 1945 gebleven. Vanaf 11 mei 1945 
zijn briefkaarten weer toegestaan in het interlokaal postverkeer. In de praktijk 
betekende dit dat post eerst op 16 mei 1945 kon worden bezorgd wegens het gebrek 
aan (post) treinen, vrachtauto ‘s, etc. Het interlokaal postverkeer voor brieven is pas op 
1 juni 1945 heropend. Post van en naar banken en betrouwbare instellingen mocht wel 
worden verzonden. Het stempel ‘bestellen’ is geplaatst om direct te worden bezorgd, 
ook al zou het adres over een postbus hebben beschikt.

Afb 8. De achterzijde van de dienstbriefkaart. Hierin komt duidelijk tot uitdrukking 
dat de afdeling van het ministerie begin 1944 nog in ’sGravenhage was gehuisvest. 
Tevens valt de datum op van 28 maart 1945, de feitelijke datum dat de kaart werd 
voorzien van tekst. Het lukte kennelijk niet de kaart eerder te verzenden. Formeel 
waren briefkaarten vanaf 11 mei toegestaan (stempel op voorzijde 14 mei 1945).

Afb 9. Oisterwijk, 18 mei 1945. Briefkaart met bestemming Hengelo. Tarief: brief
kaart binnenland 5 cent. De briefkaart heeft er een week over gedaan, dit kunnen 
we vaststellen dankzij het aankomststempel van de geadresseerde en geeft aan hoe 
moeizaam het postverkeer weer op gang kwam.
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Afb 11. Rotterdam / Hulst, 19 mei 1945. Brief met bestemming  Terneuzen. 
De brief is door de padvinderspostdienst van Rotterdam naar Hulst 
vervoerd en daar op de post gedaan. Aangenomen mag worden dat dit via 
België gebeurde omdat de inzet van schepen nauwelijks nog mogelijk was. 
Volgens de postwet moest alle te vervoeren post worden voorzien van het 
reguliere tarief, in dit geval 7½ cent voor een interlokale brief. Gezien het 
vervoer door de PTT van Hulst naar Terneuzen was dit ook zonder meer 
vereist. 
Door de chaotische situatie na de bevrijding, de posterijen waren letterlijk 
‘beroofd’ van hun mensen, postkantoren en materieel, hebben lokale 
padvindersclubs in Nederland de burgers een grote dienst bewezen om 
daadwerkelijk waar te maken wat hun doelstellingen zijn, namelijk ‘hulp 
bieden waar nodig’. Via provisorische kantoortjes, goede contacten en 
veel inzet zijn grote gedeelten van het land door de padvindersdiensten 
bestreken. Dit kon zijn door directe bezorging of het brengen van de post 
naar plaatsen vanwaar de posterijen nog functioneerde. Na aanname van 
de post (met een postzegel) werd de enveloppe of kaart gestempeld met 
een padvindersstempel. Het stempelen van de postzegel is een taak van de 
posterijen, hoewel het voorkomt dat padvindersstempels op de postzegel 
zijn geplaatst. Dat laatste lijkt logisch bij een directe bezorging zonder 
 tussenkomst van de posterijen. 
In het poststempel van Hulst bevindt zich een zogenoemd ‘open viertje’, het 
noodstempel verstrekt door het tijdelijk Hoofdkantoor van de Posterijen in 
Eindhoven.

Afb 12. Enschede, 24 mei 1945. Brief met bestemming Hengelo. Tarief: brief tot 20 gram 
7½ cent. De brief is teruggestuurd aan de afzender, zie strookje, omdat het postverkeer 
voor interlokale brieven pas op 1 juni 1945 weer is opengesteld.

Afb 13. Groenlo, 31 mei / 2 juni 1945. Brief met bestemming ’sGravenhage. Tarief: 
brief tot 20 gram 7½ cent. De brief is in eerste instantie vóór einde mei 1945 op de bus 
gedaan (datum onleesbaar) en op 31 mei 1945 terugontvangen. Zie tevens het proviso
rische stempel ‘interlocaal briefverkeer voorloopig gestaakt’ dat door gebrek aan inkt 
en kwaliteit van de stempel is bijgewerkt. Op 2 juni 1945, stempel op linkerzegel, is 
de brief opnieuw verstuurd en het ‹retourstempel› doorgehaald. Op 1 juni 1945 is het 
postverkeer weer opengesteld voor interlokale brieven.

Afb 10. Hilversum, 18 mei 1945. Enveloppe met ingedrukte waarde van 
7½ cent met bestemming Aalsmeer Oost, post Bovenkerk. Het postverkeer 
voor interlokale brieven werd pas op 1 juni 1945 heropend zodat de brief 
is teruggestuurd, zie het stempel ‘Niet toegelaten’. Volgens een aanteke
ning van de afzender is de brief op 23 mei 1945 terugontvangen.
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Ontdek de 
wetenschap
20 juli • Het velletje is tot stand 
gekomen in samenwerking met 
het Science Center NEMO in 
Amsterdam. Later in het jaar zal 
museum NEMO een tentoon-
stelling inrichten met hetzelfde 
thema. 
Het vel bestaat uit 2x5 zegels 
waarde 1, binnenland. De post-
zegels tonen vijf natuurlundige 
experimenten.
De postzegels zijn voorzien van 
een code, waarmee met behulp 
van de CEE-app meer infor-
matie op de website van NEMO 
is te krijgen.
De postzegels werden ont-
worpen door Jorn Dal (1978) 
uit Goes. 
De velletjes werden gedrukt 
door Cartor Security Printing, 
Frankrijk in een oplage van 
137.500 stuks.

NIEUW    

B I J  P O
S

T
N
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Slag bij Waterloo
22 juni • Het velletje is een 
gezamenlijke uitgifte met België. 
De opbouw is hetzelfde voor beide 
landen: achtergrond afbeelding 
slagveld en vijf postzegels. Wat ook 
gemeenschappelijk is, is het logo 
en de benaming in het Frans en het 
Vlaams. Niet in het Nederlands dus, 
want wat de Vlaming de Slag van 
Waterloo noemt, noemen wij de Slag 
bij Waterloo.
De achtergrond van het velletje is 
een schilderij met de slag bij Quatre 
Bras (1824) van J.W. Pieneman, met 
daarop prins Willem Frederik George 
Lodewijk van Oranje, de latere koning 
Willem II en bijgenaamd de Held van 
Quatre Bras.
Op de vijf identieke postzegels, 
waarde 1 internationaal, staat een 
portret van deze Prins van Oranje 
(ca. 1815), maar beschreven als Wil-
lem II der Nederlanden.
De ontwerpers zijn Kris Maes voor 
België en Rina van Maanen voor 
Nederland.
Er werden 98.000 velletjes gedrukt 
bij Cartor Security Printing, Frankrijk. 
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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es weken voordat het 
velletje Werelderfgoed ver-
scheen, kende de Unesco 
de Van Nellefabriek in 

Rotterdam de erfgoedstatus toe, als 
een vroeg hoogtepunt van de 20e-
eeuwse industriële architectuur. 
Het in 1927 ontworpen gebouw is 
de ideale fabriek, functioneel, mooi 
en open voor aangename werk-
omstandigheden. Hij staat helaas 
niet op het velletje van augustus 
2014, maar was al eerder afgebeeld 
als zomerzegel in 1955. (afb. 1) Er 
zijn Engels- en Nederlandstalige 
kaarten van bekend, zie de teksten 
op de achterzijde. (afb. 1a-b) Het 
Utrechtse Rietveld-Schröderhuis 
(afb. 2), wel op het velletje afge-
beeld, werd in 1923/4 al ontworpen 
naar dezelfde moderne ideeën en 
reeds in 1925 gebouwd in primaire 

kleurstellingen en met verplaats-
bare binnenwanden.
Het door Nederland voorgedragen 
werelderfgoed valt vooral onder het 
thema water en de strijd ertegen. 
Schokland, dat nu als een verhoging 
in de Noordoostpolder ligt, kreeg 
als eerste de fel begeerde status. De 
voormalige Nederlands Hervormde 
kerk uit 1834 (afb. 3) wist de Zui-
derzeestormen te doorstaan dankzij 
de bouw op de terp Middelbuurt. 
De kerk doet nu dienst als museum. 
Stempeling Ens, als dichtstbijzijnde 
postagentschap. Het bekendste 
symbool van de strijd tegen het 
water zijn de molens van Kinderdijk. 
De geschakelde molens bemalen al 
meer dan 250 jaar de laag gelegen 
Alblasserwaard om haar geschikt te 
houden als agrarisch gebied. Mooie 
gelijkenis met de postzegel is de 

molengang langs het water (afb. 4). 
Kaart 5 toont de twee rijen molens 
die onafhankelijk van elkaar het 
water van de lage naar de hoge boe-
zem maalt voor de afwatering naar 
de Lek. In deze moderne tijd spelen 
stoom- en elektrische gemalen de 
hoofdrol. Op kaart 6 de centrifu-
gaalpompen en vliegwielen van het 
Ir. Woudagemaal van Lemmer uit 
1920. Het is het grootste stoomge-
maal ter wereld en daardoor tot de 
Unesco-lijst toegelaten. Het moet 
de huidige elektrische gemalen 
soms ondersteunen door zo’n vier 
keer per jaar 4 miljoen liter per mi-
nuut (!) op het IJsselmeer te lozen.
Amsterdam is vertegenwoordigd 
door haar 17e-eeuwse uitbreiding 
van de stad met haar grachten-
gordel. Kaart 7 toont de panden op 
de postzegel aan de Herengracht. 

Z

Werelderfgoed Nederland

Hekkensluiters op het velletje zijn 
twee zegels gewijd aan de Stelling 
van Amsterdam, het enige verdedi-
gingswerk ter wereld gebaseerd op 
waterbeheersing, zo luidde het oor-
deel van Unesco. Forteiland  Pampus 
(van bovenaf), die de toegang tot 
Amsterdam verdedigde vanaf het 
IJsselmeer. (afb. 8)
En de derde grote stad van Neder-
land, heeft die niets? Gelukkig 
is er iets nieuws: de Europese 
erfgoedlijst waarop ‘gebouwen en 
plaatsen van herinnering’ komen 
die belangrijk zijn voor de Europese 
geschiedenis en eenwording. Het 
uit 1913 daterende Vredespaleis, 
waarin het Internationaal Gerechts-
hof zetelt, staat er sinds april op, 
als symbool van vrede en recht in 
Europa en de wereld. Gelukkig maar 
voor Den Haag.
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n de vijftiger jaren werkte men in 
Nederland heel hard om de grote 
problemen veroorzaakt door de 
crisis in 1929 en de Tweede Wereld-

oorlog te overkomen. Door de technische 
en daardoor ook economische vooruitgang 
werd in die periode ieder jaar meer verdiend. 
Toch was het gemiddelde inkomen in 1956 
nauwelijks meer dan 150 gulden per maand. 

De binnenlandse posttarieven bedroegen dan 
ook slechts 2 cent voor drukwerk, 7 cent voor 
een briefkaart en 10 cent voor een brief. Deze 
lage tarieven waren echter niet van toepassing 
op de luchtpost. Een luchtpostbrief tussen 
de 15 en 20 gram naar de Verenigde Staten 
kostte in 1956 25 cent port en 20 cent lucht-
recht, samen 45 cent (Handboek Postwaarden 
Nederland: Tarieflijst I-60, blz. TAR I-54). Een 
postpakket per luchtpost naar de VS was aan-
zienlijk duurder. Een pakket tussen de 4½ en 
5 kg kostte ƒ 4,95 port en 10 x ƒ 5,50 = ƒ 55,– 
luchtrecht, tezamen ƒ 59,95 (HPN: Tarieflijst 

I-98, blz. TAR I-82). Dat was echter nog niets 
vergeleken met een postpakket van 4,65 kg 
naar Japan. Daarvoor was slechts ƒ 1,95 port 
verschuldigd, maar 10 x ƒ 11,75 luchtrecht, 
tezamen ƒ 118,45 (www.postwaarden.nl tarief-
lijst I-812). Ter voldoening van zulke bedragen 
had de PTT in 1951 luchtpostzegels van 15 en 
25 gulden uitgegeven. Voor dit soort pakket-
ten dus zeker van toepasing. Deze luchtpost-
zegels zijn echter schaars, want pakketten als 
deze werden maar weinig verzonden, immers 
men was er bijna een maandsalaris aan kwijt!

