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Winkels:
 Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 geopend: di t/m vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, nieuwtjes op voorraad, grote stock zegels, accessoires.
 Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
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Internet:
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 Gratis online wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl
 Filatelistisch nieuws en blog: www.postzegelblog.nl

“ADVANTAGE” Postzegelhandel
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1e klas kwaliteit.

West-Europa t/m ca. 1960 – Israël – Indonesië

Heeft u internet, kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website:

www.advantage-stamps.com
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1e plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzij anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit.

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocerti�icaat van echtheid geleverd.

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken, s.v.p. na tel. afspraak).
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities.

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

Tel: 078 6153386 – Fax 078 6428899
KvK nr: 23083937 – e-mail: sundquest@upcmail.nl
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Tel.: 0575 - 54 02 54  Tel.: 0575 - 54 02 54  Tel.:
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Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden

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

Gratis Catalogus 
Gratis Verrassingstas

Gratis Taxaties
Voldoende Parkeergelegenheid

ELKE BEZOEKER 
GRATIS POSTZEGEL

Jeugdafdeling
Meer dan Postzegels

Tentoonstelling
Informatie

THEMA: 200 JAAR KONINKRIJK
              DER NEDERLANDEN

Americahal, Laan van Erica 50,
7321 BX  Apeldoorn

vrijdag 10.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
zondag 10.00-16.00 uur

postnl
ruim 50 handelaren
(ook uit buitenland)
rolstoel vriendelijk

goed verlicht
dubbeltjeshoek

www.postex.nl
www.facebook.com/

postexapeldoorn
www.twitter.com/
postexapeldoorn

KORTINGSBON € 1,00

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums
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23603 België 1849-1944. Prijs: € 450
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1944 in Leuchtturm album. Collectie bevat 
aardig klassiek deel en ook wat beter materiaal zoals (Michel no’s): 72*, 73*, 74*, 81-88 II*, 81-88 III*, 
125*, 126*, 128*, 191-203*, 235-243*, 244-249*, 270-275*, 288-290*, 291-297*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23594 België 1963-2009. Prijs: € 1000
Postfrisse partij België 1963-2009 in 4 insteekboeken. Partij bevat zeer veel materiaal, waaronder ook dou-
bletten, postzegelboekjes, blokken etc. Hoge frankeerwaarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23511 België medaillons 1849-1861. Prijs: € 2400
Insteekboek met een collectie meest volgerande, gebruikte medaillons van België 1849-1861, waar-
onder watermerken, stempels, papier variëteiten, paren, briefstukjes en een brief uit 1854 met de 40 
centimes geribd papier (OBP 8B). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23613 Belgische gebieden 1886-1964. Prijs: € 450
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Belgische gebieden 1886-1964 in blanco album, 
waarin o.a. aardig klassiek Belgisch Congo inclusief betere zegels (wat gemengde kwaliteit), goed 
Ruanda-Urundi, Burundi, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23522 Berlijn 1948-1960. Prijs: € 360
Postfrisse en ongebruikte collectie Berlijn 1948-1960 in blanco album. Nette kwaliteit, cat. waarde ruim 
2400 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23566 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 35-41 (UPU), 42-60*, 75-79**, 80-81**, 82-86**, 87**, 88-90**, 91-100**, 
101-105**, 106-109**, 110-111**, 121-123** etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23609 Brazilië blokken 1943-2007. Prijs: € 235
Collectie van 147 postfrisse velletjes en blokken van Brazilië in insteekboek.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
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Complete, geheel ongebruikte collectie Bundespost 1949-2002 in 2 Schaubek albums. Collectie bevat alle 
goede zegels zoals (Michel no’s): 111-112*, 113-115*, 116*, 117-120*, 121-122*, 123-138* (posthoorn), 138-
139*, 141-142*, 143-146*, 147*, 156-159*, etc. Mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23562 Bundespost 1949-2008. Prijs: € 550
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bundespost 1949-2008 in  3 blanco al-
bums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 111-112, 113*, 114*, 115, 116, 120, 121-122*, 146, 153-154*, 
156-159 etc. Tevens ruim 370 euro nominaal materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23596 Canada 1868-2002. Prijs: € 700
Voornamelijk ongebruikte collectie Canada 1868-2002 in 2 Davo albums. Collectie is vanaf 1937 vrijwel 
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Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23527 China postzegelboekjes 1980-1983. Prijs: € 550
Complete postfrisse set postzegelboekjes van China 1980-1983 in insteekboek, Michel no’s 2 t/m 10. 
Cat. waarde ruim 1300 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23638 Cuba 1900-1950. Prijs: € 200
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Cuba 1900-1950 in album en stockboek.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23642 Cyprus 1966-1990. Prijs: € 150
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Cyprus 1966-1990 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23545 Denemarken 1855-1979. Prijs: € 2600
Mooie postfrisse en ongebruikte stock Denemarken 1855-1979 in dik stockboek. Partij bevat wat aar-
dig klassiek materiaal en verder veel betere zegels zoals (Michel no’s): 59*, 82-83*, 115**, 116-117*, 
128* (3x), 143-145* (4x), 159-165**, 166-167* (2x),168-173* (2x), 177-179* (2x), 180**, 180* (3x), 181* 
(3x), 187* (3x), 217-221* (5x), port 8* (3x),12*, militair 1* (3x), 2* (4x), dienst 11-19*, etc. Mooie partij, 
zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23502 Dominicaanse Republiek 1865-1999. Prijs: € 1100
Goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Dominicaanse Republiek 1865-1999 in 
3 Philos albums. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook veel blokken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23588 Duitse Zones 1945-1949. Prijs: € 625
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Duitse Zones 1945-1949 in luxe Leuchtturm album. 
Goed gevulde collectie met Franse Zone, Brits-Amerikaanse Zone en Sovjet Zone.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23625 Duitse Zones 1945-1949. Prijs: € 1600
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Zones 1945-1949 in Kabe album. 
Collectie bevat Franse Zones, Brits-Amerikaanse Zone en Sovjet Zone, waarin beter materiaal, plaat-
fouten en afwijkingen, gespecialiseerd deel Bauten serie etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23612 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 450
Goed gevulde, enigszins op kleur en stempel gespecialiseerde, voornamelijk gebruikte collectie 
Duitsland 1842-1945 in zelfgemaakt album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23520 Duitsland Brustschilden. Prijs: € 750
Insteekboek met ca. 1100 Brustschilden van Duitsland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23561 Duitsland Numisbladen 1997-2005. Prijs: € 400
Collectie van 39 numisbladen van Duitsland 1997-2005 in 2 speciale albums. Collectie bevat 18 bladen 
met een 10 Mark munt (waaronder 2 doubletten) en 21 bladen met een 10 euro munt.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23616 Engeland 1840-1975. Prijs: € 1600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1975 in album. 
Collectie bevat zeer goed klassiek materiaal, maar wel in wat gemengde kwaliteit. Collectie bevat o.a. 
(Stanley Gibbons no’s) 1, 5, 3 embossed zegels, 127, 185 (beschadigd), 187-196, etc. Hoge cat. waar-
de! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23532 Engeland 1840-1986. Prijs: € 1000
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1986 in Spaans album. 
Collectie bevat goed klassiek materiaal, veel kopstaande watermerken, nominaal materiaal, portzegels 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23622 Engeland 1952-1970. Prijs: € 525
Zo goed als complete, postfrisse collectie Engeland 1952-1970 in blanco album, inclusief alle fosfor 
series en grafi etstrepen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23505 Engelse koloniën. Prijs: € 2100
Zeer uitgebreide, maar wel erg rommelige, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolo-
niën in 10 albums in doos. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook betere zegels, deels los 
in de boeken. Prachtige partij, veel uitzoek avontuur! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23503 Europa ca. 1850-1925. Prijs: € 1100
Ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen ca. 1850-1925 in oud groot Yvert album. Collectie 
bevat o.a. Oostenrijk, Hongarije, Rusland (tot ca. 1958), Italië, Nederland, Zweden etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23636 Europa CEPT 1958-2013! Prijs: € 1000
Postfrisse verzameling Europa CEPT 1958-2013 in 3 insteekboeken. Cat. waarde ruim 5000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23510 Europese landen topnummers. Prijs: € 9500
Schitterend lot uitsluitend betere zegels en series, meest in prachtige kwaliteit, veel dure uitgaven 
w.o. België 1882: 2fr spoorweg luxe postfris en 1x ongebruikt, 1915: 1fr opdruk postfris, 1948 Berlin 
2 mark opdruk blok van 4 (keur Schlegel), Israël 1e portserie gebruikt, schitterend Frankrijk w.o. 10fr 
en 20fr, blad uit boekje gedeeltelijk ongetand, Yv. 70, 85 en 87 luxe postfris ongetand in blokken van 
4 met cert. Brun, millesimes, Port 26 blok van 4 **/* met ondervelrand, Italië Sassone 31 postfris in 
paar (cat.w. 2500 euro), beter België, Scandinavië, Portugal blokken, Zwitserland keerdrukken, Levant, 
Monaco, stempels Frankrijk, Spanje incl. 10p trein ongebruikt, Oostenrijk Hitler-opdrukken, Nederland 
met klassiek en port ongebruikt in mooie kwaliteit etc. etc.. in zeer goedgevuld dubbeldik insteekboek. 
Prachtkoop met enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23551 Filippijnen 1900-2002. Prijs: € 1900
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Filippijnen 1900-2002 in 6 K-line albums. 
Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder (Michel no’s): 249*, 305-311*, 323-329*, 358-371**, 
476-478A**, 476-478B**, 483-486*, 493-495**, 575-580**, etc. Ook aardig deel Japanse bezetting 
Filippijnen aanwezig. Mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23626 Finland 1911-2000. Prijs: € 650
Vrijwel complete, ongebruikte collectie Finland 1911-2000 in Schaubek album, waarin o.a. Zeppelin 
1930. Mooie kwaliteit! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23624 Frankrijk 1849-1967. Prijs: € 300
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1967 in Davo album. Collectie bevat 
o.a. (Yvert no’s): 1, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 95, 156, 262, 891-896, luchtpost 29, 30-33, 37, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23591 Frankrijk brieven en kaarten. Prijs: € 250
Insteekboek met ruim 150 brieven en kaarten van Frankrijk, waaronder veel brieven met buitenlandse 
bestemmingen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23647 Frankrijk rode kruis 1914-1918. Prijs: € 1500
Schitterende speciaalverzameling Rode Kruis soldatenzegels van de periode 1914-1918, op tentoon-
stellingsbladen opgezet met zegels, postzegelboekjes, inhouden uit de speciale postzegelboekjes, 
alles in het Spaans uitvoerig beschreven, in album. Dit is zeer zeldzaam materiaal, voor de grote lief-
hebber!!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23559 Ghana 1957-1983. Prijs: € 1200
Fantastische, uitsluitend postfrisse stock Ghana 1957-1983, getand en ongetand, veelal in blokken 
van 4, met ook niet gecatalogiseerde uitgaven in 2 uitpuilende stockboeken. Cat. waarde (Michel) ruim 
9500 euro! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23608 Griekenland 1861-1979. Prijs: € 325
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-1979 in Kabe album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23637 Griekenland 1861-1979. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie/stock Griekenland 1861-1979 in 2 insteekboeken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23590 Griekenland 1861-2000. Prijs: € 1600
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-2000 in 2 luxe 
Leuchtturm albums. Collectie bevat veel materiaal, waaronder betere zegels zoals (Michel no’s): 
104*, 105, 107, 321-326**, 327-344**, 345*, 355-361**, 362-368**, 372*, 425-426*, 427-436**, 499-
506**, 541-548*, 560-562**, 563-575**, 578-581*, 582-587**, 588-591**, 596-602**, 603-614**, 615-
617**, 618-623**, 632-635**, etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23592 Griekenland 1861-2008. Prijs: € 325
Aardig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Griekenland 1861-2008 in insteekboek, waarin o.a. 
veel Hermeskoppen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23526 Griekenland 1886-1900 kleine Hermeskoppen. Prijs: € 200
Insteekboek met ca. 430 kleine Hermeskoppen van Griekenland 1886-1900, zowel ongetand als ge-
tand, ongebruikt en gebruikt waaronder ook betere waarden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23599 Groenland 1950-2005. Prijs: € 425
Vrijwel geheel postfrisse collectie Groenland 1950-2005 in Davo album. Collectie bevat ook veel blok-
ken en boekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23516 Israël 1948-1989. Prijs: € 250
Vrijwel complete, ongebruikte en gebruikte collectie Israël 1948-1989 in Schaubek album. Collectie is 
in het begin zonder tab, later ook veel zegels met tab aanwezig (vaak omgevouwen en dus niet zicht-
baar op de foto’s). Ook veel blokken aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23518 Israël FDC’s 1948-1985. Prijs: € 200
Aardig gevulde collectie FDC’s van Israël 1948-1985 in 5 FDC albums. In het begin voornamelijk zegels 
zonder tab, later met tab. Bevat ook blok 1 op FDC. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23517 Israël FDC’s 1948-1988. Prijs: € 200
Aardig gevulde collectie FDC’s van Israël 1948-1988 in 4 FDC albums. In het begin voornamelijk zegels 
zonder tab, later met tab. Bevat ook blok 1 op FDC. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23535 Italië 1926-1981. Prijs: € 900
Insteekboek met diverse postfrisse series van Italië 1926-1981. Veel materiaal, cat. waarde ca. 10.000 
euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23540 Italië en gebieden 1863-1972. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië en gebieden 1863-1972 in 2 
Scott albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 61-66*, 95-96*, 97-98*, 177-182*, 183-185* (2x), 201-
204**, 285-294**, 316-324*, 345-357*, 361* (!), 373-384*, 391-407*, 415-434*, 439-444*, 445-446*, 
452-458*, 479-487*, 494-513*, 514-519*, 528-531*, 532-542*, 547-559*, 560-575*, 740-746*, 758**, 
759**, 774-776*, 793-794*, 796-797*, 830-831**, 834-836**, etc. Tevens aardig Italiaanse gebieden 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23621 Japan kaarten 1880-1950. Prijs: € 500
Leuke partij postwaardestukken en ansichtkaarten van Japan 1880-1950 in ordner. In totaal ca. 130 
kaarten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23546 Joegoslavië 1866-1976. Prijs: € 1300
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1866-1976 in dik Minkus album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kroatië 1-8*, blok 1**, 4A*, 4B*, mooi klassiek Montenegro, Italiaans 
Montenegro 52-61*, 62-67*, Joegoslavië 249-254, 275-277, 426-427*, 655-657*, 666-667*, 733*, blok 
3I**, 3II**, Triest Zone B 1 I-III in strip, 22-23*, 31-34*, 57-59**, 139*, blok 2**, Fiume 25**, 50-61*, 110*, 
Carnaro 19*, 22*, 30* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23543 Joegoslavië 1874-1945. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1874-1945 in Scott album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kroatië 1-8, 9-23*/o, 39-40**, 86-90** in velletjes, 154-157** in vel-
letjes, 170-172*, blok 1-2**, 1** ongetand en getand samenhangend (!), 4A**, 4B**, Duitse bezetting 
Servië 16-25*, 26-30*, 54-57AIII*, 82-85*, 82-85** samenhangend, blok 1-2*, 3-4*, etc. Verder o.a. 
Montenegro, Bosnië Herzegovina etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

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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23603 België 1849-1944. Prijs: € 450
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1944 in Leuchtturm album. Collectie bevat 
aardig klassiek deel en ook wat beter materiaal zoals (Michel no’s): 72*, 73*, 74*, 81-88 II*, 81-88 III*, 
125*, 126*, 128*, 191-203*, 235-243*, 244-249*, 270-275*, 288-290*, 291-297*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23594 België 1963-2009. Prijs: € 1000
Postfrisse partij België 1963-2009 in 4 insteekboeken. Partij bevat zeer veel materiaal, waaronder ook dou-
bletten, postzegelboekjes, blokken etc. Hoge frankeerwaarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23511 België medaillons 1849-1861. Prijs: € 2400
Insteekboek met een collectie meest volgerande, gebruikte medaillons van België 1849-1861, waar-
onder watermerken, stempels, papier variëteiten, paren, briefstukjes en een brief uit 1854 met de 40 
centimes geribd papier (OBP 8B). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23613 Belgische gebieden 1886-1964. Prijs: € 450
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Belgische gebieden 1886-1964 in blanco album, 
waarin o.a. aardig klassiek Belgisch Congo inclusief betere zegels (wat gemengde kwaliteit), goed 
Ruanda-Urundi, Burundi, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23522 Berlijn 1948-1960. Prijs: € 360
Postfrisse en ongebruikte collectie Berlijn 1948-1960 in blanco album. Nette kwaliteit, cat. waarde ruim 
2400 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23566 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 35-41 (UPU), 42-60*, 75-79**, 80-81**, 82-86**, 87**, 88-90**, 91-100**, 
101-105**, 106-109**, 110-111**, 121-123** etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23609 Brazilië blokken 1943-2007. Prijs: € 235
Collectie van 147 postfrisse velletjes en blokken van Brazilië in insteekboek.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23593 Bundespost 1949-2002. Prijs: € 725
Complete, geheel ongebruikte collectie Bundespost 1949-2002 in 2 Schaubek albums. Collectie bevat alle 
goede zegels zoals (Michel no’s): 111-112*, 113-115*, 116*, 117-120*, 121-122*, 123-138* (posthoorn), 138-
139*, 141-142*, 143-146*, 147*, 156-159*, etc. Mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23562 Bundespost 1949-2008. Prijs: € 550
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bundespost 1949-2008 in  3 blanco al-
bums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 111-112, 113*, 114*, 115, 116, 120, 121-122*, 146, 153-154*, 
156-159 etc. Tevens ruim 370 euro nominaal materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23596 Canada 1868-2002. Prijs: € 700
Voornamelijk ongebruikte collectie Canada 1868-2002 in 2 Davo albums. Collectie is vanaf 1937 vrijwel 
compleet en ongebruikt. Daarvoor wat gebruikt en ongebruikt materiaal. Hoge frankeerwaarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23527 China postzegelboekjes 1980-1983. Prijs: € 550
Complete postfrisse set postzegelboekjes van China 1980-1983 in insteekboek, Michel no’s 2 t/m 10. 
Cat. waarde ruim 1300 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23638 Cuba 1900-1950. Prijs: € 200
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Cuba 1900-1950 in album en stockboek.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23642 Cyprus 1966-1990. Prijs: € 150
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Cyprus 1966-1990 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23545 Denemarken 1855-1979. Prijs: € 2600
Mooie postfrisse en ongebruikte stock Denemarken 1855-1979 in dik stockboek. Partij bevat wat aar-
dig klassiek materiaal en verder veel betere zegels zoals (Michel no’s): 59*, 82-83*, 115**, 116-117*, 
128* (3x), 143-145* (4x), 159-165**, 166-167* (2x),168-173* (2x), 177-179* (2x), 180**, 180* (3x), 181* 
(3x), 187* (3x), 217-221* (5x), port 8* (3x),12*, militair 1* (3x), 2* (4x), dienst 11-19*, etc. Mooie partij, 
zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23502 Dominicaanse Republiek 1865-1999. Prijs: € 1100
Goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Dominicaanse Republiek 1865-1999 in 
3 Philos albums. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook veel blokken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23588 Duitse Zones 1945-1949. Prijs: € 625
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Duitse Zones 1945-1949 in luxe Leuchtturm album. 
Goed gevulde collectie met Franse Zone, Brits-Amerikaanse Zone en Sovjet Zone.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23625 Duitse Zones 1945-1949. Prijs: € 1600
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Zones 1945-1949 in Kabe album. 
Collectie bevat Franse Zones, Brits-Amerikaanse Zone en Sovjet Zone, waarin beter materiaal, plaat-
fouten en afwijkingen, gespecialiseerd deel Bauten serie etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23612 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 450
Goed gevulde, enigszins op kleur en stempel gespecialiseerde, voornamelijk gebruikte collectie 
Duitsland 1842-1945 in zelfgemaakt album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23520 Duitsland Brustschilden. Prijs: € 750
Insteekboek met ca. 1100 Brustschilden van Duitsland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23561 Duitsland Numisbladen 1997-2005. Prijs: € 400
Collectie van 39 numisbladen van Duitsland 1997-2005 in 2 speciale albums. Collectie bevat 18 bladen 
met een 10 Mark munt (waaronder 2 doubletten) en 21 bladen met een 10 euro munt.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23616 Engeland 1840-1975. Prijs: € 1600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1975 in album. 
Collectie bevat zeer goed klassiek materiaal, maar wel in wat gemengde kwaliteit. Collectie bevat o.a. 
(Stanley Gibbons no’s) 1, 5, 3 embossed zegels, 127, 185 (beschadigd), 187-196, etc. Hoge cat. waar-
de! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23532 Engeland 1840-1986. Prijs: € 1000
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1986 in Spaans album. 
Collectie bevat goed klassiek materiaal, veel kopstaande watermerken, nominaal materiaal, portzegels 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23622 Engeland 1952-1970. Prijs: € 525
Zo goed als complete, postfrisse collectie Engeland 1952-1970 in blanco album, inclusief alle fosfor 
series en grafi etstrepen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23505 Engelse koloniën. Prijs: € 2100
Zeer uitgebreide, maar wel erg rommelige, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolo-
niën in 10 albums in doos. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook betere zegels, deels los 
in de boeken. Prachtige partij, veel uitzoek avontuur! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23503 Europa ca. 1850-1925. Prijs: € 1100
Ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen ca. 1850-1925 in oud groot Yvert album. Collectie 
bevat o.a. Oostenrijk, Hongarije, Rusland (tot ca. 1958), Italië, Nederland, Zweden etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23636 Europa CEPT 1958-2013! Prijs: € 1000
Postfrisse verzameling Europa CEPT 1958-2013 in 3 insteekboeken. Cat. waarde ruim 5000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23510 Europese landen topnummers. Prijs: € 9500
Schitterend lot uitsluitend betere zegels en series, meest in prachtige kwaliteit, veel dure uitgaven 
w.o. België 1882: 2fr spoorweg luxe postfris en 1x ongebruikt, 1915: 1fr opdruk postfris, 1948 Berlin 
2 mark opdruk blok van 4 (keur Schlegel), Israël 1e portserie gebruikt, schitterend Frankrijk w.o. 10fr 
en 20fr, blad uit boekje gedeeltelijk ongetand, Yv. 70, 85 en 87 luxe postfris ongetand in blokken van 
4 met cert. Brun, millesimes, Port 26 blok van 4 **/* met ondervelrand, Italië Sassone 31 postfris in 
paar (cat.w. 2500 euro), beter België, Scandinavië, Portugal blokken, Zwitserland keerdrukken, Levant, 
Monaco, stempels Frankrijk, Spanje incl. 10p trein ongebruikt, Oostenrijk Hitler-opdrukken, Nederland 
met klassiek en port ongebruikt in mooie kwaliteit etc. etc.. in zeer goedgevuld dubbeldik insteekboek. 
Prachtkoop met enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23551 Filippijnen 1900-2002. Prijs: € 1900
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Filippijnen 1900-2002 in 6 K-line albums. 
Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder (Michel no’s): 249*, 305-311*, 323-329*, 358-371**, 
476-478A**, 476-478B**, 483-486*, 493-495**, 575-580**, etc. Ook aardig deel Japanse bezetting 
Filippijnen aanwezig. Mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23626 Finland 1911-2000. Prijs: € 650
Vrijwel complete, ongebruikte collectie Finland 1911-2000 in Schaubek album, waarin o.a. Zeppelin 
1930. Mooie kwaliteit! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23624 Frankrijk 1849-1967. Prijs: € 300
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1967 in Davo album. Collectie bevat 
o.a. (Yvert no’s): 1, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 95, 156, 262, 891-896, luchtpost 29, 30-33, 37, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23591 Frankrijk brieven en kaarten. Prijs: € 250
Insteekboek met ruim 150 brieven en kaarten van Frankrijk, waaronder veel brieven met buitenlandse 
bestemmingen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23647 Frankrijk rode kruis 1914-1918. Prijs: € 1500
Schitterende speciaalverzameling Rode Kruis soldatenzegels van de periode 1914-1918, op tentoon-
stellingsbladen opgezet met zegels, postzegelboekjes, inhouden uit de speciale postzegelboekjes, 
alles in het Spaans uitvoerig beschreven, in album. Dit is zeer zeldzaam materiaal, voor de grote lief-
hebber!!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23559 Ghana 1957-1983. Prijs: € 1200
Fantastische, uitsluitend postfrisse stock Ghana 1957-1983, getand en ongetand, veelal in blokken 
van 4, met ook niet gecatalogiseerde uitgaven in 2 uitpuilende stockboeken. Cat. waarde (Michel) ruim 
9500 euro! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23608 Griekenland 1861-1979. Prijs: € 325
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-1979 in Kabe album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23637 Griekenland 1861-1979. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie/stock Griekenland 1861-1979 in 2 insteekboeken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23590 Griekenland 1861-2000. Prijs: € 1600
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-2000 in 2 luxe 
Leuchtturm albums. Collectie bevat veel materiaal, waaronder betere zegels zoals (Michel no’s): 
104*, 105, 107, 321-326**, 327-344**, 345*, 355-361**, 362-368**, 372*, 425-426*, 427-436**, 499-
506**, 541-548*, 560-562**, 563-575**, 578-581*, 582-587**, 588-591**, 596-602**, 603-614**, 615-
617**, 618-623**, 632-635**, etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23592 Griekenland 1861-2008. Prijs: € 325
Aardig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Griekenland 1861-2008 in insteekboek, waarin o.a. 
veel Hermeskoppen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23526 Griekenland 1886-1900 kleine Hermeskoppen. Prijs: € 200
Insteekboek met ca. 430 kleine Hermeskoppen van Griekenland 1886-1900, zowel ongetand als ge-
tand, ongebruikt en gebruikt waaronder ook betere waarden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23599 Groenland 1950-2005. Prijs: € 425
Vrijwel geheel postfrisse collectie Groenland 1950-2005 in Davo album. Collectie bevat ook veel blok-
ken en boekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23516 Israël 1948-1989. Prijs: € 250
Vrijwel complete, ongebruikte en gebruikte collectie Israël 1948-1989 in Schaubek album. Collectie is 
in het begin zonder tab, later ook veel zegels met tab aanwezig (vaak omgevouwen en dus niet zicht-
baar op de foto’s). Ook veel blokken aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23518 Israël FDC’s 1948-1985. Prijs: € 200
Aardig gevulde collectie FDC’s van Israël 1948-1985 in 5 FDC albums. In het begin voornamelijk zegels 
zonder tab, later met tab. Bevat ook blok 1 op FDC. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23517 Israël FDC’s 1948-1988. Prijs: € 200
Aardig gevulde collectie FDC’s van Israël 1948-1988 in 4 FDC albums. In het begin voornamelijk zegels 
zonder tab, later met tab. Bevat ook blok 1 op FDC. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23535 Italië 1926-1981. Prijs: € 900
Insteekboek met diverse postfrisse series van Italië 1926-1981. Veel materiaal, cat. waarde ca. 10.000 
euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23540 Italië en gebieden 1863-1972. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië en gebieden 1863-1972 in 2 
Scott albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 61-66*, 95-96*, 97-98*, 177-182*, 183-185* (2x), 201-
204**, 285-294**, 316-324*, 345-357*, 361* (!), 373-384*, 391-407*, 415-434*, 439-444*, 445-446*, 
452-458*, 479-487*, 494-513*, 514-519*, 528-531*, 532-542*, 547-559*, 560-575*, 740-746*, 758**, 
759**, 774-776*, 793-794*, 796-797*, 830-831**, 834-836**, etc. Tevens aardig Italiaanse gebieden 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23621 Japan kaarten 1880-1950. Prijs: € 500
Leuke partij postwaardestukken en ansichtkaarten van Japan 1880-1950 in ordner. In totaal ca. 130 
kaarten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23546 Joegoslavië 1866-1976. Prijs: € 1300
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1866-1976 in dik Minkus album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kroatië 1-8*, blok 1**, 4A*, 4B*, mooi klassiek Montenegro, Italiaans 
Montenegro 52-61*, 62-67*, Joegoslavië 249-254, 275-277, 426-427*, 655-657*, 666-667*, 733*, blok 
3I**, 3II**, Triest Zone B 1 I-III in strip, 22-23*, 31-34*, 57-59**, 139*, blok 2**, Fiume 25**, 50-61*, 110*, 
Carnaro 19*, 22*, 30* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23543 Joegoslavië 1874-1945. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1874-1945 in Scott album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kroatië 1-8, 9-23*/o, 39-40**, 86-90** in velletjes, 154-157** in vel-
letjes, 170-172*, blok 1-2**, 1** ongetand en getand samenhangend (!), 4A**, 4B**, Duitse bezetting 
Servië 16-25*, 26-30*, 54-57AIII*, 82-85*, 82-85** samenhangend, blok 1-2*, 3-4*, etc. Verder o.a. 
Montenegro, Bosnië Herzegovina etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