Gert Holstege

I
Terug naar 1956

 

e bekende zomerbeurs 
in Barneveld is ver-
plaatst van het begin 
van het seizoen naar 

het eind van het seizoen.
Ondanks het plotselinge over-
lijden van organisator Evert 
van de Vlekkert op 30 maart 
heeft zijn mede-organiserende 
echtgenote Pamela de kracht 
gevonden om het evenement 
volgens planning te laten 
doorgaan.
Er wordt samengewerkt met 

de dit jaar ontstane fusiever-
eniging SV Filatelie. Er worden 
ongeveer 80 handelaren uit bin-
nen- en buitenland verwacht en 
8 vereniginging die zich zullen 
presenteren.
Op de zaterdag wordt er een 
speciale jeugdhoek ingericht, 
in samenwerking met jeugd-
vereniging ‘De Postduif’ uit Wijk 
bij Duurstede.
Op de beurs kan ook het condo-
leanceregister getekend worden 
ter nagedachtenis aan Evert.

D
Hollandfila

Vrijdag 5 (10.00-17.00 uur) en 
zaterdag 6 juni (10.00-16.00 uur)
Veluwehal, Nieuwe Markt 6,  
3771 CB Barneveld

Op loopafstand van station 
 Barneveld en gemakkelijk per auto 
bereikbaar. Toegang: € 3 per dag, 
jeugd en leden SV Filatelie gratis
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

ALBANIË
Iconen 
Het ziet er een beetje als 
een kerkelijk tweeluik uit: 
een op 24 december 2014 
verschenen boekje met 
afbeeldingen van iconen 
op gemetselde wanden in 
orthodoxe (Byzantijnse) 
kerken in het land.
Aan één kant in het boekje 
zit een velletje met zegels 
van 10, 30, 40, 70, 90 en 
100 Lek. Geen al te hoge 
nominale waarde, maar 
dat zegt bij dit land niets. 
De oplage bedraagt 3.000 
boekjes.

AUSTRALIË
Katten
Vijf soorten katten zijn te 
vinden in een op 5 mei ver-
schenen serie postzegels. 
Ze zijn alle vijf ook te koop in 
een boekje met tien 70-cent 
zegels. Voor de kattenfanaat 
zijn de vijf boekjes elk ook 
nog gebundeld tot boeken 
(chequebooks) met 200 
zegels.

Australische eilanden
Eilanden in Australië zijn 
vaak gebieden met een 
exotische wildernis. Alles 
is er te vinden: koraalrif-
fen,  watervallen, baaien, 
mangrove rivieren … Ook 
de fauna is er soms uniek. 
Uit de duizenden eilanden 
koos de post er vier om op 
een 70-cent postzegel te 
vereeuwigen: Philip Island 
(Victoria), Lady Musgrave 
Island (Queensland), Bruny 

Island (Tasmania) en Bucca-
neer Archipelago (Western 
Australia). 
Een postzegelboekje met 
vijfmaal twee zegels uit de 
serie vergezelt de serie. 
En –waarom ook niet?– een 
chequebook met twintig van 
zulke boekjes. Uitgifteda-
tum is 2 juni.

Eeuwfeest medisch instituut
In Australië is het een 
begrip: het Walter and Eliza 
Hall Institute of Medical 
Research. Het instituut richt 
zich vooral op inzicht in, 
voorkoming en behandeling 
van kanker, verstoringen 
in het immuunsysteem en 
infectieziekten.
Het jubileum wordt ook 
postaal gevierd met een 
speciale 70-cent zegel. 
Daarnaast verschijnt er 
een prestigeboekje van 
$ 14.95. Datum van uitgifte 
is 30 juni.

CANADA
Dinosaurussen
Met een speciale techniek 
is men erin geslaagd aan de 
nieuwe zegels met afbeel-
dingen van dinosaurussen 
meer diepte en dimensie 
toe te voegen. De vijf zegels 
verschenen op 13 april 
en zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Ze hebben de 
P (= Permanent) als waar-
deaanduiding. Momenteel 
is dat 85c. Het boekje bevat 
twee maal de serie. De 
oplage bedraagt 500.000 
boekjes.

Huisdieren
Canadezen houden van kat-
ten, honden, vissen, vogels… 
als huisdier. In meer dan de 
helft van de huishoudens 

zijn er wel te vinden. Zo’n 
dier in huis geeft ook een 
verantwoordelijkheid en 
schept verplichtingen. Met 
deze serie postzegels wijst 
men de eigenaren daarop. 
Dierenliefde is de post 
kennelijk niet vreemd. In 
2013 verscheen er een 
serie ‘Adopt a Pet’. De nu 
uitgegeven serie ‘Love your 
Pet’ kwam uit op 2 mei. De 
zegels (tarief P) zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. Dat 
bevat twee series en kost 
dus $ 8.50. Er zijn 400.000 
boekjes vervaardigd.

CYPRUS
Europa
Niet alleen in velletjes van 
tien, maar ook in een boekje 
zijn de beide Europazegels 
van dit jaar te koop. Het the-
ma van dit jaar –speelgoed 
uit het verleden– leeft men 
ook hier na: € 0.34 (spelen 
met een draaitol) en € 0.64 
(kleine, kleurige rondjes van 
glas of ander materiaal voor 
diverse spelletjes). 
De zegels verschenen op 
5 mei. Het boekje bevat 
vier zegels van elk. Oplage 
12.000 boekjes.

FINLAND
Eeuwfeest zelfstandigheid 2
In 2017 viert Finland hon-
derd jaar zelfstandigheid. 
Je kunt niet vroeg genoeg 
beginnen om zoiets onder 
de aandacht te brengen. 
Jaarlijks geeft de Finse post 
nu een serie postzegels uit 
die typische Finse aspecten 
uit diverse decennia van 
deze periode toont.
Dit jaar gaat het om 
ontwerpen van alledaagse 
voorwerpen. Afgebeeld op 
de zegels zijn de Solifer 

bromfiets, een bloklamp, 
een kukkuluuruu stof (voor 
Marimekko), de Mademoi-
selle een lounge stoel voor 
dames, een Ultima Thule 
glas en een Paratiisi bord. 
De serie verschijnt 11 sep-
tember en zou in een boekje 
te koop zijn. Ik schrijf dit 
met enig voorbehoud, om-
dat de Finse post soms geen 
onderscheid maakt tussen 
velletjes en boekjes.

FRANKRIJK
Bloemen
Een fleurig boekje ver-
scheen op 4 mei. Afgebeeld 
zijn boeketten vervaardigd 
door negentiende-eeuwse 
schilders. De zegels in het 
boekje hebben de aandui-
ding lettre verte, het groene 
tarief (68c) voor ‘langzame’ 
post.

Rode Kruis
Lange tijd verscheen er in 
Frankrijk jaarlijks een boekje 
met Rode Kruiszegels. De 
laatste tijd was het soms 
een velletje. Nu, op 15 mei, 
weer een boekje. Het thema 
is ‘het Rode Kruis in actie’. 
Diverse werkzaamheden van 
het Rode Kruis zijn op de 
acht zegels afgebeeld.
Ook deze zegels hebben het 
groene tarief. De prijs van 
het boekje is € 7.44 (€ 5.44 
+ € 2.00 toeslag).

Nieuwe tekst
Bijna maandelijks verschij-
nen er nieuwe oplagen van 
de veel verkochte Franse 
boekjes. Op 15 mei betrof 
het een herdruk van het 
boekje met de twaalf groene 
zegels (€0.68). De tekst 
op de kaft maakt er de 
gebruiker attent op dat de 
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RICHARD LINDH
SUOMI FINLAND 2015

TAPIO WIRKKALA
SUOMI FINLAND 2015

ILMARI TAPIOVAARA
SUOMI FINLAND 2015

BIRGER KAIPIAINEN
SUOMI FINLAND 2015

HARRI KOSKINEN
SUOMI FINLAND 2015

Ilmestymispäivä / Utgivningsdag 11.9.2015

Design Ilkka Kärkkäinen

SANNA-ANNUKKA
SUOMI FINLAND 2015

De wanden zijn meestal 
bedoeld om een bepaalde 
plaats af te schermen.

Franse post  documenten 
verspreidt met achter-
grondinformatie over de 
postzegels. 
Op 30 juni volgt een boekje 
met vakantiezegels.

GRIEKENLAND
Locomotieven
Griekenland is gewoonlijk 
wat laat met z’n informatie. 
Vandaar dat ik nu pas kan 
melden dat er op 30 maart 
twee boekjes met stoomlo-
comotieven zijn verschenen. 
Het ene bevat tien zegels 
van 72c en het andere tien 
van 80c.

GROOT-BRITTANNIË
Penny Black
In mei was het 175 jaar 
geleden dat er wereldwijd 
voor het eerst een gegomde 
postzegel werd uitgegeven: 
de befaamde Penny Black, 
een zwartkleurige postzegel 
van één penny met een 
afbeelding van koningin 
Victoria. 
De uitgiftedatum was 6 
mei, zodat de Britse post 
op dezelfde datum dit jaar 
de creatie van Rowland Hill 
herdacht met een speciale 
uitgifte: twee zegels (zwart 
en blauw), een mini-velletje, 
vellen van tien èn een 
boekje. Het boekje bevat 
zes nagedrukte Penny Black 
zegels met –natuurlijk– een 
klein Elizabethje rechtsbo-
ven en als waardeaandui-
ding 1st (= 63p).

Eerste wereldoorlog
De tweede serie ter her-
denking van Wereldoorlog 
I staat in het teken van 
moed in een wereld vol 
geweld en een toenemend 
aantal slachtoffers. Het gaat 

Dino’s in Canada

Finse 
 producten 
voor 
gebruik van 
alledag

Hoofd
zakelijk 
boeketten 
uit de tijd 
van het 
impressio
nisme.

Aankomst 
van de 
 Noor mannen 
(800). Het 
eiland bleef 
bezet tot  
1266.

Voorzijde van 
het boekje 
van Moldavië
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daarbij met name om het 
jaar 1915. De zes waarden 
tellende serie (driemaal 
1st en driemaal £ 1.52), 
verscheen op 14 mei en is 
ook te vinden in een presti-
geboekje. Dit bevat tevens 
een aantal Machin-zegels. 
Op de omslag van het Great 
War boekje overheerst een 
grote 15. Verkoopprijs van 
het boekje is £ 13.96.
Eén maand later is het weer 
raak: de Slag bij Waterloo. 
Weer een prestige boekje, 
en weer een forse prijs: 
€ 14.45. Uitgiftedatum is 
18 juni.

GUERNSEY
Zeventig jaar bevrijding
Ook het eiland Guernsey 
heeft bijna vijf jaar lang te 
lijden gehad onder de bezet-
ting door Duitse troepen. 
Met een gedecimeerde 
bevolking, dat wel. Want in 
juni 1940 vluchtten duizen-
den, waaronder vijfduizend 
kinderen, naar Engeland. 
Guernsey werd bevrijd op 
9 mei 1945.
Met een zes waarden 
tellende serie werd dit her-
dacht op 1 mei. Op de zegels 
staan foto’s die kort na de 
bevrijding gemaakt werden.
De waardeaanduidingen op 
de zegels zijn wat ongewoon 
voor een gelegenheidsuit-
gifte: GY (eilandpost), GY 
large, UK, EUR, UK large en 
ROW (Rest Of the World). 
Vier complete series zijn 
ook verkrijgbaar in een 
prestigeboekje. Prijs ervan 
is £ 14.48.

LETLAND
Europa 
Gewoonlijk komt de post 
van Letland met boekjes 

ter gelegenheid van grote 
buitenlandse postzegel-
beurzen. Dit jaar wordt –net 
als verleden jaar- ook één 
van de beide Europazegels 
in een boekje uitgegeven. 
Het is de waarde van 78c 
met poppen uit vroeger 
jaren. Het boekje bevat vier 
van deze 78-cent zegels. De 
uitgiftedatum was 10 april.

MAN, EILAND
Millennium Wandtapijt 
Tynwald
Van het Parlement (Tyn-
wald) van het Eiland Man 
wordt beweerd dat het het 
oudste parlement ter wereld 
is. Men vierde in elk geval 
het millennium in 1979. Bij 
die gelegenheid presenteer-
de men ook een kolossaal 
tapijt waarin de belangrijk-
ste historische gebeurte-
nissen van het eiland een 
plaats kregen. Het bestaat 
uit 78 geborduurde frag-
menten en is te bewonderen 
op de benedenverdieping 
van het gebouw.
Tien fragmenten ervan heb-
ben een plaats gevonden op 
een op 10 april verschenen 
serie postzegels. Er is ook 
een boekje aan gewijd. Het 
bevat twaalf postzegels  
met de vermelding 1st. Ze 
zijn bedoeld voor post naar 
het Verenigd Koninkrijk en 
hebben daarom een waarde 
van 42p. De samenstelling is 
wat merkwaardig: sommige 
zitten er twee keer in, een 
enkele zelfs drie keer, één 
zegel maar een keer en een 
viertal helemaal niet.

MOLDAVIË
Europa 2015
Twee Europazegels 
verschenen op 15 april: op 

die van 5.75 L staat houten 
speelgoed (hobbelpaard, 
piramide met gekleurde 
ringen) en die van 11 L van 
klei vervaardigde diertjes, 
waarop je kunt fluiten als ze 
met water gevuld zijn.
Speciaal voor het boekje is 
een minivelletje met twee 
van beide zegels vervaar-
digd. Prijs van het boekje is 
derhalve MDL 33.50.

NIEUW-ZEELAND
The Spirit of Anzac
In het vorige nummer 
schreef ik –bij Austra-
lië– al het nodige over de 
oprichting en het werk 
van het Australian and 
New Zealand Army Corps 
(ANZAC). De troepen van 
beide landen namen in april 
1915, samen met Britse en 
Franse eenheden, deel aan 
Wereldoorlog I. 
Vorig jaar gaf de post 
het eerste van een vijftal 
boekjes uit, waarin allerlei 
aspecten van ANZAC aan 
de orde komen. Nummer 
twee verscheen op 7 april. 
Het is een heel boekwerk 
geworden waarin dit keer 
het verhaal van de verpleeg-
ster Evelyn Brooke centraal 
staat. Daarnaast bevat het 
een twaalftal velletjes met 
in totaal 12 zegels van 80c 
en vier van $ 2.00 en $ 2.50. 
De verkoopprijs ligt nog wat 
hoger: $ 39.90.

NOORWEGEN
Prestigeboekje
Sinds kort komt de Noorse 
post jaarlijks met een 
prestigeboekje. We hebben 
al gehad Edvard Munch 
en Thor Heyerdahl. Nu is 
een andere bekende Noor 
aan de beurt: de fotograaf 

Anders Beer Wilse. Zijn werk 
stamt hoofdzakelijk uit de 
eerste helft van de twintig-
ste eeuw. Het archief omvat 
zo’n 180.000 foto’s.
Ze zijn ook op postzegels 
te vinden. Daarvan zijn er 
36 uitgegeven, maar er zijn 
er ook die niet tot uitgifte 
kwamen. Interessant is dat 
het prestigeboekje daar 
voorbeelden van geeft.
Het boekje bevat 36 pa-
gina’s, vier velletjes met 
postzegels, een levensbe-
schrijving, unieke foto’s en 
niet uitgegeven postze-
gels. Prijs van dit alles is 
139 Noorse kronen.

SLOWAKIJE
Pasen
Ik loop een beetje achter. 
Slowakije vergast zijn in-
woners nog jaarlijks op een 
paasboekje. Het verscheen 
dit jaar op 6 maart en bevat 
tien postzegels van 45c. 
Zowel zegels (Christushoofd 
met doornenkroon) als kaft 
(landelijk tafereel) laten 
paasmotieven zien uit het 
werk van Karola Ondreičku 
(1898-1961).

Europa
Op 5 mei volgde een boekje 
met Europazegels. Speel-
goed van vroeger resulteert 
in dit land in postzegels met 
een houten speelgoedpaard 
op wieltjes. De inhoud van 
het boekje bestaat uit zes 
zegels van 90c.

SRPSKA REPUBLIEK
Europa
Het Servische Bosnië & 
Herzegovina gaf de beide 
Europazegels van dit jaar 
ook weer in een boekje 
uit. De uitgiftedatum was 

17 april en de inhoud bestaat 
uit een velletje met driemaal 
de beide zegels: 0.90m en 
1.70m. Thema is speelgoed 
uit vervlogen jaren, hoewel 
de afgebeelde robot ook als 
een futuristisch element 
gezien kan worden.
Net als bij enkele andere 
landen uit de regio, neemt 
de post er de moeite niet 
om de inhoud in het kaftje 
te bevestigen. Het – genum-
merde – velletje wordt er los 
bijgeleverd.

ZWEDEN
Toeslagzegels voor milieu
Postnord is een samen-
werkingsverband tussen 
Zweden en Denemarken. Op 
7 mei verschijnen in beide 
landen voor het eerst toe-
slagzegels ten behoeve van 
actuele milieuprojecten. Ook 
het wereldnatuurfonds is bij 
de samenwerking betrok-
ken. Het streven naar een 
duurzaam gebruik van de 
middelen is van belang voor 
toekomstige generaties.
De Zweedse zegels zijn 
verkrijgbaar in een boekje 
van twee maal vijf zegels 
met de aanduiding ‘BREV + 
1 KR’. Zo’n boekje komt dus 
op 8 Zweedse kronen.

Magnolia’s:  
van knop tot bloem
Een zestal magnolia’s is 
door de fotografe Helene 
Schmitz gevangen in diverse 
stadia. Vijf van deze hoofd-
zakelijk roze gekleurde bloe-
men zijn te vinden in een op 
7 mei verschenen postze-
gelboekje. Het boekje bevat 
tweemaal de vijf zegels met 
de aanduiding ‘BREV’, het 
tarief voor een binnenlandse 
brief (7 kronen).

 

The Spirit of Anzac, 1915

Kaftje 
van het 
Slowaakse 
paasboekje

Slowaaks 
Europa 
zegel 
boekje

Velletje van het Europaboekje van Srpska. Zweeds milieuboekje
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door Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2016)

Voor de Liefde, waarde 1
Op 1 juli 2010 werden de zegels ‘Voor de Liefde’ verkrijgbaar gesteld met 
waarde 1. (1)
Evenals de voorgangers van € 0.39 en € 0.44 was dit zegel gedrukt in offset 
door Wallsall Security Printing, in Walsall bij Birmingham, Engeland, op 
hun sinds juli 2004 aanwezige Müller-Martini Alprinta 52 offset-rotatiepers 
waarmee druk aan de rol kan worden gedaan bij een maximale baanbreedte 
van 52cm. 
Voor de ‘10 Voor de Liefde’ waren de cilinders met de papier- en 
drukrichting verticaal 4x4 blokken groot. Behalve de hangblokken ver-
scheen deze zegel in een business sheet ‘50 Voor de Liefde’ met 50 zegels 
[2+4x3+4x4+4x3+4x2]. Per drukvel twee business sheets naast elkaar. De 
zegels in de business sheets liggen dwars, hetgeen betekent dat ook de 
papierrichting een kwartslag is gedraaid ten opzichte van die van de zegels 
uit hangblokken. (2)
Met de zegels uit de hangblokken verscheen een versie voor de FDC’s 
(E611) en met de zegels uit de business sheets een voor het postzegel-
mapje (M418) met een geheel doorgestanst zegel. (3+4)
Bij de overgang op de nieuwe bedrijfsnaam PostNL bleef nog enige tijd de 
versie met TNTPost in omloop. Pas medio 2012 kwamen de hangblokken 
met het PostNL logo geleidelijk in omloop. In sommige streken pas in het 
najaar van 2014 of nog later! Ook de business sheets verschenen met het 
PostNL logo.
De PostNL versie van het hangblok kreeg voor de zegels nieuwe cilinders, 
waarbij het opvallendste verschil zat in de blauwe cilinder. Bij deze nieuwe 
cilinder is een veel grover raster gebruikt. Het plaatnummer is niet opge-
hoogd naar 2 maar misleidend op 1 blijven staan. Zeer vreemd was echter 

het feit dat de zegels van de business sheet niet dat grove raster kregen. (5)
De modelvellen – zowel van hangblokken als business sheets –in het 
 Museum voor Communicatie zijn geaccordeerd op 7 mei 2012.
In het najaar van 2014 bleek dat de aanwezige blokken ‘Voor de Liefde’ met 
het PostNL logo er weer anders uit zien. Het grove raster van het blauw had 
plaats gemaakt voor een fijn raster, net zo fijn als dat bij de TNTPost versie.
2010: (6), 2012: (7), 2014: (8)
 
Het verschil tussen de 1e en de 2e versie is duidelijk te zien aan de losse 
zegels, echter ook bij de 3e versie verschilt het losse zegel van de 1e (TNT-
Post) versie: de rastering tussen de uitgespaarde letters van ‘Nederland’ 
is net zo gerasterd [met duidelijke witte punten] als het vlak daaronder. Bij 
de TNTPost versie is het verloop van het blauw – van boven naar beneden 
lichter wordend – al ingezet bij het woord ‘Nederland‘.
Er zijn dus de volgende aan losse zegels herkenbare versies:
A  fijn raster donkerblauw, letters Nederland donker, gesloten  2010
 papierlooprichting verticaal [hangblok], horizontaal [business sheet]
B  idem, compleet doorgestanst, papierlooprichting horizontaal 2010
C grof raster donkerblauw 2012
D fijn raster donkerblauw, letter Nederland licht, open 2014

In het blokje NVPH V2745 met het TNTPost logo zit versie A; in NVPH 
V2745a met het PostNL logo zat eerst versie C, later versie D. De business 
sheets hebben voor zover bekend alleen versie A gehad. Versie B zit alleen 
in mapje M418.

1

6 7 8

2 4 5

3
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EUROPA

ÅLAND
22-6-’15. 150e geboor-
tedag Julius Sundblom 
(1865-1940).
Världen (€ 1.20). Portret 
politicus en vlag.

ANDORRA FRANS
11-4-’15. Vertrek troepen 
van kolonel René Baulard 
75 jaar geleden.
€ 0.76. Kolonel en militai-
ren in motor met zijspan. 

9-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.95. Katapult.

ARMENIË
2-4-’15. Armeens Melko-
nian weeshuis. Gezamen-
lijke uitgifte met Cyprus.
350 d. Groep weeskinderen 
uit Ottomaans Turkije. 

AZERBEIDZJAN
29-3-’15. 120e geboorte-
dag Aziz Sharif (1895-
1989).
0.50 m. Portret leraar en 
vertaler.
1-4-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
0.20 m. Zegel-op-zegel 
Groot Brittannië Yvert nr. 
1 (1840).
7-4-’15. 18e topconferentie 
Euraziatische Unie in 
Marmara (Turkije).
0.50 m. Beeldmerk, Flame 
Towers (Baku), Soltanah-
met moskee (Istanbul). 

BELGIË
11-5-’15. Frankeerzegel.
1 World. Beeldmerk.
11-5-’15. 50e sterfdag 
Koningin Elizabeth (1876-
1965).
1, 1. Portret, met viool. 

11-5-’15. Plant of dier? 
Velletje met vijfmaal 2. 
Phromnia rosea, Gastropa-
cha quercifolia, Phyllium 
giganteum, Haaniella 
dehaanii, Hymenopus 
coronatus. 

1-6-’15. Europese cultuur-
hoofdstad Bergen (Mons).
Velletje met vijfmaal 1. 
Verschillende gebouwen 
rond de Grote Markt.
1-6-’15. Slag bij Waterloo 
200 jaar geleden. 
Vijfmaal 1 Europe. Eerste 
Hertog van Wellington 
(1769-1852), Gebhard 
Leberecht von Blücher 
(1742-1819), Willem Prins 
van Oranje (1792-1849), 
Michel Ney (1769-1815), 
Napoleon Bonaparte (1769-
1821). 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-
Mostar)
6-4-’15. Internationale Dag 
van Sport voor Ontwikke-
ling en Vrede.
5.- KM. Basketbal, speel-
veld, spelpatroon. 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA 
(Post Srpska)
15-4-’15. Concentratie-
kamp Jasenovac 70 jaar 
geleden bevrijd.
0.90 KM. Monument.
17-4-’15. Europa, speel-
goed.
0.90, 1.70 KM. Resp. 
opwindpop met raket en 
sterren, tractor. 

BULGARIJE
20-4-’15. Europa, 
speelgoed.
0.65, 1.50 L. Resp. Hobbel-
paardje met ruiter, pop.

CYPRUS
5-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.34, 0.64. Resp. jongen 
met tol, kinderen met 
knikkers. 

DUITSLAND
7-5-’15. Toeslagserie ‘Voor 
de sport’, gehandicapten-
sporten.
€ 0.62+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. ‘Resp. rol-
stoeltennis, hardlopen en 
hoogspringen, skiën. 

7-5-’15. Europa, speelgoed.
€ 0.62. Schommelolifant.
7-5-’15. Vereniging Redding 
Schipbreukelingen 150 jaar.
€ 0.62. Reddingsboot. 

7-5-’15. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen 
met Israël. Gezamenlijke 
uitgifte met Israël.
€ 0.80. Bruno Haus in Tel 
Aviv.

ESTLAND
14-4-’15. Klederdrachten.
€ 0.55, 1.20. Resp. Man met 
vrouw en kind uit Lihula, 
vrouwen uit Kirbla. 