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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23610 Jordanië 1927-2007. Prijs: € 425
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Jordanië 1927-2007 in dik insteekboek. Nadruk in de 
collectie ligt op het moderne postfrisse materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23547 Kanaaleilanden 1941-2001. Prijs: € 675
Vrijwel complete postfrisse en ongebruikte collectie Kanaaleilanden 1941-2001 in 2 dikke Scott al-
bums. Collectie bevat Guernsey, Jersey, Man en Alderney, inclusief de Duitse bezettings uitgaven.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23544 Libië 1912-1979. Prijs: € 1900
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Libië 1912-1979 in Scott album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): Italiaans Libië 10*, 11*, 13*, 15*, 16-19*, 21-22*, 36-39*, 43-44*, 66-67*, 68*, 70*, 85-88*, 
port 12-24*, Italiaans Cyrenaica 1-4*, 17-22*, 26-30*, 41-43*, 48-51*, 52-58*, 67-70*, 71-75*, 103-108*, 
109-110*, 115-126*, 127-136*, Cyrenaica 1-13*, Italiaans Tripoli 1-4*, 19-24**, 31-36*, 57-58*, 63-65*, 
86-92*, 115-119*, 120-132*, 133-140*, 141-150*, 176*, 184-189*, 190-195*, 196-197*, 202-213*, 235-
244*, Libië 3 4-45*, dienst 1-8**, etc. Mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23602 Liechtenstein 1912-1991. Prijs: € 575
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1991 in dik insteekboek. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 52A*, 51B* (2x), 52B*, 52B, 56*, 58*, 61-62A*, 71, 72-74, 75-77, 84*, 85, 90-
93*, 109, 110, 122-124, 135**, 149-150*, 183-185*, 238-239**, 238-239*, 243* (2x), 247*, 252** (2x), 
268-276*, 281-283*, 281-283, 285-287*, 301-303, 319-321*, blok 4*, dienst 9, 20-27, 28-34, port 13-
20*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23620 Luxemburg 1852-1963. Prijs: € 300
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1963 in Davo album. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 66, 82, 245-249*, 259-264*, 296-301*, 309-314*, 333-338*, 422**, 464-467*, 468-
473*, 474-477*, 488-489*, 490-494*, 555-557*, 572-574*, blok 3*, 7* (dunne plek 8 Fr. andere 2 zegels 
postfris), etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23529 Luxemburg 1923-1990. Prijs: € 225
Insteekboek met diverse postfrisse en ongebruikte series en blokken van Luxemburg 1923-199, waar-
onder veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 240-244*, 333-338** (2x), 435-438**, 478-483*, 490-
494** (2x), 490-494*, 501-504** (2x), 517-522** (2x), 523** (3x), 524** (3x), 537-540** (3x), 549-550** 
(3x), blok 3**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23530 Luxemburg 1926-1988. Prijs: € 500
Insteekboek met postfrisse series en blokken van Luxemburg 1926-1988. Mooie kwaliteit, cat. waarde 
ruim 3000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23614 Martinique 1887-1947. Prijs: € 170
Ongebruikte en gebruikte collectie Martinique 1887-1947 in MOC album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23539 Mexico 1856-1984. Prijs: € 1300
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Mexico 1856-1984 in Scott album, waarin 
o.a. betere blokken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23563 Nederland 1852-2007. Prijs: € 700
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2007 in 4 Davo luxe  
albums. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 49, 99, 100, 203-207*, 212-219, 229-231, 244-247, 257- 
260, 346-349, 556-560*, 592-595*, dienst 9-15, 16-19, etc. Verder ruim 277 euro nominaal materiaal 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23550 Nederland 1852-2008. Prijs: € 7500
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1852-2008 in 5 luxe Leuchtturm 
albums. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no’s): 1-3* (no. 3 met certificaat), 4-6*, 
9*,  (10-11 nagegomd), 67b*, 67c**, 136-138**, 203-207**, 212-219**, 236-237**, 244-247**, 346-349**, 
518-537**, roltanding 57-70**, 71-73**, 74-77**, 78-81**, 82-85**, 86-89**, 90-93**, 94-97**, 98-101**, 
luchtpost 12-13**, port 1*, (2 nagegomd), 3-12*, 27-28**, 31-43**/*, internering 1*, 2** etc. Tevens een 
Davo album met postzegelboekjes, waaronder alle goede boekjes 6 en 9 en een map met rolzegels, 
waaronder een strip van de 95 cent Juliana. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23557 Nederland 1899-2003. Prijs: € 900
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte (paar series zonder gom) collectie Nederland 1899-2003 in 
6 Davo luxe albums. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 84-86*, 134-135*, 159*, 160*, 161*, 162*, 163-
165*, 184*, 212-219*, 237*, 238-239*, 244-247*, 257-260*, 270-273*, 274-277*, 278*, 346-349*, 356-
373*, 356a-d**, 487-489*, 518-533*, 550-555*, 556-560*, 592-595*, 671-675**, 681-682**, etc. Verder 
Amphilex velletjes postfris, ca. 160 euro nominaal materiaal etc. Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23560 Nederland 1959-2009 FDC’s. Prijs: € 400
Zo goed als complete collectie FDC’s van Nederland 1959-2009 in 7 FDC albums. De nummers 37 tot 
50 zijn met adres, daarna zonder adres. Cat. waarde ca. 3000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23606 Omnibus series Frankrijk en gebieden. Prijs: € 170
Insteekboek met een postfrisse en ongebruikte partij omnibus zegels van Frankrijk en gebieden.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23633 Oostenrijk 1850-1945. Prijs: € 250
Voornamelijk gebruikte stock Oostenrijk 1850-1945 in dik insteekboek, waarin o.a. beter klassiek ma-
teriaal en aardige stempels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23601 Oostenrijk 1850-2000. Prijs: € 250
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2000 in ringband, waarin 
ook wat beter materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23634 Oostenrijk 1938-2008. Prijs: € 800
Vrijwel complete, voornamelijk postfrisse (maar ook redelijk wat ongebruikt) collectie Oostenrijk 1938-
2008 in 3 albums. Hoge cat. en nominale waarde! 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, Bruinswijk, Württemberg etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23632 Portugal 1853-1962. Prijs: € 600
Twee rommelige insteekboeken met divers postfris en ongebruikt (ook wat zonder gom) materiaal van 
Portugal 1853-1962 in wat gemengde kwaliteit. Tevens wat gebruikt materiaal op (delen van) oude 
albumbladen. Enorme cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23597 Rusland blokken 1937-1989. Prijs: € 110
Insteekboek met een partij postfrisse en gestempelde blokken van Rusland 1937-1989.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23514 Samoa 1877 herdrukken. Prijs: € 150
Insteekboek met ruim 500 herdrukken van Samoa 1877, waaronder complete velletjes.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23575 San Marino 1959-2013. Prijs: € 750
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie San Marino 1959-2013 in 4 Davo luxe albums.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23534 Spanje 1850-1899. Prijs: € 900
Ongebruikte en gebruikte collectie Spanje 1850-1899 in klein oud Spaans album, waarin veel betere 
zegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23627 Spanje 1850-1938. Prijs: € 600
Aardig gevulde, maar wat rommelige, ongebruikte en gebruikte collectie Spanje 1850-1938 in blanco 
album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23645 Spanje 1851-1939. Prijs: € 450
Map met stockbladen en klein stockboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Spanje 
1851-1939, waaronder betere zegels, stempels, variëteiten, burgeroorlog etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23641 Spanje 1940-2009. Prijs: € 1250
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Spanje 1940-2009 in 11 albums, waarin 
ook brieven. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 923**, 928**, 998-1002*, 1003-1007*, 1013-1017*, 1019, 
1020, blok 13**, 14**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23598 Syrië 1920-1945. Prijs: € 550
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Syrië 1920-145 in MOC album. Collectie bevat 
goed materiaal zoals (Yvert no’s): 42*, 43*, 44*, 122-125*, 149-152*, 192-198*, 239A-239K*, luchtpost 
10-13*, 14-17*, 18-21*, 22-25*, 43-49*, 60-69*, 69A-69E*, etc. Mooie collectie!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23570 Thuislanden 1977-1994. Prijs: € 400
Complete, postfrisse en gestempelde collectie thuislanden 1977-1994 in 2 Davo luxe albums. Collectie 
bevat Bophuthatswana, Ciskei, Transkei en Venda. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23554 Toscane. Prijs: € 650
Kleine, gebruikte collectie klassiek materiaal van Toscane op 2 albumbladen in map, inclusief 2 brieven.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23538 Tsjecho-Slowakije 1918-1939. Prijs: € 500
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1939 in blanco album. 
Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 192-194A, 192-194B/C*, 199-201*, 209-211*, 212-
215*, 253-256*, Tsjechoslowaaks leger in Siberië 1-3*, 4-6*, 4-6, 8*, 9-17*, Slowakije 1-22*, etc. Tevens 
wat Bohemen en Moraviën en wat Montenegro aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23549 Tsjecho-Slowakije 1918-1973. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1973 in Minkus album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23630 Turkije 1865-ca. 1970. Prijs: € 200
Voornamelijk gebruikte stock Turkije 1865-1970 in 2 insteekboeken, waarin aardig ouder materiaal, 
inclusief Hatay. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23644 USA 1851-1956. Prijs: € 600
Aardig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie USA 1851-1956 op albumbladen in map, waarin naast 
leuk klassiek materiaal ook aardig dienst, port, pakketpost etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23552 USA variëteiten 1938-2000. Prijs: € 3400
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie variëteiten van USA 1938-2000 in 7 albums. 
Collectie bevat o.a. missende kleuren, misperforaties, ongetande zegels, kleurstrepen, etc. Leuke col-
lectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23617 Vaticaan 1852-1976. Prijs: € 525
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan 1852-1976 in groot Yvert album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1-16*, 45-50*, 51-58, 67-72*, 73-79*, 147-148*, 149-160*, 161-162, 
180-184*, 185-186*, 211*, blok 1* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23615 Vaticaan 1929-2001. Prijs: € 250
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan 1929-2001 in blanco album. Collectie bevat veel 
materiaal, waaronder ook wat zegels van de oud Kerkelijke Staat. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23536 Zuid Oost Azië. Prijs: € 575
Voornamelijk ongebruikte collectie Zuid Oost Azië in dik Scott album. Collectie bevat o.a. Indonesië 
waaronder goede blokken, Laos, RyuKyu, Vietnam etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23629 Zweden 1855-2001. Prijs: € 550
Zeer uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Zweden 1855-2001 in 4 insteekboeken. 
Partij bevat veel materiaal, waaronder ook aardig klassiek. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23533 Zwitserland combinaties. Prijs: € 350
Klein insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Zwitserland, waaronder te-
te-beches, combinaties, dienstzegels, wat soldatenzegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst
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23603 België 1849-1944. Prijs: € 450
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1944 in Leuchtturm album. Collectie bevat 
aardig klassiek deel en ook wat beter materiaal zoals (Michel no’s): 72*, 73*, 74*, 81-88 II*, 81-88 III*, 
125*, 126*, 128*, 191-203*, 235-243*, 244-249*, 270-275*, 288-290*, 291-297*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23594 België 1963-2009. Prijs: € 1000
Postfrisse partij België 1963-2009 in 4 insteekboeken. Partij bevat zeer veel materiaal, waaronder ook dou-
bletten, postzegelboekjes, blokken etc. Hoge frankeerwaarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23511 België medaillons 1849-1861. Prijs: € 2400
Insteekboek met een collectie meest volgerande, gebruikte medaillons van België 1849-1861, waar-
onder watermerken, stempels, papier variëteiten, paren, briefstukjes en een brief uit 1854 met de 40 
centimes geribd papier (OBP 8B). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23613 Belgische gebieden 1886-1964. Prijs: € 450
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Belgische gebieden 1886-1964 in blanco album, 
waarin o.a. aardig klassiek Belgisch Congo inclusief betere zegels (wat gemengde kwaliteit), goed 
Ruanda-Urundi, Burundi, etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23522 Berlijn 1948-1960. Prijs: € 360
Postfrisse en ongebruikte collectie Berlijn 1948-1960 in blanco album. Nette kwaliteit, cat. waarde ruim 
2400 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23566 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 1-20*, 35-41 (UPU), 42-60*, 75-79**, 80-81**, 82-86**, 87**, 88-90**, 91-100**, 
101-105**, 106-109**, 110-111**, 121-123** etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23609 Brazilië blokken 1943-2007. Prijs: € 235
Collectie van 147 postfrisse velletjes en blokken van Brazilië in insteekboek.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23593 Bundespost 1949-2002. Prijs: € 725
Complete, geheel ongebruikte collectie Bundespost 1949-2002 in 2 Schaubek albums. Collectie bevat alle 
goede zegels zoals (Michel no’s): 111-112*, 113-115*, 116*, 117-120*, 121-122*, 123-138* (posthoorn), 138-
139*, 141-142*, 143-146*, 147*, 156-159*, etc. Mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23562 Bundespost 1949-2008. Prijs: € 550
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bundespost 1949-2008 in  3 blanco al-
bums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 111-112, 113*, 114*, 115, 116, 120, 121-122*, 146, 153-154*, 
156-159 etc. Tevens ruim 370 euro nominaal materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23596 Canada 1868-2002. Prijs: € 700
Voornamelijk ongebruikte collectie Canada 1868-2002 in 2 Davo albums. Collectie is vanaf 1937 vrijwel 
compleet en ongebruikt. Daarvoor wat gebruikt en ongebruikt materiaal. Hoge frankeerwaarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23527 China postzegelboekjes 1980-1983. Prijs: € 550
Complete postfrisse set postzegelboekjes van China 1980-1983 in insteekboek, Michel no’s 2 t/m 10. 
Cat. waarde ruim 1300 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23638 Cuba 1900-1950. Prijs: € 200
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Cuba 1900-1950 in album en stockboek.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23642 Cyprus 1966-1990. Prijs: € 150
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Cyprus 1966-1990 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23545 Denemarken 1855-1979. Prijs: € 2600
Mooie postfrisse en ongebruikte stock Denemarken 1855-1979 in dik stockboek. Partij bevat wat aar-
dig klassiek materiaal en verder veel betere zegels zoals (Michel no’s): 59*, 82-83*, 115**, 116-117*, 
128* (3x), 143-145* (4x), 159-165**, 166-167* (2x),168-173* (2x), 177-179* (2x), 180**, 180* (3x), 181* 
(3x), 187* (3x), 217-221* (5x), port 8* (3x),12*, militair 1* (3x), 2* (4x), dienst 11-19*, etc. Mooie partij, 
zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23502 Dominicaanse Republiek 1865-1999. Prijs: € 1100
Goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Dominicaanse Republiek 1865-1999 in 
3 Philos albums. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook veel blokken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23588 Duitse Zones 1945-1949. Prijs: € 625
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Duitse Zones 1945-1949 in luxe Leuchtturm album. 
Goed gevulde collectie met Franse Zone, Brits-Amerikaanse Zone en Sovjet Zone.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23625 Duitse Zones 1945-1949. Prijs: € 1600
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Zones 1945-1949 in Kabe album. 
Collectie bevat Franse Zones, Brits-Amerikaanse Zone en Sovjet Zone, waarin beter materiaal, plaat-
fouten en afwijkingen, gespecialiseerd deel Bauten serie etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23612 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 450
Goed gevulde, enigszins op kleur en stempel gespecialiseerde, voornamelijk gebruikte collectie 
Duitsland 1842-1945 in zelfgemaakt album.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23520 Duitsland Brustschilden. Prijs: € 750
Insteekboek met ca. 1100 Brustschilden van Duitsland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23561 Duitsland Numisbladen 1997-2005. Prijs: € 400
Collectie van 39 numisbladen van Duitsland 1997-2005 in 2 speciale albums. Collectie bevat 18 bladen 
met een 10 Mark munt (waaronder 2 doubletten) en 21 bladen met een 10 euro munt.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23616 Engeland 1840-1975. Prijs: € 1600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1975 in album. 
Collectie bevat zeer goed klassiek materiaal, maar wel in wat gemengde kwaliteit. Collectie bevat o.a. 
(Stanley Gibbons no’s) 1, 5, 3 embossed zegels, 127, 185 (beschadigd), 187-196, etc. Hoge cat. waar-
de! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23532 Engeland 1840-1986. Prijs: € 1000
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1986 in Spaans album. 
Collectie bevat goed klassiek materiaal, veel kopstaande watermerken, nominaal materiaal, portzegels 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23622 Engeland 1952-1970. Prijs: € 525
Zo goed als complete, postfrisse collectie Engeland 1952-1970 in blanco album, inclusief alle fosfor 
series en grafi etstrepen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23505 Engelse koloniën. Prijs: € 2100
Zeer uitgebreide, maar wel erg rommelige, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolo-
niën in 10 albums in doos. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook betere zegels, deels los 
in de boeken. Prachtige partij, veel uitzoek avontuur! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23503 Europa ca. 1850-1925. Prijs: € 1100
Ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen ca. 1850-1925 in oud groot Yvert album. Collectie 
bevat o.a. Oostenrijk, Hongarije, Rusland (tot ca. 1958), Italië, Nederland, Zweden etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23636 Europa CEPT 1958-2013! Prijs: € 1000
Postfrisse verzameling Europa CEPT 1958-2013 in 3 insteekboeken. Cat. waarde ruim 5000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23510 Europese landen topnummers. Prijs: € 9500
Schitterend lot uitsluitend betere zegels en series, meest in prachtige kwaliteit, veel dure uitgaven 
w.o. België 1882: 2fr spoorweg luxe postfris en 1x ongebruikt, 1915: 1fr opdruk postfris, 1948 Berlin 
2 mark opdruk blok van 4 (keur Schlegel), Israël 1e portserie gebruikt, schitterend Frankrijk w.o. 10fr 
en 20fr, blad uit boekje gedeeltelijk ongetand, Yv. 70, 85 en 87 luxe postfris ongetand in blokken van 
4 met cert. Brun, millesimes, Port 26 blok van 4 **/* met ondervelrand, Italië Sassone 31 postfris in 
paar (cat.w. 2500 euro), beter België, Scandinavië, Portugal blokken, Zwitserland keerdrukken, Levant, 
Monaco, stempels Frankrijk, Spanje incl. 10p trein ongebruikt, Oostenrijk Hitler-opdrukken, Nederland 
met klassiek en port ongebruikt in mooie kwaliteit etc. etc.. in zeer goedgevuld dubbeldik insteekboek. 
Prachtkoop met enorme cat.w.!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23551 Filippijnen 1900-2002. Prijs: € 1900
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Filippijnen 1900-2002 in 6 K-line albums. 
Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder (Michel no’s): 249*, 305-311*, 323-329*, 358-371**, 
476-478A**, 476-478B**, 483-486*, 493-495**, 575-580**, etc. Ook aardig deel Japanse bezetting 
Filippijnen aanwezig. Mooie collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23626 Finland 1911-2000. Prijs: € 650
Vrijwel complete, ongebruikte collectie Finland 1911-2000 in Schaubek album, waarin o.a. Zeppelin 
1930. Mooie kwaliteit! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23624 Frankrijk 1849-1967. Prijs: € 300
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1967 in Davo album. Collectie bevat 
o.a. (Yvert no’s): 1, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 95, 156, 262, 891-896, luchtpost 29, 30-33, 37, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23591 Frankrijk brieven en kaarten. Prijs: € 250
Insteekboek met ruim 150 brieven en kaarten van Frankrijk, waaronder veel brieven met buitenlandse 
bestemmingen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23647 Frankrijk rode kruis 1914-1918. Prijs: € 1500
Schitterende speciaalverzameling Rode Kruis soldatenzegels van de periode 1914-1918, op tentoon-
stellingsbladen opgezet met zegels, postzegelboekjes, inhouden uit de speciale postzegelboekjes, 
alles in het Spaans uitvoerig beschreven, in album. Dit is zeer zeldzaam materiaal, voor de grote lief-
hebber!!!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23559 Ghana 1957-1983. Prijs: € 1200
Fantastische, uitsluitend postfrisse stock Ghana 1957-1983, getand en ongetand, veelal in blokken 
van 4, met ook niet gecatalogiseerde uitgaven in 2 uitpuilende stockboeken. Cat. waarde (Michel) ruim 
9500 euro! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23608 Griekenland 1861-1979. Prijs: € 325
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-1979 in Kabe album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23637 Griekenland 1861-1979. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie/stock Griekenland 1861-1979 in 2 insteekboeken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23590 Griekenland 1861-2000. Prijs: € 1600
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1861-2000 in 2 luxe 
Leuchtturm albums. Collectie bevat veel materiaal, waaronder betere zegels zoals (Michel no’s): 
104*, 105, 107, 321-326**, 327-344**, 345*, 355-361**, 362-368**, 372*, 425-426*, 427-436**, 499-
506**, 541-548*, 560-562**, 563-575**, 578-581*, 582-587**, 588-591**, 596-602**, 603-614**, 615-
617**, 618-623**, 632-635**, etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23592 Griekenland 1861-2008. Prijs: € 325
Aardig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Griekenland 1861-2008 in insteekboek, waarin o.a. 
veel Hermeskoppen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23526 Griekenland 1886-1900 kleine Hermeskoppen. Prijs: € 200
Insteekboek met ca. 430 kleine Hermeskoppen van Griekenland 1886-1900, zowel ongetand als ge-
tand, ongebruikt en gebruikt waaronder ook betere waarden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23599 Groenland 1950-2005. Prijs: € 425
Vrijwel geheel postfrisse collectie Groenland 1950-2005 in Davo album. Collectie bevat ook veel blok-
ken en boekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23516 Israël 1948-1989. Prijs: € 250
Vrijwel complete, ongebruikte en gebruikte collectie Israël 1948-1989 in Schaubek album. Collectie is 
in het begin zonder tab, later ook veel zegels met tab aanwezig (vaak omgevouwen en dus niet zicht-
baar op de foto’s). Ook veel blokken aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23518 Israël FDC’s 1948-1985. Prijs: € 200
Aardig gevulde collectie FDC’s van Israël 1948-1985 in 5 FDC albums. In het begin voornamelijk zegels 
zonder tab, later met tab. Bevat ook blok 1 op FDC. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23517 Israël FDC’s 1948-1988. Prijs: € 200
Aardig gevulde collectie FDC’s van Israël 1948-1988 in 4 FDC albums. In het begin voornamelijk zegels 
zonder tab, later met tab. Bevat ook blok 1 op FDC. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23535 Italië 1926-1981. Prijs: € 900
Insteekboek met diverse postfrisse series van Italië 1926-1981. Veel materiaal, cat. waarde ca. 10.000 
euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23540 Italië en gebieden 1863-1972. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië en gebieden 1863-1972 in 2 
Scott albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 61-66*, 95-96*, 97-98*, 177-182*, 183-185* (2x), 201-
204**, 285-294**, 316-324*, 345-357*, 361* (!), 373-384*, 391-407*, 415-434*, 439-444*, 445-446*, 
452-458*, 479-487*, 494-513*, 514-519*, 528-531*, 532-542*, 547-559*, 560-575*, 740-746*, 758**, 
759**, 774-776*, 793-794*, 796-797*, 830-831**, 834-836**, etc. Tevens aardig Italiaanse gebieden 
aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23621 Japan kaarten 1880-1950. Prijs: € 500
Leuke partij postwaardestukken en ansichtkaarten van Japan 1880-1950 in ordner. In totaal ca. 130 
kaarten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23546 Joegoslavië 1866-1976. Prijs: € 1300
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1866-1976 in dik Minkus album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kroatië 1-8*, blok 1**, 4A*, 4B*, mooi klassiek Montenegro, Italiaans 
Montenegro 52-61*, 62-67*, Joegoslavië 249-254, 275-277, 426-427*, 655-657*, 666-667*, 733*, blok 
3I**, 3II**, Triest Zone B 1 I-III in strip, 22-23*, 31-34*, 57-59**, 139*, blok 2**, Fiume 25**, 50-61*, 110*, 
Carnaro 19*, 22*, 30* etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23543 Joegoslavië 1874-1945. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1874-1945 in Scott album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kroatië 1-8, 9-23*/o, 39-40**, 86-90** in velletjes, 154-157** in vel-
letjes, 170-172*, blok 1-2**, 1** ongetand en getand samenhangend (!), 4A**, 4B**, Duitse bezetting 
Servië 16-25*, 26-30*, 54-57AIII*, 82-85*, 82-85** samenhangend, blok 1-2*, 3-4*, etc. Verder o.a. 
Montenegro, Bosnië Herzegovina etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde!

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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Valse poststempels komen helaas regel-
matig voor. Een zeldzaamheid is echter dat 
er een groot aantal stempels, de stempels 
zelf, boven water komen en – door een 
waakzaam oog – van de markt verdwijnen.
Een man kwam bij veilinghuis Ulrich 
Felzmann met zijn, naar zeggen, in 
 Wuppertal in een park gevonden schat 
binnen met de bedoeling deze te laten 
veilen. Felzmann stak hier een stokje voor 
en na een gesprek met de vinder werden 
de stempels afgestaan om geen verdere 
schade aan de filatelie toe te brengen.
Het was niet zomaar een vondst: Maar 
liefst ruim veertig stempels, vervaardigd 
uit diverse materialen. En modern: de 
laatste datum dateert van 1993. Het be-
treffen bijna allemaal Duitse stempels en 
enkele uit Zwitserland en Liechtenstein.
De stempels werden alle door Axel 
 Dörrenbach, bedrijfsleider bei Felzmann 
en zelf keurmeester, geordend. Alle stem-
pels staan op de website:  
www.felzmann.de/sammlerschutz.aspx

Valse 
stempels!

DE F I L AT ELIE

U
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E WERELD VA
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Vierdaagse Nijmegen
Ter gelegenheid van de Vierdaagse, van 
21-24 juli, zijn twee persoonlijke postzegels 
verschenen. De zegels zijn verkrijgbaar door 
overmaking van € 11,25 per vel van 10 op 
rekening NL72 INGB 0005388044 ten name 
van de Nijmeegse Postzegel- en Muntenhan-
del. Vermeld wel of u de staande of liggende 
postzegel wenst en uw adres.

Hans Kraaibeek (l) ontvangt de voorzittershamer 
van FransRin van den Akker.

Op 11 mei j.l. hebben de leden van de Raad van 
Toezicht van ons Maandblad mij benoemd tot 
nieuwe voor zitter. Een hele eer.

Ik heb lang geaarzeld of ik mij beschikbaar zou 
willen stellen, omdat het Maandblad een icoon 
in de filatelie is en één der oudste filatelistische 
bladen in de wereld. Mijn voorganger, Cees van 
Balen Blanken heeft zich vele jaren voor het 
Maandblad ingezet en ik zou in zijn voetsporen 
moeten treden.

Laat ik overigens niet vergeten te noemen dat 
de vicevoorzitter, Frans-Rin van den Akker, zich 
een aantal maanden in het zweet heeft moeten 
werken om de tijd tot mijn aantreden te over-
bruggen, hetgeen hij op voor treffelijke wijze heeft gedaan. 
Immers, elke maand wilt u als lezer het blad op tijd op de mat hebben. 
Onze hoofdredacteur, René Hillesum, zorgt daar met zijn redactionele- 
en technische team voor, maar er zijn zoveel andere zaken die in het 
bestuur moeten worden besloten en afgehandeld.

Ik ben reeds in diverse filatelistische besturen actief en had ook het 
genoegen om bij het Maandblad een aantal projecten te mogen onder-
steunen. Ik kende dus een deel van het werk dat op mij afkomt.

Uiteindelijk heeft de geweldige ‘ploeg’ waarmee 
ik mag werken mij het zetje gegeven om mij 
beschikbaar te stellen als voorzitter.

Het Maandblad is een blad voor alle 
 filatelisten. Een echte filatelist kan niet zonder 
goede deugdelijke en vooral ook onafhankelijke 
informatie. Alle facetten van de filatelie, van het 
algemene verzamelen (vakjes vullen) tot het 
zeer specialistische verzamelen kan en moet een 
plaats hebben in het Maandblad, zoals dat ook 
nu reeds geschiedt.
Het internet wordt door velen als goed alter-
natief gezien, echter zal dit waarschijnlijk 
nooit een vervanging worden voor een degelijk 
gemaakt blad.

Als u de redactionele stukken volgt, heeft u kunnen zien dat er veel 
nieuwe zaken opgestart zijn, of de komende tijd nog zullen komen. 
Hoewel bijna 100 jaar oud is het Maandblad springlevend en zullen wij 
blijven werken aan het ondersteunen van uw hobby, verzamelen van 
postzegels in al haar facetten.

Hans Kraaibeek
voorzitter, Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie

Beste lezers,

http://www.felzmann.de/sammlerschutz.aspx
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Het waren drukke, filatelistische maanden mei en juni. 
We begonnen met de Briefmarkenmesse in het Duitse 
Essen, met daarbij de ECPT, de thematische klasse van 

de FEPAtentoonstelling London 2015 die later die maand 
werd gehouden. In juni de Hollandfila in Barneveld. Een 
ongebruikelijk tijdstip, maar ingaande dit jaar verhuisd van 
augustus naar juni.
Niet alleen het tijdstip was ongebruikelijk. Er was een grote 
leegte in de organisatie ontstaan. Door het plotseling overlij
den van Evert van de Vlekkert op 30 maart van dit jaar, stond 
Pamela er alleen voor. 

Het nieuwe postzegelseizoen beginnen we in september met 
twee nieuwe rubrieken in het blad. Beide rubrieken zullen 
geregeld, maar niet iedere maand terugkomen. 
Het zijn ‘De Postzegelmarkt’ waarbij alle facetten van de post
zegelmarkt aan bod komen, zoals het verhandelen van postze
gels via winkel, internet, veiling of de markt, de internationa
le postzegelmarkt, wie komen we tegen op de markt, hoe was 
de markt vroeger en nu. De zich steeds verder ontwikkelende 
ecommerce laat ook de filatelie niet ongemoeid. Een ontwik
keling die nog steeds gaande is. De Postzegelmarkt zal deze 
ontwikkelingen volgen en trends signaleren. 

De andere nieuwe rubriek zal zijn ‘FilatelieSchool’. Hierbij 
komen voor de beginnende specialist/verzamelaar lastige 
onderwerpen aan de orde. Een soort cursus dus die u op weg 
moet helpen om uw verzameling uit te bouwen tot meer dan 
het vullen van het voordrukalbum. Na iedere gepubliceerde 
cursus volgt er een cursusdag(deel) waarbij u de auteur 
vragen kunt voorleggen, de praktijk beoefenen, uw ‘huiswerk’ 
kunt laten beoordelen. De eerste cursus zal gaan over hoe te 
platen en te positioneren bij Emissie 1852.

Eindelijk krijgt Nederland weer de mogelijkheid zich inter
nationaal een beetje op de kaart te zetten. Het werd natuurlijk 
wel tijd ook, na de laatste internationale tentoonstelling in 
ons land, de Amphilex in 2002 en  de Multilaterale in 2005. 
In 2017 wordt van 2527 augustus de Multilaterale tentoon
stelling in ’sHertogenbosch gehouden. Het multilateraal sa
menwerkingsverband bestaat thans uit de landen Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Nederland, Slovenië 
en Luxemburg.

Het jaar 2017 wordt dan een beetje een Europees postzegel
jaar. Er zijn in Europa tegenwoordig maar weinig internati
onale of grensoverschrijdende postzegeltentoonstellingen, 
maar dat jaar maar liefst twee. Naast de Multilaterale 
(categorie 1, met internationale deelname) is er de FEPA
tentoonstelling Finlandia in de Finse stad Tampere, waar 
sedert verleden jaar ook het Postmuseum is gevestigd. Deze 
tentoonstelling wordt van 2428 mei gehouden, dus exposan
ten kunnen aan beide deelnemen.

In het meinummer van Filatelie hebben we aangekondigd 
dat niet alle nieuwe postzegels meer worden opgenomen in 
de rubriek Nieuwe Uitgiften. Er staat omschreven wat niet 
meer wordt opgenomen en waarom niet. Op verzoek zal in het 
komende nummer een lijst worden opgenomen welke landen/
gebieden het betreft.

Zoals bekend, zal het Brievenbeursthemanummer (maart
nummer 2016) van Filatelie als thema hebben ‘Engeland en 
Engelse gebieden’. Heeft u een aardig artikel in gedachten dat 
u zou willen schrijven? Laat het de redactie weten!

René Hillesum

E D I T O R I A L

Valse 
stempels!

Nieuwe directeur 
Corinphila

Met ingang van 1 juli van dit jaar is 
Nathan Bouscher (31) aangesteld als 
mede-directeur bij Corinphila Veilingen 
B.V. te Amstelveen, naast Gerard Gar-
ritsen. Hij is sedert 2013 werkzaam bij 
het bedrijf.
Bouscher verzorgt tevens de marketing 
en communicatie voor het ‘Global Phila-
telic Network’, waar Corinphila deel van 
uitmaakt. Hij heeft zijn masterdiploma 
behaald in het internationaal publiek-
recht op de Universiteit van Amsterdam.
Lezers van Filatelie kennen hem ook van 
zijn artikel over de Oekraïne in het juni-
nummer van 2014. Bouscher is lid van 
de AIJP, de internationale vereniging van 
filatelistische journalisten en auteurs.

Nathan Bouscher tijdens een presentatie op de 
tentoon stelling London 2015. (Foto: René Hillesum)

Nieuwe drukker
U heeft hier al over kunnen lezen. Nadat 
we op 1 januari van dit jaar een nieuwe 
vormgever hebben aangetrokken, begin-
nen we in 2016 met een nieuwe drukker. 
Dit zal een grote verandering in de kwa-
liteit van het blad met zich meebrengen. 
Als het januarinummer op uw mat valt, 
zult u dat direct opmerken. Zelfs nog 
voordat u het blad uit het plastic haalt.
In plaats van rotatiedruk gaan we dan 
over op vellendruk. Hierdoor zult u geen 
witte rand meer zien van het binnen-
werk dat groter is dan het omslag. Het 
binnen werk zal ander papier zijn. In 
plaats van 60g houthoudend (dit is het 
nieuwe papier dat ingaande het juni-
nummer tot en met het decembernum-
mer door de huidige drukker gebruikt 
wordt) drukt de nieuwe drukker op 80g 
houtvrij papier. Het raster bij de huidige 
drukker is 70 en bij de nieuwe drukker 
wordt dat 100! Alles bijeen zal dit een 
enorme verbetering laten zien die uiter-
aard vooral bij de illustraties te zien zal 
zijn. U kunt straks letterlijk de loep op de 
postzegels zetten!
Om aan de hoge kwaliteitsnormen van 
de nieuwe drukker te voldoen, is het 
natuurlijk wel van groot belang dat het 
aangeleverde beeldmateriaal van een 
uitstekende kwaliteit is. Immers: Wat er 
niet in zit komt er ook niet uit.
Het is daarom van belang dat auteurs 
vanaf nu al aanleveren op de nieuwe 
specificatie van 350 dpi. Mocht de scan-
ner die instelling niet kennen, dan graag 
de eerstvolgende stap: dus bijvoorbeeld 

400 of 600 dpi. Bestanden graag 
 verzenden via www.wetransfer.com
Het contract met de nieuwe druk-
ker, Drukkerij Verloop te Alblasserdam, 
werd op 27 mei getekend. 
Drukkerij Verloop is een allround 
servicebedrijf, dat zelfs een jaar ouder 
(1921) is dan Maandblad Filatelie. Zij 
hebben de mogelijkheid om tijdschriften 
geheel in eigen huis te vervaardigen, 
van ontwerp tot en met de verzending. 
Filatelie heeft er echter voor gekozen 
om de vormgeving door Fake Booij te 
laten verzorgen. 
We kunnen bij Drukkerij Verloop ook 
voor al het andere drukwerk terecht, 
waarbij voor kleine oplagen naadloos 
wordt aangesloten op het zusterbedrijf 
Goud PrintCenter, de digitale drukkerij 
aan de overkant van de straat.

Links Jan Vreeken van Drukkerij Verloop en 
rechts de kersverse voorzitter Hans Kraaibeek.
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

In memoriam Mr. 
Jan de Boer Azn

Onder de Martinitoren

Onverwacht kwam voor ons 
allen het bericht dat oud-
voorzitter van de NBFV 
(de voorloper van de 
KNBF) Mr. Jan de 
Boer Azn op 19 mei 
jl. op 82-jarige 
leeftijd is overleden. 
In zijn overlijdens-
advertentie stond heel 
toepasselijk: “Tot voor 
kort was hij spitsvondig, 
welbespraakt, geestig en zeer 
actief in het maatschappelijk leven. 
Zo leeft hij voort in onze herinnering.”
Zo zal hij ook in onze herinnering 
voortleven. Jan de Boer was een gees-
tige, humoristische voorzitter die met 
speels gemak de vergaderingen leidde. 
Hij kwam begin 1962 in het bestuur van 
de Philatelisten Vereniging Groningen 
als commissaris rondzendingen maar 
werd, door de ziekte van de toenmalige 
voorzitter al aan het einde van dat jaar 
gevraagd de taak van voorzitter op 
zich te nemen. Hij heeft dat met veel 
enthousiasme tot 1976 gedaan waarna 
hij promotie maakte en voorzitter van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen werd. Die functie heeft hij 
met verve tot 1982 vervuld.  Geduren-
de vele jaren heeft hij ook als nationaal 
en internationaal jurylid de filatelie in 
en buiten Nederland gestimuleerd en 
vorm gegeven.
In 1988 nam hij met veel plezier de 
taak op zich om de nationale tentoon-
stelling in 1990 ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de Philatelisten 
Vereniging Groningen te organiseren. 
Ook voor dat grootse evenement trok 
hij alles uit de kast en niets was hem 

te veel. Toen het bestuur van 
de PV Groningen hem en-

kele jaren geleden vroeg 
mee te doen met de 
voorbereiding van de 
tentoonstelling Gro-
ningen 100, stemde 
hij daar ondanks zijn 

gevorderde leeftijd 
dadelijk mee in. Na korte 

tijd werd die taak hem toch 
te zwaar en vervulde hij ver-

volgens alleen de taak van adviseur 
van het organisatiecomité. 
Naast de advocatenpraktijk die hij 
voerde samen met  zijn vrouw, was Jan 
de Boer zeer actief in het maatschap-
pelijk leven. Naast vele andere functies 
als bestuurslid van de Vereniging voor 
Volksvermaken, die op 28 augustus 
de viering van Groningens Ontzet 
organiseert, en als drijvende kracht 
achter de verbouwing van het Gotisch 
Huis (het oudste huis van Groningen) 
tot het Scheepvaartmuseum. Het is 
dan ook niet meer dan terecht dat hij 
voor zijn maatschappelijke activiteiten 
benoemd is tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.

Maar bovenal was Jan de Boer een 
gezelschapsmens die ontzettend kon 
genieten van zijn vrouw en kinderen 
en van de mensen met wie hij leuke 
plannen bedacht en ondernam. Zijn 
gastvrijheid was befaamd: je kon altijd 
bij hem terecht voor een goed gesprek 
met een goed glas wijn.
Het bondsbestuur denkt met dank-
baarheid aan hem terug en wenst zijn 
partner en kinderen veel sterkte met 
dit verlies.

De Philatelistenvereniging Groningen bestaat 
honderd jaar en dat is een gebeurtenis die niet 
ongemerkt voorbijgaat. Een grote (nationale) 
tentoonstelling met beurs in Roden op 5 en 6 sep-
tember behoort tot de hoogtepunten.
John Tolsma is een van de boegbeelden van de 
vereniging en schreef ter gelegenheid van het 
eeuwfeest een rijk geïllustreerd boek over de 
geschiedenis van de Groninger postzegelverza-
melaars. Uiteraard passeren daarbij het Engelse 
Kamp, de unieke bibliotheek en enkele spraakma-
kende activiteiten en personen daarbij de revue. 
In een volgende aflevering van Filatelie zullen we 
uitgebreider stilstaan bij deze mooie kroniek.

Zoals eerder gezegd wil ik 
de komende maanden in 
ons Maandblad Filatelie met 
jullie,  lezers, in contact zijn 
over onze hobby, de KNBF en 
de toekomst. Een kansrijke 
toekomst graag, maar ook 
realistisch. Reageer, denk 
mee, kom ook met ideeën!
Verzamelen is ècht leuk. 
Verslavend ook. Maar dan op 
een goede manier verslavend. 
Verzamelen kan van alles zijn. 
Mensen hebben prachtige 
verzamelingen van knipsels, 
souvenirs, memorabilia van 
bijvoorbeeld Feyenoord, 
Erasmus, de RET (ja, … ik 
ben Rotterdammer), Nijntje 
of Beethoven. Of verzame-
lingen van kleine beeldjes 
van olifanten of kikkers, of 
van flippo’s, voetbalplaatjes 
of antieke dolken. Of van 
tattoos op je lijf om elke heel 
bijzondere gebeurtenis in je 
leven voor altijd vast te leg-
gen. Het zoeken, en zeker het 
vinden, van iets nieuws voor 
je verzameling geeft altijd een 
geweldige kick. 
Verzamelen doet iedereen, 
jong en oud en is van alle 
tijden. Maar wat wordt 
verzameld verandert in de 
loop van de tijd. Soms is het 
een snel overgaande hype, 
zoals flippo’s, soms is het 
een golfbeweging zoals bij 
het verzamelen van antiek (is 
nu vaak veel minder waard 
dan 10 jaar geleden). Ook 
het postzegels verzamelen 
verandert. Wat is nu leuk, 
interessant, spannend? Mis-
schien niet meer als doel op 
zich (“Nederland compleet”), 
maar als nevendoel (ook 
zandlopers op postzegels in 

de verzameling zandlopers).
Om als postzegelvereniging 
een waarde te houden, niet 
oubollig te worden, maar sexy 
en krachtig te blijven, moeten 
de bakens tijdig worden 
verzet. Je moeten weten waar 
nu de belangstelling naar 
toe gaat, wat de toekomst 
zal kunnen brengen. Je zult 
de ontwikkelingen moeten 
kennen en daarop moeten 
inspelen. Daarbij is het 
bestaan van zo’n Bond van 
Verenigingen als de KNBF 
een prachtig instrument. De 
Bond is er voor om ook hierin 
met de verenigingen mee te 
denken.
Voor de individuele verzame-
laar is natuurlijk vooral de 
eigen verzameling van belang. 
Maar het kan zijn dat je 
daarop ook eens uitgekeken 
bent. Op die paar dure zegels 
na heb je Nederland compleet 
en in al die nieuwe uitgiften 
zie je niet zo veel. Doodzonde 
als je toch niet doorgaat, 
maar dan wellicht anders. 
Zet een andere verzameling 
op met gebruikmaking van 
wat je al hebt, bijvoorbeeld 
thematisch, of ga je verdiepen 
in iets wat voor jou nieuw is, 
zoals verschillende vormen 
van druktechnieken. Of ga 
op postzegels, stempels , 
prenten, briefkaarten en an-
derszins verzamelen van alles 
wat te maken heeft met de 
steek waar je geboren bent of 
waar je woont. Er is zo veel te 
doen in de filatelie. Verzame-
len is ècht leuk en iets nieuws 
vinden geeft ècht altijd een 
geweldige kick!
Jan Cees van Duin, 
voorzitter KNBF

Column (3): Wie 
verzamelt niet iets?
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Diny Beereboom ontving de Costerusmedaille 
voor het van haar hand verschenen werk in de 
reeks Posthistorische Studies van Po & Po onder 
de titel ‘Het inklaren van postzendingen’.
In dit boekwerk worden de douaneformalitei-
ten behandeld welke door de posterijen zijn 
uitgevoerd. 
Diny Beereboom is er met deze studie in ge-
slaagd een belangrijk onderdeel van één van de 
werkzaamheden van de PTT te beschrijven. Niet 
alleen de achtergrondinformatie, maar ook de 
tarieven en de bijbehorende formulieren zijn uit-
gebreid bestudeerd en in het boek weergegeven.

Een tweede Costerusmedaille werd uitgereikt 
aan John Dehé, die inmiddels geen onbekende is 
als het om filatelistische publicaties gaat.
Zo noemen wij: ‘Loont de bode’, ‘Trekschuiten 
rond Edam’, ‘Veertig Poststukken’ en zijn proef-
schrift ‘Een slaafsch en ongezond bedrijf’ van 
maar liefst 490 pagina’s.
Voor zijn 5e boek getiteld ‘Een zaak van lands-
belang’, Nederlandse postcensuur in de Eerste 
Wereldoorlog, ontving hij de Costerusmedaille
Het Costeruskapittel constateerde dat dit boek 
voldoet aan alle eisen die aan een wetenschap-
pelijke publicatie gesteld worden, waaronder een 
uitgebreide literatuurlijst, een gedegen bronnen-
onderzoek en een goed notensysteem waarin de 
gevonden informatie wordt verantwoord.
Speciale vermelding verdiende de inventarisatie 
van censuurstempels en -stroken, die de vorm 
van een catalogus heeft gekregen. Dit zal het 
zoekwerk voor verzamelaars van dit onderwerp 
zeer vergemakkelijken.

De Van der Willigenmedaille is een aanmoedi-
gingsprijs en tevens bedoeld als uitdaging tot het 
publiceren van een wetenschappelijk werk.
Met groot genoegen reikte Jan Cees van Duin 
deze uit aan Fons Simons die al een aantal arti-

Van een hele andere orde is de Spoorenberg-
medaille die uitgereikt wordt voor bijzondere 
verdiensten voor de thematische filatelie in het 
algemeen en voor publicaties op thematisch-
filatelistisch gebied in het bijzonder.
De Nederlandsche Vereniging voor Thematische 
Filatelie heeft één van haar leden, de heer Mark 
Bottu voorgedragen voor de Spoorenbergme-
daille. De in België woonachtige heer Bottu is de 
eerste buitenlander die deze medaille ontvangt.
Hij is niet alleen goed thuis in de thematische 
filatelie, maar ook op andere terreinen in de fila-
telie is hij een autoriteit. Hij is bovendien actief in 
vele besturen, doet mee aan tentoonstellingen en 
publiceert over een veelheid van onderwerpen.
Bij de uitreiking liet de voorzitter een lange lijst 
zien van de verdiensten van de heer Bottu.

Voor het eren van leden die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt in de filatelie, zowel in het 
algemeen, als in het bijzonder voor de vereniging 
waar zij lid van zijn, bestaat de mogelijkheid tot 
het aanvragen van een Bondsspeld. Postzegel-
vereniging Hollandia heeft van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt en een aanvraag ingediend 
om haar voorzitter, Cees van Balen Blanken, 
in het zonnetje te zetten. Een aanvraag die het 
Bondsbestuur graag wilde honoreren. Naast al 
zijn activiteiten als voorzitter van Hollandia, was 
Cees tot dit voorjaar voorzitter van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, een rol 
die hij vele jaren met verve heeft vervuld.
Het maandblad is voor alle filatelisten in Neder-
land een grote bron van informatie en inspiratie 
en geheel onafhankelijk. Cees heeft die onafhan-
kelijkheid altijd zeer serieus genomen en ook 
kwaliteit hoog in het vaandel gezet. 
Ook de KNBF is vertegenwoordigd in het bestuur 
van het Maandblad en heeft de afgelopen jaren 
de activiteiten en inspanningen van Cees van 
nabij mogen aanschouwen. Het bestuur van 
de KNBF is van mening dat de verdiensten van 
Cees voor de filatelie ver boven het gemiddelde 
uitsteken en dat een bondsspeld onvoldoende 
recht doet aan zijn verdiensten voor de filatelie 
in het algemeen. Met groot genoegen benoemde 
de KNBF de heer Van Balen Blanken dan ook tot 
Lid van Verdienste en werden hem de daarbij 
behorende versierselen opgespeld.
Foto’s: René Hillesum

 

Onderscheidingen tijdens 
de Bondsvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering van de KNBF op 30 mei jl. 
mocht de voorzitter, Jan Cees van Duin, diverse onderscheidingen 
uitreiken aan personen die zich hebben ingezet voor de filatelie. 

kelen op zijn naam heeft staan, die zijn gepubli-
ceerd in ‘De Postzak’ het tijdschrift van Po & Po.
Zijn mede-auteurschap aan het boek ‘Een zaak 
van landsbelang’, Nederlandse postcensuur in 
de Eerste Wereldoorlog, dat hij maakte met John 
Dehé, deed het Costeruskapittel besluiten hem 
voor te dragen voor de Van de Willigenmedaille 
als stimulans om een eigen boek te schrijven.

Een tweede Van der Willigenmedaille werd uitge-
reikt aan Fred Boom. Hij is medewerker aan het 
boek ‘Postmerken en Postinrichtingen in Neder-
land tot 1871’, deel 2 en specifiek samensteller 
van het onderdeel Militaria, bladzijden 377 t/m 
523. Hij schreef tevens de algemene inleiding 
en de inleidingen tot de diverse hoofdstukken, 
waarbij het zwaartepunt ligt bij de Franse Tijd.
Bij het samenstellen van de verschillende onder-
delen van de catalogus heeft Fred Boom gebruik 
gemaakt van zijn uitgebreide netwerk, waaronder 
veel Franse verzamelaars.
Zijn eigen verzamelgebied, Franse militaire 
stempels toegepast op Nederlands grondge-
bied, wordt het meest uitgebreid en nauwkeurig 
beschreven. Het is echter zijn verdienste dat de 
gegevens, ook van buiten zijn verzamelgebied, op 
deze wijze zijn samengebracht.

Diny Beereboom John Dehé

Jan Cees van Duin (links) en  Fons Simons

Mark Bottu Cees van Balen Blanken
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Tijdens de 25ste Internationale Briefmarken-
Messe in Essen (Duitsland) is van 7–9 mei 
2015 ook de wedstrijd-tentoonstelling voor 
thematische filatelie georganiseerd. Dit 
evenement is ondersteund door de FEPA en 
erkend door de FIP. De beoordeling was op 
internationaal niveau. 
Door een 12-koppige internationale jury, 
waaronder onze landgenoot A.J.J.M. van 
Deutekom zijn de inzendingen beoordeeld. 
Het niveau van de inzendingenwas hoog: 25 x 
Groot Verguld Zilver en 21 x Goud!
De inzending bekroond met Groot Goud (98 
punten) in categorie 7 is van Prof. Dr. Damian 
Läge en heeft als titel: ‘Fascinated in Feathers 
– how birds inspire people’. In een speciale 
zitting van de jury is deze inzending gekozen 
tot Europees kampioen 2015.
De Nederlandse inzendingen hebben ook 
goede resultaten bereikt. (zie overzicht 
‘Nederlandse’ resultaten artikel London 2015, 
elders in dit blad).
Piet Struik

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
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2718 AC Zoetermeer
Tel. 079-3611910
bondskeuringsdienst@planet.nl

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

 

Europese kampioenschappen 
thematische filatelie 2015

Dat de burgemeester van Stads-
kanaal die avond  Zaal ‘De 
Eendracht’ aan de Poststraat kwam 
binnenlopen was geen verrassing 
voor vicevoorzitter Ruud Onst-
wedder van postzegelvereniging 
‘De Kanaalstreek’. Ze zou immers 
een jubileumgeschenk ontvan-
gen uit handen van voorzitter 

Hans  Kraaibeek van de 40-jarige 
vereniging. En zo geschiedde. Maar 
al snel daarna nam burgemeester 
Baukje Galama de regie over, om 
tegenover de volle zaal te vertel-
len dat het Zijne Majesteit had 
behaagd om Ruud Onstwedder 
te benoemen tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. En dat kwam 

als een complete verrassing voor 
de postzegelfanaat en lid van het 
eerste uur. Zichtbaar emotioneel, 
met zijn echtgenote aan zijn zijde, 
en de van buiten  toegestroomde 
familie in de zaal, liet hij zich de 
versierselen  opspelden.

Ruud Onstwedder is meer dan al-
leen maar de vicevoorzitter van de 
succesvolle postzegelvereniging. 
Hij doet mee aan  (inter-)nationale 
tentoonstellingen, organiseert 
veilingen, quizzen, is spreker op 
postzegelbijeenkomsten in het hele 
Noorden van het land en b ovenal 
een enthousiast ledenwerver. 
 Geheel tegen de landelijke tendens 
in groeit de vereniging, met name 
door de inzet van de vicevoorzitter, 
en is het aantal leden de laatste 
15 jaar verdubbeld. Inmiddels zijn 
er 178 leden. En het streven is om 
dit jaar nog de 200 te halen. Wie 
geïnteresseerd is kan zich melden 
via www.pzvdekanaalstreek.nl. 

Jurylid Giancarlo Morolli (Italië) aan het werk. (foto: René Hillesum)

Lintje voor postzegelfanaat Ruud Onstwedder

Tijdens de zomerperiode is de Bondsbibliotheek 
 gesloten van 15 juli t/m 12 augustus. Vanaf woens-
dag 19 augustus bent u weer van harte welkom!

Het Bondsbureau is gesloten van vrijdagmiddag 
17 juli t/m 9 augustus. Het bestuur en medewerkers 
van de KNBF wensen u een fijne zomer toe!

Sluiting Bondsbibliotheek en Bondsbureau tijdens zomerperiode

www.nvph.nl

14 okt. verkrijgbaar

 Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen
• Eénmalige katernen: uitgebreid overzicht kleinrondstempels 
 en overzicht zgn. kinderbedankkaarten
• Opname van diverse nieuwe variëteiten (onder andere n.a.v. 
 de rubriek “kraamkamer” in het maandblad Filatelie)
• Veel nieuwe prijsnoteringen, met name bij klassiek materiaal
• Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, Aruba,   
 Curacao en St. Maarten
• Extra bijgevoegd: blauwdruk nr. 13

Verkrijgbaar 
najaar 2015

NVPH catalogus 
persoonlijke 

postzegels 2eeditie

16301 Adv Speciale catalogus Filatelie 2016.indd   116301 Adv Speciale catalogus Filatelie 2016.indd   1 10/07/15   11:3210/07/15   11:32

http://www.pzvdekanaalstreek.nl/


JULI/AUGUSTUS 2015 FILATELIE 447 APRIL 2015 FILATELIE 447
www.nvph.nl

14 okt. verkrijgbaar

 Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen
• Eénmalige katernen: uitgebreid overzicht kleinrondstempels 
 en overzicht zgn. kinderbedankkaarten
• Opname van diverse nieuwe variëteiten (onder andere n.a.v. 
 de rubriek “kraamkamer” in het maandblad Filatelie)
• Veel nieuwe prijsnoteringen, met name bij klassiek materiaal
• Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, Aruba,   
 Curacao en St. Maarten
• Extra bijgevoegd: blauwdruk nr. 13

Verkrijgbaar 
najaar 2015

NVPH catalogus 
persoonlijke 

postzegels 2eeditie

16301 Adv Speciale catalogus Filatelie 2016.indd   116301 Adv Speciale catalogus Filatelie 2016.indd   1 10/07/15   11:3210/07/15   11:32



448 FILATELIE  JULI/AUGUSTUS 2015

 
samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Filatechnische termen [1]

n de rubriek Nederland – maar ook 
bij Catalogus Kraamkamer – komen 
regelmatig termen terug die ik in 
een al dan niet ver verleden heb 

geïntroduceerd en toegelicht. Vooral als het 
gaat om druktechnieken en papierkenmerken 
zijn het termen die niet zo gemakkelijk terug 
te vinden zijn in de filatelistische literatuur, 
woordenboeken en encyclopedieën.
Het is denk ik een goed idee – in overleg met 
de hoofdredacteur – om te beginnen met een 
term die in dit nummer van Filatelie wordt 
gebruikt in de rubriek Catalogus Kraam-
kamer.

Druk aan de rol’ of ‘druk met velinleg’
Bij druktechnieken zijn twee algemene as-
pecten van belang: of de drukvorm vlak (plat) 
is of gebogen (cilindervormig) respectievelijk 
of het te bedrukken papier vel voor vel door 
de pers wordt gevoerd of dat het papier in de 
vorm van een continue, doorlopende baan of 
rol wordt doorgevoerd.

Velinleg
Bij de 19e eeuwse druk van postzegels waren 
de drukvormen nog vaak vlak. Om de pro-
ductie te kunnen bespoedigen werden ronde, 
cilindervormige drukvormen in gebruik 
genomen. Deze drukvormen draaiden rond, 
roteerden. Dit zagen we successievelijk bij 
alle verbeterde druktechnieken als hoogdruk 
[boekdruk], vlakdruk [offset], rakeldiepdruk 
en plaatdruk gebeuren vanaf ruwweg het jaar 
1900.
De papieraanvoer daarentegen bleef nog 
vaak te gebeuren met losse vellen [druk met 
velinleg] en zelfs heden ten dage is dit voor 
offsetdruk nog de standaard bij het drukken 
van postzegels.

Druk aan de rol
De term ‘druk aan de rol’ voor de papieraan-

I

Bij druk met velinleg moet de drukker er voor 
zorgen dat de looprichting van het vel papier 
haaks staat op de drukrichting. Houd hij daar 
geen rekening mee, dan is dat te merken aan de 
kwaliteit van de druk.
Bij druk aan de rol valt er niets verkeerd te 
doen: De looprichting van het papier en de 
drukrichting kunnen niet anders dan parallel 
lopen!

Bij druk met ronde drukvormen valt meestal 
– voor het geoefende oog – te zien in welke 
richting de druk verloopt omdat de drukinkt 
nog voordat ze droogt enigszins uitvloeit. 
Dit is praktisch altijd het geval geweest bij 
rakeldiepdruk omdat vlakke platen daar niet of 
nauwelijks gebruikt werden voor de postzegel-
aanmaak en in veel mindere mate bij boekdruk 
of plaatdruk sinds het in gebruik nemen van 
cilinders. Bij offsetdruk is de uitvloei eigenlijk 
nihil omdat daar een extra overdraag-cilinder 
tussen zit.
Aan losse zegels in rakeldiepdruk is het verschil 
tussen druk met velinleg snel te herkennen aan 
het feit dat de drukrichting [uitvloeirichting] 
haaks staat op de papierlooprichting. Bij druk 
aan de rol lopen beide richtingen gelijk op. 
afb. 3 laat druk aan de rol zien bij de 15c op de 
Regina – drukrichting B(oven), afb. 4 velinleg 
bij de 15c op een Palatia – drukrichting L [inks].

3

4

1 2

voer met rollen papier werd in 1966 door Jan 
Dekker ingevoerd in zijn publicatie ‘30 jaar 
rasterdiepdruk aan de rol’. Een artikel in de 
Uphilex-tentoonstellingscatalogus. Voor het 
eerst werd in de Nederlandse filatelie zo diep-
gaand aandacht besteed aan druktechnieken 
en de weerslag hiervan op het drukken van 
postzegels. (1+2)
Ik heb gaarne de term die Jan Dekker had 
geïntroduceerd overgenomen en regelmatig 
in de rubriek Nederland en in andere artikelen 
gebruikt.
De filatelie kan niet altijd goed overweg met 
termen die in de grafische industrie op een 
bepaald moment gemeengoed zijn. Bij post-
zegels wordt tot in de verste details gekeken 
naar de uiterlijke verschijningsvormen die 
met de druk te maken hebben. Bij alle andere 
drukproducten – of het nu om de krant gaat 
of de reclamefolder van Jumbo – let niemand 
op de druktechnische aspecten. Vaak worden 
voor postzegels technieken gebruik die je 
nauwelijks elders tegenkomt.

Eigen termen
We spreken gewoon van plaatdruk als we het 
over een staalgravure hebben [Duits: Stahl-
stichtiefdruck] of over koperdiepdruk [Duits: 
Kupferstichtiefdruck]. De doorsnee graficus 
zal met onze term ‘plaatdruk’ niets aan kun-
nen vangen. De grafische industrie hanteert 
‘diepdruk’ voor rakeldiepdruk omdat ze daar 
het meest mee te maken hadden.
Kortom, in de filatelie hanteren we ‘onze eigen 
termen’ en dat is al lastig genoeg.
Bij de term ‘rotatiedruk’ wordt in de grafische 
industrie thans slechts druk aan de rol be-
doeld. Voor de filatelie is deze term niet echt 
bruikbaar omdat ‘rotary’ of ‘rotatie’ eigenlijk 
alleen iets zegt over de drukvormen – of het 
om een cilinder die draait gaat –. Hierboven 
heb ik al gezegd dat dit weinig onderschei-
dend is.
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eel landen hebben zwarte bladzijden 
in hun geschiedenis. Het beste is om 
dat te erkennen, want je maakt jezelf 
ongeloofwaardig door het te blijven 

ontkennen. Zo heeft Nederland het slavernij 
verleden erkend en de politionele acties in In-
donesië. Trouwens, Nederland was één van de 
laatste landen om de slavernij af te schaffen. 
Dat gebeurde pas in 1863 (afb 1). Duitsland 
geeft postzegels uit voor de grootste misda-
den, zoals de Kristallnacht (9-11-1938) waarbij 
gelijktijdig overal in Duitsland Synagogen 
en Joodse bezittingen aangevallen en in 
brand gestoken werden (afb 2), terwijl het 
de brandweer verboden was om te blussen. 
400 Joden kwamen om en een vluchtelingen-

V

Fridtjof Nansen: een held zonder geweld

stroom kwam op gang. De Armeense genocide 
van 1915 wordt door Turkije nu al honderd jaar 
ontkend. Een triest jubileum. Zelfs in Uruguay 
werd dit jaar een zegel uitgegeven om dit te 
gedenken (afb 3).

Armeniërs
Vanouds woonden er veel christelijke Ar-
meniërs in het islamitische Ottomaanse rijk 
(afb 4). 24 april 1915 wordt beschouwd als 
het begin van de massamoord want op die 
dag werden 250 Armeniërs in Constantinopel 
gearresteerd. De uitroeiing werd planmatig 
aangepakt en in fasen uitgevoerd. Weerbare 
mannen werden direct vermoord. Vrouwen, 
kinderen en ouderen moesten lange tochten 

Fridtjof Nansen (1861-1930) is vooral bekend als poolreiziger en 
onderzoeker. Maar veel belangrijker is zijn werk voor de vluchte-
lingen. Daarvoor kreeg hij in 1922 de Nobelprijs voor de Vrede. 
door Dio Glaudemans

maken naar de woestijn in Syrië, waarbij velen 
onderweg omkwamen. De schattingen van het 
totale aantal omgekomen Armeniërs lopen uit-
een van 600.000 tot 1½ miljoen. We spreken van 
‘genocide’ als er een planmatige opzet is om een 
bevolkingsgroep om te brengen. Dat is inmiddels 
uitvoerig gedocumenteerd. Toch blijft Turkije 
het ontkennen. In enkele landen is het strafbaar 
gesteld om de Armeense genocide te ontkennen 
(o.a. Zwitserland en Frankrijk).

Hoge commissaris
Er waren veel Armeense vluchtelingen, waarvan 
de meesten stateloos waren. De Volkenbond be-
noemde Nansen in 1921 tot Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen. Het kantoor werd in Ge-
neve gevestigd. Na de dood van Nansen in 1930 
droeg het zijn naam: Office International Nansen 
Pour Les Réfugiés (afb 5) en in 1938 kreeg 
deze organisatie de Nobelprijs voor de Vrede. 
Er werden locale kantoren opgezet om krijgsge-
vangenen en vluchtelingen te helpen (afb 6) en 
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Frankrijk gaf in 1936 en 1937 toeslagzegels uit 
voor het Nansen fonds voor de vluchtelingen 
(afb 7). Aanvankelijk werden vooral Russen 
geholpen, later ook Armeniërs en andere 
vluchtelingen. Alle Russen die buiten Rusland 
woonden werden stateloos toen de Sovjet 
Unie hun nationaliteit ontnomen had. 

Nansen paspoort
Nansen bedacht dat zij een paspoort moesten 
krijgen: het Nansen paspoort (afb 8a,8b,8c). 

Dit paspoort werd door 15 landen aanvaard, 
waaronder Roemenië dat veel Armeense 
vluchtelingen opnam (afb 9). Er waren speci-
ale paspoortzegels die één jaar geldig waren. 
Op de FDC van een Noorse Nansen zegel 
staat zo’n paspoortzegel sterk uitvergroot 
afgebeeld (afb 10).

Beroemd
Nansen is enorm beroemd in Noorwegen, en 
hij is waarschijnlijk de meest bekende Noor. 

Straten, scholen en schepen zijn naar hem 
genoemd, boeken over hem geschreven, er 
zijn standbeelden en hij staat afgebeeld op 
munten en bankbiljetten (afb 11). En uiteraard 
zijn er ook veel postzegels met zijn portret, 
waarbij uit Armenië (afb 12). In een zeldzaam 
geval van samenwerking hebben de drie 
postdiensten van Bosnië (Moslims, Serviërs, 
Kroaten) in 2011 dezelfde zegel uitgegeven 
voor Nansen (afb 13, 14, 15). In Noorwegen 
werd hij meermaals op de postzegel gezet, 
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onder andere voor de Nobelprijs voor de Vrede 
in 1922 (afb 16). Duitsland heeft tussen 1949 
en 1955 beroemde personen op postzegels 
afgebeeld in de series ‘Helfer der Menschheit’, 
waarbij Nansen (afb 17).

Politiek
Nansen zette zich actief in voor de ontbinding 
van de Unie van Zweden met Noorwegen. Aan 
de postzegels is nog te zien dat de koning van 
Zweden tevens koning van Noorwegen was 
(afb 18). In 1905 werd de Unie ontbonden en 

werd Noorwegen onafhankelijk van Zweden. 
Nansen was de eerste Noorse ambassadeur in 
Londen (1906-1908).

Avonturen
Tot slot nog iets over de poolreizen van Nan-
sen. Daaraan dankte hij in eerste instantie zijn 
bekendheid. Hij was in 1888-1889 de eerste 
die Groenland dwars overstak op ski’s, een 
tocht van 600 kilometer. In 1893 voer hij met 
de Fram (afb 19,20) naar de Noordpool. Toen 
het schip in het ijs vast kwam te zitten, ging 

hij met Fredrik Hjalmar Johansen te voet verder 
en bereikte 86° 14’ noorderbreedte. Nog nooit 
was iemand zo ver noordelijk gekomen. De twee 
mannen moesten overwinteren op het ijs en 
bleven in leven op ijsbeervlees. 

Bronnen
• Dirk Vlasblom, De Armeense kwestie (NRC 18-4-2015)
• Wikipedia
• Wilhelm Meissel, Held ohne Gewalt, Eine Fridtjof
• Nansen Biografie (1967)
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Geallieerde bevrijdingsoperaties
De oorlogscampagne tegen Italië
Na de in het begin van 1943 voor de geal-
lieerden succesvol verlopen campagnes tegen 
Duitse en Italiaanse troepen in Noord-Afrika, 
werd de oversteek gemaakt naar Italië. Sicilië 
fungeerde daarbij als springplank naar het 
Italiaanse vasteland. Op 10 juli 1943 landden 
Britse en Amerikaanse troepen op het eiland. 
De aanwezige Italiaanse en Duitse troepen wa-
ren niet tegen de geallieerden opgewassen en 
trokken zich terug op het vasteland van Italië. 
Eind juli werd dictator Mussolini gedwongen af 
te treden en vervolgens ook gevangen gezet. 
Koning Victor Emanuel II benoemde maar-
schalk Pietro Badoglio tot minister-president. 
De nieuwe Italiaanse regering begon geheime 
onderhandelingen met de geallieerden. 
Op 3 september 1943 trokken de geallieerde 
troepen uit Sicilië de Straat van Messina over. 
Daarna volgden op 9 september Britse en 
Amerikaanse landingen bij respectievelijk Ta-
ranto en Salerno in het zuiden van Italië. Geal-
lieerde troepen uit Noord-Afrika werden hierbij 
overgebracht naar het vasteland van Europa. 
De Duitse eenheden uit Sicilië wachtten de ge-
allieerde troepen op in Calabrië, terwijl Duitse 
troepen vanuit Oostenrijk ter versterking van 
de al aanwezige eenheden werden aangevoerd. 
De Duitsers rekenden op een geallieerde inva-
sie en hadden zich er geducht op voorbereid. 
Rome werd op 11 september door de Duitsers 

ingenomen. Mussolini werd door speciale 
Duitse eenheden op 12 september bevrijd en 
gedwongen als regeringsleider te gaan functi-
oneren over de ‘Italiaanse Sociale Republiek’, 
een Duitse politiestaat in Noord-Italië. 
De regering van het Koninkrijk Italië ver-
klaarde op 13 oktober Duitsland de oorlog. De 
geallieerde opmars ging intussen moeizaam 
verder, ondanks de steun van met het terrein 
vertrouwde Italiaanse eenheden. Pas op 4 juni 
1944 werd Rome bevrijd, vlak voor de invasie 
in Normandië. Het Noord-Italiaanse front werd 
door die invasie minder belangrijk, maar de 
gevechten zouden toch nog voortduren tot 
begin mei 1945.

Officieel werd de postverbinding tussen 
Nederland en Italië op 9 september 1943 
tijdelijk verbroken bij de geallieerde landingen 
in Italië.19 Dit gold ook voor San Marino, de Va-
ticaanse staat en Albanië. In de praktijk werd 
de postverbinding al eerder onderbroken, 
namelijk vanaf de geallieerde bezetting van 
Sicilië, voor de oversteek naar het vasteland. 
De brief naar San Remo bij de Franse Middel-
landse Zeekust werd al terug gezonden door 
de Duitsers in augustus 1943 (afb. 26). Er zijn 
zelfs al terug gezonden brieven bekend uit 
eind juli 1943. 
Het overlopen van de Italiaanse regering naar 
de geallieerden en de oorlogsverklaring van 
Italië aan Duitsland op 13 oktober 1943, maak-
te dat Duitsland alle door Italië bezette gebie-
den op de Balkan innam. Zo werd in 1943 de 
gehele Adriatische kuststrook door de Duitsers 
bezet, waaronder Dalmatië, maar ook Albanië, 
Macedonië en de eilanden in de Egeïsche zee. 
Dit heeft zeker geleid tot verbreking van de 
postverbindingen, maar de precieze datum is 
niet bekend. Het postverkeer werd weer toe-
gestaan naar het door Duitse troepen bezette 
deel van Italië, met inbegrip van San Marino 
en de Vaticaanse staat in december 1943. 
De Adriatische kuststrook bleef – voor zover 
bekend – onbereikbaar.20 De postverbinding 
met het vrije koninkrijk Italië is ook pas na de 
Duitse capitulatie tot stand gekomen.

De invasie in Normandië 
De geallieerde invasie begon op 6 juni 1944, 

met landingen op de Normandische stranden. 
De operatie eindigde op 25 augustus met de 
bevrijding van Parijs. Daarna verplaatste het 
invasieleger zich richting de Benelux en Duits-
land. Het postverkeer van Nederland met het 
betrokken gebied werd verbroken tussen 6 juni 
1944 en 25 juni 1945. (afb. 27)

De invasie in Zuid-Frankrijk
Onder de codenaam Operatie Dragoon werd 
op 15 augustus 1944 een amfibische landing 
uitgevoerd door de geallieerden op de Franse 
Middellandse Zeekust. De bedoeling was door 
het openen van een tweede front Duitse een-
heden weg te houden uit het invasiegebied 
in Normandië. Een bijkomend doel daarbij 
was Marseille als aanvoerhaven beschikbaar 
te krijgen voor de geallieerden, zodat de 
aanvoerlijnen voor brandstof verkort zouden 
kunnen worden. De landingen werden echter 
niet uitgevoerd bij Marseille zoals de Duitsers 
verwachtten, maar veel oostelijker op de 
kust tussen Toulon en Nice, bij de plaatsen 
Cavalaire-sur-Mer, St-Tropez en St-Raphaël. De 
geallieerde landingen waren vanaf het begin 
succesvol door beperkte Duitse tegenstand. In 
september bereikten de geallieerde eenheden 
al Dijon, in Midden Frankrijk. Daar konden ze 
contact maken met eenheden die via Norman-
dië Frankrijk waren binnen getrokken.

De bevrijding van België, Luxemburg  
en Zuid-Nederland
Legereenheden van Britten, Amerikanen, 
Canadezen, Polen en Belgen veroverden in 
september 1944 België. Het zuidelijk deel 
van Nederland werd bevrijd in de herfst van 
1944. Op 12 september trokken Amerikaanse 
eenheden Zuid-Limburg binnen. Maastricht 
werd op 14 september bevrijd. Daarna volgden 
op 17 september twee belangrijke militaire 
operaties, met als codenamen Market en 
 Garden, bedoeld om vanuit België meteen door 
te stoten tot Arnhem, met een noord-westelijk 
vervolg naar het IJsselmeer en een oostelijk 
vervolg naar het Duitse Ruhrgebied. (afb. 28)
Operatie Market was een luchtlandingsoperatie 
bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem, bedoeld 
om de bruggen over Maas, Waal en Rijn te be-
zetten voor de grondtroepen die zouden volgen 
(operatie Garden). De belangrijke Rijnbrug bij 
Arnhem kon echter niet worden veroverd. De 
twee operaties duurden tot 25 september en 
eindigden in een nederlaag van de geallieerden 
bij Arnhem. Zuidelijk Nederland tot de Rijn, 
inclusief de regio’s Nijmegen en Elst werden 
bevrijd, maar het gebied ten noorden van de 
grote rivieren voorlopig niet. 

De winnende artikelen bij de Filatelie Verenigingsbladprijzen 
worden, met toestemming van de auteurs, in Filatelie volledig 
opgenomen. Dit artikel werd gepubliceerd in Notities nr. 47 (2013) 
van de Nederlandse Academie voor Filatelie. Hieronder deel 4.
door Kees de Baar en Kees Adema RDP

Verbroken postverbindingen als gevolg   
van militaire operaties in Europa [4]

nederland tijdens wereldoorlog ii

Afb. 28 Kaart van het oorlogsgebied, aan de grens tussen 
Nederland en België, met de geplande aanval op de Rijnbrug bij 
Arnhem en de doorstoot naar Duitsland. Linksonder het gebied 
waar de Schelde als toevoer tot Antwerpen vrij gemaakt moest 
worden met de daaraan verbonden bevrijding van het zuid
westen van Nederland (bron Wikipedia).



JULI/AUGUSTUS 2015 FILATELIE 453

Afb. 26 AmsterdamZuid, 281943, gecensureerde brief naar San Remo in Italië, 
met Duits stempel voor terugzending. (verz. A. v.d. Linden).

Afb. 27 ’s Gravenhage, 2381944, naar Vincennes bij Parijs, twee dagen voor de 
bevrijding van Parijs. Censuur van Keulen en vermoedelijk ook retourstempel van 
Keulen (verz. A. v.d. Linden).

Afb. 29 en 
30 Utrecht  
Maastricht, 
1691944 
met retour
stempel en 
Maastricht 
 Arnhem, 
2091944  
met speci
fieke retour
strook (verz. 
K. Adema).

Afb. 31 Apeldoorn, 2481944, naar Luik in België. Geschreven retouraanduiding 
(verz. A. v.d. Linden).

Afb. 32 IJzendijke, 8111944. Briefkaart naar Arnhem, met strookje‘terug afzender 
postverbinding met bezet gebied niet mogelijk’. Censuurstempel Eindhoven, met censor
nummer 2058 en tekst ‘Nederland Gezien door den censuurdienst’. (verz. A. v.d. Linden).

De postverbinding met het oorlogsgebied 
was verbroken vanaf 17 september. De brief 
van Utrecht naar Maastricht (afb. 29+30) is 
gedateerd 16 september 1944, de dag voor het 
begin van Operatie Market-Garden. Maastricht 
was bevrijd maar nog niet bereikbaar en dus 
werd de brief terug gezonden. Dezelfde situatie 
gold ook voor de kaart van Maastricht naar 
Arnhem (zie afb. 3o).
Het postverkeer van Nederland met België 
werd onderbroken vanaf begin september 

1944 tot 25 januari 1945. De Belgische dienst-
order nr. 5 van 2 februari geeft de volgende 
informatie: 
‘De postdienst beperkt tot het wisselen van 
gewone niet-geïllustreerde postkaarten is 
thans toegelaten tussen de vrije postzone van 
ons grondgebied en de zone van Nederland 
waar het binnenlands postverkeer werd hervat. 
Deze laatste zone omvat het deel van Zeeland 
gelegen ten zuiden van de Westerschelde, 
alsmede de strook gelegen tussen de Belgi-

sche grens en een lijn lopende over Zundert, 
Etten-Leur, Wagenberg, Oosterhout, Kaats-
heuvel, Helvoort, Veghel, Deurne, Griendsveen, 
Neerkant, Weert en Stramproy, met inbegrip 
dezer lokaliteiten’. (afb. 31)

De slag om de Schelde
Nu de snelle doorstoot via Arnhem naar het 
Duitse Ruhrgebied was mislukt, was het voor 
de geallieerden belangrijk de lange aanvoerlij-
nen te verkorten. Daarvoor was de haven van 
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Antwerpen nodig. De monding van de Schelde 
werd echter nog gecontroleerd door Duitse 
eenheden bij Woensdrecht, Breskens, op Wal-
cheren en Zuid-Beveland. Allereerst werd vanaf 
12 september 1944 een operatie uitgevoerd 
onder de codenaam Operatie Switchback om 
de zuidelijke (Zeeuws-Vlaamse) oever van de 
Schelde te beveiligen. Dat gebeurde vooral 
door Canadese en Poolse troepen. De Duitsers 
zorgden voor heftige tegenstand, zodat het 
tot 3 november duurde voordat alle gestelde 
doelen bereikt waren. 