FINLAND
11-5-’15. Deelname Euro-
visie songfestival.
1 Kl. Zanger Kari Aalto 
met band Pertti Kurikan 
Nimipäivit. 

FRANKRIJK
9-4-’15. Oorlogskruis 
100 jaar.
€ 0.76. Medaille.
13-4-’15. Vijftig jaar ruim-
tevaartsamenwerking met 
India. Gezamenlijke uitgifte 
met India.
€ 0.76, 1.20. Satellieten 
van missie Mega-Topiques 
in 2011.
9-5-’15. Overgave Duits-
land 70 jaar geleden.
€ 0.68. Grafisch symbool. 
16-5-’15. Rode Kruis.
Achtmaal Lettre Verte 20g 
(in boekje). Verschillende 
activiteiten van hulpverle-
ners. Boekje verkocht met 
toeslag van € 2.- t.b.v. Rode 
Kruis.
1-6-’15. Rozen van Lyon.
€ 0.76, 1.20. Rozen. Ook 
velletje met de zegels. 

8-6-’15. Burgerlijke Stand 
50 jaar.
€ 1.25. Vlag met wereld-
kaart, beeldmerk.
15-6-’15. Jaren zestig.
Velletje met zesmaal 
€ 0.76. Hoofdgebouw Radio 
France, vrijetijdsbesteding; 
dansers, film: vrouwen met 
gitaar en trompet uit ‘Les 
demoiselles de Rochefort’, 
klassieke auto, s.s. ‘Le 
France’, mode: twee dames. 

16-6-’15. Gaston Caudron 
(1882-1915).
€ 4.10. Portret luchtvaart-
pionier, vliegtuig. 

22-6-’15. Nationaal 
Monument Hartmannswil-
lerkopf.
€ 0.95. Monument met 
vlag.
29-6-’15. Kerk van Saint-
Martial de Lestards. 
€ 0.68. Kerkgebouw uit 
12e eeuw.
6-7-’15. 100e geboortedag 
Martin Nadau (1815-1898).
€ 0.68. Portret metselaar, 
vrijmetselaar en politicus 
met metselaars op steiger. 

6-7-’15. Stichting stad Ha-
genau 1000 jaar geleden.
€ 0.68. Stad, historisch 
museum, Visserstoren, 
kerk van Saint-Georges, 
gemeentehuis. 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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GIBRALTAR
5-5-’15. Speelgoed. 
14, 22, 64 (Europa), 70 
(Europa), 80 p., £ 1.20. 
Resp. soldaatje, draaimo-
len, draaitol, beertje, jojo, 
houten treintje.
24-4-’15. Eerst postzegel 
175 jaar geleden.
£ 1.-; blok £ 3.-. Portret ko-
ningin Elizabeth II (1926); 
zegel-op-zegel Penny Black 
Yvert nr. 1 (1840). 

24-4-’15. Frankeerzegels.
12, 18, 80 p., £ 3.-. Portret 
koningin Elizabeth II in 
verschillende kleuren.

GRIEKENLAND
30-3-’15. Stoomlocomo-
tieven.
€ 0.20, 0.72, 0.80, 2.50. 
Types resp. G401-420, 
La901-940, Z501-517, 
40-45. 

GROENLAND
16-4-’15. Koningin Marga-
rethe 75 jaar.
23.50 kr. Portret. 

GROOT-BRITTANNIË
2-6-’15. Handvest Magna 
Carta 800 jaar.
1st, 1st, £ 1.33, 1.33, 
1.52, 1.52. Resp. Magna 
Carta: landwet met boer 
en koren, Parlement van 
Simon de Montfort: De 
Monfort en koning Henri 
III, Bill of Rights: man en 
vrouwen portret, American 
Bill of Rights: gevangene 
opent celdeur, Universele 
Rechten van de Mens: duif 
met olijftak en vernielde 
huizen, Charter of the Com-
monwealth: gezichten van 
verschillende bevolkings-
groepen. 

18-6-’15. Slag bij Waterloo 
200 jaar geleden.
1st, 1st, £ 1.-, 1.-, 1.52, 
1.52; velletje met viermaal 
1st. Taferelen op slagveld 
resp. verdediging van 
Hougoumont, Schots Greys 
tijdens aanval van Union 
Brigade, aanval Franse 
cavalerie op geallieerden, 
verdediging van La Haye 
Sainte door koninklijk 
Duits legioen, overgave van 
Plancenoit aan de Pruisen, 
laatste aanval van Franse 
keizerlijke garde; soldaat 
uit Pruisen, Duitsland, 
Schotland, Frankrijk. Op 
rand plattegrond van 
strijdtoneel. 

HONGARIJE
5-3-’15. Pasen.
115, 115 Ft. (samenhan-
gend). Met kruis gedeco-
reerde eieren.
19-3-’15. Operette 
‘Die Csárdásfürstin’ 100jaar. 
375 Ft. Scène uit operette 
van Emmerich Kálmán 
(1882-1953) met zangers 
en musici.
19-3-’15. Drama ‘Bánk bán’ 
van Jószef Katona (1791-
1830) 200 jaar.
275 Ft. Scène met koningin 
Gertrudis en onderkoning 
Bánk.

24-3-’15. Volksverhaal 
‘Mattie de ganzenjongen’.
Blok 400+150 Ft. Mattie en 
ganzen. Toeslag ten bate 
van jeugdfilatelie. 

10-4-’15. 100e geboor-
tedag Zita Szeeleczky 
(1915-1999).
150 Ft. Portret actrice.
16-4-’15. Eerste diesel-
elektrische locomotief 50 
jaar geleden in Hongarije.
420 Ft. Locomotief type 
M62.
16-4-’15. Eerste reguliere 
busdienst in Boedapest 
100 jaar geleden.
275 Ft. Dubbeldekker Aus-
tro-Daimler voortgedreven 
door batterijen, Kistarcsa 
met benzinemotor. 

IERLAND
25-4-’15. Ierse deelname 
aan strijd bij Gallipoli 100 
jaar geleden.
€ 0.68, £ 1.-. Resp. militai-
ren in loopgraaf, s.s. ‘River 
Clyde’. 

7-5-’15. Ondergang 
RMS ‘Lusitania’100 jaar 
geleden.
€ 0.68, 1.-. Schip resp. in 
volle vaart, zinkende. Ook 
velletje met de zegels. 

14-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.68, 1.-. Resp. houten 
auto, beertje.

4-6-’15. Bergreddings-
dienst 50 jaar.
€ 0.68, 0.68. Twee verschil-
lende afbeeldingen van 
reddingswerkers met 
slachtoffer op brancard. 

11-6-’15. 150e geboorte-
dag William Butler Yeats 
(1865-1939). 
€ 0.68. Portret dichter.

ITALIË
10-4-’15. Serie ‘Toerisme’. 
Vijfmaal € 0.80. Bres-
sanone: plein en kerken 
met huizen, Valnerina: 
landschap en waterval, Tri-
carico: stadje met vesting 
en toren, Isola di Burano: 
scheepjes in kanaal en 
huizen, historische affiche 
van toeristenbureau ENIT*: 
bloemen en standbeeld. 

11-4-’15. Banca Populare 
di Milano 150 jaar.
€ 0.80. Koepel van bank-
gebouw.
24-4-’15. Serie ‘Excel-
lentie van productiviteit en 
economie’. 
Driemaal € 0.80. Gianduitto 
Caffarel 150 jaar: verpakte 
bonbon, Fratelli Branca 
170 jaar: arend grijpt fles 
Fernet-Branca met wereld-
bol en twee halfgodinnen in 
zee, Luigi Lavazza 170 jaar: 
kopje koffie in kleuren van 
Italiaanse vlag. 

25-4-’15. Bevrijding 
70 jaar geleden.
€ 0.80. Detail van kunst-
werk bij toegangspoort 
van grotten van Ardeatine, 
plaats van massamoord 
in 1944.

JERSEY
24-4-’15. Ruimtetelescoop 
Hubble 25 jaar geleden 
gelanceerd.
47, 57, 64, 71, 73, 85, 95 p., 
£ 1.25; blok £ 2.-. Resp. 
lichtecho, Galaxy spiraal, 
mystieke berg, Jupiter, Kat 
Nebula, mars, Galaxy roos, 
pistoolster; ruimtetele-
scoop. 

9-5-’15. Bevrijding van 
nazi-bezetting 70 jaar 
geleden.
47, 57, 64, 73, 85, 95 p.; 
blok £ 3.-. Resp vlaggen en 
datum, schip, landkaart en 
landswapen met leeuwen, 
Rode Kruis-schip s.s. ‘Vega’ 
en landkaart, gerechts- 
en statengebouw met 
standbeeld van koning 
George II, radiomicrofoon; 
oud-premier Sir Winston 
Churchill (1874-1965).

KROATIË.
15-4-’15. Dieren in het bos.
2.80, 4.60, 6.50 kn. Resp. 
vos (Vulpes vulpes), hert 
(Capreolus capreolus), 
wildzwijn (Sus scofra). 

21-4-’15. Bekende 
personen.
3.10, 3.10, 3.10 kn. Resp. 
muziekstuk van componist 
Luka Sorkočević (1734-
1789), portret filosoof en 
schrijver Ivan Supek (1915-
2007), portret politicus 
en bisschop Josip Juraj 
Strossmayer (1815-1905).
27-4-’15. Duizendste 
postzegel van republiek 
Kroatië.
3.10 kn. 1000 gekleurde 
vlakjes. 

29-4-’15. Bruggen.
Velletje met tweemaal 
7.60 kn. Viaduct Modruš, 
brug over Krka.
7-5-’15. Europa, speelgoed.
4.60, 7.60 kn. To Tak houten 
figuren, porseleinen pop.

LETLAND
10-4-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.78, 1.71. Resp. poppen, 
beren.
17-4-’15. Koerland Maat-
schappij voor Literatuur en 
Kunst 200 jaar.
€ 0.85. Museumgebouw, 
mensen, papierrol, lier. 

29-4-’15. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
€ 0.50. Parlementsgebouw, 
monument.
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LIECHTENSTEIN
1-6-’15. Frankeerzegels, 
wilde bloemen.
0.85, 1.-, 1.30 F. Resp. Suc-
cisa pratensis, Astrantia 
major, Leucanthemum 
vulgare. 

1-6-’15. Kathedraal St. 
Florin.
1.-, 1.40, 1.90, 2.- F. Sym-
bolen op sluitstenen van 
pilaren resp. pelikaan, Lam 
Gods, arend, leeuw. 
1-6-’15. Reptielen.
1.80, 2.-, 5.- F. Resp. zand-
hagedis (Lacerta agilis), 
gladde slang (Coronella 
austriaca), levenbarende 
hagedis (Zootoca vivipara). 

1-6-’15. Beschermende 
natuurgebieden, I.
Viermaal 1.- F. Viermaal 
Schwabbrünen (per paar 
samenhangend met 
doorlopend beeld). 

LITOUWEN
9-4-’15. Monument.
€ 2.03. Fort van Kaunas 
met kanon en landkaart. 

25-4-’15. Frankeerzegels.
€ 0.10, 0.39. Staatsbeeld-
merk ridder Vytis op paard.

MALTA
21-4-’15. Wignacourt 
aquaduct 400 jaar.
€ 0.42, 1.55. Resp. 
aquaduct in Fleur-de-Lys, 
watertoren in Floriana.

25-4-’15. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
Blok € 3.59. Hulpverleners 
en gewonde soldaat. 

MOLDAVIË
15-4-’15. Europa, speel-
goed.
5.75, 11.- L. Resp. Hob-
belpaard, kleibeeldjes van 
vogel en bok. 

MONACO
9-5-’15. Kampioenschap 
Formule E.
€ 1.05. Racewagen, 
beeldmerk.

11-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.95. Brandweerman en 
-auto, beer, pop, hobbel-
paard, racewagen, vlieger. 
11-5-’15. UIT* 150 jaar.
€ 1.25. Beeldmerk.

MONTENEGRO
16-4-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.95. Hobbelpaard, 
vliegtuig, beren, jongen 
met ballon, treintje, bootje. 
Ook blokje met zegel. 

NOORWEGEN
10-4-’15. Stad Halden 
350 jaar.
20.- kr. Stadsgezicht 
met bootjes aan kade en 
Fredrikstenvesting. 

16-4-’15. 150e geboorte-
dag fotograaf Anders Beer 
Wilse (1865-1949).
Innland A, 14.- kr. 16.- kr.; 
blok 20.- kr. Resp. straat 
met kerk in Oslo, vissers 
met kabeljauwen, langlau-
fer; vrouwen in kleder-
dracht met fietsen. 