Het particuliere postverkeer werd in de bevrijde 
gebieden geheel stilgelegd in september 1944. 
Het interlokaal postverkeer bleef onderbroken 
tot 18 december 1944. Toen werd in een aantal 
postressorten het interlokaal postvervoer 
opengesteld voor briefkaarten en brieven tot 
20 gram. Die postressorten lagen in de regio 
Eindhoven-Tilburg en in Zeeuws-Vlaanderen. In 
de regio Eindhoven waren dat de postressorten 
Eindhoven, Tilburg, Boxtel, Geldrop, Oister-
wijk, Schijndel en Valkenswaard, in Zeeuws-
Vlaanderen de ressorten Hulst, Axel, Breskens, 
Oostburg, Sas van Gent en Neuzen. Tussen die 
twee regio’s verliep het postverkeer via het 
postkantoor Eindhoven en het daar gevestigde 
censuurkantoor. Geleidelijk aan werd geheel 
Noord-Brabant vrij gegeven evenals Limburg. 
De postverbinding met België werd openge-
steld op 25 januari 1945.22

De briefkaart (afb. 32) is verzonden vanuit 
IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen naar Arnhem 
via het bevrijde deel van Noord-Brabant. Vol-
gens de voorschriften moesten deze poststuk-
ken via Eindhoven gezonden worden, waar het 
censuurkantoor was gevestigd. Daar is de brief-
kaart gecensureerd en terug gestuurd, omdat 
Arnhem, bezet gebied, nog niet bereikbaar was.
Zeeuws-Vlaanderen was nog niet bereikbaar 
voor post uit het niet bevrijde deel van Neder-
land, ook niet uit Zeeland ten noorden van de 
Westerschelde. Interlokaal verkeer tussen de 
postkantoren onder en boven de Schelde werd 
pas mogelijk op 22 maart 1945. (afb. 33)

Op 2 oktober werd ten noorden van Antwerpen 
een militaire operatie uitgevoerd onder de 

codenaam Vitality I. Deze was er op gericht de 
Scheldeoevers ten noorden van Antwerpen 
vrij te maken door de Duitsers tot voorbij 
Woensdrecht te verdrijven en de bevrijding van 
Zuid-Beveland via de Kreekrakdam mogelijk 
te maken. Het duurde tot 16 oktober voordat 
Woensdrecht kon worden bevrijd. De weg naar 
de Kreekrakdam lag nu open. Op 24 oktober 
werd de aanval op Zuid-Beveland via de 
Kreekrakdam ingezet. De smalle dam was 
echter goed door de Duitsers te verdedigen. De 
opmars vorderde dan ook zeer moeizaam.
Via operatie Vitality II werd op 26 oktober 
vanuit Terneuzen een landing uitgevoerd op de 
Scheldekust bij Baarland op Zuid-Beveland. 
De landing verliep zonder veel tegenstand. Op 
28 oktober maakten de gelande troepen bij 
’s Gravenpolder contact met de troepen die 
via de Kreekrakdam waren doorgebroken. De 
nog aanwezige Duitse troepen gaven zich op 
30 oktober over, Zuid-Beveland was bevrijd. 
(afb. 34)

De derde Operatie tenslotte, met codenaam 
Infatuate, moest de Duitsers uit Walcheren ver-
drijven. Ter voorbereiding van die aanval waren 
op 3, 7, 11 en 17 oktober op de zeedijken van 
Walcheren bombardementen uitgevoerd om de 
Duitse bunkerstellingen met het ver-dragend 
geschut te isoleren door het onder water zet-
ten van laaggelegen delen. De Duitsers werden 
zo gedwongen zich in hooggelegen stellingen 
terug te trekken, waardoor de afweer werd 
verzwakt. (afb. 35)
De aanval over de Sloedam begon op 30 okto-
ber. Het lukte echter niet om over deze smalle 
dam Walcheren te bereiken. De aanvallen 
liepen steeds vast op de hardnekkige Duitse 
verdediging. Op 2 november werd via het Sloe 
tenslotte een doorbraak geforceerd. Ondertus-
sen was op 1 november een landing bij Vlissin-
gen uitgevoerd vanuit Breskens, gecombineerd 
met een landing over zee bij Westkapelle vanuit 
Oostende. De gecombineerde acties hadden 
succes. Op 6 november werd Middelburg 
bevrijd, op 8 november was geheel Walcheren 
onder geallieerde controle. Na het mijnenvrij 
maken van de Schelde kon op 28 november het 
eerste konvooi Antwerpen bereiken. 

De postverbinding met het bevrijde deel van 
Zeeland ten noorden van de Westerschelde werd 
hersteld op 22 maart 1945. Alleen Schouwen-
Duiveland moest wachten tot 8 juni. De Duitse 
bezetting eindigde daar pas op 5 mei 1945.23 
(afb. 36)

De verbinding tussen het bevrijde en het 
bezette gebied van Nederland bleef verbroken. 
Ook waren er in het bezette gebied problemen 
met het postvervoer. Na de spoorwegstaking 
van september 1944 stopte daar alle trein- en 
busverkeer. De PTT kon ook zijn bestelwagens 
niet meer gebruiken. Alleen het Rode Kruis 
beschikte nog over auto’s en deze werden nu 
ingezet om privé-post te vervoeren. Toen de 
Duitsers dit te weten kwamen werd ook dat 
vervoer in oktober verboden. 
De briefkaart van Groningen naar Venlo is een 
voorbeeld van een poststuk dat het Rode Kruis 
heeft geprobeerd mee te nemen, maar dat werd 
opgehouden en geretourneerd. (afb. 37)

De bevrijding van noordelijk en 
westelijk Nederland
Het mislukken van de geallieerde pogingen bij 
Arnhem een doorbraak te forceren naar het 
noordelijk deel van Nederland had als gevolg 
het voortduren van de bezetting voor enkele 
maanden. De oorlog werd allereerst voortgezet 
in Duitsland. De geallieerden waren het Rijnland 
binnen getrokken en veroverden begin maart 
1945 de belangrijke Rijnbrug bij Remagen. Dat 
betekende een doorbraak, omdat nu de weg vrij 
was voor de verovering van geheel Duitsland. 
De Brits-Canadese eenheden bogen daarna af 
voor de verovering van Noord-Oost Nederland. 
Eind maart werden de Duitse bezettingstroepen 
achteruit gedreven of tot overgave gedwongen, 
eindigend met de verovering van Groningen 
begin april 1945. Op 4 mei 1945 gaven de Duitse 
troepen in Nederland zich onvoorwaardelijk 
over. De geallieerde troepen konden West-Ne-
derland ongehinderd binnen trekken. Duitsland 
capituleerde officieel op 5 mei.

Op 25 januari 1945 werd het buitenlandse 
particuliere postverkeer voor briefkaarten weer 
mogelijk uit de bevrijde gebieden in Nederland, 

Afb.33 Utrecht, 
3111944. 
Envelop naar 
Biervliet, met 
potloodaante
kening ‘Retour 
onbereikbaar’. 
(verz. A. v.d. 
Linden).

Afb, 34 UtrechtStation, 12101944. Brief naar Kapelle op Zuid
Beveland met retourstempel ‘VERBINGDING VERBROKEN RETOUR 
AFZENDER’. (ex. verz. J. Hintzen).
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waarin het interlokaal postverkeer reeds was 
opengesteld. Dit betrof het postverkeer met de 
niet bezette gebieden van de Nederlandse ko-
loniën en bezittingen, de Verenigde Staten en 
bezittingen, Groot-Brittannnië, Noord-Ierland, 
de Dominions, Mandaatgebieden en bezittin-
gen, Frankrijk met koloniën en bezittingen, en 
België met koloniën en bezittingen. Luxemburg 
werd op 27 april aan deze lijst toegevoegd, 
maar kon al op 17 april bereikt worden.24

In april 1945 volgde het openstellen van 
de postverbindingen met Noord- en Oost-
Nederland, half mei volgde geleidelijk de rest 
van Nederland. Op 6 mei werden de postverbin-
dingen met alle neutrale landen hersteld. Voor 
een aantal landen of gebieden werd de opening 
van de postverbindingen vertraagd om allerlei 
redenen. Dat betrof Nederlands-Indië (1-10-
1945), Tsjecho-Slowakije (half november 1945), 
Hongarije (21-11-1945) en Albanië (12-12-1945). 

De bezetting van Duitsland,  
Oostenrijk en Japan
Vanuit het oosten trokken de Sovjet troepen 
eind 1944 richting Duitsland. In januari 1945 
werd Warschau (Polen) bevrijd. In maart 
1945 veroverden de geallieerden Keulen. 
In april 1945 bereikten de Sovjets Berlijn 
en de  Amerikanen Neurenberg. Duitsland 
capituleerde begin mei 1945. Nu begon de 
bezettingsperiode voor zowel Duitsland als 
Oostenrijk. Japan capituleerde op 2 septem-

ber en overkwam hetzelfde.
De postverbinding met Oostenrijk en Duits-
land werd verbroken van begin januari 1945 
tot respectievelijk 24-1-1946 en 1-4-1946. 
 Japan was weer vanaf 30-12-1946 bereik-
baar.25 (afb. 38)

Noten
1. Het Heilige Roomse Rijk was voor Hitler het Eerste Duitse Rijk, het 
Tweede Duitse Rijk werd bestuurd door Keizer Wilhelm. Hijzelf was 
staatshoofd van het Derde Rijk.
2. De Verenigde Staten verklaarden zich op 5-9-1939 neutraal, terwijl 
Canada het voorbeeld van moederland Engeland volgde en op 10-9-
1939 Duitsland de oorlog verklaarde. 
3. P.T.T-Nieuws, nr. 5 maart 1940, blz. 96. 
4. Het vlagstempel werd in het voorjaar van 1940 geplaatst. De Duitse 
inval kwam zo onverwacht, dat op enkele kantoren vergeten werd de 
vlag uit de stempelmachine te verwijderen (Van Doorn,1981 blz. 59).
5. PTT-Verslag, 1940, blz.8; Overzicht internationale postverbindingen 
(1940-1943) in PTT-Verslag, 1945/46, blz. 12; Diensttelegrammen van 
27 en 29 mei 1940.
 6. Auteur Kees Adema heeft als purser op het M.S. Oranje gewerkt.
7. PTT-Verslag, 1940, blz.8.
8. PTT-Verslag, 1940, blz.8; H. 353bis, pakketpost vermelding van 
Eupen en Malmedy..
9. P.T.T-Nieuws nr. 12 september 1940, blz. 198 en Wikipedia. 
10. Van Gansberghe, blz. 9 en 46.
11. Overzicht Crisismaatregelen, mei 1941, blz. 12, met aanvullingen; 
Drukker, blz. 125; Van Gansberghe, blz. 50-52.
12. Aanvullingen bij het Overzicht Crisismaatregelen, juni 1941.
13. Briefkaarttelegram nr. 15812, d.d. 17 juni 1941.
14. Overzicht verbindingen met buiten-Europese landen op blz. 274, 
als bijlage VIII opgenomen in het boek van Drukker, ontleend aan het 
PTT-Verslag 1945/46.
15. Circulaire P 1799, d.d. 27-1-1943.
16. Aitink, blz. 219 e.v.
17. PTT-Verslag, 1942, blz.6 en 7; Aitink, blz.231. 
18. Ned. Maandblad voor Philatelie, nr. 3 1943 blz. 46; PTT-Verslag 
1943/1944.

Afb. 35 UtrechtStation, 6101944. Envelop naar Zoutelande, retour naar Utrecht met 
stempel ‘Terug afzender wegens verbroken postverbinding’. (ex. verz. J. Hintzen).

Afb. 36 UtrechtStation, 6101944. Envelop naar Haamstede op SchouwenDuiveland 
met stempel ‘VERBINGDING VERBROKEN RETOUR AFZENDER’. ( verz. E. Petrusma).

Afb. 37 Briefkaart van 
Groningen naar Venlo, 
27101944 met 
stempel PER ROODE 
KRUISAUTO en 
stempel ‘Terug afzen
der wegens verbroken 
postverbinding’ (verz. 
K. Adema).

Afb. 38 Utrecht, 255
1945, naar Wüstwil
lenroth in Duitsland, 
met een algemene 
retourstrook (verz.  
A. van der Linden).

19. P.T.T-Nieuws nr. 2, november 1943, blz. 8.
20. P.T.T-Nieuws nr. 4, januari 1944, blz. 31.
21. De dag erna, 5 september, staat bekend als Dolle Dinsdag toen geruch-
ten door bezet Holland vlogen dat de bevrijding nabij was.
22. Drukker, blz. 193; Sandberg, blz. 166-167.
23. Hintzen, blz. 25.
24. P.T. en T. Brief 430/827/2 van 19 januari 1945. Drukker, blz. 223-233.
25. Drukker, blz. 232; Dienstorder H.71 e.v.
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ezbekistan, als vrije natie geboren 
in 1991, na de val van de Berlijnse 
muur. Gaat u met mij mee? Als 
westerling kun je wel eens belanden 

in een dorpje op het platte land. Zodra je daar 
arriveert, wordt je begroet door de dorpelin-
gen. En, of je nu wilt of niet, je wordt door de 
dorpsoudste bij hem thuis uitgenodigd. Dat is 
nu eenmaal gebruikelijk. (afb. 3)

Schapenkop
Daar zit je dan in kleermakerszit op een kleed, 
aangestaard door de notabelen van het dorp. 
De vrouwen in de keuken druk in de weer. Je 
krijgt het eerste glaasje wodka. Al vrij snel 
verschijnt de lunch. Schalen met Pilav rijst. 
Pilav, het volksvoedsel is een gerecht waarin 
schapenvlees zit. Het is erg vet, want men bakt 
het vlees in sterk geurende katoenzaadolie. En 
helaas, onze verwende westerse maag is niet 
ingesteld op de geur die opstijgt. Als eregast 
staat je nog een volgende traktatie te wachten. 
Daar komt het al binnen. Een schapenkop op 
een zilveren schaal. De eregast uit het westen 
krijgt door de gastheer het aller lekkerste aan-
gereikt. En wat dan wel?? Een van de ogen van 
het schaap. Iets kleiner dan een pingpong bal. 
Probeer het eens. In zo’n geval kun je maar 
beter nog een glaasje wodka nemen…

Zijderoute
Oezbekistan, desalniettemin een bijzonder 
land. Een land dat stamt uit de tijd van de zij-
deroute. Samarkant (afb. 4), Bukhara (afb. 5) 
en Tashkent zijn de bekende namen van de 
karavaan-pleisterplaatsen voor de kamelen-
routes die zijde en andere oosterse waren 
vervoerden. Wie oosterse tapijten koopt, weet 

Moeilijk om postzegels te verzamelen 
van oudere landen, want hoe 
krijg je je verzameling compleet? 
Waarom dan niet beginnen met het 
verzamelen van een jong land zoals 
Oezbekistan? (afb. 1+2)
door John Driessen

O

Oezbekistan, een jong postzegelland
dat bijvoorbeeld tapijten uit Bokhara wereld-
beroemd zijn. 

Aralmeer
Oezbekistan, ingesloten door land aan alle 
zijden. Maar toch heeft Oezbekistan een 
heuse zee. Namelijk het Aralmeer. Inderdaad, 
je kijkt op de kaart en je ziet een klein blauw 
vlekje. Maar in werkelijkheid is het  Aralmeer 
een heuse zee. Met een oppervlak zo groot als 
Nederland. Gelijktijdig echter is Oezbekistan 
een bezitter van een der grootste ecologische 
rampen ter wereld. 

Katoen
Wat is er aan de hand? Die grote zee meet nu 
nog slechts 1/3 van haar oorspronkelijk water-
oppervlak. Hoe dat komt? In het Aralmeer 
monden twee rivieren uit. De Amu Darya en 
de Syr Darya. Twee rivieren die ontspruiten in 
de Himalaya. Beide rivieren stromen uit in het 
Aralmeer. Echter ten tijde van het communis-
tische bewind van Nikita Chroesjtjov werd de 
zweep over Oezbekistan gelegd. De katoen-
productie (afb. 6) moest omhoog. Katoen 
voor de uniformen voor de Russische soldaat. 
Zo bevolen zo gedaan. Het land werd extra 
geïrrigeerd en pesticiden werden gebruikt om 
de katoenoogst te laten lukken. Wat was het 
desastreuze gevolg? Teveel water werd uit de 
rivieren afgetapt. De afvoer van beide rivieren, 
de Amu Darya en de Syr Darya, bereikte nau-
welijks nog het Aralmeer. Het meer (de zee) 
droogde op (afb. 7). En nog erger, pesticide 
druppelde door het grondwater naar de bodem 
van het Aralmeer. Het gevolg hiervan was dat 
stofstormen woeien over de dorre, drooggeval-
len bodem van het Aralmeer en over de aanlig-
gende dorpen. Met weer als gevolg een grote 
sterfte onder de bevolking, en vooral onder de 
kinderen, aan allerlei nare ziektes.

Visserij
Bovendien werd de visserij zwaar getroffen. 
De vis die nog in het Aralmeer rond zwom was 
vergiftigd door de pesticiden en niet meer 
te eten. De vissershaventjes aan de rand van 
het meer vielen droog. De waterlijn van het 

Aralmeer had zich op honderden kilometers van 
de oorspronkelijke oever van het meer terugge-
trokken. Je kunt in de voormalige vissershaven-
tjes de vistrawlers verroest en vergaan op hun 
kant zien liggen. Als een stil monument van een 
van de ergste ecologische rampen die de mens 
op zijn geweten heeft.

Dictator
Islam Karimov (afb. 8) werd de eerste president 
van Oezbekistan. Hij was een wees uit Samar-
kant. Natuurlijk nog steeds een dictator. Het lot 
nu eenmaal van vele Oostbloklanden. De vraag 
is toch steeds wel of men daar al toe is aan een  
democratie? Karimov houdt de touwtjes in han-
den en is wereldwijd bekend. Hij had contacten 
met onze voetbaltrots Vitesse. En natuurlijk 
ontmoette hij president Bill Clinton (afb. 9)!

Deltawerken
Maar, de grootste uitdaging van Oezbekistan is 
nog altijd het drama van het Aralmeer. (afb. 10) 
Een aantal Nederlandse ingenieursbureaus was 
betrokken bij het formuleren van een oplossing. 
Een groot probleem bleef daarbij het kosten-
plaatje. De oplossing zou een groot en duur pro-
ject in de trant van onze Deltawerken kunnen 
zijn. Maar of Oezbekistan dat kan financieren? 

Kanaal
In Rusland werd nog een totaal andere aanpak 
bedacht. Waarom het Aralmeer niet vullen met 
water van elders. Feitelijk een nogal megalo-
maan project. Maar, wie weet, de Rus staat voor 
niets. Dat oude plan is reeds weer uit de kast 
gehaald. Het plan behelst de aanvoer van 27 ku-
bieke kilometer water per jaar door middel van 
de aanleg van een 2500 km lang kanaal tussen 
de rivieren de Ob en Irtysh in de Russische 
Federatie en Nukus aan de Amu Darya rivier. 
Dwars door Kazachstan. Dit oude Sovietplan is 
door de toenmalige burgemeester van Moskou, 
Yuri Lukhkov en de President van Oezbekistan, 
Islam Karimov, weer nieuw leven ingeblazen. 
Bedenk wel: een kanaal met een diepte van 
16 m en 200 m breed. En 2500 km lang. We 
zijn benieuwd of dit kanaal er ook daadwerkelijk 
komt. Ik houd u op de hoogte!

Afb. 3 – Oezbekistan Afb. 7  Het terugtrekkende Aral Mee



JULI/AUGUSTUS 2015 FILATELIE 457

ilatelie blijft een fantastische 
manier om op eigen wijze de 
geschiedenis in te gaan. Zo 
kwamen wij deze brief tegen, 

waarbij door H.J.W. Leenders uit Den 
Haag een brief werd verzonden naar 
‘Mejonkvrouwe Lo Hannik’ die op 
het adres van ‘’drs S. Hannik, arts’ 
verbleef (afb. 1). Als frankering werd 
de ongeperforeerde 10 cent Bont-
kraagzegel gebruikt, welke zegel door 
Controleur J.C. Pull in januari 1923 
was bedacht en door P&T was uitge-
geven. Pull wilde daarmee aangeven 
welke ernstige gevolgen de landelijke 
typografenstaking had voor de post-
zegelproductie bij P&T, hoewel dat in 
werkelijkheid niet het geval was (zie 
Handboek Postwaarden Nederland 
blz. A9-91). 
In 1931 waren de ongeperforeerde 
10-centzegels nog steeds geldig, 
zodat deze zegel op een brief als fran-
kering kon dienen. In Den Haag werd 
op 3 mei 1931 om 8 uur ‘s avonds de 
postzegel door een postambtenaar 
vernietigd. Bij aankomst van de brief 
om 7 uur ’s ochtends in Rotterdam 
werd door een andere postambtenaar 
de ongeperforeerde 10-cent Bont-
kraagzegel echter gezien als een zegel 
uitgeknipt uit een briefkaart, wat niet 
als frankering was toegestaan. De 
ambtenaar gaf met rood krijt aan dat 
de zegel ongeldig was. Aangezien het 
juiste tarief voor interlokale brieven 
ondertussen 6 cent was geworden, 
was 2 x 6 =12 cent port verschuldigd, 
zodat de ambtenaar twee portzegels 
van 1 cent en een van 10 cent op de 
brief plakte. Aangezien op de brief 
geen aantekening van ‘geweigerd’ 
of iets dergelijks staat vermeld, 
werd waarschijnlijk kort daarop, nog 

voordat de brief 
werd besteld, 
door een andere 
postambtenaar 
opgemerkt dat 
hier sprake was 
van een juiste 
frankering en 
dus van een 
onjuiste beporting. De ongeperfo-
reerde 10-centzegel was immers wel 
degelijk een geldige frankeerzegel, 
zodat er in feite sprake was van 4 cent 
overfrankering. Om die reden werd 
het portbedrag van 12 cent ‘afge-
schreven’ door middel van het ‘Nietig 
Afgeschreven’ stempel van Den Haag 
en werd de ‘T’ van Tax (port) zoveel 
mogelijk weggegomd. Mejonkvrouwe 
Lo Hannik in Rotterdam kreeg dus een 
heel bijzondere brief met afgeschre-
ven portzegels.
Wie was Mejonkvrouwe Lo Hannik 
eigenlijk? Om dit uit te vinden is 
het internet uiterst nuttig. Daar-
uit bleek dat Charlotte A. Hannik 
(afb. 2), die op het moment dat zij 
de brief ontving 8 jaar oud was, later 
kinderarts was geworden en in 1962 
een aanstelling aan het Rijksinstituut 
voor de Volksgezondheid (RIV) kreeg. 
Zij werd een autoriteit op het gebied 
van vaccinbijwerkingen bij kinderen, 
(zie verder  www.ntvg.nl/artikelen/
memoriam-chahannik). Opmerkelijk 
is dat op de brief een vignet ‘Steunt 
Het  Kinderfonds P.T.T.’ was aange-
bracht. Of dit vignet van de afzender 
afkomstig was dan wel van de post-
ambtenaar die de foutieve beporting 
had ontdekt, zal wel nooit duidelijk 
worden, maar dat Lo Hannik veel met 
kinderen op had is wel duidelijk.

Gert Holstege
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Terug naar 1931
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Afb. 1  Redt het Aral Meer, 1996, Scott nr.113

Afb. 2  De eerste postzegel, 1992, 
Princess Nadia, Scott nr.1

Afb. 4  1992, Samarkant aan de 
zijde route, Scott nr.5 

(Links) Afb. 5 
 Bukhara aan 
de zijde route, 
Scott nr.359 

 (Rechts) Afb. 6 
 2001, katoen 
verbouw, Scott 
nr.298

Afb. 8  2001, de installatie van 
Karimov, Scott nr.251

Afb. 9  2001, Karimov en Clinton, 
Scott nr 261

Afb. 10  Een Antonov dubbeldekker in de woestijn nabij het Aral Meer

https://www.ntvg.nl/artikelen/memoriam-chahannik
https://www.ntvg.nl/artikelen/memoriam-chahannik
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r deed een behoorlijk aantal Neder-
landers mee. Zeker als we daarbij 
ook ‘het filiaal’ in het Duitse Essen 
meetellen.

Inderdaad, een filiaal in Duitsland. De ruimte 
in het BDC in Islington is te beperkt om een 
FEPA tentoonstelling te houden. Vijf jaar ge-
leden had men dat opgelost door halverwege 
de tentoonstelling de inhoud van de kaders te 
voorzien van andere collecties. Dat is blijkbaar 
niet goed bevallen, hoewel de tentoonstelling 
twee maal zo lang duurde.

Motief
Op de jaarlijkse Briefmarkenmesse in Essen, 

Zo kenden we de tentoonstelling in Londen die van 13 tot en 
met 16 mei plaatsvond in het Business Design Centre. Dat de 
eigenlijke naam Europhilex was werd amper uitgedragen.
door Hans van der Horst en René Hillesum, foto’s René Hillesum

E

London 2015

de vijfentwintigste, werd de thematische 
klasse ‘van Londen’ tentoongesteld en 
beoordeeld. Uitsluitend de winnaars uit iedere 
categorie hadden recht op een plaatsje in 
Londen. Wel waren er nog motiefcollecties in 
Londen te zien in andere klasses, zoals open- 
en jeugdklasse.
De thematische tentoonstelling in Essen kreeg 
de naam ECTP. Ook hier deden Nederlanders 
mee, maar geen van alle werden ze gekwalifi-
ceerd voor Londen. (1)

Mooie hal
Het Business Design Centre (2) is een mooie, 
lichte hal. Ondanks dat, kwamen heel veel 

tentoonstellers er bekaaid van af. London 
2015 werd dan ook niet aangekondigd als 
‘tentoonstelling’ maar als ‘philatelic event’. De 
vraag is dus of de exposanten zouden hebben 
moeten klagen nu bij een groot aantal kaders 
het alleen mogelijk was om ‘bij kaarslicht’ de 
collectie te bekijken.
De handel zal zeker niet hebben geklaagd, 
want die hadden prachtig licht, waarbij veel 
daglicht, tot hun beschikking. Wellicht dat 
de plaats van de handel en de kaders beter 
omgewisseld had moeten worden. Immers, de 
handelarenstands waren ook nog voorzien van 
elektrische verlichting.
Het was een FEPA-tentoonstelling, met ‘als 
toezichthouder’ een FEPA-consultant. De 
vraag is dan ook of deze – die immers de be-
langen van de verzamelaars-exposanten zou 
hebben moeten verdedigen – niet had moeten 
ingrijpen en voldoende licht had moeten laten 
aanbrengen bij de kaders.

Impressie van een deelnemer 
Omdat ik voor het eerst als deelnemer 
had ingeschreven voor een internationale 

1. In Essen was er beduidend meer licht en ruimte 3. Een van de zalen met collecties waar wel licht was

2. Mooie, lichte hal… voor de handel
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tentoonstelling was ik toch wel benieuwd naar 
wat ik kon verwachten. Bij binnenkomt in het 
Business Design Centre viel de grote hal niet 
tegen, een soort overdekte arena uit de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw. Het was er 
in ieder geval op dag twee flink druk. Een hal 
waarin heel veel handelaren op een soort pla-
teau opgesteld stonden onder het glazen dak. 
Ook op de grote bovenring daaromheen veel 
handelaren stands, maar het was onduidelijk 
waar de verzamelingen hingen. (3) Na enig 
zoekwerk bleken die in een aanpalende zaal 
naast de grote hal te zijn gehuisvest. Helaas 
was daar een laag plafond en weinig tot heel 
weinig verlichting. De kaders stonden niet in 
één zaal, maar in een aantal met gangetjes 
verbonden zalen. Eigenlijk deed dat de inzen-
ders geen recht, want het tentoongestelde 
was van een werkelijk uitzonderlijke klasse. 
Het zal nog lang duren voordat een dergelijke 
hoeveelheid geweldige collecties weer bij el-
kaar hangt. Bij de traditionele filatelie hingen 
prachtige collecties op het gebied van de 
klassieke filatelie, met bijvoorbeeld de Penny 
Black onder andere op de eerste dag gebruikt, 

de beroemde Zwitserse uitgiften van Zurich, 
Geneve en Vaud, allemaal in veelvoud aan-
wezig van ongebruikt tot de mooist bekende 
brieven. Prachtige collecties België met eerste 
emissie, kortom te veel om op te noemen. 
Datzelfde gold voor de klasse posthistorie. 
Heel veel mooie verzamelingen met veel 
klassieke, dus voor 1900, thema’s. Naast de 
bekende Europese landen, ook collecties over 
bijvoorbeeld de vorming van het postvervoer 
in Ethiopië, Soedan of Nepal. Ook hier gold dat 
er voor de echt geïnteresseerde filatelist heel 
erg veel moois te zien was. Dat gold overigens 
ook voor de speciale categorieën, aerofilatelie, 
postwaardestukken en revenues.
 
Druk programma
Eigenlijk was de tentoonstelling, voor een in-
ternationale, erg kort. In vier dagen diende een 
behoorlijk programma afgewerkt te worden, en 
– door de krappe tijd – waren er nogal wat pro-
grammaonderdelen die op hetzelfde moment 
plaatsvonden. Er waren presentaties, lezingen, 
seminars, gespecialiseerde verenigingen die 
bijeen kwamen en diverse ontvangsten.

Zo was er een bijeenkomst van de Europese 
Academie voor Filatelie, werden er postzegels 
gesigneerd door ontwerpers, organiseerde 
Köhler/Corinphila een bijzondere rariteiten-
veiling en was er een gezamenlijke bijeen-
komst van de AIJP, de wereldorganisatie van 
filatelistische journalisten en auteurs, met de 
presentatie van het 18e deel in de serie Fakes, 
Forgeries, Experts en de presentatie van twee 
delen in de serie Edition d’Or door Köhler/
Corinphila. (4)

Mooie tentoonstelling
Gelukkig hingen niet alle kaders in het donker 
en was er volop te genieten van vele mooie 
collecties. Wel was het soms niet eenvoudig 
om iets te vinden. Een logische indeling en 
kadervolgorde leek te ontbreken. Ook waren 
de paden tussen de kaders soms wat krap 
bemeten. De ingezonden literatuur werd in 
een aparte ruimte tentoongesteld en was in 
te zien. De AIJP verleende hier haar diensten 
en had een bijzondere literatuurcatalogus 

4. Jonas Hellström uit Zweden signeert hier 
een van zijn twee delen in de serie Edition 
d’Or. Eerder was hij al aanwezig als redac
teur van de FFEboekenserie 5. De literatuurtentoonstelling werd zeer goed bezocht

6. De originele drukplaat van de PostOffice zegels van Mauritius 7. Een van de aanwezige postadministraties was die van de Faeröer. 
Als bij toeval was de stand gedecoreerd met dezelfde foto als die op 
de cover van het meinummer van Filatelie. Mevrouw Manai poseert.
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samengesteld van alle inzendingen. (5)
Behalve de reguliere wedstrijdtentoonstel-
ling waren er ook nog een aantal bijzondere 
tentoonstellingen. Te noemen valt de onlangs 
herontdekte originele drukplaat van de be-
roemde Mauritius zegels (6) en een prachtige 
presentatie van de Club de Monte-Carlo 
met de naam ‘Philatelic events that changed 
the world’ en het ‘British Postal Museum & 
Archive’.

Palmares
Het hoogtepunt van iedere tentoonstelling is 
natuurlijk de prijsuitreiking. Deze werd niet 
gehouden in het BDC maar in de Guildhall, 
in het centrum van Londen. Hoewel je als 
inzender verwacht dat je dit onderdeel van de 
tentoonstelling gratis mag bijwonen, want het 
gaat tenslotte over de ingezonden collecties, 
moest je daar bij ‘London 2015’ een toegangs-
kaart voor kopen. Daar kreeg je dan wel een 
heel leuke ontvangst in een prachtig gebouw 
met een drankje voor terug. Ook werd de aan-
kondiging gedaan door een Engelse speaker, 
die normaal voor de burgemeester en andere 
hoogwaardigheidsbekleders optrad, maar de 
ceremonie zelf beperkte zich tot het uitreiken 
van de prijzen in de categorie Groot Goud 
en daarna de Grand Prix. Leuk om bij te zijn, 
maar om een kaartje te kopen (omgerekend 
€ 35!) om andermans prijs uitgereikt te zien 
worden is voor de gemiddelde Hollander toch 
wel even wennen. 

Jurygesprekken
De volgende dag terug op de tentoonstelling 
bij de jurygesprekken natuurlijk weer veel 
van het gebruikelijke ongenoegen. Naast 
gelukkige gezichten ook weer een aantal 
deelnemers dat minder punten kreeg dan op 
een eerdere tentoonstelling en daar teleur-
gesteld over was, maar ook juryleden die zich 
onvoldoende verdiept bleken te hebben in het 
onderwerp. Jammer maar het zal altijd wel 
zo blijven. 

Handel
Dan nog maar eens bij de handel gekeken. 
Meer dan 100 handelaren waren er aanwezig, 
waaronder veel veilinghuizen en postad-
ministraties. (7) Wat opviel was de grote 
sortering en het prachtige materiaal dat zij bij 
zich hadden, maar ook, en dat moet gezegd 
worden, het andere prijspeil dat in Engeland 
gehanteerd wordt. In vergelijking met de stuk-
ken die daar verhandeld werden en de prijzen 
daarvan, is de Nederlandse filatelie maar een 
bescheiden gebeuren. 

Conclusie van de exposant
London 2015 was een prachtig evenement vol 
filatelistische hoogtepunten, dat ik zeker niet 
had willen missen, maar toch ook weer blij 
dat ik gewoon in Nederland kan verzamelen. 
Ik kijk al weer uit naar de volgende Nationale 
Tentoonstelling in Groningen en hoop dat we 
daarheen in ieder geval wat van het optimis-
tische gevoel over de filatelie dat in Londen 
aanwezig was kunnen meenemen. 

Nederlanders
Er was een behoorlijk aantal Nederlandse 
bezoekers naar Londen gekomen en, naast 
Nederlandse exposanten, waren er ook 
een aantal Nederlandse handelaren en 
veilinghouders. Er werden mooie resultaten 
behaald. (8+9)

Bakker, Sybrand: Victoria wrappers for 
newspapers ... issued and used 1869-1912, 
Stationery, 83, Vermeil
Dehé, John: A City Wall of Water, Thematic, 
90, Gold
Douwstra, Sijtze: Millions of years of nature 
encapsulated in stone, Thematic, 81, Vermeil 
Erfmann, Willem en Stuut, Egbert: Postal 
History of Surinam 1650-1975 Volumes 1&2, 
Literature, 90, Gold
Gerritsen, René: Cape of Good Hope Seated 
Hope  rectangular 1864-1898, Traditional, 85, 
Large Vermeil

Groeneveld, Jeffrey: The four Dutch Queens, 
their duty and servitude to the Netherlands, 
Thematic, 90, Gold 
Helling, N.F.: The motorcycle, nostalgia and 
use, Thematic, 88, Large Vermeil 
Limmen-Stegemeyer, E.M.A.: Illuminated 
guards on the coast, Thematic, 86, Large 
Vermeil
Toussaint, Jo: “Hier wollen wir stille stehen 
und das  Brandenburger Tor und die darauf 
 stehende Victoria betrachten (Heinrich 
Heine)”, Thematic, 82, Vermeil
Tukker, Wim: Postcards Australian States, 
Stationery, 85, Large Vermeil
van der Horst, Hans: Service suspended 
during World War II, Postal History, 83, Vermeil 
van der Vliet, Oscar: Captured on an Island, 
Revenue, 85, Large Vermeil
van der Wateren, Dick: Nepal Revenues, 
 Revenue, 88, Large Vermeil
van Duin, Jan Cees: Dutch Everyday Life, 
Thematic, 88, Large Vermeil
van Welie, Gerard: Destination Insulinde, 
Postal History, 89, Large Vermeil 
Voorbraak, Antonius: British Mail Overseas 
1840 to UPUPostal History, 80, Vermeil
Webers, Hai: Geteiltes Europa im zwanzigsten 
Jahrhundert, Thematic, 86, Large Vermeil
Wiersma, Hotze: Postmarks and Post Offices 
in the  Netherlands until 1872; Volumes 1&2, 
Literature, 90, Gold

De heren Erfmann en Stuut ontvingen tevens 
een special prize.

Buitenlandse ‘Nederland’ inzendingen
Heck, Peter: The Netherlands - Postmarks, 
from the Beginning up to 1813-14, Postal 
History, 95, Large Gold, Germany
Påhlman, Sven: Dutch West Indies: Postal 
Routes and Rates 1695-1918, Postal History, 
91, Gold, Sweden 
Wheatley, Richard: Netherlands East Indies 
Mail 1789 to 1877, Postal History, 95, Large 
Gold, United Kingdom 

8. Nico Helling poseert bij zijn collectie in Essen 9. Hans Wilderbeek (l) geeft uitleg bij zijn kaders
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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ls hekkensluiter voor 2014 
in deze rubriek aandacht 
voor de serie 175 jaar 
Spoorwegen in Nederland. 

De eerste spoorlijn van Amsterdam 
naar Haarlem werd in 1839 ge-
opend, door de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij. In het tien 
zegels rijke velletje werd aan het 
Haarlemse station één  postzegel 
gewijd aan het tegeltableau boven 
de entree van de toenmalige wacht-
kamer voor de 1e klasse. (afb. 1) 
Het tweede beeld van de zegel 
betreft de hoge stationskap die 
mooi afgebeeld staat op de kaart 
(afb. 2), gemaakt van een oude 
ansichtkaart. De particuliere spoor-
wegmaatschappijen fuseerden uit 
financiële nood later met het Staats 
Spoor tot de Nederlandse Spoor-

wegen NV, de NS. Het logo van de 
NS was vroeger het gevleugelde 
spoorwiel, dat op de zegel met de 
tienertoer afgebeeld staat. Op de 
hoofdoverkapping van Amsterdam 
CS is dit symbool enkele jaren 
geleden herplaatst, wat goed te zien 
is op de kaart. (afb. 3)

Rotterdam heeft nadrukkelijker 
aandacht gekregen met het nieuwe 
station van (afb. 4), dat in 2014 
opgeleverd werd. Het werd gekozen 
tot het beste gebouw van 2014 door 
de BNA, de branchevereniging van 
architecten(-bureaus). Juryvoor-
zitter Wim Pijbes omschreef de 
nieuwbouw als een “fantastisch ge-
bouw waarin meerdere ruimtelijke 
vraagstukken opgelost zijn en het 
vormt een grandioze entree naar 

de stad.” Een ouder Rotterdams 
symbool is ‘De Hef’, officieel de 
Koningshavenbrug, het beweeg-
bare deel van de Maasbruggen in 
de spoorlijn Breda-Rotterdam. De 
in 1927 in gebruik genomen brug 
was indertijd modern en de eerste 
hefbrug in West-Europa. Hij werd 
in 1928 beroemd door de surrea-
listische film ‘De Brug’ van cineast 
Joris Ivens over de Hef. Die sfeer 
met de scherp afgetekende brug 
tegen de lucht is wonderwel goed 
getroffen in de zegel en de kaart. 
(afb. 5) Na de oplevering van de 
Willems spoortunnel in 1993 is de 
brug buiten gebruik gesteld. De 
kaarten zijn gestempeld in Haarlem, 
 Amsterdam respectievelijk Rotter-
dam, de plaatsen waar de objecten 
zich bevinden. 

A

175 jaar spoorwegen in Nederland

De Kameel, (afb. 6) is een unieke 
trein uit 1954 voor de directie van 
de Spoorwegen. Dankzij zijn snel-
heid van 125 km/u konden er snel 
inspecties uitgevoerd worden. Op 
de rand van dezelfde zegel staat het 
‘werkpaard’ van de NS, loc 2200 
(afb. 7). Deze dieselelektrische 
loc behaalde een snelheid van 
100 km/u en is van 1995 t/m 2003 
gebruikt voor het goederenvervoer. 
Ook uit 1954 stamt NS 386 (afb. 8), 
ons algemeen bekend door zijn 
gebruik in het personenvervoer en 
zijn kenmerkende felgroene kleur. 
De moderne kleuren van de SLT, de 
Sprinter Light Train (afb. 9) geeft 
deze trein juist een lichte en snelle 
uitstraling. Stempelingen dit keer 
Utrecht waar het hoofdkantoor van 
de NS gevestigd is.
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odiva is een naam die verbasterd 
is. Het is een misleidende naam. 
De exotische klank verraadt niet 
dat de oorsprong Germaans is. De 

naam doet eerder denken aan een mediter-
rane afkomst. Schijn bedriegt. De historische 
Godiva draagt namelijk de Oud-Engelse naam 
Godgifu, een goede gift. Ze leefde in de elfde 
eeuw, in het midden van Engeland (afb. 1). 
Niet echt exotisch dus. 
Godgifu is de vrouw van graaf Leofric. 
Als graaf van Mercia is zijn macht in elfde-
eeuws Engeland aanzienlijk. Leofric is een 
van de belangrijkste adviseurs van koning 
Edward de Belijder (Edward the Confessor; 
reg. 1042-1066) (afb. 2).

De vrome Godgifu
Een Angelsaksische edelvrouw is meer dan ‘de 
vrouw van’. Juridisch is een vrouw gelijk aan 
de man. Dus als een vrouw bezittingen krijgt 
of erft, zijn het ook echt haar bezittingen. En 
Godgifu heeft bezittingen. Ze is welvarend. 

G

Vrome verleiding: de historische 
en legendarische Lady Godiva

Op verschillende plaatsen in Engeland heeft 
zij grond in haar bezit. Ook Coventry is haar 
eigendom. 
De rijkdom van het echtpaar stelt hen in de ge-
legenheid gul te zijn. De Kerk deelt mee in hun 
vrijgevigheid. Verschillende kloosters kunnen 
rekenen op hun steun. In 1043 stichten God-
gifu en Leofric een klooster in Coventry. Er zijn 
in de Vroege Middeleeuwen diverse redenen 
om zo’n eigen klooster te stichten. Allereerst is 
er in veel gevallen sprake van oprechte vroom-
heid. Daarnaast verhogen rijke geschenken de 
status van de gevers. Na de dood is het ook de 
aangewezen plaats om begraven te worden. 
De monniken bidden daarna, zo is het vaak 
vastgelegd, tot in de lengte der dagen voor het 
zielenheil van de stichters van hun klooster. 
Leofric († 1057) is in Coventry begraven, en 
vermoedelijk Godgifu ook. Haar sterfdatum is 
niet bekend. Zeker is dat deze is tussen 1066 
en 1086; mogelijk in 1067. In de bronnen die 
korte tijd na haar dood verschijnen, herdenken 
de schrijvers Godgifu. Ze prijzen haar vrijgevig-
heid en vroomheid. Ze beschrijven haar als een 
vrouw die hoog in aanzien staat in elfde-eeuws 
Engeland.

De legendarische Godiva
Of Godgifu voor haar daden nu nog herinnerd 
zou worden, valt sterk te betwijfelen. De naam 
zou alleen bij fanatieke historici herkenning 
oproepen. Het is een legende die haar voor 
de vergetelheid heeft behoed. Ze leeft voort 
als Lady Godiva. Verantwoordelijk hiervoor 
zijn twee dertiende-eeuwse monniken: Roger 
van Wendover en Matthew Paris. Zij geven een 
inkijk in het leven van Leofric en Godiva die het 
geschiedbeeld voor altijd zal bepalen. 

Denk aan een middel eeuws 
persoon. Karel de Grote. Floris V. 
Jacoba van Beieren. Welk beeld 
heb je van hen? Eén ding is 
zeker, het is niet het beeld hoe 
Karel, Floris of Jacoba er in 
werkelijkheid uitzag. Eeuwen 
nadat deze middeleeuwers 
leefden, hebben zij pas een gezicht 
gekregen. Zo’n verzonnen beeld 
kan ook aantrekkelijk zijn, zoals 
dat van Godgifu, beter bekend 
als Lady Godiva. 
door Leon Mijderwijk

Godgifu wilde Coventry bevrijden van een zware 
en vernederende verplichting. Leofric weigerde 
dit en verbood haar nog op het onderwerp 
terug te komen. Maar, door haar vrouwelijke 
koppigheid bleef ze Leofric doorzagen over 
haar verzoek. Ze onttrok het volgende antwoord 
aan hem: “Bestijg je paard. Naakt. Rijd over de 
markt van Coventry, van begin tot eind, waar de 
mensen zich hebben verzameld. Als je terug-
keert, geef ik je waarom je vroeg.”
“En als ik mezelf daartoe kan zetten, geef je me 
dan toestemming”, vroeg Godgifu nog. Leofric 
verzekerde het haar. Gravin Godgifu besteeg 
op een dag haar paard. Naakt. Ze maakte haar 
haar los dat haar hele lichaam bedekte, behalve 
haar mooie been. Toen ze terugkeerde van haar 
rit, had niemand haar gezien. Leofric verloste 
Coventry van de verplichtingen en bevestigde 
dit privilege met zijn zegel.
Hebben Roger en Matthew hun fantasie de 
vrije loop gelaten in de schrijfzaal van de abdij 
van St. Albans? Of baseerden zij zich op een 
waargebeurd verhaal? Bij die vragen sta ik 
later nog stil. Hoe dan ook, het is een mooi 
verhaal. Velen na hen vonden dat ook. Mid-
deleeuwse en vroegmoderne auteurs schreven 
de legende over en voegden naar smaak 
eigen ingrediënten toe. Godgifu werd Lady 
Godiva. Een ander schreef dat de inwoners van 
Coventry verplicht waren binnen te blijven. 
De ingrijpendste toevoeging is dat ene Tom 
de verleiding niet kan weerstaan om naar 

Afb. 1 Uitsnede kaart Angelsaksisch Engeland met plaatsen die in 
de tekst zijn genoemd.

Afb. 2 Een schip met Edward de Belijder aan boord wordt 
in 1030 door een storm naar Jersey geblazen. Het levert 
deze postzegel op. Michel, JERSEY 415 (uit serie van 6). 

Afb. 5 Schilderij van John Collier (18501934), Lady Godiva (1898).



JULI/AUGUSTUS 2015 FILATELIE 463

een naakte vrouw te staren. Hij richt zijn blik 
op Godiva. Ze is oogverblindend. Letterlijk. 
Blindheid of zelfs de dood (ook hier variëren 
schrijvers) is zijn straf. Een schrale troost is 
dat Toms onbeschaamde – en verzonnen – 
daad hem eeuwige roem brengt; een voyeur 
wordt in het Engels nog steeds Peeping Tom 
genoemd (afb. 3).

Victoriaanse schaamte
Niet alleen schrijvers maar ook beeldend 
kunstenaars hebben zich door het verhaal van 
Godiva laten inspireren. Vooral in de negen-
tiende eeuw verschijnen er tal van kunstwer-
ken waarop Godiva schittert. Het is een uiting 
van de immense interesse die er is voor de 
Middeleeuwen tijdens de Victoriaanse periode 
(1837-1901). 
Kunstenaars geven verschillende scènes uit 
de legende weer. De Londense historisch gen-
reschilder Edmund Leighton toont in 1892 de 
discussie tussen Godiva en Leofric (afb. 4).

Een ander laat haar naar het paard lopen; we 
zien haar als ze haar paard bestijgt en ook 
de dramatische scène waarin zij uitgeput 
wordt weggedragen na haar rit is vastgelegd.1 
Verreweg favoriet beeld van kunstenaars is als 
Godiva op haar paard zit. Het is een iconisch 
beeld: een naakte vrouw op een paard. Zo ico-
nisch dat de omgeving er niet toe doet. Haar 
rit voert haar onder Romaanse bogen door, 
langs middeleeuwse vakwerkhuizen of door 
een neoclassicistisch decor. Het oog richt 
zich alleen op Godiva. De historische context 
vervaagt.
Interessant is om eens goed te kijken hoe 
Godiva op haar paard zit op die negentiende-
eeuwse taferelen. Haar houding spreekt 
boekdelen. Godiva zit gebogen. Ze ondergaat 
de rit. Ze is beschaamd. Die schaamte be-
schermt haar tegen belediging en minachting. 
Het past in die tijd. Het Britse Rijk groeit uit tot 
een wereldrijk waar de zon nooit ondergaat. 
Maar terwijl Britannia rules the waves, heerst 
in huiselijke sfeer de terughoudendheid. Terug-

houdendheid in taal. Terughoudendheid in 
gebaar. De Victoriaanse moraal kenmerkt zich 
door het beheersen – of onderdrukken – van 
emoties, strikte normen van sociaal gedrag en 
seksuele onthouding. De kunstenaars slagen 
erin de naakte vrouw te de-erotiseren (afb. 5).2

Dezelfde ingetogen houding heeft ook beeld-
houwer John Thomas gekozen voor zijn Lady 
Godiva. De sierlijkheid van paard en vrouw zijn 
onovertroffen, maar wat opvalt is dat Godiva 
zich klein maakt. Ineengedoken zit (afb. 6). 

Het is het beeld van Thomas die de Coventry 
Philatelic Society kiest voor een envelop die 
zij ter ere van Lady Godiva uitgeeft in 1967. 
Op een stempel is hetzelfde beeld te zien. De 
Society dateert met een misplaatste zeker-
heid de sterfdag: 10 september 1067. In een 
begeleidend schrijven besteden de filatelisten 
ook meer regels aan de legende dan aan de 
historische Godiva. Hierbij leggen zij een di-
rect verband tussen het optreden van Godiva 
met de ontwikkeling van de stad Coventry 
(afb. 7+8).

Twintigste-eeuwse trots en erotiek
De Coventry Philatelic Society geeft duidelijk 
de voorkeur aan het negentiende-eeuwse 
boven een eigentijds beeld. In de twintigste 
eeuw heeft Godiva zich namelijk opgericht. Zij 
heeft de schaamte van zich afgeworpen. Dat 
is goed te zien aan het beeld dat in Coventry 
staat. Het bronzen beeld van William Reid Dick 
uit 1949 laat een trotse Godiva zien die zich 
toont aan haar thuisstad (afb. 9).

Een naakte vrouw die rechtop zit, biedt 
perspectief om de onmiskentelijk erotische 
lading die de legende heeft, uit te werken. 
Kunstenaars laten niet langer alles aan de ver-
beelding over. Zij bieden de moderne Peeping 
Toms iets om naar te kijken. In de – tamelijk 
onzinnige – erotische strip Maghella nodigt 
Godiva mannen zelfs uit om te kijken. Zij is 
een verleidster. En een succesvolle. Haar 

Afb.3 Vertaal 
voyeur en daar 
verschijnt 
Peeping Tom. 
Google Trans
late, geraadpleegd 
dd. 5 april 2015.

Afb. 4 Schilderij van Edmund Blair Leighton (18531922), 
Lady Godiva (1892).

Afb. 7+8 A Coventry Philatelic Society Souvenir cover, 1967. … met verantwoording voor deze uitgifte.

Afb. 6 Beeldhouwwerk van John Thomas (1813–1862), 
Lady Godiva (ca. 1860).

Afb. 9 Standbeeld van William Reid Dick (1949), Lady Godiva. 
Ansichtkaart, jaren 1950 (?).

minnaars, want het blijft niet bij kijken, worden 
niet blind, gaan ook niet dood, maar onder-
gaan wel een straf: hun geslacht verandert in 
een bloem. Tja, dat hadden de middeleeuwse 
monniken niet durven verzinnen (afb. 10).
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Godiva blijkt toch veelzijdig genoeg om niet 
alleen de mannelijke kijker te behagen. In de 
twintigste eeuw is zij juist uitgegroeid tot een 
rolmodel voor vrouwen. Haar trotse houding 
toont dat zij voor haar zaak staat. Het is 
dat aspect dat de marketingafdeling van de 
Belgische chocolademaker Godiva uitdraagt. 
Zij heeft een programma dat bijzondere 
vrouwen steunt die de geest van Lady Godiva 
belichamen door hun onbaatzuchtigheid, 
gulheid en leiderschap. Ook lees je op de 
website hoe meesterchocolatier Joseph Draps 
in 1926 aan de naam komt: “Hij zocht een 
naam voor zijn bedrijf die tijdloze waarden 
en moderne moed belichaamt – net als onze 
legendarische dame.” 3 Zal de keuze voor het 
woord ‘belichamen’ (embody) in de teksten 
toeval zijn? Of verraadt het subtiel dat de 
associatie van chocolade met verleiding toch 
niet helemaal geschuwd wordt door Godiva? 
De begeleidende teksten doen zo vermoeden: 
‘Voor iedereen zal de verleiding om te proeven 
te sterk zijn om te weerstaan (afb. 11).’ 

Vanuit het oogpunt van de filatelist is er nog 
een kunstwerk om bij stil te staan. De Neder-
landse graficus Hubert Levigne (1905-1989) 
is bekend vanwege tal van ontwerpen voor 
postzegels, waaronder Kinderzegels (1932 
en 1949), de Nationale-hulpzegels (1946) en 
de uitgiften van de historische personen Wil-
librord (1939) en Bonifatius (1954) waaraan 
in 2014 in Filatelie (nr. 2, 9 en 10) aandacht is 
besteed (afb. 12). 
In 1936 maakt Levigne een kopergravure met 
Lady Godiva als onderwerp. We zien bekende 
onderdelen van de legende: Godiva te paard 
en Peeping Tom die zijn ogen niet van haar 
af kan houden. Het landschap om hen heen 
doet eerder aan een Spaans bergdorp dan 
een middeleeuws stadje in Engeland denken. 
Bijzonder is ook het IHS-monogram op het 
huis achter Godiva. Deze verkorte versie van 
Jezus’ naam komt voor op katholieke voorwer-
pen. Levigne was rooms-katholiek; heeft ook 

typisch religieuze kunst en tal van bidprentjes 
gemaakt. Waarom hier IHS op een huis dat in 
niets lijkt op een kerk? De verklaring moet ik u 
schuldig blijven (afb. 13). 

Zonde en heiligheid
De verscheidenheid aan Godiva-voorstellingen 
is groot. En groeit verder. De bekendheid met 
de middeleeuwse herkomst of zelfs de inhoud 
van de legende vervaagt, maar het icoon 
Godiva zal zeker nog voor nieuwe verhalen en 
kunstwerken zorgen. Toekomstige kunste-
naars zullen Godiva weer een nieuw gezicht 
geven. De Amerikaanse historicus Daniel 
Donoghue (Harvard University) concludeert 
in een artikel over de beeldvorming van Lady 
Godiva terecht: “In elke periode sinds de 
dertiende eeuw is de legende opnieuw verteld 
waarbij de normen van privacy, erotiek en 
losbandigheid van die tijd terug te zien zijn.” 
Hij verklaart de populariteit van de legende 
doordat het zoveel tegenstrijdigheden in 
haar heeft, dat ieder ermee kan doen wat hij 
wil; “schandaleus maar deugdzaam, naakt 
maar ingetogen, uitdagend maar onderdanig, 
bekeken maar ook onbekeken.” “Godiva is 
een mengsel van zonde en heiligheid. Haar rit 
doet een schandaal vermoeden, maar haar 
beweegredenen zijn heroïsch.” 4

Donoghue deed uitgebreid onderzoek naar 
Godiva. Dit resulteerde in het boek: Lady 
Godiva, A literary history of the legend (2002). 
Zijn onderzoek heeft niet geleid tot enige 
overtuiging dat de legende op de werkelijkheid 
is gebaseerd. Integendeel, hij schrijft het af 
als anachronistisch. Coventry is in de elfde 
eeuw een boerengemeenschap. Het zou zich 
pas later in de Middeleeuwen ontwikkelen 
tot een welvarende en drukke stad. Als er al 
een marktplaats was, dan zou het paard wel 
een heel korte route hebben afgelegd. De 
monniken in twaalfde-eeuws Normandisch 
Engeland konden zich ook niet voorstellen dat 
een vrouw zoals de Angelsaksische Godgifu, 
land in eigen bezit heeft. De zelfstandige po-

sitie van de vrouw was snel verdwenen nadat 
de Normandiërs in 1066 de macht in Engeland 
hadden overgenomen. (afb. 14) Maar in de 
elfde eeuw was er voor Godgifu geen enkele 
reden geweest om haar man te smeken om 
lastenverlichtingen voor Coventry. Coventry 
was namelijk haar eigen bezit. Donoghue oor-
deelt dat de legende een doel diende in de tijd 
dat deze ontstond. De sleutel zit in de slotzin: 
‘Leofric verloste Coventry van de verplichtin-
gen en bevestigde dit privilege met zijn zegel’. 
Dit was het bestaansrecht van Coventry als 
stad, compleet met privileges.5 Zoals zoveel 
middeleeuwse steden zich de meest fantas-
tische bestaansmythen aanmeten om hun 
voorrechten te garanderen.
Donoghue verwijst de legende dus naar het rijk 
der fabelen. Er zijn ook verdedigers die in ieder 
geval de mogelijkheid open willen houden dat 
er een kern van waarheid in zit. Maar ook zij 
zullen erkennen dat de daden van de histori-
sche Godgifu verbleken bij de heldhaftige rit 
van de legendarische Lady Godiva. Godiva zal 
voortrijden.

Noten
1 Respectievelijk betreft dit schilderijen van (onder 
anderen): Joseph Henry Sharp, 1877; Marshall Claxton, 
1850; George Frederick Watts, 1880.
2  Daniel Donoghue, ‘Lady Godiva’, Donald Scragg en 
Carole Weinberg red., Literary appropriations of the 
Anglo-Saxons from the thirteenth to the twentieth 
century, Cambridge studies in Anglo-Saxon studies 29 
(Cambridge 2000; paperback versie 2006) 194-214, 
aldaar 205.
3 Internetbron, geraadpleegd dd. 8 april 2015.  
www.godiva.com
4 Donoghue, ‘Lady Godiva’, 199-200. 
5 Internetbron, geraadpleegd dd. 14 april 2015.  
http://harvardmagazine.com/2003/07/lady-godiva-
the-naked-tr.html
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Afb. 10 Omslag Maghella 22, Lady Godiva (197.)

Afb. 11 Envelop met logo en stempel Godiva Chocolatier. Gestempeld België, 13 oktober 2008.

Afb.12 Omslag Filatelie 9, 2014 met 
ontwerptekening van Hubert Levigne. Afb. 13 Kopergravure van Hubert Levigne, Lady Godiva (1936).

Afb. 14

http://www.godiva.com/
http://harvardmagazine.com/2003/07/lady-godiva-the-naked-tr.html
http://harvardmagazine.com/2003/07/lady-godiva-the-naked-tr.html
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Brieven schrijven
17 augustus• Nog voor de emissiedatum 
kunnen we over deze emissie al een brief 
schrijven....
In Collect 84 wordt deze emissie aangekon-
digd op diverse plaatsen. De ene keer wordt 
als emissiedatum 10 augustus vermeld, de 
andere keer 17 augustus. Wie afgaat op wat 
gedrukt staat op het postzegelvel -10 augus-
tus- komt bedrogen uit. De uitgiftedatum zal 
zijn 17 augustus. PostNL laat weten dat de 
velletjes niet overdrukt worden, dus daar staat 
een foutieve emissiedatum op vermeld.
In Collect ook een afbeelding van de beide 
FDC’s. Het zijn relatief kleine plaatjes, maar 
duidelijk is te zien dat de op de beide FDC’s 
afgebeelde postzegels niet in het vel voorko-
men. Dit is onjuist, want er zijn geen andere 
zegels gedrukt voor de FDC’s. Hiervoor zullen 
gewoon de zegels uit het vel gebruikt worden. 
Het vel bestaat uit 15 verschillende zegels, 
waarvan 10 met waarde 1, binnenland. Vijf por-
tretten van beroemde Nederlanders (Vincent 
van Gogh, Leo Vroman, Rembrandt Harmens-
zoon van Rijn, Desiderius Erasmus en Christi-
aan Huygens). Op de zegel naast die van de 
persoon een tekstfragment uit een brief van 
de briefschrijver en zijn handtekening. De vijf 

zegels aan de rechterzijde geven een fragment 
uit een originele brief weer en hebben geen 
frankeerwaarde.
Op de linker velrand een korte biografie en op 
de rechter de vindplaats van de bewuste brief.

Het vel werd ontworpen door het Bureau Kum-
mer & Herrmann uit Utrecht. 
Het velletje werd gedrukt in een oplage van 
171.000 exemplaren bij Joh. Enschedé Secu-
rity Print in Haarlem.

et is al even geleden dat we Fila puzzel 
6 afdrukten: juninummer 2014! 
We ontvingen echter weer een inte-
ressante vraag van een lezer.

Deze brief van Den Haag naar Zwitserland werd 
op 12 maart 1958 aanvankelijk gefrankeerd 
met 50 cent: 49 cent Kinderzegels 1956 + 
1 cent Van Krimpen. De Kinderzegels 1956 
waren in maart 1958 echter ongeldig.
De zegels van 2, 10 en 25 cent werden door de 
postambtenaar afgewezen (omranding met 
rood potlood + 0) en daarom niet afgestem-
peld. De zegels van 1, 5 en 7 cent (tezamen 
13 cent) werden wel afgestempeld, ’s middags 
om 4 uur.
Waarschijnlijk is de brief naar de afzender 
teruggezonden met het verzoek om 17 cent bij 
te frankeren tot het buitenlands brieftarief van 
30 cent.
Nog dezelfde dag werden die 17 cent afge-
stempeld om 11 uur ’s avonds en werd de brief 
verzonden.
Vraag: waarom werden de Kinderzegels 
van 5 en 7 cent wel geaccepteerd?

Vragen en antwoorden aan de redactie:  
Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht of  
hillesum@filatelist.com

HFilapuzzel 7
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en eeuw later waren er weer 
vreemde troepen en moest de 
koning van Leinster hulp gaan 
vragen in Engeland. Dit leidde tot 

een gedeeltelijke overname van de macht 
in Ierland door de Engelsen. In de volgende 
eeuwen kregen de Engelsen steeds meer 
macht en tenslotte beschouwden ze het 
land als een soort kolonie. In de 19e en 20e 
eeuw kwamen de Ieren meermaals in op-
stand tegen de Engelsen. De belangrijkste 
opstand vond plaats in 1916, de zoge-
noemde ‘Easter Rising’ (afb 1). De rebellen 
werden voor het grootste deel terecht 
gesteld, maar in 1922 werd Ierland alsnog 
onafhankelijk met als status een dominion 
van Groot-Brittannië. Zes  Graafschappen in 
het noorden maakten geen deel uit van de 
nieuwe staat met als reden dat ze over-

wegend protestant waren. Het gebied wordt 
foutief ‘Ulster’ genoemd, maar het Ierse 
graafschap Donegal ligt ook in Ulster en 
behoort echter tot de republiek Eire. Ook 
de term ‘Noord-Ierland’ is incorrect want 
Donegal ligt ook in het noorden van Ierland. 
Samenvattend gebruikt men voor de zes 
graafschappen de term Noord-Ierland, 
maar ook dit wordt door de republiek 
Ierland slechts oogluikend gedoogd.
Na de invoering van een regelmatige post-
verbinding in de 17e eeuw werd de post in 
Ierland op dezelfde wijze gestructureerd als 
in Engeland, Wales en Schotland. Wel werden 
de afstanden in Ierland berekend in Ierse in 
plaats van in Engelse mijlen. (1 Engelse mijl 
= 1609 m, 1 Ierse mijl is 2043 m). (1)
In 1969 brak in Noord-Ierland een opstand 
uit tussen katholieken en protestanten de 

In de bronstijd kwamen de Kelten naar Ierland, deze vestigden 
zich ook in Cornwall en Wales. Ierland werd echter nooit 
veroverd door de Romeinen en de Germanen. In het begin van 
onze jaartelling was het land opgedeeld in vier koninkrijken: 
Connaught, Leinster, Munster en Ulster. In de 11e eeuw 
trachtten de Noormannen vergeefs het eiland te veroveren.  
door Frans Hermse

E

Ierland: een verdeeld eiland, 
ook filatelistisch gezien

Afb. 4 De haven van 
 Holyhead met de aan
komst van de postboten

Afb. 2 Overzichtskaart met Ierse postwegen in 1832
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zogenomede ‘troubles’. In 2007 kwam hieraan 
een einde doordat de leider van de protes-
tanten, de Rev. Ian Paisley samen met de 
katholiek McGuinness een regering vormde.

Portoberekening
Sinds de 17e eeuw en vooral later ontwikkelde 
zich in Ierland een uitgebreid net van postwe-
gen (afb. 2) De nadruk lag op de postwegen 
van en naar de hoofdstad Dublin. Er waren 
echter ook dwarsverbindingen tussen be-
langrijke plaatsen, zogenoemde cross roads, 
bijvoorbeeld tussen Limerick en Waterford.
De posttarieven werden berekend aan de hand 
van de afgelegde afstand en wel in Ierse mijlen 
(2043 m). Het tarief gold voor een vel papier, 
ongeacht de grootte, maar als er iets ingeslo-
ten was, bijvoorbeeld een rekening, moest het 
dubbele, respectievelijk driedubbele etc. wor-

den betaald. Het te betalen bedrag werd met 
inkt op de voorkant van de brief geschreven.

De postverbindingen over de Ierse Zee
Vooral om commerciële redenen was het post-
verkeer tussen Ierland en Engeland van groot 
belang. Zo waren veel bezitters van Iers onroe-
rend goed woonachtig in Engeland. Zodoende 
was er regelmatig correspondentie tussen 
de ‘managers’ in Ierland en de eigenaren in 
Engeland (afb. 3). Verder was er natuurlijk de 
overige handelscorrespondentie en tenslotte 
brieven van familiare aard.
Er waren in principe drie postroutes: de 
noordelijke route Donaghadee-Port Patrick, de 
midden route Dublin-Holyhead en de zuide-
lijke route Waterford-Milford.
De belangrijkste postverbinding tussen 
Dublin en Londen liep via het aan de Engelse 

westkust gelegen Holyhead (afb. 4), op het 
eiland Anglesea. Vandaar voerde een postweg 
naar Londen. De haven voor het postvervoer 
aan de Ierse kant was niet altijd in Dublin maar 
bijvoorbeeld ook op het schiereiland Howth 
(afb. 5) en later in Kingstown (afb. 6), tegen-
woordig in het Iers ‘Dun Laoghaire’ genaamd. 
Voor de afstand van het postkantoor naar de 
haven werd geen port in rekening gebracht.

Stempels
Aanvankelijk werd het te betalen port op 
de brief geschreven (weinig brieven werden 
vooraf betaald) en er werden geen stempels 
gebruikt. Aan Henri Bishop, general postmas-
ter in Londen van 1660 tot 1663 (afb. 7), komt 
de eer toe de eerste datumstempels te heb-
ben ingevoerd. Hij wordt meestal afgebeeld 
met zijn schoothondje. In het datumstempel 

Afb. 1 Het uitgebrande postkantoor na de Paasopstand in 1916 Afb. 3 De postverbindingen over de Ierse Zee

Afb. 5 De haven op het schiereiland Howth bij Dublin Afb. 6 De haven van Kingstown (Dun Laoghare) bij Dublin

Afb. 7 General postmaster  
Henri Bishop 16601663

Afb. 8 Brief van Newry 
3.11.1778 via Dublin naar 
London met ‘Bishopmark’ 
NO/7 van Dublin en 11/NO 
van Londen. Het oor
spronkelijke port van 1/8 
werd door  de inspector (in 
Dublin) doorgehaald met 
een stempel in de vorm van 
een ‘inspectors crown’ en 
vervangen door 2/6 (tarief 
dubbele brief)
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stond alleen de dag en de maand (afb. 8). 
In Dublin stond de afkorting van de maand 
steeds in het bovendeel van het stempel en de 
datum beneden. In Londen kon dit wisselen.
Naast de oversteek Dublin-Holyhead-(Londen) 
kwamen er ook verbindingen tussen Waterford 
(Zuid-Ierland) en Milford en tussen Donagha-
dee (in Noord-Ierland) en Port Patrick (Schot-
land). In 1825 tenslotte kwam er een postboot 
van Dublin naar Liverpool. Voor ieder van deze 
oversteken gold een apart tarief. 
Van 1784 tot 1810 werd op brieven verzonden 
van Ierland naar Engeland in Londen een 
stempel ‘Ireland’ afgedrukt (afb. 9).
In 1808 werden in Ierland, evenals in de rest van 
Groot-Brittannië mijlstempels ingevoerd die 
de afstand tot Dublin, respectievelijk Londen 

aangaven (afb. 10). Voor brieven die niet via een 
van beide hoofdsteden werden verzonden had 
de mijlaanduiding geen nut en functioneerde 
het stempel alleen als vertrekstempel.
Met de invoering van de Uniform Fourpenny-
post in januari 1840 en op 6 mei 1840 de eerste 
postzegel, de zogeoemde penny black, kwamen 
de portberekening naar afstand en de toe-
slagen voor de overtocht te vervallen. (afb. 11) 

Ierland krijgt eigen postzegels
Na de opstand in het begin van de 20e eeuw 
kwam er een verdrag en kreeg Ierland eigen 
postzegels. In het begin bestonden deze uit 
opdrukken op Britse zegels. De opdrukken 
werden in Dublin aangebracht door de firma’s 
Dollard en Thom. De Ierse tekst betekent 

‘Voorlopige regering van Ierland’ Er bestaat een 
groot aantal varianten (afb. 12). Later kwamen 
er eigen zegels, met name met een afbeelding 
van het gehele eiland Ierland, inclusief Noord-
Ierland (!) (afb. 13).
In de zes graafschappen bleven Britse zegels 
in gebruik en er werden ook zegels uitgegeven 
voor ‘Ulster’, uiteraard met de afbeelding van 
koningin Elisabeth met daarnaast een hand 
als symbool voor het Brits gebleven deel van  
Noord-Ierland (afb. 14).
 
Literatuur
1) Great Britain: Postroads, posttowns en postal rates 
(1635-1839) A.W. Robertson
2) Postal map of Ireland for 1832, (zie 1) p. 18
3) Irish Postal History to 1840, David Feldman-William Kane
4) The story of Eire and her stamps, James A. Mackay

Afb. 9 Stempel IRELAND dat in London en Edinburg werd afgedrukt

Afb. 10 Mijlstempel Tipperary op brief naar 
Youghal, niet via Dublin, met mijstempel 100

Afb. 11 Brief van Ballycastle naar Ballymoney in de tweede maand van de introductie 
van de penny black: 30 juni 1840

Afb. 12 Twee noodopdrukken 
op Engelse zegels

Afb. 13 Herdenking van de eerste Ierse zegels 19221972

Afb. 14 
Collage 
van brief
uitknip
sels met 
Britse 
zegels, 
gebruikt 
in Noord
Ierland
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Meer dan
1650 jongens 

en meisjes  
gingen je voor!  