OEKRAÏNE
10-4-’15. 150e geboorte-
dag Boris G. Lutsky.
2.- Hr. Portret auto-ontwer-
per, historische auto. 

OOSTENRIJK
18-4-’15. Nationale 
Bibliotheek en Literatuur-
museum.
€ 0.68. Stoel van schrijver 
Jandl.
24-4-’15. Serie ‘Oostenrij-
kers in Hollywood’. 
€ 0.68. Actrice Maria Schell 
(1926-2005).

24-4-’15. Eurovisiesong-
festival in Wenen.
€ 0.80. Beeldmerk.
26-4-’15. Serie ‘Moderne 
architectuur’.
€ 0.68. Museum Liaunig in 
Neuhaus.
2-5-’15. Serie ‘Kleder-
drachten’.
€ 0.68. Pak en jurk uit Tux.

7-5-’15. Europa, post-
zegels.
€ 0.50. Jongen met kraan 
van Mathador-bouwdoos. 

7-5-’15. Uitgifte eerste 
postzegel 175 jaar geleden.
Blok € 2.20. Penny Black 
Yvert nr. 1 (1840). Op rand 
Rowland Hill en eerste 
postzegel van Oostenrijk. 
7-5-’15. Serie ‘Heden-
daagse kunst’.
Blok € 1.-. Schilderij ‘Na de 
regen‘ van Hubert Schmalix 
(1952).
7-5-’15. Serie ‘Auto’s‘.
€ 1.-. Steyr Puch IMP 
700 GT Coupé. 

POLEN
31-3-’15. Filmfestival IDA.
2.35 ZŁ. Beeldmerk.
3-4-’15. 100e geboortedag 
Tadeusz Kantor (1915-1990).
1.75 ZŁ. Portret schilder en 
theaterdirecteur.
7-4-’15. Bloedbad van 
Katýn 75 jaar geleden.
1.75 ZŁ. Symbool en touw. 

27-4-’15. Wereld Jongeren 
Dag 2016 in Krakau. 
1.75, 5.- ZŁ. Beeldmerk met 
resp. paus Johannes Paulus 
II (1920-2005), landkaart 
en handtekening paus. 

ROEMENIË
10-4-’15. Natuurgebied 
25 jaar.
3.60, 8.10, 5.-, 9.10 L.; blok 
9.10 L. Resp. tweemaal 
roze pelikaan (Pelecanus 
onocrotalus), kroeskoppe-
likaan (Pelecanus crispus); 
Pelecanus crispus. 

17-4-’15. Europa, speel-
goed.
2.10, 12.50 L. Resp. houten 
poppetjes, hobbelpaard en 
driewieler.
30-4-’15. Ontwikkelingen 
in communicatie.
4.70 L. Handgeschreven 
boek met schrijfveer, 
tablet. Op rand uitvinder 
boekdrukkunst Johannes 
Gutenberg (ca.1397-1468) 
met drukpers en uitvinder 
Alexander Graham Bell 
(1847-1922) met telefoon-
verbinding.

RUSLAND
26-3-’15. 150 jaar lokale 
(Zemstvo) postzegels.
20.- r. Schrijfveer, brieven, 
zegels, postkoets. 

2-4-’15. Onderscheidingen 
uit Grote Vaderlandse 
Oorlog.
Driemaal 30.- r. Verschil-
lende medailles.
10-4-’15. Eerste man in de 
ruimte 50 jaar geleden.
17.- r. Kosmonaut Aleksei 
Leonov (1934) tijdens 
ruimtewandeling.
16-4-’15. Campagne 
bloeddonatie.
17.- r. Donor en verpleeg-
ster, beeldmerk.
16-4-’15. Flora, bomen.
Viermaal 20.- R. Pinus 
stanckewiczii, Juniperus 
excelsa, Acer platanoides, 
Quercus robur.
17-4-’15. Rekenkamer.
20.- r. Gebouw en wapen 
met adelaars.
23-4-’15. Uitgifte eerste 
postzegel 175 jaar geleden.
26.50 r. Zegel-op-zegel 1 
penny Yvert nr. 1 (1840), 
vergrootglas. 

SERVIË
27-3-’15. Film- en theater-
persoonlijkheden.
Velletje met achtmaal 
23.- Ndin. Radivoje Lola 
Đukić (1923-1995), 
Ognjenka Milićević 
(1927-2008), Alexandar 
Djordjević (1924-2005), 
Ljubomir Muci Draškić 
(1937-2004), Sava Mrmak 
(1929-2002), Jovan Ristić 
Rica (1939-2013), 
Slavoljub Stevanović Ravasi 
(1927-1996), Miroslav Belo-
vin (1927-2013), 
15-4-’15. Europa, speel-
goed.
69.-, 100.- Ndin. Resp. 
xylofoon en telefoon, pop-
penwagen. 

23-4-’15. Tweede Servi-
sche Opstand 200 jaar 
geleden.
Velletje met 50.-, 
170.- Ndin. Resp. Servische 
strijder met zwaarden en 
standbeeld van leider Miloš 
Obrenović (1780-1860), 
portret Obrenović. 

SLOWAKIJE
17-4-’15. Stoomlocomo-
tieven.
€ 0.45, 0.45. 498.104 
Albatros, Parná 464.001.

5-5-’15. Europa, speel-
goed. 
€ 0.90. Houten paard. 
8-5-’15. Dag van de Over-
winning op Fascisme.
€ 1.-. Sovjetsoldaat met 
vlag op Rijksdag in Berlijn.

 



424 FILATELIE  JUNI 2015

TSJECHIË
15-4-’15. Wereldkampioen-
schap ijshockey voor man-
nen in Praag en Ostrava.
30.- Kč. IJshockeysticks 
met vlaggen van deelne-
mende landen. 

15-4-’15. Zesde Duits-
Tsjechische filatelisti-
sche tentoonstelling in 
Chomutov.
25.- Kč. St. Ignatiuskerk.
29-4-’15. Konijnen Bob en 
Bobek.
Tweemaal A (13.- Kč.). Car-
toonfiguren als ijshockey-
spelers, in rubberboot. 

6-5-’15. Europa, speel-
goed.
25.- Kč. Hijskraan van 
Merkursysteem.
6-5-’15. Spoorlijn 
Moldavië-Saxen 130 jaar.
13.- Kč. Stoomtrein.

IJSLAND
30-4-’15. IJslandse 
vlag 100 jaar. Aanvulling 
melding april jl.
Blok Innanlands 200 g. Vlag. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
15-3-’15. Internationale 
Dag van Consumenten-
rechten.
25.-, 30.- Dh. Wereldkaart 
met resp. winkelwagen, 
paraplu en boodschap-
pentas. 

16-4-’15. Constantine, 
hoofdstad van Arabische 
cultuur.
10.-, 25.-; blok 60.- Dh. 
Resp. binnenplaats van 
moskee, binnenplaats met 
tuin; beeldmerk.

ASCENSION
27-4-’15. 200 jaar Brits 
gebied, III.
55, 60, 65 p., £ 1.60. Resp. 
Napoleon Bonaparte 
(1769-1821) bij Borodino, 
Napoleon in Fontainebleau, 
1e hertog van Wel-
lington Arthur Wellesley 
(1769-1852), Napoleon en 
generaal Gaspard baron 
Gourgard (1783-1852). 

BELIZE
8-4-’15. Leger des Heils 
100 jaar in Belize.
25 c., $ 2.-. Resp. collecte-
bus en vrouw, gebouw. 

BOTSWANA
22-12-’14. Flora.
3.50, 5.40, 7.30, 8.- P. Resp. 
olifantenboom (Scleroca-
rya birrea) en nationale 
bloem sengaparile (Har-
pagophytum procumbens) 
en Motshikiri-gras, 
olifantenboom, Motshikiri-
gras, nationale bloem. 

BRAZILIË
24-3-’15. Olympische en 
Paralympische Spelen 
2016 in Rio de Janeiro, I. 
Vel met twintigmaal 1o 
Porte Carta Comercial. 
Basketbal, rugby, gewicht-
heffen, roeien, zwemmen, 
boogschieten, wielrennen, 
badminton, worstelen, 
paralympische atletiek. 
Alle zegels tweemaal 
zelfde afbeelding maar met 
andere achtergrond. 

31-3-’15. Centrale Bank 
50 jaar.
1o Porte Carta Comercial. 
Beeldmerk.

CANADA
13-4-’15. Dinosaurussen.
Vijfmaal P. Tyrannosaurus 
rex, Euoplocephalus, Chas-
mosaurus, Ornithomimus, 
Tylosaurus pembinensis. 
Ook velletje met de zegels.
2-5-’15. Huisdieren.
Vijfmaal P. Kat met 
bloeiende plant, hond en 
sneeuwbal, kat bij dieren-
arts, hond met drinkbak en 
auto, kat bij halsband. 

CHILI
7-4-’15. Fauna.
Viermaal $ 600 (samen-
hangend). Chileense 
huemul (Hippocamelus 
bisulcus). 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
22-3-’15. Schilderijen. 
1.20, 1.20, 1.50 y.; blok 
6.- y. Verschillende afbeel-
dingen van hofdames met 
waaiers.
4-4-’15. Schrijvers uit het 
oude China, IV.
Zesmaal 1.20 y. Tang 
Xianzu, Feng Menglon, Pu 
Songkling, Hong Seng, 
Kong Shangren, Cao 
Xueqin. 

COOKEILANDEN
5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met $ 3.80, 4.10. 
Schaap.
31-3-’15. Pasen.
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Religieuze schilderijen 
van Matthias Grunewald, 
Peter Paul Rubens, Jean 
Jouvenet, Giampietrino. 

CUBA
15-6-’14. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philakorea, honden.
10, 20, 30, 40, 65, 75 c.; 
blok 1.- P. Resp caniche, 
Yorkshire terriër, schnaut-
zer, beagle, Duitse herder, 
golden retriever; Schotse 
collie. 

15-9-’14. Treinen.
5, 15, 50, 65, 75, 85 c.; 
blok 1.- P. Resp. Talgo AVE 
serie 100, Alstrom FGC 
serie 113, Siemens AVE 
serie 103, Talgo AVE serie 
130, CRH380A, JR-Maglev 
MLX01; bestuurderscabine 
en rails.
17-11-’14. Verkeersveilig-
heid, kindertekeningen.
15, 20, 40, 50, 65, 75 c.; 
blok 1.- P. Resp. verkeers-
borden en taxi, kinderen 
en zebrapad, koe op weg 
en tractor, verkeerslicht en 
auto, spelende kinderen 
weg en auto, spoorwegover-
gang; politieagent en zebra-
pad met verkeerslicht. 

2-1-’15. Postmuseum 50 
jaar.
5, 10, 15, 20, 65, 75 c.; blok 
1.- P. Resp. brief, brief en 
stempel, brief met zegels 
en document, zegel-op-
zegel Yvert 152 (1905) 50 c. 
portret onafhankelijkheids-
strijder Antonio Maceo, 
brief met postzegels 
en stempel, jongelui bij 
tentoonstellingskaders 
en vergrootglas; brief met 
postzegels.
22-1-’15. Juristenorgani-
satie Bufetes Colectivos 
95 jaar.
65 c. Boeken, weegschaal.
15-2-’15. Faustino Pérez 
Hernández 95 jaar.
1.05 P. Portret revolutionair 
commandant, waterkracht-
centrale.

CURAÇAO
19-1-’15. 45 jaar carnaval.
65, 119, 177, 183, 305, 
434 c. Verschillende 
afbeeldingen. 

19-2-’15. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Geit.
177, 183, 305, 535 c. Geiten.

19-3-’15. Zeppelin.
Velletje met 343, 350, 425, 
500 c. zeppelin. Op rand 
portret Ferdinand Graf von 
Zeppelin (1838-1917).

DJIBOUTI
2014. Afrika Internetconfe-
rentie in Djibouti.
170 F. Landkaart, beeldmerk. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
6-3-’15. Stichting stad 
Baní 250 jaar geleden.
100.- P. Kathedraal, cultu-
reel centrum.

6-3-’15. Universiteit ISA 
50 jaar.
200.- P. Beeldmerk. 

ECUADOR
19-3-’15. Eerste postzegel 
150 jaar geleden uitgegeven.
Velletje met vijfmaal 5.- $. 
Portret graveur Emilia 
Rivadeneira, 1 r. Yvert 3 
(1865) met drukpers, ½ r. 
Yvert 1 (1865) met druk-
pers, 1 r. Yvert 2 (1865) met 
drukpers, portret graveur 
Manuel Rivadeneira. 