De postzegel club  
van JFN op internet: 
de Stamp Kids Club. 

Surf naar 
www.stampkids.nl

Z o af en toe krijgen we een berichtje uit 
Indonesie van Christie Damayanti. Zij is een 

enthousiaste verzamelaarster van Walt Disney 
en beroemdheden. Daarnaast is zij een bevlogen 
jeugdleidster die er alles aan doet om de jeugd-
filatelie in haar land te bevorderen. Onlangs deed 
ze weer mee aan een tentoonstelling. Op de foto 
zien we haar voor haar kaders staan en links zijn 
duidelijk de foto’s van leden van het Neder-
landse koninklijk huis te zien met enveloppen en 
brieven. Christie hield ook een lezing voor jonge 
verzamelaars, die aan haar lippen hingen. Na 
afloop werden ze getrakteerd op postzegels en 
enveloppen, wat de feestvreugde vergrootte. 

Een berichtje 
uit Indonesië

 

POSTHOORNde AUG.
2015

Postzegelmagazine van JEUGDFILATELIE Nederland • Jaargang 65 • Redactie: Jeffrey Groeneveld

Redactie adres:  
De Goedemeent 1,  
1447 PT Purmerend
Tel.: 0299 - 46 38 50

M.m.v: Willeke ten 
Noever Bakker, 
Amy Groeneveld, 
Marth van Herk, 
Alex Nuijten en 
Toon Oomens. 

Adreswijzigingen
Een vriendelijk ver-
zoek aan de abonnees 
van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigin-
gen, veranderingen 
in abonnementen, 
etc. graag door -
geven aan de leden -
admi nistratie van 
De Posthoorn
Aria Sprangers,
Provincialeweg  
Noord 128,  
4286 EE Almkerk,
Tel.: 0183 - 40 39 52

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

In 1979 was het precies honderd jaar geleden dat in 
Duitsland de eerste elektrische trein reed. Om dat 

te vieren werd een postzegel uitgegeven. Als je goed 
naar de postzegel kijkt, zie je dat de passagiers het 
wel naar hun zin hebben. Het was duidelijk gezellig 
om met die eerste elektrische trein te reizen. Wat 
wel vreemd is aan de postzegel is dat de trein een 
beetje klein lijkt in verhouding tot de passagiers. 
Heeft de ontwerper zijn fantasie de loop laten gaan? 
Het blijkt niet het geval te zijn. Op internet vonden 
we een foto waarop het tafereel te zien is. De ontwer-
per heeft deze foto zeker als basis gebruikt voor zijn 
postzegel. De eerste elektrische trein in Duitsland 
reed op de Handels- en Nijverheidstentoonstelling 
van Berlijn. Het was beslist geen trein waarmee je 
van de ene naar de andere stad reisde, maar toch, 
in 1879 was zelfs zo’n elektrische minitrein iets heel 
bijzonders. Je kon er een rondje van 300 meter mee 
rijden en de maximumsnelheid was 7 kilometer 
per uur. Hollend kon je hem dus aardig bijhouden. 
Tijdens de tentoonstelling maakten zo’n 90.000 
mensen een ritje met deze trein. 

De populaire Avicii is een van de 
artiesten die in Zweden een 

eigen postzegel hebben gekregen. 
Avicii, die eigenlijk Tim Bergling 
heet, is een dj en remixer. Hij werd 
over de hele wereld beroemd 
dankzij zijn nummer Bromance. 
Daarna had hij veel succes met 

nummers als Levels, Wake me up, 
Hey Brother en Addicted to you. 
Avicii werd in 1989 in Stockholm 
geboren en wordt gezien als een 
van Zwedens beste exportproduc-
ten van dit moment. Hij werkt onder 
andere samen met de Nederlandse 
dj Tiësto. 

Gezellig met de trein

Zegel 
voor 
Aviccii

T ijdens de jaarvergadering 
van JFN is Kees Mulders in 

het zonnetje gezet. Hij kreeg 
de JFN Trofee voor al het werk 
dat hij deed en doet voor JFN. 
Hij is onder andere al vele 
jaren secretaris van JFN, een 
functie die hij indertijd tijdelijk 
op zich nam. Het applaus van 
de aanwezigen maakte duide-
lijk dat iedereen het eens was 
met deze blijk van waardering. 

Trofee voor 
Kees Mulders

www.stampkids.nl
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Een idee werd geboren 
Jos Boon kon wel een heleboel van 
die kleine fotoboekjes maken, maar 
het wordt nogal prijzig als je zo 
doorgaat. Toen kwam er een idee. 
De Postzegelvereniging Monster 
vierde in 2014 het 60-jarig bestaan. 
Reden voor een bijzondere actie. Jos 
besloot een groot boek van zijn ver-
zameling te maken. Van alle dorpen 
in het ‘oude’ Westland (met Hoek 
van Holland en Loosduinen) legde 
hij de postale ontwikkeling vast.

Een catalogus 
“Ik heb als het ware een catalogus 
gemaakt van alle postale zaken die 
in het Westland gebruikt en ver-

 

i

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Vinden jullie het in de zomer 
ook te warm om te postzegelen? 
Of vinden jullie het dan juist 
leuk om je verzameling op 
orde te brengen omdat je er 
alle tijd voor hebt? Maak eens 
een foto van hoe jij de zomer 
postzegelend doorbrengt en mail 
die naar de redactie.
Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

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

Vakantie! Eindelijk tijd voor 
je Playstation, je games en 
heel misschien je verzameling. 
Daarom ga ik nu geen thema aan 
je laten zien. Ik ga je vertellen wat 
iemand anders met zijn thema 
gedaan heeft. Kijk maar mee.

Een boek als themaverzameling
Aan het woord is Jos Boon. Hij 
woont in het Westland, dat gebied 
ligt tussen Den Haag, Hoek van 
Holland en Rotterdam. In dat gebied 
liggen een aantal kleine dorpen 
die samen het Westland vormen. 
Langzaam maar zeker begon hij van 
alles te verzamelen van wat met zijn 
geboortestreek en postale zaken te 
maken heeft. 

De opzet van de verzameling 
Al vanaf het begin was duidelijk 
dat er één uitgangspunt gekozen 
moest worden, want waar begin 
je? Jos Boon koos een interessant 
gegeven: hij verzamelde alles dat uit 

het Westland verstuurd werd. Dus 
allemaal post die in het Westland 
werd gestempeld en naar adressen 
over de hele wereld verzonden werd. 
Dat is spannend!

De verzameling werd  
een fotoboek 
Ken je die fotoboeken die je op 
internet van je eigen foto’s kan 
maken? Jos Boon maakte van zijn 
verzamelde ansichtkaarten zo’n 
fotoboekje. Iedereen kon de verza-
meling bekijken en er van genieten. 
Al gauw kwam er nog een. Het is 
natuurlijk een hele leuke manier om 
je verzameling te bewaren, en weer 
eens wat anders dan een stockboek. 

Op verschillende plaatsen in Zweden zijn modellen 
geplaatst van het zonnestelsel. In Stockholm vind 

je onder andere de zon in de vorm van het grootste half-
ronde gebouw ter wereld. Het is de Ericsson Globe, die 
een diameter heeft van 110 meter. Er vinden ijshockey-
wedstrijden plaats, maar er kunnen ook concerten 
gegeven worden. In 2000 werd het Eurovisie Songfesti-
val er gehouden. 

De zon in Stockholm

Het is dit jaar precies 175 jaar geleden dat het 
Verdrag van Waitangi werd getekend. Toen de 

Engelsen in Nieuw Zeeland aankwamen, was het al 
bewoond door de Maori’s. De Engelsen maakten er 
een kolonie van. Dat  wil zeggen dat ze vonden dat 
het land eigendom was van Engeland. Ze zeiden dat 
omdat ze het land ontdekt hadden. In 1840 spraken 

de Engelsen en de Maoris’s af dat de Engelsen het 
recht kregen om land te kopen. De Maori’s werd 
beloofd dat ze het land dat ze bezaten mochten 
houden. Er ontstond een probleem toen beide par-
tijen anders over de afspraken bleken te denken. De 
Maori’s dachten namelijk dat heel Nieuw Zeeland 
van hen was. De Engelsen zeiden dat de afspraak 
alleen ging over de gebieden die al door de Maori 
bewerkt of bebouwd werden.  De rest konden ze 
dus gewoon in bezit nemen. Het meningsverschil 
duurt tot op de dag van vandaag. Hoewel de Maori’s 
de oorspronkelijk bewoners van Nieuw Zeeland zijn, 
worden ze vaak nog achtergesteld door de nazaten 
van de Engelse kolonisten. 

Een onduidelijke afspraak

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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stuurd zijn,” vertelt hij, ”en die zijn 
nu weer terug op het vertrekpunt.”
Als je door het boek bladert zie je 
ook een variatie aan poststukken, 
stempels, ansichtkaarten, briefkaar-
ten en ook geschreven brieven. Alles 
wat Jos Boon te pakken kon krijgen, 
zit er in. Veel heeft te maken met de 
producten uit de glastuinbouw waar-
door Het Westland wereldberoemd 
is geworden. De producten op de 
postzegels die door de Postzegelver-
eniging Monster worden uitgegeven 
zijn daar een mooi voorbeeld van.

Hoe kom je aan je materiaal?
“Ik heb al mijn vrienden en kennis-

sen, handelaren en veilingmeesters, 
bedrijven en winkels verteld wat ik 
zocht. Dat hielp!” vertelt hij. Al gauw 
kwamen mensen postzakken met 
enveloppen brengen, beurshande-
laren riepen hem aan als ze wat 
voor hem hadden meegenomen. 
Kortom, iedereen wist wat Jos 
Boon aan het verzamelen was en 
iedereen hielp mee.

Toen werd het een boek 
Jos Boon beperkte zich niet tot 
de beschrijving van de getoonde 
postzegels en andere poststukken. 
Hij maakte er een echte geschied-
schrijving van, en je leest in het 

Wist je dat…
...de meeste 
mensen 
denken dat 
cashewnoten 
net als pinda’s 
(oftewel aard-
noten) in de 
grond groeien? 
Maar dat is 
niet zo. De 
 cashewnoot is 
de vrucht van 
de kasjoeboom. 
En die komt 
vooral veel 
voor in het Caribisch gebied en Midden-Amerika. 
De noot zit aan de takken onder een zogenaamde 
schijnvrucht. Die oranjekleurige schijnvrucht is rijk 
aan vitamine-C en kan gewoon worden gegeten. 
Maar de noot is dan nog zeer giftig! Na de oogst 
worden de noten een tijdje met hete lucht geroos-
terd. Als de harde schil er dan is afgevallen zijn ze 
klaar om op te verpakken en…op te eten.
Toon Oomens

B ij een verzameling horen meer dan alleen 
postzegels. Er kunnen ook allerlei stempels 

en bijzondere uitgaven bij gedaan worden. 
Dat noemen we Filatelistische elementen. De 
Amerikaanse zegels die je hier ziet zijn “bij-
plakzegels”. Als er in Amerika nieuwe tarieven 
op de postzegels moesten komen, drukte men 

snel deze zegels. Die werden bij de gewone 
zegels geplakt, zodat er in ieder geval voor de 
verzending genoeg betaald was. Eerst A, toen 
B, C, D en toen F aan de beurt was drukte men 
heel snel dit witte zegeltje. Er zijn er nog meer, 
die laten we een andere keer zien.
Willeke ten Noever Bakker en Toon Oomens

boek zowel over de historie van dit 
tuindersgebied als over de postale 
geschiedenis.
Gelukkig was het boek op tijd af, 
en kon Jos Boon zijn werk aan-
bieden aan de Burgemeester van 
Westland, de heer J. van der Tak.

Tip voor de beginner
Voor iedereen die denkt: kijk, 
dat is nu eens wat voor mij, geen 
tentoonstelling in kaders maar een 
boek waar mijn hele verzameling 
in staat, heeft Jos Boon een gou-
den tip. “Houd goed je doel voor 
ogen”, zegt hij. “Er is zoveel, en je 
kan er zoveel kanten mee uit, dat 

je gauw de draad kwijt bent. Maar 
als je weet wat je wilt, verzamel je 
beter.” Misschien had je er nooit 
over gedacht om je verzameling in 
een boek uit te geven, maar het is 
een idee. Daarom vond ik het inte-
ressant om hier over te schrijven. 
En jij? Vind jij dit een goed idee en 
wil je er meer van weten? Mail mij, 
dan stuur ik je vraag door naar 
Jos Boon. Je krijgt vast antwoord.

Ik hoor het graag!

De twaalf filatelistische elementen

Vroeger geloofden de mensen dat de aarde 
het middelpunt van het zonnestelsel was. 

De wetenschapper Galileo Galilei ontdekte dat 
dit niet klopte en dat alle planeten rondom 
de zon draaien. Het duurde lang voordat men 

Galilei wilde geloven. De paus werd zelfs heel 
boos op hem en eiste dat hij zijn beweringen 
introk. Dat deed Galilei natuurlijk niet, want 
hij had het bij het rechte eind. Het gevolg was 
dat de paus de wetenschapper in de ban deed. 
Pas in 1992 kreeg Galilei officieel gelijk van de 
toenmalige paus Johannes Paulus II. De ban 
had bijna vier eeuwen geduurd. 
Het aardige is dat Galilei zijn ontdekkingen 
deed met Hollandse kijkers, Deze telescopen 
waren uitgevonden in Middelburg door Hans 
Lippershey. Op een postzegel van Bulgarije is 
mooi te zien hoe Galilei door zo’n telescoop 
naar de hemel kijkt. Een paar jaar terug gaf 
Nederland een zegel uit waarop de telescoop 
van Lippershey werd afgebeeld (NVPH 2706).

De zon als middelpunt 
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ijtuigfabriek C.A. Teulings te ’s-Her-
togenbosch (afb. 1) stuurde op 
1 februari 1879 een brief (afb. 2) aan 
F.W. van den Broek, bierbrouwer te 

Heumen (afb. 3). Heumen was in die tijd een 
middelgroot dorp met 1.350 inwoners, gele-
gen aan de Maas, onder de rook van Nijmegen.
De leesfout werd meteen gemaakt op het 
postkantoor van ’s-Hertogenbosch. Kennelijk 
las de postambtenaar Hemmen in plaats van 
Heumen. Hemmen ligt aan de Linge en is te 
vinden bij Zetten in de Betuwe. Hoewel een 
vlek, met niet meer dan 250 inwoners, genoot 
het een zekere bekendheid bij de posterijen. 
Want het beschikte over een hulppostkantoor. 
Twee bodelopen kwamen er langs, en ook 
de postrit Wageningen-Elst. Daarentegen 
moest het veel grotere Heumen het stellen 
met slechts een brievenbus. Wellicht ligt daar 
de basis van het misverstand, dat dagenlang 
hardnekkig bleef voortduren.

Tiel
In de veronderstelling dat Hemmen de plaats 
van bestemming was, ging de brief in eerste 
instantie naar Wageningen, hemelsbreed 5 km 
ten noordwesten van dit dorpje. De brief kwam 
bij het begin van de avond in Wageningen 
aan op de dag van verzending. Het lijkt voor 
de hand liggend dat hij de volgende dag zou 
worden meegegeven met de postrit van Wage-
ningen naar Elst of met de bode naar Zetten. 
Die kwamen immers beide langs Hemmen. 

R

Hemmen of Heumen? Een 
hardnekkig misverstand

Er werd echter voor gekozen hem eerst door 
te sturen naar Tiel, mogelijk omdat Hemmen 
ressorteerde onder het postkantoor van deze 
stad. Een bijkomende reden zou kunnen zijn 
dat de bode naar Zetten niet liep op zondag. 
2 Februari 1879 was namelijk een zondag.
In Tiel las men voor het eerst en terecht 
Heumen als plaats van bestemming. Mogelijk 
kende de postambtenaar ter plaatse het 
’Heumensch bier’ van F.W. van den Broek. En 
daarom ging de brief op 3 februari in de juiste 
richting naar Nijmegen. 
Daar las men blijkbaar wederom Hemmen. 
Merkwaardig, omdat toch vaker de post 
Nijmegen moet hebben aangedaan voor de 
brouwerij in Heumen, nota bene ressorterend 
onder het Nijmeegse postkantoor. 

Bierbrouwer
Het duurde nu even. Want pas drie dagen na 
aankomst in Nijmegen arriveerde de brief op 
6 februari opnieuw in Wageningen. Niet lang 
daarna zal hij zijn afgeleverd op het hulppost-
kantoor van Hemmen. Daar wist men natuurlijk 
wel beter, namelijk dat bierbrouwer F.W. van 
den Broek niet in Hemmen was te vinden. In 
afwijking van de normale regels plaatste de 
postambtenaar zijn kantoornaamstempel, als 
nieuw vertrekstempel en om duidelijk te maken 
dat Hemmen in ieder geval niet de plaats van 
bestemming was. Vermoedelijk heeft de brief 
daarna zonder dat iemand nóg een stempel 
durfde zetten de Heumense brouwerij bereikt.

Afb. 2: De brief van ‘sHertogenbosch naar Heumen is afgestempeld in ‘s Hertogenbosch (1 februari 1879 121N), Wageningen (1 feb 7A8A), Tiel (2 feb 12M8N), Nijmegen (3 feb 56N), 
Wageningen (6 feb 12M4A) en Hemmen (kantoornaamstempel).

Afb. 1: Een rijtuig vervaardigd door de fabriek van C.A. 
Teulings te ’sHertogenbosch. Dit familiebedrijf heeft 
bestaan van 1703 tot in het begin van de 20e eeuw. 
Het was de grootste wagen en rijtuigmakerij van de 
Meierij. In 1878 en 1889 nam de firma deel aan de 
Wereldtentoonstelling in Parijs, waar drie rijtuigen een 
Medaille d’Or ontvingen.

Afb. 3: Advertentie in een ’sHertogenbossche krant 
voor ‘Heumensch bier’ gebrouwen door F.W. van den 
Broek. Deze had zijn onderneming, een familiebedrijf 
dat bestond van 1814 tot 1920, uitgebouwd tot de groot
ste en modernste brouwerij van Gelderland. Behalve 
bierbrouwer was Frans van den Broek ook burge
meester van Heumen. Zijn bier werd gedronken in heel 
Nederland en werd zelfs geëxporteerd naar Hongkong 
en Java. N.B. ‘Brieven franco’.

Zoals een goede goochelaar zijn publiek kan laten zien – of juist niet kan 
laten zien - wat hij wil dat ze zien of niet zien, zo kan ook een leesfout 
van de een blijkbaar als vanzelf worden overgenomen door een ander. 
door Huber van Werkhoven
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Afb. 4: Schematische weergave van de route die de brief heeft gevolgd.

itgestrooid over het 
koloniale eilandenrijk Ne-
derlands-Indië bevonden 
zich in allerlei uithoeken 

Nederlandse bestuursambtenaren. 
Indië kende, vooral na 1900, een 
wijdvertakt netwerk van postinstel-
lingen: post-, bijpost- en hulppost-
kantoren, bestelhuizen, fungerende 
hulppostkantoren en spoorweghal-
tes met postdienst. En toch waren 
er nog negorijen (gehuchten) in de 
‘Buitenbezittingen’ (alle eilanden 
buiten Java en Madoera) versto-
ken van dat postale netwerk. En 
moest de bestuursambtenaar, 
zoals een controleur, desondanks 
zijn brieven en rapporten snel 
kunnen verzenden of ontvangen. 
Daarvoor bestond de zogenoemde 
Pos Terbang, oftewel de vliegpost. 
Spoedbrieven en pakketten werden 
vliegensvlug bezorgd door lokale 

U
Tempo doeloe 1936

estafettelopers. Zij renden met 
de stukken van de ene kampong 
naar de andere nederzetting. Zij 
verrichtten deze taak als zogeheten 
herendienst, en ontvingen daarvoor 
dus geen financiële beloning. De 
afzender voorzag het poststuk met 
hanenveren, die met lak erop wer-
den bevestigd. Soms zat er tevens 
een stukje gedroogd palmblad of 
een lucifer op. De estafetteloper 
mocht het poststuk niet nat laten 
worden of zich laten hinderen door 

vuur. Hij moest overdag (witte veer) 
en/of ‘s nachts (zwarte veer) door-
rennen. Soms echter konden barre 
weersomstandigheden zelfs een 
estafetteloper doen afremmen. 
De afgebeelde dienstbrief, met 
witte en zwarte veer, werd door 
het ‘hoofd plaatselijk bestuur’ te 
Amahai (in de Molukken, aan de 
zuidkust van het eiland Ceram) ge-
adresseerd ‘Aan den Controleur van 
Amahai, thans op tournee aan de 
Taloetihbaai’. Deze baai ligt oostelijk 
van Amahai. Aan de achterzijde van 
de envelop schreef het hoofd van de 
kustplaats Tamilaoe dat de brief op 
23 juni 1936 werd ontvangen, maar 
als gevolg van een ernstige bandjir 
(overstroming) pas op 27 juni kon 
worden doorgezonden. Op 28 juni 
kon het hoofd van Haja, nog ooste-
lijker langs de kust gelegen, op de 
envelop de ontvangst daarvan op-
schrijven. Daar, aan de Taloetihbaai, 
bevond zich blijkbaar de controleur. 
Grappig is dat op de voorzijde 

rechtsonder geschreven staat ‘z.o.z.’ 
met daaronder een rode en blauwe 
potloodstreep. Ertussenin zal wel 
als wit bedoeld zijn.
Dergelijke verenbrieven zijn al be-
kend vanaf 1835, dus ver voordat de 
postdienst in Nederlands-Indië op 
1 januari 1863 werd georganiseerd. 
Ze zijn in elk geval gevonden van de 
eilanden Sumatra, Banka, Borneo, 
Celebes en Ceram. Zelfs in Neder-
lands Nieuw-Guinea is in 1954 nog 
melding gemaakt van de ontvangst 
van een verenbrief.

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
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Dankzij ’Documentatie Postinrichtingen 1850-1906’, 
het levenswerk van Frans Blom uit 1972, is gedetail-
leerd de weg te volgen die de brief hoogstwaar-
schijnlijk heeft afgelegd (afb. 4):
1. De eerste etappe vanuit ’s-Hertogenbosch ging 
per spoor naar Utrecht, en naar Wageningen met de 
postrit Utrecht-Arnhem.
2. Vanuit Wageningen vervolgens met dezelfde 
postrit in tegengestelde richting naar Rhenen. 
Vandaar met de bode naar Tiel.
3. Daarna met de postrit naar Druten en de postrit 
Druten-Nijmegen
4. Vanuit Nijmegen met de trein naar Arnhem en 
vandaar met de diligence naar Wageningen.
5. Van Wageningen naar Hemmen met de bode 
richting Zetten.
6. Ten slotte naar Heumen: eerst via de postrit 
Wageningen-Hemmen-Elst, vervolgens de trein Elst-
Nijmegen en uiteindelijk met de bode die Heumen 
aandeed op zijn route van Nijmegen naar Mook.

Utrecht

Tiel

’s-Hertogenbosch

1A

1B

2A

3A

3B

6C

6B

6A

4A

4B

5

2B

Heumen

Nijmegen

Elst

Arnhem

Wageningen

Hemmen

Druten

Rhenen
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eze luchtvaartlijnen verbonden 
Europa met Afrika, het Midden 
Oosten, Azië en Australië. Belangrijke 
vliegvelden in Egypte die hierin een 

rol speelden waren Alexandrië en Caïro. In dit 
artikel bespreek ik de belangrijke periode van 
1938-1941.

De politieke situatie in Europa 1938-1941
De ontwikkelingen in Duitsland
Op 30 januari 1933 werd Adolf Hitler, oprichter 
en partijleider van de NSDAP (National 
Sozia lis tische Deutsche Arbeiter Partei), 
door president Hindenburg tot rijkskanselier 
benoemd. Bij de verkiezingen, die enige weken 
later werden gehouden, behaalde Hitler de 
meerderheid in de Rijksdag. (afb 1) Hij weerde 
vanaf dat moment de oppositie uit de Rijksdag 
en liet vele van zijn tegenstanders opsluiten 
in concentratiekampen op verschillende 
plaatsen in Duitsland.
Na de dood van president Hindenburg op 
2 augustus 1934 combineerde Hitler zijn ambt 
als rijkskanselier met dat van president, en 
noemde zichzelf de Führer van het Duitse rijk.
Hitler wilde Duitsland weer tot een machtige 
staat maken. Hij speelde met zijn politiek in 
op de publieke angst en gebruikte geweld om 
de macht van de nazi’s te vestigen. Hij stopte 
in oktober 1933 met het Duitse lidmaatschap 

Egypte was al voor de Tweede Wereldoorlog een belangrijk 
knooppunt van verschillende luchtvaartlijnen.
door Hans E. Aitink

D

Egypte: een belangrijk knooppunt 
van luchtvaartlijnen 1938-1941

van de Volkenbond. Zijn doel was om Duits-
land meer Lebensraum te verschaffen. Dit doel 
wilde hij bereiken met diplomatie en door een 
grote druk uit te oefenen met zijn Wehrmacht. 
Hij schuwde hierbij het geweld niet. Hij ging 
over tot een grote uitbreiding van het leger, de 
marine en de luchtmacht. In 1935 voerde hij 
ook de algemene dienstplicht in. 
Een eerste stap zette hij door de bezetting van 
het Rijnland, dat na de Eerste Wereldoorlog 
gedemobiliseerd was (afb 2). In 1936 maakte 
Hitler bekend dat hij de ondertekening door 
de Duitsers van het vredesoverleg van Ver-
sailles, van na de Eerste Wereldoorlog, introk. 
Het door hem en door vele Duitsers zo gehate 
vredesverdrag, dat mede aanleiding werd tot 
de Tweede Wereldoorlog. Op 25 november 
1936 ondertekenden Japan en Duitsland het 
Anti-Kominternpact, gericht tegen de Com-
munistische Internationale. In 1937 trad Italië 
ook tot dit pact toe.

Het probleem met de Joden
Hij beschouwde de Joden als oorzaak van 
veel rampspoed in het heden en het verleden. 
Hij voerde daarom een niemand ontziende 
Jodenvervolging in. (afb 3) Niet alleen in 
Duitsland maar ook later in de door Duitsland 
bezette landen. Hij liet concentratiekampen 
bouwen om de Joden op te sluiten en later te 

laten vergassen. Hiervan werden in Europa 
6 miljoen Joden het slachtoffer en moesten dit 
met de dood bekopen.

Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland 
In 1938 keurden de Britse en Franse staats-
lieden de Duitse bezetting van Oostenrijk, de 
zogenoemde Anschluss, goed. Op 11 maart 
1938 trokken Duitse troepen Oostenrijk 
binnen en spoedig volde de aansluiting van 
Oostenrijk bij Duitsland.

De kwestie Tsjecho-Slowakije
Inmiddels had Hitler zijn oog op Tsjecho-
Slowakije laten vallen. Tot dat land behoorde 
sinds 1919 het Sudetenland. Hierin woonden 
ongeveer drie en een half miljoen Sudeten-
Duitsers. Deze groep Duitsers wilde zelfstan-
dig worden om zich daarna aan te sluiten bij 
Duitsland. De regering van Tsjecho-Slowakije 
wilde hieraan niet toegeven en rekende op zijn 
bondgenoten Rusland en Frankrijk. Engeland 
wilde in dit conflict bemiddelen en premier 
Chamberlain reisde op 15 september 1938 
naar het adelaarsnest Berchtesgaden voor 
een bespreking met Hitler. Na dit overleg 
had een bijeenkomst plaats tussen Engelse 
en Franse ministers. Deze gaven de regering 
van Tsjecho-Slowakije de raad om die delen 
die meer dan 50 % Sudeten-Duitsers hadden 
onder Duits bestuur te brengen. Inmiddels 
was Hitler hiermee niet akkoord gegaan en 
stelde steeds meer eisen. Chamberlain vroeg 
tijd voor beraad en overleg. Op 20 september 
reisde hij naar Bad Godesberg om weer met 

1. In het partijblad ‘Völkische Beobachter’ van 2 februari 1933 
zegt Adolf Hitler –op 31 januari 1933 werd hij tot rijkskanselier 
benoemd– “Oordeel over ons na vier jaren, dan zullen de boeren 
geen ellende meer kennen en de arbeiders geen werkeloosheid.”

2. Op 2 maart 1936 marcheerden de Duitse troepen de 
gedemobiliseerde zone binnen, onder andere over de 
Rijnbrug bij Keulen.

(Rechts) 3. Vanaf het aantreden van Hitler nam hij maat
regelen tegen de Joden. Ze werden ervan beschuldigd mede 
de oorzaak te zijn van de Duitse neergang. Het begon op 
1 april 1933 met een boycot van Joodse zaken.
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Hitler te onderhandelen. Engeland en Frankrijk 
hadden de Tsjechische regering geadviseerd 
Sudetenland af te staan. Engeland en Frank-
rijk, maar ook Duitsland, zouden de onafhan-
kelijkheid van Tsjecho-Slowakije garanderen. 
Inmiddels eiste Hitler de volledige capitulatie 
en dreigde Tsjecho-Slowakije de oorlog te 
verklaren. Benito Mussolini wilde geen oorlog 
en stelde een overleg voor tussen Duitsland, 
Italië, Engeland en Frankrijk. Op 29 september 
1938 kwamen Hitler, Mussolini, Chamberlain 
en Daladier in München bijeen. (afb 4) De 
Tsjecho-Slowaakse regering en Rusland waren 
niet voor dit overleg uitgenodigd. Er werd 
besloten dat het Duitse leger de grens van 
Slowakije op 1 oktober 1939 zou overtrekken 
om de gebieden van het Sudetenland met de 
meeste Duitse inwoners te bezetten. De vier 
bij de onderhandelingen betrokken mogend-
heden zouden de nu ontstane grenzen van 
Tsjecho-Slowakije garanderen. 
Hitler hield zich niet aan zijn woord en trok op 
14 maart 1939 Tsjechië binnen en bezette dit 
deel van het land en stichtte de Duitse vazal-
staat Bohemen en Moravië. Slovakije werd op 
dat moment onafhankelijk en werd ook een 
vazalstaat van Duitsland. Het akkoord van 
München was tot een loze letter geworden.

Grenscorrecties met Polen
Hitler’s honger naar meer grondgebied voor 
Duitsland was nog niet gestild. Op 21 maart 
1939 kwam er een Duits aanbod aan Polen om 
enkele grenscorrecties te regelen. Hitler eiste 
van Polen om afstand te doen van Danzig en 
een Duitse weg aan te leggen door de corridor, 
ondanks het feit dat de Nazi’s al in 1934 een 
non-agressiepact hadden gesloten met Polen. 
Na vijf dagen sloegen de Polen het Duitse 
aanbod af. Enkele dagen later verzekerden 
de Engelsen en de Fransen dat bij een Duitse 
aanval Polen kon rekenen op Engels-Franse 
bijstand. 
Engeland had niet stilgezeten en had verdedi-
gingsverdragen met Polen, Turkije en Roeme-
nië gesloten. Tevens besloot Engeland steun 
te verlenen aan Griekenland, na de Italiaanse 
inval in Albanië. Hitler zegde het met Engeland 
gesloten vlootakkoord op en tevens het niet-
aanvalsverdrag van 1934 met Polen. 
Op 22 mei 1939 werd in Berlijn het vriend-

schaps- en Verbintenispact met Italië 
getekend. Op 6 mei was dit ‘Staalpact’ al in 
Milaan getekend. Deze naam werd aan dit pact 
gegeven door Mussolini, omdat dit verdrag 
berustte op ‘staalharde trouw’.
Er was al gedurende enige tijd overleg 
geweest tussen Engeland en Frankrijk met de 
Sovjet-Unie om te komen tot een niet-aan-
valsverdrag. Deze onderhandelingen werden 
op een bepaald moment gestaakt omdat er 
geen resultaten werden geboekt. Op 21 maart 
1939 waren er onderhandelingen begonnen 
tussen de nazi’s en de communisten over een 
niet- aanvalsverdrag. Stalin wilde zijn west-
grens veilig stellen en Hitler zijn oostgrens. 
Op 23 augustus werd in Moskou het niet-
aanvalsverdrag met de Sovjet Unie getekend 
door de ministers van Buitenlandse zaken 
van Duitsland en de Sovjet-Unie, namelijk 
Von  Ribbentrop en Molotov (afb 5).
Engeland was zeer bezorgd over de ontstane 
situatie en probeerde deze op te lossen. Op 
26 augustus arriveerde de Britse ambassa deur 
in Berlijn, Sir Neville Henderson, vanuit Berlijn 
met een vlucht van de Deutsche Luft hansa per 
Junkers Ju-52/3m, Oswald Boelcke (D-AXOS) 
in Londen met een boodschap van Hitler.
Na consultatie van de Britse regering vloog Sir 
Neville Henderson op 28 augustus 1939 met 
instructies van de Britse regering om 17.03 
vanaf het vliegveld Heston terug naar Berlijn. 
Hij vloog met de Lockheed L-14, G-AFGR van 
British Airways. De route van dit vliegtuig 
was vastgesteld door de Duitse autoriteiten 
en liep via Rijn–Weser-Emsland, de autobaan 
Hannover–Braunschweig–Magdeburg-Bran-
denburg en verder de autobaan naar Berlijn 
volgend, landde de Lockheed L-14 op het 
vliegveld Tempelhof in Berlijn. De maximum 
hoogte voor deze vlucht was vastgesteld op 
500 meter. De Britse ambassadeur bereikte 
Berlijn om 20.30 uur (afb 6). Ondanks alle 
inspanningen van de Britse regering om de 
vrede te bewaren, vielen op 1 september 1939 
de Duitsers Polen binnen. Op 3 september om 
11.00 uur ’s morgens verklaarde Engeland aan 
Duitsland de oorlog. Op dat moment was nog 
steeds geen antwoord van Hitler gekomen 
op het Britse ultimatum. Op dezelfde dag 
verklaarde ook Frankrijk, dat het land in oorlog 
was met Duitsland. 

Polen bezet
Op 1 september 1939 om 4.45 uur overschre-
den de Duitse troepen de Poolse grens. Met hun 
zogenoemde Blitzkrieg wist het Duitse leger 
met steun van de Luftwaffe het zwakke en on-
getrainde Poolse leger al snel terug te dringen 
in de richting van Warschau. Op 16 september 
werd Warschau al geheel omsingeld door de 
Duitse troepen. Op 17 september vielen de 
Russische troepen over een breed front Polen 
binnen. Dit was afgesproken in een geheim 
protocol van het verdrag van Moskou tussen de 
nazi’s en de communisten. De Russen trokken 
snel op in westelijk richting en spoedig daarna 
ontmoetten Duitse en Russische officieren 
elkaar bij Brest-Litowsk. De Polen weigerden 
Warschau over te geven. Door hevige Duitse 
luchtbombardementen werd een deel van 
de prachtige stad veranderd in een ruïne. Op 
27 september gaf Warschau zich over (afb 7).
Reeds op 23 september 1939 werd het Duits/
Russisch grens- en vriendschapsverdrag 
gesloten. Op 28 september werden de nieuwe 
grenzen tussen Duitsland en de Sovjet-Unie 
vastgesteld. 
In de periode hierna bleef het lange tijd stil 
aan de Engelse en Franse grenzen, alleen op 
zee waren wat meer activiteiten. Nederland 
en België hadden zich meteen na 1 september 
neutraal verklaard.