FALKLANDEILANDEN 
12-5-’15. Kleur in de 
natuur, IV.
30, 30, 75, 75 p. Resp. ma-
gelhaengors (Melanodera 
m. melanodera), varen 
(Blechnum magellanicum), 
dolfijnmeeuw (Larus 
scoresbii), bloeiende plant 
(Senecio littoralis). 
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FILIPPIJNEN
12-3-’15. Vruchten.
1.-, 100.- P. Resp. banaan, 
cashewnoot.
20-3-’15. Frankeerzegels, 
partijenpost.
10.-, 15.- P. Postgebouw.
25-3-’15. Bezoek Filip-
pijnen Jaar.
10.- P. Kleurvlakken met 
jaartal.
27-3-’15. Libelles.
Velletje met negenmaal 
10.- P; blok 40.- P. Resp. 
Calopteryx virgo meridio-
nalis, Ceriagrion tenellum, 
Cordulegaster boltonii, 
Ischnura elegans, Platycne-
mis pennipes, Anax impera-
tor, Gomphus simillimus, 
Sympetrum sanguineum, 
Celithemis eponina; Libel-
lula depressa. 

20-4-’15. Medisch kinder-
centrum 35 jaar.
10.- P. Gebouw, beeldmerk.
20-4-’15. Economische 
havenautoriteit PEZA.
10.- P. Beeldmerk. 
20-4-’15. Heilig Kind, hoop 
voor de mensen.
10.- P. ; blok 200.- P. Resp. 
symbolische afbeelding, 
beeld.
20-4-’15. Manny Pacquiao 
(1978).
10.- P.; blok 40.- P. Licht-
gewicht bokser. 

24-4-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Taipeh 2015, mythische 
figuren.
Velletje met viermaal 10.- P. 
dwerg Nuno sa Punso, 
zeemeermin, Si Malakas en 
Si Maganda, Diwata.

GRENADA 
8-12-’14. WWF*, Oceani-
sche witpunthaai.
Viermaal $ 1.25; viermaal 
$ 2.75; velletje met vier-
maal $ 3.25. Carcharhinus 
longimanus. 

GUYANA
5-1-’15. Zuid-Amerikaanse 
papegaaien.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 200; tweemaal blok 
$ 800. Resp. Aratinga 
solstitialis, Deroptyus 
accipitrinus, Amazona 
ochrocephala, Pionites 
melanocephala; Ara macao, 
Aratinga jandaya, Amazona 
lilacina, Pionus menstruus; 
Thectocercus acuticaudus; 
Pyrilia haematotis. 

HONGKONG
2-4-’15. Afkondiging 
grondwet 125 jaar geleden.
$ 1.70, 2.80, 3.70, 5.-. Men-
sen en vlaggen met resp. 
gebouwen, brug, gouden 
monument, gebouw. Ook 
velletje met de zegels en 
landkaart op rand. 

23-4-’15. Gezond leven, 
sport.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-. Resp. wielrennen, 
tafeltennis, voetbal, hardlo-
pen, badminton, zwemmen. 
Ook velletje met de zegels.

INDIA
25-3-’15. Kroning Rajendra 
Chola I 1000 jaar geleden.
5.- R. Beeld van keizer, 
zeilschip.
27-3-’15. Organisatie 
Engineers India Ltd.
5.- R. Ingenieur, raf-
finaderij. 

10-4-’15. Vijftig jaar ruim-
tevaartsamenwerking met 
Frankrijk. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk.
Velletje met 5.-, 25.- R. 
Satellieten van missie 
Mega-Topiques in 2011.
18-4-’15. Hooggerechtshof 
van Patna 100 jaar.
5.- R. Gerechtsgebouw.
21-4-’15. Orthodox 
Theologisch Seminarie in 
Kottayam 200 jaar.
5.- R. Toegangspoort.

INDONESIA
14-3-’15. Wereldconfe-
rentie risicovermindering 
rampen in Sendai (Japan).
Driemaal 3.000 R. (samen-
hangend); blok 5.000 R. 
Resp. vrouw en kinderen, 
redding van slachtoffers, 
mensen planten boom; uit-
barsting vulkaan Tambora. 

15-4-’15. Diplomatieke 
relatie met Noord-Korea.
8.000, 8.000 R. Portretten 
van oud-presidenten 
Soekarno (1901-1970) en 
Kim Il-sung (1912-1994) 
met orchideeën resp. 
Phalaenopsis amabilis, 
Dendrobium kimilsungia. 

JAPAN
3-4-’15. Kastelen, IV.
Vijfmaal 82 yen. Hirosaki, 
Kanazawa, Himei, Fukuy-
ama, Fukucka. 
10-4-’15. Gift van kornoel-
jebomen van Verenigde 
Staten 100 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Verenigde Staten.

Driemaal 82 yen; velletje 
met viermaal 82 yen. Resp. 
witte kornoeljebloesem, 
kersenbloesem, rode 
kornoeljebloesem; kersen-
bloesem en parlements-
gebouw, kornoeljebloesem 
en klokkentoren van 
Kenseikinen kan, bloeiende 
kersenbomen met Lincoln 
Memorial (Washington), 
bloeiende kornoeljebomen 
met Capitool (Washington).
17-4-’15. Bergen, VI.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Rishiri, Adatara, 
Shibutsusan, Habuka Miy-
ama, Tateyama, Yarigatake, 
Yatsugatake, Fuji, Kitadake, 
Miyanouradake. 
20-4-’15. Japans Vrij-
willi gerskorps voor hulp 
Over zee 50 jaar.
Tweemaal 82 yen (samen-
hangend). Verschillende 
hulpactiviteiten. 
20-4-’15. Week van de 
Filatelie.
Viermaal 82 yen (samen-
hangend). Schilderijen met 
vogels. 

1-5-’15. Groetzegels.
Tienmaal 52 yen, tienmaal 
82 yen. Verschillende af-
beeldingen van stripfiguur 
Momin.
12-5-’15. Wet lokale auto-
nomie Yamaguchi 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Brug van Kintaikyo 
en Nationaal Park Akiyo-
shidai, goudvislantaarns, 
kraanvogel, gebouw en 
citrusvruchten, straatbeeld 
in Misuzu. 

JORDANIË
9-2-’14. Ramen en deuren.
Zevenmaal 20.- Pt. Deur 
van koning Hoessein-
moskee, raam en deur van 
Umayyad-paleis, deur van 
Koninklijk Gerecht, raam en 
deur van Paleis van Justitie, 
raam van Raghadan-paleis, 
deur van Al-Salt-school, 
raam van Al-Salt-school.

21-5-’14. Bezoek paus 
Franciscus I.
20, 30, 40, 50 Pt. Resp. 
paus, paus met koning 
Abdullah II, paus en duif, 
vlaggen.
1-7-’14. Cartoons van Emad 
Hajjaj.
Zesmaal 20 Pt. Abu 
Mahjoob, Abu Mohammed 
en Abu Mahjoob, Abu 
Mohammed, man met 
nationale vlag, man op 
kameel, gezichten in vorm 
van voetafdrukken. 

KAAPVERDIË
2014. Nationaal voetbal-
team ‘De blauwe haaien’.
40.-, 60.- e.; blok 100.- e. 
Vlag en resp. beeldmerk 
met haai, shirt; vlag en 
beeldmerk met haai. 

2014. Maïs. 
Driemaal 60.- e. Teelt en 
drie verschillende berei-
dingsvormen van maïs.

KAMEROEN
2014. EMS-koerierpost.
50, 200 F. Hardloper, pira-
mide (Egypte), Eiffeltoren 
(Parijs), Vrijheidsbeeld 
(New York). 

2014. E-post.
70, 250 F. Datacentrum.

KOREA NOORD
30-12-’14. Masikryong Ski 
Resort.
Viermaal 30 w. Skihellin-
gen, hotel, skiërs, kinderen 
op slee.
30-1-’15. Nieuwjaar.
10, 10, 30, 30 w. Resp. 
militairen met burgers en 
hoornblazer, militairen met 
geweren, vlag en weten-
schapper met voetballers, 
handen en monument.

16-2-’15. Dieren.
10, 30, 50, 110 w. Resp. Ca-
melus dromedarius, Equus 
caballus, Papio hamadryas, 
Lynx lynx. Ook velletje met 
de zegels. 

28-3-’15. Paddestoelen.
30, 50, 70, 110 w. Resp. 
Pleurotus ostreatus, Agar-
icus bisporus, Ganoderma 
lucidum, Pleurotus eryngii. 

KOREA ZUID
27-2-’15. Sterrenbeelden.
Vel met twaalfmaal 300 w. 
Ram, Stier, Tweelingen, 
Kreeft, Leeuw, Maagd, 
Boogschutter, Steenbok, 
Vissen, Altair, Zwaan, Cas-
siopeia, Grote Hond. 
3-3-’15. Gelukkig op 
school.
Viermaal 300 w. (samen-
hangend). Kinderen in klas, 
kinderen op schoolplein, 
kinderen met hart, 
gezichten. 
7-3-’15. Zevende Wereld 
Water Forum in Daegu en 
Gyeongju.
300 w. (druppelvorm). 
Kindergezicht en -hand, 
wereldbol, vlinder.
26-3-’15. Bedreigde 
dieren.
Tweemaal 300 w. Vrouwtjes 
wolf (Canis lupus) met 
jongen, mannetjeswolf. Ook 
velletje met de zegels. 

10-4-’15. Wetenschap in 
Korea, I.
Driemaal Standard Letter 
tot 25g. (samenhangend). 
Theoretisch natuurkun-
dige Benjamin W. Lee 
(1936-1977), entomoloog 
Ju Myeong (1908-1950), 
ingenieur elektrotechniek 
Man Choon (1921-1984).
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24-4-’15. 50 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Bolivia. Gezamenlijke 
uitgifte met Bolivia, vogels. 
Tweemaal Standard Letter 
tot 25g. (samenhangend). 
Mergus squamatus, 
Philabura boliviana. 

MALEISIË
12-3-’15. Bedreigde 
zeedieren.
60, 80 sen, RM 1.40; blok 
RM 5.-. Resp. Anoxypristis 
cuspidata, Balaenoptera 
musculus, Orcinus orca; 
Megaptera novaeangliae. 

23-3-’15. Kroning sultan 
van Johore.
60, 80 sen, RM 1.-; 
blok RM 5.-. Resp. driemaal 
portret sultan Ibrahim 
sultan Iskander Al- Hadj 
(1958); sultan met echt-
genote.
30-4-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
Blok RM 3.-. Zegel-op-zegel 
Groot Brittannië Yvert nr. 1 
en 2 (1840).

MARSHALL-
EILANDEN
10-3-’15. Kano’s.
Viermaal $ 0.49. Festi-
valkano, grote reiskano, 
wedstrijdkano, zeilkano.
18-3-’15. Schepen van 
Europese ontdekkingsrei-
zigers.
Viermaal $ 0.49 (samen-
hangend). Galjoen ‘Los Rey-
es’ (Spanje 1568), fregat 
‘Dolphin’ (Groot-Brittannië 
1767), bark ‘Scarborough 
(Groot-Brittannië 1788), 
brik ‘Rurick’ (Rusland 
1817). 

13-4-’15. Zeedieren.
Vel met vijftienmaal $ 0.49. 
Doktersvis, onechte karet 
schildpad Caretta caretta), 
hamerhaai (Sphyma sp.), 
kortsnuitdolfijn (Cephalo-
rhynchus commersonii), 
bultrugwalvis (Megaptera 
novaeangliae), zeepaardje 
(Hippocampus), dolfijn van 
Peale (Lagenorhynchus 
australis), zeeanemoon, 
Groenlandse walvis 
(Balaena mysticetus), 
vliegende poon (Dactylop-
terus volitans), koffervis 
(Lactophrys bicaudalis), 
vierogige koraalvlinder 
(Chaetodon capistratus), 
dolfijn (Tursiops), blauwe 
vinvis (Balaenoptera 
musculus), grote blauwe 
haai (Prionace glauca). 

MAURETANIË
2014. Vissen.
100, 100, 220, 280, 370, 
370, 440 Um. Resp. 
Galeoides decadactylus, 
Salmo trutta trutta, 
Mugil capurrii, Trachurus 
trachurus, Farfantepe-
naeus duorarum, Diplodus 
cervinus, Mullus barbatus.
2014. Stad Walata.
370 Um. Moskee. 

2014. Vrijhandelszone 
Nouadhibou.
370 Um. Vlag.

MEXICO
30-3-’15. Eerste Nationale 
Veeteeltconferentie 80 jaar 
geleden.
$ 7.-. Koeien, schaap, 
varken, geit. 

15-4-’15. Slag bij Celaya 
100 jaar geleden.
$ 7.-. Militairen en trein-
wagons.
16-4-’15. Nationaal Insti-
tuut van Bestuurskunde 
60 jaar.
$ 7.-. Gebouw, pictogram-
men.
17-4-’15. 320e sterfdag 
Zuster Juana Inés de la 
Cruz (1651-1695).
$ 13.-. Portret dichteres en 
slotzuster.
22-4-’15. Luchtvaartten-
toonstelling Mexico 2015.
$ 13.50. Vliegtuig, helikop-
ter, vlag. 

MICRONESIË
1-1-’15. Haaien.
Velletje met 26, 49 c., 
$ 1.15, 3.-. Resp. Sphyrna 
lewini, Carcharhinus longi-
manus, Galeocerdo cuvier, 
Carcharhinus amblyrhyn-
chos. 

MONTSERRAT
24-3-’15. Lederschildpad.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok & 7.-. Dermo-
chelys coriacea. 

20-7-’15. Rozen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.-. Verschil-
lende rozen.

NIEUW-CALEDONIË
20-3-’15. Flora.
120 F. Pittosporum 
tanianum. 

20-3-’15. Gata Kamilo 
(1949-2004).
600 F. Derde gedeputeerde 
van Wallis en Futuna in 
Franse Nationale Verga-
dering.
22-4-’15. Toerisme.
450 F. Zoutwinning van Ko 
bij Poingam.

NIEUW-ZEELAND
5-5-’15. Zeeschelpen.
80 c., $ 1.40, 2.-, 2.50, 3.-. 
Landkaart met resp. Hali-
otis australis, Rolandiella 
scotti, Provocator mirabilis, 
Talochlamys gennulata, 
Cantharidus opalus. Ook 
velletje met de zegels. 

PAKISTAN
24-3-’15. Bijeenkomst 
postorganisatie APPU*.
10.- R. Beeldmerk, vlaggen. 

PAPOEA-NIEUW-
GUINEA
24-4-’15. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
1.30, 3.-, 6.-, 8.- K.; velletje 
met 1.30, 3.-, 6.-, 8.- K.; 
blok 10.- K. Landkaart met 
resp. Russische soldaat 
met geweer, Amerikaanse 
militair met trompet, Fran-
se dubbeldeks vliegtuigen, 
Duitse observatieballon; 
Franse lansiers op paarden, 
Brits kanon, Amerikaanse 
militairen met geweren, 
Frans oorlogsschip; Britse 
militair en kruis. 

PARAGUAY 
5-12-’14. Kerst.
1.400, 5.000 Gs. Resp. kan-
nen met engeltje en brood 
en ster, meloenen met kan. 

7-1-’15. Mercosur*, strijd 
tegen discriminatie.
1.000, 10.000 Gs. Resp. ge-
kleurde stoelen, kinderen 
en jongen in rolstoel.
25-2-’15. Bezoek VN-
Secretaris-Generaal Ban Ki 
Mun (1944).
10.000 Gs. (met aanhang-
sel). Portret, gebouw met 
vlaggen. VN-beeldmerk en 
gouvernementsgebouw op 
aanhangsel. 

PENRHYN
5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
Velletje met $ 3.80, 4.10. 
Schaap.
31-3-’15. Pasen.
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Religieuze schilderijen van 
Peter Paul Rubens, Édouard 
Manet, Carl Heinrich Bloch, 
Jacopo Tintoretto. 

SAMOA
16-3-’15. Bedreigde 
diersoorten.
$ 6.25, 12.50, 45.- (samen-
hangend). Resp. zeebaars 
(Epinephelus fuscogut-
tatus), zeeschildpad (Che-
lonia mydas), walvishaai 
(Rhincodon typus). 

31-3-’15. Pasen.
Velletje met viermaal 
$ 2.70. Religieuze schilde-
rijen van Van der Weyden, 
Tizian, Quarton, Perugino. 

SINGAPORE
18-4-’15. Opening Natuur-
historisch Museum Lee 
Kong Chian.
1st Local, 70, 90 c, $ 1.30. 
Resp. skelet van Sauro-
poda, zwartgele hapvogel 
(Eurylaimus ochromalus), 
libel (Aeshna cyanea), 
lederschildpad Dermoche-
lys coriacea). 

ST. MAARTEN
15-4-’15. Koningin Wilhel-
mina (1880-1962).
Velletje met 500, 700 c. 
Portret. 

TADZJIKISTAN
19-3-’15. Chinees 
Nieuwjaar**, Jaar van het 
Schaap.
3.-, 3.- S. (samenhangend, 
ook ongetand). Schaap met 
lam, ram.
19-3-’15. Antieke auto’s.
2.-, 2.-, 3.-, 3.- S. (samen-
hangend, ook ongetand). 
Resp ZIS 101, Moskvich 
400, Opel Admiral 1938 y, 
Moskvich 400. 
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24-3-’15. Mohammed 
Rumi (1207-1273).
3.- S. Monument van dich-
ter, jurist en theoloog.
18-4-’15. Vogels.
2.-, 2.- S. (samenhangend, 
ook ongetand). Winterko-
ninkje, arend.

TAIWAN
15-4-’15. Teresa Teng 
(1953-1995).
NT$ 5.-, 9.-, 13.-, 15.-. 
Verschillende portretten 
van zangeres.
24-4-’15. Control Yuan-
gebouw 100 jaar.
NT$ 25.- Gebouw van 
Rekenkamer.
24-4-’15. 30e Aziatische 
Internationale postzegel-
tentoonstelling Taipeh 2015.
NT$ 5.-, 25.-; NT$ 10.-, 25.-; 
NT$ 5.-, 25.-; NT$ 12.-, 25.-; 
NT$ 9.-, 25.-. (Alle paren 
met tussenstrook). Resp. 
drakenmotief, ganzen; 
(ecosystemen en vogels) 
Zengwen riviermonding 
met Platalea minor, Sicao 
moerasgebied met Himan-
topus himantopus; (familie 
eerst) gezin en speelgoed, 
gezin op fiets; (bezoek 
Taiwan) lantaarnfestival 
in New Taipeh City, Vase 
koraalrots; (literaire bijeen-
komsten op schilderijen) bij 
keizer Huizong (1082-1135), 
in Westelijke Tuin van prins 
en leraar Zhao Mengfu 
(1254-1322). 

THAILAND
2-4-’15. Erfgoed Dag 2015.
Achtmaal 3.- B. (samen-
hangend). Verschillende 
maskers.
3-4-’15. Provincie Pathum 
Thani 200 jaar.
3.- B. Gouden stoepa, lotus-
bloemen, water kruiken, 
gezin.

7-4-’15. Songkran, Thais 
Nieuwjaar.
Viermaal 3.- B. Mensen en 
Boeddhabeeld, mensen, 
stoepa en vrouwen, 
olifanten met mensen. Ook 
velletje met de zegels. 

TONGA
1-4-’15. Soane Patita Paini 
Mafi (1961), eerste kardi-
naal van Tonga benoemd.
$ 2.25, 2.70, 5.-; blok 
$ 8.50. Resp. portret, 
portret, paus Franciscus 
(1936); kardinaal en paus. 

3-4-’15. Pasen.
Velletje met viermaal 
$ 2.25 (doorlopend beeld). 
Detail van ets ‘De drie 
kruizen’ van Rembrandt.

TONGA NIUAFO’OU
3-4-’15. Pasen.
Velletje met viermaal 
$ 2.25 (doorlopend beeld). 
Detail van schilderij ‘De 
heilige Drie-eenheid’ van 
Sandro Botticelli. 

TUNESIË
16-3-’15. Traditioneel 
aardewerk.
250, 600, 700, 1.000 m. 
(driehoekzegels). Resp. kan 
uit Djerba, couscouskoker 
uit Sejnane, verschillende 
kannen, met vogels gede-
coreerde kan uit Qallaline. 
Ook velletje met de zegels. 

18-4-’15. Paleis van 
vorsten.
600 m. Paleis Essaïd. 

TUVALU
3-2-’15. Tropische vissen.
Twee velletjes elk viermaal 
$ 1.75; twee velletjes elk 
tweemaal $ 2.25. Resp. 
Centropyge loricula, Hola-
canthus passer, Chaetodon-
toplus duboulayi, Paracan-
thurus hepatus; Balistoides 
conspicillum, Acanthurus 
leucosternon, Pomacanthus 
imperator, Amphiprion 
ocellaris; Variola louti, Amp-
hiprion melanopus; Apogon 
properupta, Zebrasoma 
flavescens. 

URUGUAY
7-4-’15. Armeense geno-
cide 100 jaar geleden.
Blok $ 50. Monument bij 
Tsitsernakaberd (Armenië).

21-4-’15. Kardinaal Daniel 
Sturla (1959) benoemd 
tot aartsbisschop van 
Montevideo.
$ 50. Aartsbisschop en 
paus Franciscus (1936). 
Ook blok met zegel. 

VERENIGDE NATIES
7-5-’15. Frankeerzegels.
US$ 0.33, 0.40, € 0.68, 
0.80. Resp. VN-
gemeenschap: gezichten, 
klimaatverandering: blad 
en ijskristal en vlammen, 
vrede: duif en olijftak, 
mensenrechten: handen en 
prikkeldraad. 

5-6-’15. Werelderfgoed in 
Zuidoost-Azië.
US$ 0.49, 1.20, Zw.Fr. 1.40, 
1.90, € 0.80, 1.70. Resp. 
Luang Prabang (Laos), 
Borobudur (Indonesië), 
Angkor Wat (Cambodja), 
rijstvelden van Cordillera 
(Filippijnen), Ayutthaya 
(Thailand), Hué (Vietnam). 

VERENIGDE STATEN
9-5-’15. Special Olympics 
Wereldspelen 2015 in Los 
Angeles.
Forever. Beeldmerk.
18-5-’15. Vermiste kinderen.
Forever. Vergeet-mij-nietje. 

25-5-’15. Eremedailles 
Vietnamoorlog. 
Driemaal Forever. Medail-
les voor leger, marine, 
luchtmacht.

ZUID-AFRIKA
5-2-’15. Luchtmacht 100 
jaar.
Velletje met vijfmaal 
Airmail Postcard. Resp. 
pilotenwing, ouder-
embleem, uniformdetail 
met embleem, vliegtuig 
type Henry Farman dub-
beldekker, onderscheiding 
1914-1915 Star.

3-3-’15. Fauna.
Velletje met zesmaal 
Standard Postage. Oribi-
antiloop (Ourebia ourebi), 
zwarte neushoorn (Diceros 
bicornis), reuzengordel-
staarthagedis (Smaug gi-
ganteus), grijze kroonkraan 
(Balearica regulorum), 
zuidelijke hoornraaf 
(Bucorvus leadbeateri), 
Kaapse papegaai (Poicep-
halus robustus).

2-4-’15. Achtste 
Wereldcongres Nefrologie 
(nieraandoeningen) in 
Kaapstad. Velletje met 
vijfmaal International 
Airmail Letter. Regelmatige 
controle: verpleegster met 
baby, regelmatig sporten: 
sporter in ringen, gezond 
eten: vrouw en tas met 
groente, stoppen met 
roken: man met pijp, matig 
alcoholgebruik: man en 
vrouw met glas wijn.

ZUIDPOOOLGEBIED 
FRANS
17-4-’15. François Tabu-
teau (1921-2000).
€ 0.80. Portret poolon-
derzoeker en hond in 
poollandschap. 

21-5-’15. Vogels.
Velletje met € 0.70, 0.80, 
1.05, 1.45. Resp. Fulmarus 
glacialoides, Macronectes 
halli, Daption capense, 
Stercorarius antarctica.

ZUID-SOEDAN
2012. 1 jaar onafhankelijk-
heid.
SS£ 20.-, 50.-. Resp. anti-
loop (Kobus kob leucotis), 
staatswapen met adelaar. 