Duitse inval in Denemarken en Noorwegen
Op 9 april 1940 begon de Duitse overval op 
Denemarken en dit land werd al snel onder de 

4. Op 23 september 1939 sloten de vier mogendheden 
Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland een overeen komst 
om het Sudetenland, een deel van TsjechoSlowakije 
aan Duitsland toe te wijzen. Dit zou, volgens Hitler, zijn 
laatste eis tot gebiedsuitbreiding zijn. Op de foto staan na 
de  ondertekening van de overeenkomst, van links naar 
rechts, Chamberlain, Daladier, Hitler en Mussolini.

5. Op 23 augustus 1939 werd in Moskou het Hitler– 
Stalin pact gesloten, waarbij Polen werd verdeeld door 
Duitsland en Rusland. Molotov, de Russische minister 
van Buitenlandse Zaken tekent het pact. Pal achter 
hem staat Von Ribbentrop, de Duitse minister van 
Buitenlandse zaken.

6. De Engelse ambas
sa deur in Berlijn, Sir 
Neville Henderson, 
verlaat het Duitse 
ministerie van Buiten

landse Zaken in Berlijn 
op 3 september 1939. 
Hij onderhandelde 
tevergeefs met de 
Duitse minister van 
Buiten landse Zaken om 
de vrede met Polen te 
bewaren. Op 1 september 
1939 vielen de Duitse 
troepen dit land binnen. 
Op 3 september 1939 
verklaarden Groot 
Brittannië en Frankrijk 
de oorlog aan Duitsland.

7. Na een heftige strijd, die bijna vier weken duurde en een 
aantal bombardementen, trokken de Duitse troepen Warschau, 
de hoofdstad van Polen binnen.
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10. Aangete
kende briefkaart, 
verzonden met de 
tweede proefvlucht 
naar Indië v.v. 
van Amsterdam 
naar Batavia op 
1 oktober 1927. 
De tocht verliep 
voorspoedig met de 
Fokker FVII a/3m, 
de Postduif, die op 
10 oktober 1927 in 
Batavia aankwam. 
Het toestel was 
uitgerust met drie 
standaard Siddeley 
Lynx motoren. Er 
werden verder vier 
extra brandstof
tanks en twee 

olietanks in de romp geïnstalleerd. De gezagvoerder was 1e luitenant vlieger G.A.Koppen, de tweede vlieger G.M.H. 
Frijns en de boordwerktuigkundige S.Ellema. Op de kaart staat het speciale stempel: ‘POSTVLUCHT  NEDERLAND – 
NED.INDIË * AMSTERDAM *. – 1 OCT. 27.’.  Het tarief bestond uit het porto van 5 cent (briefkaart) + het aanteken
recht van 10 cent + het luchtrecht van 250 cent = 265 cent (overgefrankeerd met 7 ½ cent). 

voet gelopen. De Deense verdediging was erg 
slecht te noemen. De Deense regering had 
een sterke bewapening niet nodig geacht. Op 
dezelfde dag werden op zes plaatsen door de 
Duitsers in Noorwegen landingen uitgevoerd 
(afb 8). De Noren verdedigden zich hevig en 
er ontstond een zware strijd met de Duitse 
troepen. De Noren werden bijgestaan door 
delen van de Britse vloot en de luchtmacht. Er 
werden ook Britse troepen in Noorwegen aan 
land gezet. De hevige strijd verliep uiteindelijk 
in het voordeel van de Duitsers en op 8 juni 
1939 was de evacuatie van 24.000 Engelse, 
Poolse en Franse militairen vanuit Noorwegen 
naar Engeland voltooid. Op 10 juni 1940 gaven 
de Noorse troepen zich na een hevige strijd 
van twee maanden over. 

De Duitse inval in Nederland, België, 
Luxemburg en Frankrijk
In de nacht van 9 op 10 mei 1940 vielen de 
Duitse legers, Nederland, België, Luxemburg 
en Frankrijk binnen. Het waren zeer heftige 
gevechten, waarbij Duitse luchtlandingstroe-
pen, de luchtmacht en tanks een zeer grote 
rol speelden. De Engelsen hadden al in de 
herfst van 1939 een groot expeditieleger, dat 
deelnam aan de hevige strijd, naar Frankrijk 
gezonden. De overmacht van de Duitsers 
op het land en in de lucht was zo groot dat 
de troepen van de eerder genoemde landen 

8. De Duitse troepen, die op 9 april 1940 ’s morgens op 
verschillende plaatsen aan wal gingen in Noorwegen. 
Op de foto zijn de Duitse militaire colonnes op weg naar 
Trondheim.

zich moesten terugtrekken.
Nederland tekende op 15 mei 1940 de 
capitulatieovereenkomst en België volgde 
op 27 mei. Op 22 juni tekende Frankrijk de 
wapenstilstandsovereenkomst (afb 9) met 
de Duitsers in de spoorwagon in Compiègne, 
waar ook de wapenstilstandsovereenkomst 
tussen Frankrijk en Duitsland was getekend 
aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. 
Ongeveer 3/5 deel van Frankrijk werd door 
de Duitsers bezet en in het onbezette deel 
ontstond een vazalstaat van Duitsland. 
Het presidentschap werd uitgeoefend door 
generaal Pétain, een beroemde Franse maar-
schalk uit de Eerste Wereldoorlog.
Italië had tegen het einde van de strijd in 
Frankrijk op 10 juni 1940 de oorlog verklaard 
aan Engeland en Frankrijk . De Italiaanse 
troepen trokken Zuid-Frankrijk binnen, maar 
brachten niet veel terecht van de strijd tegen 
de Franse troepen. Op 24 juni werd door 
Frankrijk en Italië in Rome een wapenstil-
stand gesloten.
Inmiddels was op 10 mei premier Chamber-
lain afgetreden en hij werd opgevolgd door 
Winston Churchill, op dat moment de Eerste 
Lord van de admiraliteit.

De luchtlijnen via Egypte
In 1938 waren er talrijke luchtvaartmaat-
schappijen die Egypte passeerden op weg 
naar Afrika, het Midden Oosten, Azië en Aus-
tralië. Het waren de KLM, Imperial Airways, 
Air France, Ala Littoria, BOAC en de MISR 
Airlines.
In 1938 waren de gevolgen voor deze lucht-
lijnen door de politieke toestand in Europa 
nog niet zo duidelijk zichtbaar. Pas in 1939 
werden de gevolgen wat duidelijker in Europa. 
De bezetting van West-Europa in 1940 door 
Duitsland gaf nogal veel moeilijkheden 
voor de luchtlijnen door Egypte. Er hadden 
verschillende veranderingen plaats om de 
vliegtuigen de betreffende diensten te laten 
uitvoeren, waar dit mogelijk was. Sommige 

delen van de luchtlijnen moesten worden 
opgeheven, andere werden tijdelijk opgeheven 
of moesten worden omgeleid. 

De Indiëlijn van de KLM van 1938-1940 
Op 7 oktober 1919 werd de N.V. Koninklijke 
luchtvaartmaatschappij voor Nederland en 
Koloniën opgericht. Als eerste werd een proef-
dienst Amsterdam - Londen v.v. opgericht. 
Eerst werd eenmaal per dag gevlogen, maar 
al spoedig daarna werd deze omgezet in een 
geregelde dienst van tweemaal per dag. 
Op 1 oktober 1924 werd de eerste vliegtocht 
naar Nederlands-Indië uitgevoerd. Een 
tweede proefvlucht volgde op 15 juni 1927 
(10). In 1928 werden door de KLM een zestal 
proefvluchten naar Indië uitgevoerd. Deze 
hadden plaats van 13 september tot en met 
11 december 1928 (11). De resultaten waren 
bevredigend en zo werd besloten om in 1929 
een achttal proefvluchten naar Nederlands-
Indië uit te voeren van 12 september tot en 
met 12 december1929. De resultaten van deze 
vlucht waren zeer bevredigend en er werd 
door de KLM besloten om tot een definitieve 
luchtdienst naar Indië over te gaan.
Op 25 september 1930 vertrok het eerste 
vliegtuig van de geregelde 14-daagse lucht-
dienst van Schiphol naar Nederlands-Indië. 
De vlucht duurde tien dagen. Op 8 december 
1934 werd de eerste vlucht van de wekelijkse 
dienst uitgevoerd en op 12 juli 1935 de dienst 
van tweemaal per week. Op 2 oktober 1937 
vertrok de eerste vlucht van de dienst van 
driemaal per week.
In de eerste jaren werd gevlogen met de drie-
motorige Fokker F-VIIb/3m en later aangevuld 
met de Fokker F-IX, FXII en F-XVIII. Op 5 juni 
1935 werd de dienst door geheel metalen 
tweemotorige Douglas DC-2 vliegtuigen gevlo-
gen op de Indiëlijn. Vanaf 16 december werden 
de Douglas DC-3 op deze lijn ingezet. Deze 
toestellen konden meer passagiers vervoeren 
en de vluchtduur werd teruggebracht van tien 
naar zes dagen

9. Het officiële wapenstilstandverdrag van Frankrijk 
met Duitsland werd in de spoorwegwagon uit 1918 in 
het bos van Compiègne door Frankrijk en Duitsland ge
tekend. Op de foto ziet u de Franse generaal Hunzinger, 
die het verdrag tekent.
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Nog geen problemen 
Wel kampte de KLM van eind 1937 tot begin 
1938 met technische problemen aan de 
vliegtuigen op de Indiëlijn, waardoor verschil-
lende vluchten te laat aankwamen. Deze 
problemen deden zich ook voor in de periode 
november/december 1938.
Het aantal passagiers steeg in de jaren 1937, 
1938 en 1939 zeer snel, namelijk van 3.897 
tot 6.156 personen. In het derde en vierde 
kwartaal van 1938 begon het passagiers-
aantal sterk te verhogen en kon voor velen 
de passageaanvraag niet worden ingewilligd 
(12).

Plan voor het inzetten van verdichtings-
machine naar Karachi
De directie van de KLM schreef op 2 augus-
tus 1939 aan de minister van Waterstaat een 
brief, waarin werd voorgesteld om een extra 
DC-3 in te zetten om het sterk verhoogde 
passagiersaanbod voor het derde en vierde 
kwartaal van 1939 op te kunnen vangen. De 
KLM verwachtte vooral in het vierde kwartaal 
van 1939 een sterke verhoging, vanwege de 
overbelasting van de vliegboten van Imperial 
Airways op Australië-route, die grote hoeveel-
heden kerstpost moeten vervoeren. Een deel 
van haar passagiers zouden daardoor naar 
de KLM afvloeien.
Het voorstel was om op zaterdagmorgen 
een zogenoemde verdichtingsmachine in 
te zetten, gelijktijdig met de DC-3 van de 
wekelijkse dienst tussen Amsterdam en 
Karachi. Een verdichtingsmachine was een 
DC-3, die extra werd ingezet op de Indiëlijn 
van Amsterdam naar Karachi in Brits-Indië, 
om vooral zoveel mogelijk Britse passagiers 
te kunnen vervoeren. Dit toestel werd alleen 
voor het passagiersvervoer gebruikt. 
Op 10 augustus 1939 deelde de minister 
van waterstaat aan de directie van de KLM 
mee, dat hij geen bezwaren had tegen een 
proefneming met een verdichtingsmachine 
op de Indiëroute van de KLM tussen Amster-
dam en Karachi. Verder had de minister van 
waterstaat, middels een nota, de minister 
van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld 
van deze kwestie (13).
Aan de uitvoering van deze plannen is men 
helaas niet meer toegekomen, ten gevolge 
van het uitbraken van de Tweede Wereld-
oorlog.

Vluchten eerste helft 1939
Gedurende de eerste helft van 1939 konden 
de vluchten veilig en zonder veel storingen 
worden uitgevoerd via Alexandrië in Egypte. 
Van 1930 tot en met 1935 vloog de KLM op 
de Indiëlijn via Caïro in Egypte. Van 1936 tot 
10 juni 1940 vloog de KLM op de Indiëlijn via 
Alexandrië over Egypte.
De winterroute van de Indiëlijn was in 1939 
van Amsterdam – Leipzig (Duitsland) – 
Budapest (Hongarije) – Athene (Grieken-
land) – Rhodos - Alexandrië (Egypte) – Lydda 
(Palestina) – Bagdad (Irak) – Jask (Iran) 
– Karachi (Brits-Indië) – Jodhpur – Allaha-

11. Aangetekende 
luchtpostbrief van 
Noordwijkerhout 
(1012 1928) via Ban
doeng (30121928), 
Baron (211929) naar 
Sepand (211929) 
ging. De brief vloog met 
de zesde proefvlucht in 
1928 met de driemoto
rige Fokker FVIIb/3m 
met als gezagvoerder 
G.M.H.Frijns, tweede 
vlieger J.J.E.Duimelaar 
en boordwerktuigkun
dige C.A.Bruynestein. 
Het tarief bestond uit 
het porto van 10 cent 
(020gr) + het aante
kenrecht van 10 cent 
+ het voorrangsrecht 
van 40 cent + het 
luchtrecht van 75 cent= 
140 cent. 

12. Luchtpostbrief van 
SidiBaber (132
1938) in Egypte via 
Alexandrië (132
1938) naar Amster
dam (1521938). 
Vertrek uit Batavia 
op 10  februari 1938 
met de KLM DC3, 
Roek met gezagvoer
der Blaak. Het tarief 
bestond uit het porto 
van 20 Mills (020 gr.) 
+ het luchtrecht van 
25 Mills (010 gr.) = 
45 Mills.

13. Drukwerk per 
luchtpost verzonden 
van Soerabaja (812
1938) naar Londen. 
Het drukwerk ging 
vermoedelijk per trein 
naar Batavia en vloog 
op 10 december 1938 
met de KLM DC3, 
Emoe naar Amsterdam 
(15121938). Vandaar 
vloog de bief naar Lon
den. Het tarief bestond 
uit het porto drukwerk 
(050 gr.) 3 cent + het 
luchtrecht van 90 cent 
(2030 gr.) = 93 cent.

bad – Calcutta – Rangoon (Birma) – Bangkok 
(Siam) – Penang (Malakka) – Medan (Ned.-
Indië) – Singapore (Malakka) – Palembang 
(Nederlands-Indië) – Batavia – Bandoeng.
De zomerroute van de Indiëlijn in 1939 liep van 

Amsterdam – Marseille (Frankrijk) – Napels 
(Italië) en verder over de rest van deze lijn 
naar Bandoeng. Dit laatste deel was gelijk aan 
de winterroute. 
(Wordt vervolgd)
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samenstelling nederland: John Dehé, johndehe@gmail.com buitenland: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

NEDERLANDSE BLADEN

Downunder
Ton Smulders is de man die tekent 
voor de mooie verhalen in de 
Nieuwsbrief van de VPT, de Vereni-
ging van Postzegelverzamelaars Til-
burg. Nu is hij bezig met een reeks 
over de ontdekking van Australië: 
als continent en als verzamelge-
bied. Het zijn goed gedocumen-
teerde artikelen, vlot geschreven, 
ruim en kleurrijk geïllustreerd. Hij 
neemt zijn lezers mee naar de ont-
dekking van dit bijzondere gebied, 
dat wij Nederlanders graag een 
beetje als Nederlands zien (Abel 
Tasman!), maar, schrijft Smulders: 
‘Eerder zagen we hoe Australië 
niet door Nederlanders, maar door 
onze westerburen is gekoloniseerd. 
De Engelsen dumpten er allerlei 
sukkels en criminele sujetten die ze 
in eigen land niet konden of wilden 
gebruiken. Ver weg in de bushbush 
of de dorre woestijn te midden van 
oermensen uit het stenen tijdperk 
dachten Britten er minder last van 
te hebben. Het opbouwen van een 
nieuwe kolonie werd er bovendien 
minder duur en dus betaalbaar 
door.’
Uiteraard passeert de bijzondere 
dierenwereld van dit continent de 
revue, maar Smulders weet ook de 
Uivervlucht van 1934 en de Aborigi-
nals in zijn verhaal te vervlechten. 
Hij citeert daarbij uitgebreid uit een 
boek van een Amerikaanse vrou-
welijke arts, Marlo Morgan, ‘Mutant 
message downunder’ (Australië 
op blote voeten) die ‘per ongeluk’ 
de Australische Aboriginals van 
binnenuit leerde kennen, waardoor 
haar mening over hun levenswijze 
en mentaliteit ingrijpend veran-
derde. Smulders geeft als extraatje 

de lezers die meer willen weten, 
een kleine literatuurlijst mee.  
www.vpt-tilburg.nl

Het Iberisch Schiereiland
Iberia is het verenigingsorgaan 
van de Filatelistische Kontakt-
groep Spanje-Portugal. In de 
mei-aflevering (nr. 111) schenkt 
Nico Beek aandacht aan een blok 
met 20 zegels (Edifil 849) dat in juli 
1938 in Spanje verscheen, als een 
eerbetoon aan het leger en de ma-
rine. Al meer dan een jaar heerste 
in Spanje een oorlogstoestand, 
waarin ook andere mogendheden 
zich mengden. De uitgifte was niet 
onomstreden, ook door de hoge 
prijs die betaald moest worden (het 
dubbele van de nominale waarde). 
Jan van Gerwen gaat in op een arti-
kel van Henk Veen over de zin en on-
zin van Portugese papiervariëteiten. 
Voer voor de specialisten, blijkens 
een zin als: ‘Bij Casa Molder kocht 
ik CE 206, 207 en 215 als cartolina, 
na beweringen dat ze echt cartolina 
waren; voor mij was het liso medio 
tot licht espreso.’
Frits van Beekum haakt in op 
een artikel dat eerder verscheen 
(Iberia 82) over onderzeebootpost 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog. 
Zulke post is zeldzaam (en duur), 
dus liggen de vervalsers op de loer. 
Er zijn brieven die echt vervoerd zijn 
(voor filatelistische doeleinden), 
maar er zijn ook gevaarlijke verval-
singen bekend. Van Beekum laat 
aan de hand van de stempels zien 
hoe die vervalsingen te herkennen 
zijn. www.ksp-iberia.nl

Nederland voor buitenlanders
Drie artikelen in het IBNP, het 
International Bulletin for Ne-
therlands Philately (Vol. 17, Spring 
2015). Frans Rummens schrijft 
over het waarom van de ongetande 
Bontkragen (NVPH 82-83) en staat 
uitgebreid stil bij het vroegste 
postvervoer per trein in Nederland. 
In 1839 reed de eerste stoomtrein 

van Amsterdam naar Haarlem, een 
gebeurtenis die daarna enkele ke-
ren postaal ‘gevierd‘ is, recent nog 
(in 2014) met Prestigeboekje 54. 
Rummens belicht de eerste spoor-
wegmaatschappijen en uiteraard 
het postvervoer per trein dat zich 
geleidelijk ontwikkelde. Poststuk-
ken, stempels en verbindingen 
passeren de revue, met mooie 
afbeeldingen in kleur. De beschre-
ven periode bestrijkt de jaren tot ca. 
1920, maar de auteur belooft zijn 
lezers meer afleveringen.
Een derde artikel van Rummens 
behandelt de verhuiskaarten (‘For-
mulier voor adreswijziging’), een 
keurig afgesloten verzamelgebied, 
dat zich goed leent voor een gespe-
cialiseerde verzameling, zonder dat 
de filatelist zich diep in de schulden 
hoeft te steken. Rummens laat vast 
wat verzamelmogelijkheden zien. 
info@nethphil.nl 

Het hoge Noorden
Minstens twee goede ideeën pre-
senteert Ton Steenbakkers in het 
eerste nummer van de 51e jaargang 
van Het Noorderlicht, kwartaalblad 
van de Nederlandse Filatelisten-
vereniging ‘Skandinavië’.
De vereniging heeft weinig finan-
ciële verplichtingen en nog wel de 
nodige reserves in kas. Zijn advies: 
besteden dat geld, laat het ten 
goede komen aan de nu actieve le-
den. Dus verscheen er een prachtig 
jubileumnummer in kleur en is ook 
Het Noorderlicht vanaf de 51e jaar-
gang in kleur te bewonderen.
In het blad wordt niet gebroken 
met een andere traditie: er is veel 
aandacht voor literatuur, tijdschrif-
ten en boeken. Zo’n boek is het 
Filatelisk Årbok 2014. Het jaarboek 
bundelt de belangrijkste  artikelen 
die in Noorse filatelistische 
tijdschriften en (tentoonstellings) 
catalogi zijn verschenen. Zijn vraag: 
kan dat in Nederland ook? Steen-
bakkers: ‘Want naast de bladen 
van de verschillende verenigingen, 

al dan niet gespecialiseerd, die de 
nodige artikelen bevatten, de moeite 
waard om te bundelen, verschijnen 
ook in Nederland verschillende 
tentoonstellingscatalogi met goede 
bijdragen.’ Het lijkt me een mooi idee, 
wie pakt het op?
Hoe goed kleur in een blad werkt, 
laten de artikelen zien. Johan Vroom 
schrijft over de eerste postzegel 
van Denemarken, de Fire Rigsbank 
Skilling. Dat er geen staatshoofd op 
die zegel prijkt, heeft misschien een 
politieke achtergrond, maar kan ook 
van respect getuigen: in sommige 
conservatieve kringen vond men het 
ongepast om een zegel met het por-
tret van de koning voor het ontwaar-
den met een zwart poststempel te 
bedekken. Ook het interessante stuk 
van Henk Fiolet over de postkaarten 
en enveloppen van de Gouden Aar 
Beweging ziet er in kleur prachtig 
uit. Deze ‘Beweging’ was gericht op 
het lenigen van de nood van (ex) tbc-
patiënten. www.nfvskandinavie.nl

In de ruimte
Zoals altijd komt de redactie van de 
Ruimtevaart Filatelie Club Neder-
land weer met een gevarieerd num-
mer (39e jaargang  nummer 3/4). 
 Opvallend is het artikel dat lang 
geleden verscheen in Het Stok-
paardje. Jan van Doorn bewerkte 
een tekst van B. van Eyck uit 1995 
over oorlogspropaganda per raket. U 
moet daarbij denken aan veredelde 

W
IJ

 L
AZEN VOOR

 U

http://www.vpt-tilburg.nl/
http://www.ksp-iberia.nl/
http://www.nfvskandinavie.nl/
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vuurpijlen waarmee in oorlogssitu-
aties propagandamateriaal richting 
vijandelijke linies geschoten werd. 
Veel van dat materiaal is uiterst 
zeldzaam en dat is niet verwonder-
lijk, want soms stond op het bezit 
ervan de doodstraf.
Drie oorlogen passeren de revue: de 
Spaanse Burgeroorlog, de Tweede 
Wereldoorlog en de Koude Oorlog 
rond Berlijn in de jaren ’50 en ’60 
van de vorige eeuw. In het artikel 
worden we geïnformeerd over de 
gebruikte raketten, maar vooral 
over de aard van het propaganda-
materiaal. In de Tweede Wereldoor-
log waren bij alle strijdende partijen 
speciale afdelingen actief die zich 
bezig hielden met de te verspreiden 
teksten en beelden. Psychologische 
oorlogsvoering werd een belangrijk 
wapen. Een literatuurlijst sluit dit 
interessante artikel af. 
Heel aardig is ook het stuk dat John 
Beenen schreef over het verband 
tussen de Griekse mythologie en de 
ruimtevaart. Hij richt zich daarbij 
vooral op Icarus ‘een uit de lucht 
gevallen figuur van wie, doordat 
hij te dicht bij de Zon kwam, de 
vleugels afsmolten. De parallel met 
verongelukte astronauten wordt 
dan pijnlijk duidelijk.’ Beenen vertelt 
het eigenlijke verhaal over Icarus 
na en presenteert een flink aantal 
thematische treffers (en missers) 
bij dit thema. Via de site   www.sat-
list.nl is door te klikken naar meer 
informatie over de vereniging.

BUITENLANDSE BLADEN

Happy Birthday Penny Black
Op 6 mei 2015 was het precies 
175 jaar geleden dat ‘s werelds 
eerste postzegel, de ‘Penny Black’ 
aan het loket verscheen. Als je (net 
als ik op het moment) aangewezen 
bent op de Engelse filatelistische 
tijdschriften is het onmogelijk dit 
feit te missen. Stamp Magazine 
van mei 2015 heeft de Penny Black 
meer dan levensgroot op de voor-
pagina met daarbij een kop waar de 
telegraaf bijna jaloers op zou zijn: 
‘Penny Black; 50 things everyone 
should know about this 175-year old 

icon’. Nieuwsgierig gaan we gelijk 
door naar pagina 50. 50 feitjes over 
de Penny Black? Valt mee. Er wordt 
begonnen met de ontwikkeling van 
de tarieven in 1635, waarbij wordt 
aangetoond in 4 stellingen dat 
voor 1840 het versturen van een 
brief altijd duurder is geweest dan 
1 penny. Vervolgens veel politiek, 
ontstaansgeschiedenis en pas bij 
stelling 20 zijn we bij de hoofdrol-
speelster zelf. Maar goed, we zijn 
aan het muggenziften, het is een 
heel leesbaar artikel met tal van 
interessante feitjes. Zo is de Penny 
Black inderdaad de eerste zegel, de 
Two Pence Blue is 2 dagen jonger. 
Ook leuk is een pamflet met daarop 
de instructies aan de postkantoren 
hoe de postzegel moet worden 
gebruikt. Deze instructies worden 
herhaald op de velrand: men dient 
bij het nat maken van de achterzijde 
voorzichtig te zijn om de gom niet 
geheel te verwijderen. Even ver-
derop in het blad wordt ingegaan op 
het platen van de Penny Black. Er 
zijn dus 12 platen, met elk 240 ze-
gels. Deze zegels hebben elk een 
eigen lettercombinatie. 2880 ver-
schillende zegels dus. Hiervan is 
plaat 11 verreweg de schaarste. 
Deze was eigenlijk voor de Penny 
Red bedoeld, maar er werd nog een 
staartje van de Penny Black mee 
gedrukt. De platen 1b, 2, 5, 8, 9, 10 
en 11 zijn gebruikt voor de zwarte en 
de rode zegels. Voor verzamelaars 
van deze zegels is het mooiste het 
hebben van een matched pair: een 
rode en zwarte zegel van dezelfde 
plaat en velpositie. 
(Mocht u werkelijk de Penny Black 
willen platen, kijk eens op deze 

website: www.spink.com/nissen-
reconstructions.aspx).
Iets verder in het blad een ander, 
minder feestelijk jubileum. Het is 
dit jaar precies 100 jaar geleden dat 
de ANZAC (Australian And New Ze-
aland Army Corps) troepen landden 
bij Gallipoli. Deze campagne was 
bedacht door de toenmalige first 
lord of admirality Winston Churchill. 
Het idee was dat door het vestigen 
van een bruggenhoofd de belang-
rijke zeestraat, de Dardanellen, kon 
worden gecontroleerd. Dit liep niet 
helemaal zoals gewenst. Het strand 
werd veroverd, maar de direct 
hieraan grenzende rotsen werden 
hardnekkig verdedigd door de Tur-
ken onder aanvoering van de latere 
president Atatürk. Het artikel toont 
uiteraard veel herdenkingszegels 
van Australië en Nieuw-Zeeland, 
maar ook andere uitgiften.

op de tentoonstelling voor slechts 
4.95 pond verkocht. Schaarste valt 
te verwachten, daarom koopt een 
grote Britse handelaar deze blokjes 
nu al op voor 10 pond per stuk. 
Marktprijs op internet ligt inmid-
dels ergens tussen 18 en 35 pond. 
Ook hier een ander jubileum, 
wederom gerelateerd aan de eerste 
wereldoorlog. In 1915 verscheen 
een opvallende toeslagserie in Oos-
tenrijk met daarop afbeeldingen 
gewijd aan de infanterie, cavalerie, 
artillerie, marine en luchtmacht. 
De zegel van 20 heller toont het 
slagschip ‘Viribus Unitis’, het eerste 
Oostenrijk-Hongaarse schip uit de 
dreadknought-klasse. Het schip 
heeft een beperkte rol gespeeld in 
de oorlog. Op 7 augustus 1914 heeft 
het de Duitse kruisers Goeben en 
Breslau ondersteund bij een poging 
om uit te breken, en mei 1915 heeft 
het schip Ancona beschoten nadat 
Italië Oostenrijk-Hongarije de 
oorlog verklaarde. Daarna zat het 
vast in de haven van Pula doordat 
de Adriatische zee was geblokkeerd 
door de Italianen. Als de oorlog ver-
loren lijkt te zijn, besluit Oostenrijk 
de schepen over te dragen aan het 
koninkrijk der Serven, Slovenen en 
Kroaten. Dit om te voorkomen dat 
deze in geallieerde handen komen. 
Dit lijkt zo te gebeuren, maar een 
Italiaanse torpedoboot brengt de 
Viribus Unitis alsnog tot zinken met 
300 opvarenden, 3 dagen voordat 
Oostenrijk-Hongarije en Italië de 
wapenstilstand tekenen. 
www.stampandcoin.co.uk

Een opmerkelijk veilingresultaat 
werd gepresenteerd door Corinphi-
la. In de Yvert-catalogus staat de 
Nederlandse telegraafzegel num-
mer 1 met kopstaand waardecijfer 
genoteerd voor 40.000 EURO. Nu is 
deze zegel in de jaren ’90 ontmas-
kerd als een knappe vervalsing 
waarbij het midden voorzichtig uit 
de zegel is gesneden en gedraaid. 
De betreffende zegel is recent 
geveild en bracht 2.018 pond op.
www.stampmagazine.co.uk

Nog meer Penny Black
Ook de Stamp & Coin Mart van 
mei 2015 besteedt aandacht aan 
de Penny Black. Ditmaal slechts 
‘20 things you (probably) didn’t 
know about the Penny Black’. Daar-
naast wordt dit jubileum als een 
mooie aanleiding gezien om een 
aantal andere beroemde nummers 1 
te tonen. 
Ter ere van de Penny Black her-
denking is ook een tweetal zegels 
uitgegeven: twee first class zegels, 
een in het blauw en een in het 
zwart. Hiervan is ook een blokje 
met 2 van elk. Van dit blokje zijn er 
1000 overdrukt met een speciale 
opdruk ter ere van de ‘Europhilex 
2015’ tentoonstelling. Deze werden 
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nige jaren gelden kocht ik de lucht-
postbrief (afb 1), verzonden van 
’s-Gravenhage naar Nederlands-Indië. 
De brief is gericht ‘Aan het Hoofd 

der posterijen te Batavia’, en ‘Per Amsterdam-
Bandoeng Eerste vlucht Batavia-Tarakan’ 
verzonden. 

Tarakan
Het tarief voor een per luchtpost verzonden 
brief naar Nederlands-Indië bedroeg 6 cent, te 
vermeerderen met het luchtrecht van 30 cent, 
in totaal 36 cent. De brief is gefrankeerd met 
een complete serie Herdenkingszegels 1933 
(NVPH 252-255), een 6 cent Luchtvaartfonds-
zegel 1935 (NVPH 278) en een 5 cent Zomer-
zegel 1935 (NVPH 284). In totaal bedraagt de 
frankeerwaarde van deze zegels 36 cent. De 
brief is correct gefrankeerd. De aard, een eerste 
vlucht naar Tarakan, en de frankering geven het 
filatelistische karakter van deze brief aan. 
De brief heeft aan de voorzijde een drietal typen 
stempels. Het kortebalkstempel: ’sGRAVEN-
HAGE 22.VI.12N 1936, waarmee de postzegels 
zijn ontwaard, een speciaal stempel: BATAVIA-C 
1e postvlucht BALIK PAPAN–TARAKAN in violet 
en het langebalkstempel met gesloten bui-
tenrand BATAVIA CENTRUM -9. 1.37.-5. Op de 
achterzijde (afb 2) het puntvlakvulling stempel 
BATAVIA-C 29.6.36.11, eveneens het speciaal 
stempel TARAKAN 1e postvlucht BALIK PAPAN–
TARAKAN in violet en het langebalkstempel met 
gesloten buitenrand TARAKAN -9.1.37.4-5N.

E

Per eerste postvlucht Batavia-Tarakan

Lang onderweg
Wat direct opvalt is het grote tijdsverschil tussen 
de datums in de diverse stempels, te weten 
22 juni 1936 en 9 januari 1937. Een vlucht naar 
Nederlands-Indië duurde toen slechts enkele 
dagen. De brief is verzonden op 22 juni 1936 
(het kortebalkstempel waarmee de postzegels 
zijn ontwaard), met een aankomst in Batavia op 
29 juni 1936 (aankomststempel op achterzijde). 
Waarom dan toch zo’n groot tijdsverschil met de 
andere stempels? Het antwoord op deze vraag 
vinden we in de bijna 80 jaar oude jaargangen 
1936 en 1937 van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 
In het nummer van 16 juni 1936 (15e jaargang 
nummer 6), pagina 115 staat: 
“Eén dag tevoren kon men in onze groote dagbla-
den het volgende lezen: De luchtdienst Batavia-
Soerabaja-Borneo wordt vermoedelijk doorge-
trokken naar Tarakan. Poststukken, verzonden 
met het op 30 Mei vertrekkende vliegtuig van den 
luchtdienst Amsterdam-Bandoeng en bestemd 
voor de eerste vlucht naar Tarakan, worden te 
Batavia en Tarakan voorzien van een afdruk van 
een bijzonder stempel. De correspondentie moet 
voorzien zijn van het opschrift: ‘Per Amsterdam-
Bandoeng en eerste vlucht Batavia-Tarakan’. 
Ingeval de doortrekking van de luchtlijn wordt 
uitgesteld, zal de correspondentie tot de eerste 
vlucht bewaard worden.”.
Dit geeft de volgende informatie: de bijzondere 
1e postvlucht stempels in violet op de voor- en 
achterzijde zijn geplaatst in 2 verschillende 

Op 8 augustus 1884 verscheen het eerste filatelistische tijdschrift 
in Nederland: Tijdschrift voor Post zegel kunde. Aan het begin van 
de vorige eeuw zagen nog enkele andere postzegeltijdschriften het 
levenslicht. Uiteindelijk zijn deze allemaal opgegaan in dan wel 
samengegaan met het enig nog bestaande maandblad Filatelie.  
Dit artikel geeft aan dat deze filatelistische literatuur een schat  
aan informatie bevat en een dankbare bron is om uit te putten.
door Marc Snoeren

plaatsten, namelijk één te Batavia (voorzijde) 
en één te Tarakan (achterzijde). Ook dat op dat 
moment al rekening wordt gehouden dat bij de 
aanleg van het vliegveld vertragingen kunnen 
ontstaan. De afzender van de brief (afb 1) heeft 
blijkbaar besloten op grond van de mogelijke ver-
tragingen in de aanleg alsnog een speciale brief 
voor deze eerste vlucht te versturen. De brief is 
immers gedateerd ’s-Gravenhage 22 juni 1936, 
na het op 30 mei 1936 vertrokken vliegtuig.

Grasmat
In het nummer van 16 juli 1936 (15e jaargang 
nummer 7), pagina 136 valt te lezen: “Omdat de 
grasmat van het vliegveld nog niet voldoende 
dik was, is de eerste postvlucht naar Tarakan tot 
Augustus uitgesteld. Men kan dus nog medezen-
den. Zoals reeds in het Juni-nummer vermeld is 
het port vanaf Nederland 36 cent per 5 gram. (…). 
Alle stukken worden in Batavia bewaard tot de 
eerste vlucht. Zij die dus reeds medezonden be-
hoeven zich om hun stukken geen zorg te maken: 
ze komen terecht. Wie nog mee wil zenden, ver-
zende zijne stukken onverwijld bij het verschijnen 
van dit nummer!”.
In het nummer van 16 augustus 1936 (15e jaar-
gang nummer 8), pagina 154 volgt nadere infor-
matie over deze 1e vlucht: “De persdienst der PTT 
meldt: De luchtpostverbinding met Tarakan, welke 
aanvankelijk op 6 juni j.l. zou worden geopend, 
zal thans blijkens ontvangen berichten niet voor 
October a.s. kunnen geschieden.”. Wederom ver-
tragingen, maar geen echte duidelijkheid wan-
neer de vlucht wel plaats zal vinden. Ook geen 
informatie of alsnog poststukken kunnen worden 
verzonden ten behoeve van deze eerste vlucht.