 

Gebruikte afkortingen

APPU: Asian Pacific Postal Union

Concacaf: Confederation of North, Central American and 
Carribbean Association Football

ENIT: Ente Nazionale Italiano per il Turismo

Mercosur: Gemeenschappelijke Economische Markt voor 
Zuid-Amerika

Sepac: Small European Postal Administration Cooperation

UIT: Union Internationale des Télécommunications

WWF: World Wildlife Fund

Chinees Nieuwjaar
Jaar van het Schaap/Geit/Ram: 19-2-’15 t/m 7-2-’16.
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e laatste jaren geeft Ne-
derland weer Europaze-
gels uit en ook nu weer is 
PostNL van de partij. Het 

thema van 2015 is Speelgoed van 
toen en de Nederlandse postdienst 
trekt de lijn door met de uitgifte 
van twee extra zegels rondom 
het thema Speelgoed van nu, die 
(vanzelfsprekend) niet voorzien 
zijn het logo van PostEurop. Sinds 
1956 worden door steeds meer 
postadministraties Europazegels 
uitgegeven. Aanvankelijk waren 
het die van de zes landen van de 
E uropese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal (EGKS): België, Duits-
land, Frankrijk, Italië, Luxemburg 
en  Nederland. In 1959 werd door 
19 landen een overkoepelende 
postorganisatie opgericht, de CEPT. 
Zij verzorgden een jaarlijkse uitgifte 
van zegels met het CEPT-logo. Tot 
1973 hadden die zegels een min of 
meer gemeenschapppelijke afbeel-
ding, vaak symbolische weergaven 
van de eenheid van Europa. De 
veranderende postmarkt leidde 
tot een nieuwe overkoepelende 
organisatie van Europese poston-
dernemingen, de PostEurop, die de 
coördinerende rol rond de Europa-
zegels van de CEPT overnam. Het 
logo van die organisatie verdween 
daarmee ook van de Europazegels 
en in plaats daarvan kwam het 
woord EUROPA. Inmiddels zijn bij 
PostEurop 48 landen aangesloten. 
Het is nog steeds de  bedoeling 
dat er elk jaar Europazegels 
verschijnen, die allemaal hetzelfde 
thema hebben, maar een nationale 
invulling krijgen. De zegels moeten 
bijdragen tot bewustwording van 
de gemeenschappelijke Europese 
wortels en belangen.

Herkenbaar
Wie de zegels van dit jaar bekijkt, zal 
snel merken dat het thema zeer ge-
schikt is om het gemeenschappelijke 
van de diverse landen uit te drukken. 
Bij verschillende zegels komt een ge-
voel van herkenning naar boven, dat 
oud speelgoed blijkbaar oproept, ook 
al gaat het om speelgoed uit andere 
delen van Europa. Waarschijnlijk is 
dat voor buitenlanders ook het geval 

bij onze Europazegels, waarop een 
tinnen robot met opwindsluitel uit 
de jaren dertig van de vorige eeuw 
en het niet stuk te krijgen bordspel 
mens-erger-je-niet uit het eind 
van de 19e eeuw (1). Een spel dat 
overigens oorspronkelijk uit India 
komt en via Engeland in Europa werd 
geïntroduceerd. Het spel heeft hele 
generaties tot wanhoop gedreven en 
doet dat waarschijnlijk nog steeds. 
Op de zegels met modern speelgoed 
werden de kubus van Rubik en een 
spelcomputer uit het einde van de 
20e eeuw afgebeeld. 

Blokken
De Europazegels van Denemarken 
laten, hoe kan het ook anders, 
LEGO-blokken en LEGO poppetjes 
zien (2,3), overigens volkomen 
politiek correct een jongens- en een 
meisjespoppetje. De Denen zijn met 
recht trots op hun bouwstenen. De 
speelgoedfabrikant is de grootste 
van Europa en heeft het predicaat 
‘Speelgoed van de Eeuw’ gewonnen. 
Het LEGO themapark, Legoland in 
Billund, dat in 1968 geopend werd 
en waar bijna alles van LEGO is 
gemaakt, heeft inmiddels vestigin-
gen in Duitsland, Engeland en zelfs 
de Verenigde Staten gekregen. En 
het begon allemaal met een simpel 
kunststof steentje in 1932.
De LEGO-stenen zijn eigenlijk 
de opvolger van de ouderwetse 
blokkendoos, waarmee kinderen 
al sinds mensenheugenis spelen 
en hun creativiteit tentoon kunnen 
spreiden. Het is niet zo verwonder-
lijk dat op verschillende Europaze-
gels die blokken zijn afgebeeld. Een 
mooi voorbeeld is te vinden op een 
zegel van Luxemburg, waarop niet 
alleen torens van blokken te zien 
zijn, maar ook de originele verpak-
king en een boek met voorbeelden 
(4). De kijker van programma’s als 
Kunst en kitsch weet dan meteen 
dat de waarde van het speelgoed 
daardoor met stip stijgt. Blokken, 
maar dan als onderdeel van een 
ogenschijnlijk goed gevulde speel-
goedkamer, vinden we ook op een 
zegel van Frankrijk (5). En wie goed 
kijkt ontwaart tussen al het opwind-
speelgoed ook een opwindrobot, die 

misschien wel dezelfde is als die op 
de Nederlandse zegel.   

Constructie
Een stap verder dan de blokken ging 
het constructie- of montagespeel-
goed. Nog steeds zijn er met name 
volwassen mannen die met weemoed 
terugdenken aan hun Meccanodozen 
en er zijn zelfs volwassenen die met 
dit speelgoed de mooiste dingen ma-
ken. Meccano ben ik (nog) niet op de 
Europazegels tegengekomen, maar 
wel ander constructiespeelgoed. Op 
een zegel van Oostenrijk zien we een 
trotse jongen, die laat zien wat hij 
met Matador gemaakt heeft (6). Het 
Oostenrijkse bedrijf begon in 1903 
met het constructiespeelgoed van 
hout en bestaat nog steeds. Op een 
zegel van Tsjechië is een prachtige 
kraan van Merkur afgebeeld (7). Ook 
dit bedrijf bestaat nog steeds, in Ne-
derland is het speelgoed verkrijgbaar 
als Tecc, nadat het rond de eeuwwis-
seling failliet dreigde te gaan. Merkur 
maakt ook modeltreinen.

Treinen
Het zal niet verbazen dat model-
treinen op een aantal Europazegels 
voorkomen. Het aantal jongeren 
dat nog een modelspoorbaan heeft 
is niet zo groot, maar op talloze 
zolders van volwassenen rijden 
de treinen nog steeds volgens de 
dienstregeling. In Nederland zijn 
met name de Duitse merken Mär-
klin en Fleischmann populair. In de 
Angelsaksische wereld zijn Hornby 
treinen geliefd. Mooie schaalmodel-
len van dat merk zijn op zegels van 
Jersey (8,9) te zien. De gebor-
duurde treinen die afgebeeld zijn 
op de zegel van het eiland Man zijn 
waarschijnlijk niet van Hornby. Ze 
staan op het Tynwald Millenium-
Tapijt, dat in 1979 door de dames 
van het Women Institute is gemaakt 
(10). De zegel maakt deel uit van 
een serie van tien zegels die gewijd 
zijn aan dat tapijt, maar alleen deze 
draagt het Europa-logo. Een mooie 
houten trein staat op een zegel van 
Spanje, minder geavanceerd dan de 
elektrische treinen, maar wel leuk 
speelgoed dat de fantasie en moto-
riek van kinderen ontwikkelt (11).

Fantasie
Over fantasie gesproken. De fanta-
siewereld van kinderen is eindeloos 
en wie wel eens een kind in de weer 
heeft gezien met poppen, beren en 
knuffels weet wat ik bedoel. Veel 
van deze poppen en knuffels komen 
we tegen op de Europazegels, zoals 
die van Litouwen (12,13), Bulgarije 
(14), Gibraltar (15) en Guernsey 
(16). Op de laatste is een beertje 
te zien uit een bijzondere speel-
kamer, namelijk die van de Britse 
koninklijke familie. Op een tweede 
zegel is de speelgoed auto van prins 
Charles te zien (17). Het is het soort 
trapkar dat elk kind wel had willen 
hebben, maar dat slechts weinigen 
ook echt gekregen zullen hebben. 
Veel kinderen waren echter net zo 
blij met een zelfgemaakt karretje, 
zoals op de zegel van Malta (18).

Buiten 
Het is niet mogelijk om op deze pa-
gina’s alle Europa uitgiften van dit 
jaar te behandelen. Tot slot noem ik 
er nog een paar die het buitenspe-
len als onderwerp hebben. België 
kwam met een velletje waarop de 
afbeeldingen zodanig gerangschikt 
zijn dat ze doen denken aan de 
plaatjes op een kaartspel (19). Het 
zijn de oude en nieuwe vormen van 
het hoepelen en voetballen. Op een 
zegel van Cyprus komt het knik-
kerspel aan bod (20) en ook op een 
zegel van Vatikaanstad zien we een 
fraaie knikker, maar vooral de twee 
modellen van de Zwitserse garde 
vallen op. Varianten van de tinnen 
soldaatjes. 

Vereniging 
Al met al een leuk, nostalgisch 
thema. Voor meer voorbeelden 
verwijs ik naar de rubriek Nieuwe 
uitgiften of naar de vereniging voor 
VN-VE Filatelie (Verenigde Naties 
en Verenigd Europa), dat in haar 
verenigingsblad Grenzenloos altijd 
ruim aandacht besteedt aan de 
Europazegels. Voor meer informatie 
over deze vereniging volstaat een 
mailtje (porfier@hotmail.com). Een 
aantal malen per jaar komt de ver-
eniging bijeen op het Bondsbureau 
in Utrecht. 

D

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

Europazegels met 
een speels thema
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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.

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 
 verzameling? Kijk dan eens 
op www.wereldzegels.eu.  
Ook benodigdheden. M. van Dal.  
Tel. 06-37447395.

http://meulenzegel.qoopshops.nl 
Cept; Europa; plaatfouten etc. 
grote sortering postfris en gestem-
peld. G. Meulenbroek.  
Tel. 0523-681381.

Overjarige Michel cata-
logi Europa/Overzee -40% van 
 adviesprijs. Gekleurde prijskaart-
jes, fauna. Aanwezig in Roden 5 en  
6 september. H. de Vos.  
Tel. 06-13380286 of 06-21906406. 
E-mail: foxphilately@post.com 

Te koop aangeboden importante 
collectie grootrondstempels van 
Nederland met ca. 11.000 mooie of 
luxe afdrukken van Post- en Hulp-
kantoren. Voor nadere informatie: 
gjpvanbeek@hotmail.com 

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

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

Wie wil me helpen enkele 
 Nederlandse Maximumkaarten 
te maken uit 2008 en 2010?  
A. Teeven. Tel. 0497-514027.

Alle soorten bundels en mas-
sawaar, ook kilowaar en ansicht-
kaarten en brieven van Ned. Indië. 
H. Koning. Tel. 06-21406037.

Op de site van NPV De Plaatfout 
staan bijna alle leidraadfouten 
afgebeeld, maar nog niet allemaal. 
Verzamelt u leidraadfouten, kijk 
eens of u ons kunt helpen met af-
beeldingen voor de open plekken? 
H. in den Bosch. Tel. 06-40183711. 
E-mail: leiddraad@gmail.com 

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 verza-
melaars van Italië, San Marino en 
Vaticaan. Bekijk de veiling op www.
filitalia.nl. Lid worden:  
bel 06-53313000 of 0181-774870. 

De Filatelistenvereniging 
 Zuidelijk Afrika? Maak eens 
kennis met ons, 4 bijeenkomsten 
in Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst.  
Contributie 20,- euro. Inl. P. Mulder.  
Tel. 020-6197689.  
E-mail muld1234@kpnmail.nl 

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

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

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

Zaterdag 7 november Emme-
loord Postzegelbeurs MFC, 
Corn.  Dirkzplein 10 te Emmeloord. 
J.Elshof. Tel. 0527-615628.
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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.

Zaterdag 6 juni tijdens Holland-
fila in Veluwehal, bijeenkomst van 
ELASCA (Europese Fil. Ver. Latijns 
Amerika) in sportbar boven, open 
13.00 uur, veiling 15.00 uur. J. de 
Ruiter. Tel. 076-5021061. E-mail:  
jan@elasca.eu Website: www.elasca.eu.
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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

Het wordt weer een prachtige veiling met reeds nu al 
een groot aanbod van o.a. voorfi latelie, emissie 1852,
post- en postwaardestukken, stempels en variëteiten.

Wilt u profi teren van het succes van onze veilingen;

INZENDEN IS MOGELIJK TOT EIND JUNI 2015

WWW.CORINPHILA.NL   

ONZE VOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN VAN 
WOENSDAG 16 T/M ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015

KIJKDAGEN OP WOENSDAG T/M ZATERDAG 
9 T/M 12 SEPTEMBER EN 16 T/M 19 SEPTEMBER 
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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 november 2015. 
 

 

www.rietdijkveilingen.nl 

 

 

 

 

 

 

Een speciale catalogus voor bijzondere 
collecties  behoort  tot de mogelijkheden!    

Plaats ook uw verzameling in               
onze internationale etalage.                

 

 

Najaarsveiling 405:  

16, 17 en 18 november 2015 

 Uw inzending voor deze 
veiling is welkom tot medio 
september 2015. 

Taxaties bij ons op kantoor 
zijn gratis en vrijblijvend. 

Voor grotere collecties 
komen wij graag naar u toe! 

          

 Wij mochten reeds mooi materiaal ontvangen! 
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