Uitgesteld
Het blijft twee maanden stil, tot in het nummer 
van 16 november 1936 (15e jaargang nummer 
11), op pagina 218 het volgende te lezen valt: 
“De eerste vlucht naar Tarakan. Deze vlucht zal 
dit jaar niet meer plaats vinden. Ook de Indische 
verzamelaars verzonden vele brieven daarvoor. In 
Soerabaja b.v. alleen al 800. Deze brieven zijn voor 

Afbeelding 1  Eerste vlucht Tarakan 22061936 (voorzijde Nederlandse brief) Afbeelding 2  Eerste vlucht Tarakan 22061936 (achterzijde Nederlandse brief)
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een groot deel gefrankeerd met Indische zegels, 
die na 31 December a.s. buiten koers raken, 
waarmee de afzenders natuurlijk geen rekening 
gehouden hebben, omdat ten tijde van de inle-
vering van de brieven dat intrekkingsbesluit nog 
niet bekend was, en ook wel niemand gedacht 
zal hebben, dat deze vlucht zoo vaak uitgesteld 
werd. Men schijnt nog niet te weten hoe met 
deze brieven met ongeldige zegels te handelen, 
Naar mij ter oore kwam heeft men de posterijen 
verzocht het bewuste besluit – tenminste voor 
deze stukken – niet uit te voeren.”.
Wederom vertraging in de vlucht. Ook nu is het 
weer onduidelijk wanneer deze wel plaats zal 
gaan vinden, maar in ieder geval niet meer in 
1936. Voorts doemt een ander probleem op. 
Door de vertragingen dreigen poststukken, 
buiten de schuld van de afzenders, met port 
belast te worden wegens het verstrijken van de 
geldigheid van de geplakte zegels.

Toch geldig
afb 3 toont een dergelijke brief waarop in de 
laatste mededeling gedoeld wordt. De brief is 
verzonden vanuit Batavia, en geadresseerd aan 
‘dhr. G.A.G. Thoolen poste restante TARAKAN’. 
De brief is gefrankeerd met een cijferzegel van 
2 cent grijs (tarief voor drukwerk tot 50 gram 
van 1 januari 1929 tot 1 oktober 1947)  emissie 
1912-1930 alsmede een luchtpostzegel van 
10 cent paars (binnenlands luchtrecht per 
20 gram van 24 september 1928 tot 14 juni 
1937) met een einde der geldigheid van 31 de-
cember 1936. De cijferzegel en de luchtpost-
zegel zijn ontwaard met het langebalkstempel 
met biffagerand BATAVIA CENTRUM -?.1 1.36.11. 
Overigens zijn dezelfde speciale stempels in vio-
let geplaatst als op de brief die vanuit Nederland 
is verzonden.
In het nummer van 16 december 1936 (15e jaar-
gang nummer 12), op pagina 238 volgt een 
verlossend woord voor wat betreft de geldigheid 
van de geplakte postzegels: “De eerste post-
vlucht naar Tarakan heeft veel voeten in de aarde. 
Meermalen werd zij reeds uitgesteld en thans 
staat wel vast, dat zij dit jaar niet meer plaats 
zal vinden. Inmiddels hoopt zich op de verschil-
lende Indische postkantoren de post op, welke 
met deze eerste vlucht door de verzamelaars 
meegezonden werd. Hieronder bevinden zich vele 
stukken welke gefrankeerd zijn met zegels (o.a. 
de luchtpostzegels !) welke 1 Januari 1937 hun 
geldigheid verloren hebben. Om aan dit bezwaar 

tegemoet te komen hebben de Indische poste-
rijen bepaald, dat alle stukken welke voor het 
einde van December zijn gepost voor deze vlucht, 
zullen worden verzonden, en dat de per 1 Januari 
a.s. vervallen Indische frankeerzegels daarvoor 
nog geldig zullen worden verklaard. Een groote 
geruststelling voor de verzamelaars !”.
Duidelijk is dat in 1936 de 1e vlucht niet meer 
gemaakt gaat worden, maar wanneer deze vlucht 
in 1937 verwacht wordt, is op dat moment ook 
nog onduidelijk. De verzamelaars zijn in ieder 
geval gerustgesteld wat betreft de (on)geldigheid 
van de door hen geplakte Indische zegels.

Nieuwjaar 1937 is voorbij, als in Philatelie van 
16 januari 1937 (16e jaargang nummer 1), op 
pagina 10 het volgende bericht geplaatst wordt: 
“(…) De eerste vlucht Batavia-Tarakan vond 
plaats op 9 januari j.l. ; de laatste verzendings-
gelegenheid vanaf Nederland was het vliegtuig, 
dat op 2 Januari j.l. van Amsterdam naar Batavia 
vertrok. De met philatelistische oogmerken aan 
den kantoorchef posterijen te Tarakan gerichte 
poststukken werden met de gewone mail voor 
Nederland teruggezonden en door bemiddeling 
van het hoofdbestuur der P.T.T. aan de afzenders 
uitgereikt. Voor deze terugzending was geen extra 
port verschuldigd. Noodzakelijk was dat naam en 
adres van de afzenders duidelijk op deze stukken 
vermeld waren.”. 
Eindelijk heeft de 1e postvlucht met 7 maanden 
vertraging plaatsgevonden. De stukken uit Ne-
derland zijn retour gezonden, en de afzender van 
onze brief zal zijn poststuk hebben terugontvan-
gen. Hij heeft voldaan aan de eis door vermelding 
van zijn naam en adres op de klep van de brief.

Nog een bericht in Philatelie
Maar de informatie over deze 1e postvlucht stopt 
nog niet. In het nummer van 16 februari 1937 
(16e jaargang nummer 2), staat op pagina 30 
het volgende: “(…) Op 9 Januari startte het 
vliegtuig van Tjililitan bij Batavia, om er 11 Januari 
weer terug te keeren. In totaal werden met deze 
Douglas naar Tarakan meegegeven 2216 brieven, 
107 briefkaarten en 245 andere stukken, met een 
totaal gewicht van 20,2 kg. Op de terugreis werd 
ongeveer dezelfde hoeveelheid post meege-
nomen. (…) In Tarakan heeft de met één man 
versterkte posterijen twee nachten werk gehad 
om alles af te stempelen. Dit zou erop kunnen wij-
zen, dat meer dan één bijzonder stempel aldaar 
beschikbaar was. Voor zendingen met zegels, die 

na 1 Januari eigenlijk niet meer gelding waren, 
waren bijzondere maatregelen getroffen om be-
porting te voorkomen. Allereerst werden al deze 
zegels op 31 december afgestempeld. Daarnaast 
kregen dergelijke stukken nog een violet omlijnd 
stempeltje met de woorden: ‘FRANKEERZEGELS 
GELDIG Ingevolge machtiging H.B. P.T.T.’. (…).”.
Het is dus duidelijk dat de heer Thoolen nog 
een andere, bijzondere brief heeft gecreëerd 
(afb 4), namelijk een luchtpostbrief, waarop de 
luchtpostzegel afgestempeld is op de laatste dag 
van geldigheid: 31 december 1936 (afb 5), zoals 
aangegeven in het artikel in Philatelie. Op de 
Nederlands-Indische brieven (afb 3 en 4) is het 
speciale stempel op de voorzijde geplaatst.

Veel poststukken
Tot slot volgt in de nummer van 16 maart 
1937 (16e jaargang nummer 3), op pagina 52 
informatie over het aantal verzonden poststuk-
ken: “Thans is het volgende bekend betreffende 
de hoeveelheden post, welke vervoerd werden. 
Heenvlucht: 4006 stuks, waarvan 2568 uit Bata-
via. Retourvlucht: 5644 stuks, waarvan 3155 uit 
Tarakan. (…).”.
Het is een aanzienlijk aantal poststukken. Het 
leeuwendeel van de stukken zijn door of voor fila-
telisten gemaakt. Waarschijnlijk heeft een groot 
aantal stukken hiervan de tijd overleefd. Ondanks 
deze wetenschap, een op het eerste gezicht 
gewone brief, vanuit Nederland ten behoeve van 
een 1e postvlucht naar Tarakan verzonden, die 
na bestudering van de stempeldatums de nodige 
vragen oproept. Het antwoord wordt gevonden 
in bijna 80 jaar oude filatelistische literatuur, 
waarbij blijkt dat deze vlucht in die tijd, gezien de 
hoeveelheid mededelingen die destijds gepu-
bliceerd zijn, de gemoederen flink bezig heeft 
gehouden. De conclusie luidt terecht dat deze en 
andere, oude filatelistische literatuur een schat 
aan informatie bevat en een dankbare bron is 
om uit te putten. De ogenschijnlijk eenvoudige 
brieven worden hierdoor in een historisch, filate-
listisch perspectief geplaatst. 

Afbeelding 3  Eerste vlucht Tarakan 0X111936 Afbeelding 4  Eerste vlucht Tarakan 31121936

Afbeelding 5  Eerste vlucht Tarakan 31121936  
detail stempeldatum
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Opgaven voor deze rubriek in 
het oktober 2015 (verschijnt 
1 oktober) moeten uiterlijk op 
30 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

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 oktober: 
10.00-20.00 uur, 17 oktober:  
10.00-17.00 uur, 18 oktober  
10.00-16.00 uur. www. Postex.nl

29-31 oktober:
Sindelfingen, Duitsland. Brief-
markenmesse, 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 

12-15 november:
Athene (Peristeri). Notos 2015. 
Internationale FEPA tentoonstelling 
landen rond de Middellandse Zee en 
internationale literatuur tentoon-
stelling. www.hps.gr/notos2015

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

2016
30-31 januari:
Hilversum. Filateliebeurs, 
 Dudok-Arena, Arena 303, za.  
10.00-17.00 uur, zo. 10.00-16.30 uur. 
www.filateliebeurs.nl

6 maart:
Nijmegen. ‘Postzegel Totaal’ (met 
Jo Toussainttoernooi). Wijkcentrum 
‘Titus Brandsma’, Tweede Oude 
Heselaan 386, 10:00-16:00 uur. 
T: 024-3584332.  
secretaris@noviopost.nl

25-26 maart:
Gouda. Brievenbeurs / Filamania / 
GoldaCarta. Sporthallen De Mam-
moet, Calslaan 101, vr. 10.30-17.00 
uur, za. 10.00-16.00 uur.  
www.brievenbeurs.com

8-10 april:
Jyväskylä, Finland. Nordia 2016. 
Multinationale, noordse landen.

12-14 mei:
Essen, Duitsland. Briefmarken-
messe, 12-13 mei: 10.00-18.00 uur, 
14 mei: 10.00-17.00 uur.  
www.briefmarkenmesse-essen.de

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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

29 augustus:
Oldenzaal. Cafe de Boom, Bent-
heimersatraat 43, 10.00-15.00 uur. 
T: 0541-518026. www.ophv.nl 

Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

30 augustus:
Echt. Café “De weegbrug”  
Stams Loperweg, 9.30-12.00 uur. 
hotterbeekx@hetnet.nl 

2 september:
Noordwijk-Binnen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,  
13.30-16.00 uur. T: 071-3614198.  
karelmeeuwenberg@ziggo.nl

5 september:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2. 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544
Deventer. Wijkgebouw Van 
 Vlotenlaan 85, 10.00-16.00 uur.  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,  
12.00–16.00 uur. T: 078–6814441
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.
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6 september:
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 153-
155, 9.00-12.00 uur.  
T: 0226-452047.

8 september:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 06-18551829.

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.
Hoofddorp. ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, Beemster-
straat 4, 10.00-16.00 uur.  
T: 06-54741761.
Hoogkarspel. Reigersnest,  
Nachtegaal 1, 12.00-16.00 uur.  
T: Tel: 0227-542286.
Leusden. de Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur.  
T: 0318-513222 deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.

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 
Wassenaar. Hotel Van der Valk, 
Zijdeweg 54, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (‘s avonds) 
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

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

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.
Apeldoorn. Wijkcentrum Het Bol-
werk, Raelijn 55, 10.00-16.00.  
T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl 

Bilthoven. Oost -Europa, ’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10 - 16 uur  
T: 0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T:0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220 
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.00-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
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.

20 september:
Schagen. De Groene Schakel, 
 Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur.  
T: 0224-298416.

21 september:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur.  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 

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

26 september:
Bodegraven. Rijngaarde 1, 10.00-
14.30 uur. T:06-53260579.
Dordrecht. De Gravin, Vijverlaan 
1002, 10.00-16.00 uur,  
T: 078-6140706.
Purmerend. Sporthal De Kraal, 
Zambezilaan 278, 09.30-15.00 uur. 
T: 050-5033926 (‹s avonds) 
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475-582658.
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

27 september:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur.  
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Echt. Café “De weegbrug” Stams 
Loperweg, 9.30-12.00 uur. hotter-
beekx@hetnet.nl 

Helmond. De Fonkel, Prins Karel-
straat 123, 9.30-12.30 uur.  
T: 040-2852159. 
Huissen. Cultureel centrum ‘De 
Brink’, Brink 8, 10.00-14.30 uur.  
T: 026-3271979.
Lichtenvoorde. “de Swite” van 
Schuttersgilde “St. Swibertus”, 
 Hendrik Leemreizestraat 2, 
10.00-16.00 uur. T: 0544-375707. 
henkgrievink@hotmail.com

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

VEILINGEN
30 augustus:
Zwijndrecht. Poststukken, post-
geschiedenis, 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: 
17 september, 8 oktober, 12 novem-
ber. Als u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met Monique 
Erkelens (T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toegan-
kelijk na telefonische afspraak: 
mevr. Spiekman (T: 070-3307570, 
’s morgens).

Tentoonstelling ‘GO3D!’. De eerste 
overzichtstentoonstelling in Neder-
land over 3D-printing (3-11-2014 
– 1-10-2015). 
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ij deze overeenkomst van 19 Julij 1851, 
Nr. 91 Post(erijen), tussen de voorzit-
ter van het Munt-Collegie en de heer 
H.A. Bake, Muntmeester van ’s Rijks 

Munt te Utrecht, ingevolge artikel 9 der Wet van 
12 April 1851 Stbl. No, 15, werd een goederenlijst 
opgesteld waarin alle benodigdheden tot het 
vervaardigen van postzegels staan vermeld.
In de betreffende overeenkomst, onder ‘ten 7e’ 
staat onder andere iets over de maatvoering, 
met betrekking tot de indeling van het postze-
gelvel, het volgende vermeld: “Op drie der Sub.6 
vermelde stalen (naar de huidige maatstaven 
ijzeren) platen zullen ten koste van tweeden 
Contractant worden overgebragt honderd post-
zegels, waarna deze platen zodanig afgewerkt 
zullen worden dat ze in alle opzigte voor het 
afdrukken gereed zijn”.

Aan het vervaardigen van het postzegelpapier lag een 
schriftelijke overeenkomst ten grondslag. 
door Herman Neerings

B

Afwijkende maatvoering bij 
Nederland 1e emissie 1852

”Tussen deze postzegels, die 21 Strepen 
(= 21 mm) hoog en 18 Strepen breed zullen 
zijn, zullen witte ruimten worden gelaten van 
2¼ Streep.
Bovendien een wit kruis van 8 Strepen in het 
midden van het papier, waardoor de 100 post-
zegels in vier gelijke vakken, elk van 25, verdeeld 
worden”. (afb. 1)
 
Watermerk
De positie van het watermerk in het post-
zegelpapier wordt in eerste instantie bepaald 
door de plaats van het watermerkfiguur op het 
zeefdoek van het schepraam. Daar waar dit 
figuur op het zeefdoek is genaaid zal, tijdens en 
na het ontwateren van de papierbrij, op het zeef-
doek van het schepraam zich de basis van het vel 
papier vormen. De bovenzijde van het te vormen 

watermerk (van een metaallegering) is verhoogd 
aangebracht op het onderliggende zeefdoek 
waarop de 100 posthoorns van het zeefraam/
schepraam zijn bevestigd. Tijdens het ontwateren 
van de papierbrij wordt aan het watermerk, dat 
zich op dat moment onder de papierbrij bevindt, 
vorm gegeven en treedt er tegelijkertijd een 
verdunning op in het te vormen papier.
Daar waar kort daarna het watermerk in het 
papier zichtbaar wordt, is het papier dunner 
terwijl het omringende papier haar normale dikte 
vertoont. Het watermerk is vanaf dat moment 
een vaste factor in het papier en kan niet meer 
worden gewijzigd.

Vandaag de dag wordt tijdens het vervaardigen 
van het watermerk op het zeefdoek rekening 
gehouden met de mogelijke krimp van het papier. 
Ik beschik niet over gegevens die aangeven dat 
dit toentertijd ook gebeurde. Over de schepra-
men die werden gebruikt bij de productie van het 
postzegelpapier is weinig bekend. Vooralsnog is 
dat niet na te gaan. De schepramen waren eigen-
dom van de posterijen. Dit zou mogelijk een link 
kunnen zijn om na te gaan of deze zeeframen nog 
bewaard zijn gebleven of ergens in opslag liggen. 
De positie van het watermerk in de postzegel 
wordt in tweede instantie beïnvloed en feitelijk 
mede bepaald door de wijze van werken met de 
transferrol. Het inwiegelen van de beeldenaar 
in de drukplaat, die later niet meer kan worden 
veranderd, krijgt zo een vaste plaats in de druk-
plaat. Bij het inwiegelen van de gravure is uiterste 
nauwkeurigheid vereist maar toch….! 

Drukplaten
Verzamelaars kijken nu met argusogen naar 
onder andere naar de diversiteit van kleuren van 
de postzegels en zo breed mogelijke randen. 
Daarbij worden paren, strippen van vier of soms 
zelfs van vijf exemplaren, nauwkeurig bekeken. 
Wat kunnen we daarbij constateren?
Dat is niet gering. Elke drukplaat van de eerste 
emissie kent zo zijn bijzonderheden vanwege 
de vele kleine krasjes die op de drukplaten ont-
stonden en later tijdens het drukproces geheel 
of gedeeltelijk weer verdwenen. Het moet ook 
niet uitgesloten worden geacht dat krasjes mede 
veroorzaakt zouden kunnen zijn door de wijze 
waarop de gravures in een kistje werden bewaard. 
Overigens zijn door G.C. van Balen Blanken en 
Bert Buurman vele bijzonderheden van alle druk-
platen vastgelegd en verwoord in 18 boekwerken, 
inclusief de meest specifieke plaat IA.

Kwadranten
Als een belangrijke afwijking kan worden vastge-
steld dat het witte kruis, die de kwadranten van 
elkaar scheidt, een breedte zou moeten hebben 
van 8 mm. (afb. 2)
Dit conform de overeenkomst tussen de voorzit-
ter van het Munt-Collegie en H.A. Bake. 
In het boek ‘Port betaald’ lezen we daarover op 
pagina 96: “Nadat het schepraam gereed was, 
werd een eerste proefvel geschept. Vrolik vond bij 
het zien hiervan het watermerk nogal ‘massief’. 
Zelfs wanneer het papier gewoon in de hand werd 
genomen, was het watermerk zichtbaar.Afb. 1. Origineel drukvel met watermerken.
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Normaal gesproken is dat pas het geval wan-
neer het papier gedroogd, gesatineerd en tegen 
het licht wordt gehouden....” (= in opzicht )
”Iets anders wat hem opviel, was de plaatsing 
van de posthoorntjes over het vel. De hoorntjes 
vielen namelijk niet precies in het midden van 
de postzegel. Er was dus een zeker verloop in 
het vel. Kaiser zag hierin geen bezwaar”. 
In dit geval zou je moeten kunnen zien hoe het 
drukbeeld van de postzegel over het watermerk 
valt met een nagenoeg gelijke breedte tussen 
de postzegels. Of hebben we hier te maken met 
een vrije interpretatie van de schrijver?
De stukken waaruit dit naar voren is gekomen 
zijn niet algemeen bekend

Wit kruis
Het lag in de bedoeling dat bij het drukken 
van de beeldenaar op het postzegelpapier het 
watermerk midden onder het zegelbeeld van 
21 x 18 mm zou komen te vallen.
Bij het zien van een vel bedrukt postzegel-
papier van de 1e emissie 1852 krijgt men de 
indruk dat de kwadranten door een kruis van 
elkaar gescheiden zijn. Het zogenoemde ‘witte 
kruis’ wordt vormgegeven door onderbroken 
deellijnen en is samengesteld uit de buiten 
kaderlijnen van de postzegels van de vier 
kwadranten.
Het  breder maken van dit witte kruis heeft tot 
gevolg dat de verticale kruislijnen van het 1e en 
3e kwadrant 1 mm naar links en van het 2e en 
4e kwadrant 1 mm naar rechts wordt gebracht. 
Daardoor komen de uiterst rechts staande 
watermerken in het eerste en derde kwadrant, 
in opzicht, meer naar rechts onder elkaar te 
staan en voor wat betreft het 2e en 4e komen 
deze watermerken ogenschijnlijk meer naar 
links in de kwadranten te staan. Hieruit zou de 
conclusie getrokken kunnen worden dat aan de 
schepramen niets is gewijzigd. De plaatsing van 
de watermerken in het postzegelbeeld is wel 
geconstateerd, echter niet de reden waardoor 
de verschillen in de stand van de watermerken 
heeft kunnen ontstaan.

Voor wat betreft de horizontale (onderbroken) 
lijnen van het witte kruis worden de genoemde 
kwadranten ook nog 1 mm in de hoogte bijge-
steld. Hierdoor komen de onderste watermerken 
van het 1e en 2e kwadrant door de gewijzigde 
situatie automatisch dichter op de (denkbeel-
dige) horizontale lijn te staan.
Het drukbeeld, waardoor dit verschil van 2 mm 
heeft kunnen ontstaan, heeft haar uitwerking niet 
gemist op de horizontale en verticale onderbro-
ken lijnen (gevormd door de buiten kaderlijnen 
van de postzegels) van het witte kruis. Door het 
verschil van 1 mm breedte aan weerszijden zijn 
de watermerken, voor wat betreft de onderste en 
vervolgens ook in mindere mate de daarboven 
geplaatste posthoorntjes, van dat kwadrant een 
lagere stand in het postzegelbeeld gaan innemen. 
Dit is het geval bij het 1e en 2e kwadrant. Het 
verschil voor de watermerken, naar boven gaand 
en vanaf het bovenste horizontale (denkbeeldige) 
lijnenbeeld, wordt steeds minder.

De onderste horizontale onderbroken witte 
kruislijnen van het 3e en 4e kwadrant komen 
daardoor 1 mm lager te liggen. Het gevolg is dat 
de bovenste watermerken van deze kwadran-
ten ogenschijnlijk hoger in het postzegelbeeld 
verschijnen. Hierdoor staan deze posthoorntjes 
dichter tegen de bovenrand (buiten kaderrand) 
van de postzegel.
Voeg daar nog de geringe onderlinge verschillen 
aan toe die zijn ontstaan tijdens de vervaardiging 
van de betreffende drukplaat, dan is het niet 
verwonderlijk dat de indruk wordt gewekt dat er 
met de watermerken in het papier is ‘geschoven’. 
Dit komt echter door het gewijzigde drukbeeld.
Dit wordt nog versterkt en geaccentueerd bij 

en door verzamelaars met opmerkingen als: ”Bij 
de onderblokken verplaatst het watermerk zich 
meer naar boven” (Van Balen Blanken en Bert 
Buurman).
Het zal nu duidelijk zijn dat dit ogenschijnlijk heeft 
plaatsgevonden. Feitelijk is het mede het gevolg 
van een gewijzigde dan wel afwijkende toepassing 
van de richtlijnen met betrekking tot de indeling 
en de vervaardiging van de drukplaten. 
Het wordt veroorzaakt door het inwiegelen in de 
drukplaat in samenhang met het drukbeeld van 
de postzegels waardoor de bredere brug tussen 
de kwadranten (van 8 naar 10 mm) heeft kunnen 
ontstaan. Omtrent dergelijke wijzigingen heb ik 
overigens niets kunnen aantreffen in de mij ter 
beschikking staande stukken van de Studie en 
Contactgroep 1852. 
De bemerkingen met betrekking tot het verloop 
van de watermerken in het eerder aangehaalde 
citaat geeft aan dat dit aspect al door Van Balen 
Blanken en Bert Buurman was onderkend. 
Hieruit zou ook de conclusie getrokken kunnen 
worden dat de breedte van 10 mm kennelijk al 
in een vroeg stadium was geaccepteerd “Kaiser 
zag echter geen bezwaar in het verloop van de 
watermerken in de postzegels”, aldus het boek 
”Port betaald”.
 
Horizontaal brugpaar
Tijdens mijn onderzoek van een aantal horizon-
tale- en verticale brugparen (afb. 3-7) werd geen 8 
maar 10 mm breedte gemeten. Een tiental brugpa-
ren van bekende verzamelaars werd gecontroleerd 
en daarbij is vastgesteld dat de breedte tussen de 
zegels in het witte kruis, telkens 10 mm was. 
Hierdoor blijkt dat bij de aanmaak van de betref-
fende drukplaat een breedte van 10 mm tussen 
de kwadranten ontstond door het inwiegelen van 
de beeldenaar. Dit heeft tot gevolg gehad dat het 
 watermerk niet meer in het midden van de post-
zegel en dus het midden van de beeldenaar viel. 
We kunnen ook waarnemen dat de witte ruimten 
tussen de postzegels verschillen in hoogte en 
breedte laten zien. Dit laatste is goed te constate-
ren en dat aspect heeft ook geleid tot de bredere 

Afb. 2. Hiernaast treft 
u een provisorische 
weergave aan van twee 
kwadranten.  Met de 
doorlopende lijnen 
wordt aangegeven hoe 
die zich verhouden 
tot  het watermerk 
naarmate ”het witte 
kruis” breder wordt 
gemaakt en welk  effect 
dit heeft op de plaats 
van het watermerk in 
de postzegel.

Afb. 3
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brug. Er zijn variaties in de tussenruimten van 
1.6. tot 2 mm te constateren in plaats van de 
voorgeschreven 2¼ mm. (afb. 8)
Zijn die verschillen dan zo belangrijk voor de 
postzegelverzamelaar? Wel degelijk.
Verzamelaars die de eerste emissie van Neder-
land verzamelen kijken bijvoorbeeld naar de 
kleuren, de dikte van het papier etc. Bijzonderhe-
den kunnen even zoveel interpretaties opleveren 
ten aanzien van de plaat en ook aangaande de 
positie van de postzegel.

G.C. van Balen Blanken/Bert Buurman verwoor-
den het als volgt: “Een hulpmiddel ter bepaling 
in welke verticale rij een zegel thuishoort, is 
gebaseerd op het watermerk. Bij de middenze-
gels no. 25, 45, 55 en no. 76, staat het watermerk 
in het midden. Het watermerk verplaatst (?) zich 
in de linker blokken steeds meer naar rechts 
naarmate de zegels meer naar links staan. Bij de 
rechter blokken verplaatst het watermerk zich 
meer naar links naarmate de zegels meer naar 
rechts staan”. De zekerheid van deze regel is vol-
gens Korteweg ongeveer 80% (zie ‘De Philatelist’ 
1939, pag. 37).
Of zou ‘is meer naar links’ of ‘is meer naar rechts’ 

of ‘staat meer naar beneden’ of ‘naar boven 
gepositioneerd’ hier beter op z’n plaats zijn 
geweest? Een watermerk verplaatst zich niet in 
het papier! 
Hetzelfde geldt voor de horizontale rijen.
”In de bovenblokken verplaatst (?) het water-
merk zich meer naar beneden naarmate de 
zegels hoger in de rij staan. Bij de onderblokken 
verplaatst (?) het watermerk zich meer naar bo-
ven naarmate de zegels lager in de rij staan. Ech-
ter, mede doordat de zegels bij plaat III slordig in 
de horizontale rijen, dat wil zeggen ten opzichte 
van elkaar wat hoger c.q. wat lager staan, is deze 
laatste regel minder bruikbaar”.
De benadering inzake het verloop van de water-
merken in het vel en vervolgens ook in de post-
zegels van de 1e emissie 1852 door van Balen 
Blanken/Buurman blijft echter wel overeind.
 
Naar mijn mening is de gewijzigde maatvoering, 
naast de krimp van het papier, die overwegend 
tijdens het papier fabricageproces plaatsvindt, 
mede van invloed geweest op meer dan ‘een ze-
ker verloop van de watermerken’ in de postzegels 
van de Emissie 1852. Bij handgeschept papier is 
overwegend geen vezelrichting te bepalen.

Samenvatting
De bewerking van de drukplaat – vanwege de 
ingewiegelde onleesbare gravures – vindt haar 
weerslag op het te bedrukken vel postzegel-
papier. Er staan 100 watermerken op met een 
vaste plaats.
Door de toegepaste techniek wordt het druk-
beeld smaller ten opzichte van de brug tussen de 
kwadranten. Hierdoor ontstaat een verbreding 
van het kruispatroon. Het gevolg is een verbre-
ding van de kruislijnen van 8 naar 10mm.
Het gevolg van het gewijzigde drukbeeld van de 
100 postzegels is dat het watermerk niet meer 
in het midden van de postzegel staat. In de links 
staande kwadranten (1 en 3) vallen de watermer-
ken meer naar rechts onder het postzegeldruk-
beeld en bij rechts staande kwadranten (2 en 
4) staan de watermerken meer naar links in het 
postzegelbeeld.
Ook op de horizontale kruislijnen treedt ongeveer 
een soortgelijk effect op. In de kwadranten 1 en 
3 staan de watermerken lager in het postzegel-
beeld en in de kwadranten 3 en 4 hoger.

Conclusie
Ten gevolge van de afwijkende maatvoering in 
de drukplaat treedt feitelijk een defect op ten 
aanzien van de plaats van het watermerk die 
vervolgens niet meer ongeveer in het midden van 
de postzegel staat. Overigens kunnen door de 
afwijking van het drukbeeld ten opzichte van het 
watermerk tijdens het drukproces nog grotere 
afwijkingen ontstaan. Dit indien het postzegelpa-
pier minder accuraat wordt aangelegd. Hierdoor 
kan het watermerk deels buiten het zegelbeeld 
zichtbaar zijn.

Afb 1, 5, 6: Collectie Museum voor Communicatie, 
 inventarisnummer 44002
Afb. 5: Collectie Museum voor Communicatie, inventaris
nummer 49373: Collectie Warren 25 met 46
Afb. 6: Collectie Museum voor Communicatie, inventaris
nummer 49373: Collectie Warren 4650 en 7680
Afb. 3, 4, 7: Collectie Bouwe Brandsma

Afb. 4

Afb. 6

Afb. 8

Afb. 7

Afb. 5
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et betreft immers dan 
maar één drukgang: er 
hoeft geen drukgang 
plaats te vinden op de 

achterzijde. Maar al snel na de 
uitgifte van briefkaart G15 in januari 
1878 bleek dit zeer verwarrend, 
voor zowel de klanten als voor de 
postbeambten.
Ten eerste was de tekst op beide 
kaartdelen niet helder: op het zoge-
heten vraagdeel (waar de afzender 
zijn bericht behoorde te plaat-
sen) luidde de aanhef antwoord 
betaald, maar dit was toch niet 
het antwoorddeel? Terwijl op het 
antwoorddeel de tekst was gedrukt 
vooruitbetaald antwoord. Als 
 consument, zeker direct na de invoe-
ring, moest je wel even goed naden-
ken welk deel van de kaart je moest 
beschrijven. Het schijnt ook te zijn 
voorgekomen dat iemand de gehele 
blanke achterzijde had beschreven 
en er dus geen ruimte meer vrij was 
voor een gedegen antwoord.

Postverdrag van Wenen
Het zou na de invoering van de 
briefkaart met betaald antwoord 
nog 50 jaar duren eer de posterijen 
het onmiskenbare Antwoord-Brief-
kaart als aanhef zouden gebruiken. 
Met betrekking tot die naamgeving 
wordt op 4 juli 1891 in het Postver-
drag van Wenen bepaald: 
Als algemeene regel behoren brief-
kaarten met betaald antwoord aan 
de voorzijde een gedrukt opschrift 
te dragen: op het eerste gedeelte 

Bij briefkaarten met een aanhangende (horizontaal zowel 
als verticaal) vooruitbetaalde kaart, bedoeld voor het 
antwoord, is het voor een drukker makkelijker (en dus voor 
de posterijen voordeliger) om zijde 1 en 4 te bedrukken.
door Ot Louw

H

De dubbele briefkaart van 1878 (G15)
G19 blijkt uit de datum: voor medio 
oktober 1878.
Deze kaart, let wel het vraagdeel, 
was gebruikt als antwoorddeel. Dat 
betekent dus dat de oorspronkelijke 
verzender van de kaart abusievelijk 
zijn bericht op het antwoorddeel 
had genoteerd. Hoe kom je hier-
achter? Doordat dit kaartdeel twee 
Bredase stempels draagt, zowel het 
stempel BREDA 3 SEP 78 als BREDA 
6 SEP 78. Het eerste stempel is 
dus abusievelijk geplaatst op het 
vraagdeel, dat nog beschreven en 
gepost moest worden. 
Goed, de handschriften vergelij-
kend, vermoed ik dat de afzender 
zijn naam en adres zelf al op de 
kaart noteerde en voegde het 
woordje vooruit toe in de koptekst 
van de kaart. De (oorspronkelijk) 
geadresseerde, zich noemende ‘uw 
vriend’, beantwoordde de kaart, en 
postte deze wederom op 6 septem-
ber tussen 9 en 10 uur te Breda met 
bestemming Rotterdam, Coolsingel 
22. Getuige het stempel kwam de 
kaart twee uur later in Rotterdam 
aan (10-12 N). Kom daar nog eens 
om, trouwens... [Geen wonder dat 
expresse toen niet populair was: het 
was volstrekt onnodig]. De volgende 
ochtend werd de kaart in de eerste 
bestelling (A48) bezorgd.

Ook de volgende emissie briefkaar-
ten met betaald antwoord van eind 
oktober 1878 was nog aan de 1e en 
4e zijde bedrukt. Pas bij de daar-
opvolgende serie kaarten van 1881 
kwam de bedrukking op de 1e en 
3e zijde, zodat de adreszijde van de 
antwoordkaart bij de heenzending 
aan de binnenzijde zat ‘verborgen’ 
en daarmee de kans op een foutieve 
afstempeling aanzienlijk werd 
verkleind.
Dan de boodschap

Breda, 6 Sept. ’78
Amice, dus geen Weled. Heer,
 
Gij kunt het N.v.d.B. overnemen 
tegen welken prijs? Vraag het eens 
aan Uwe kennissen wat een ex waard 
is. In elk geval zal die zaak zich wel 
schikken. Doe met Langlès, nl. het 
boekje wat Gij wilt. Voor het biljet wil 
ik gaarne zorgen. Zie eene afreke-
ning te bezorgen van de boeken, die 
voor mij verkocht zijn s.v.p. Is Cals 
opgehouden? Ik verzoek U vriende-
lijk de Rotterd. drukjes onder uwe 
bescherming te nemen. Spoedig 
zend ik van hem nog eenige boeken.

Gegroet uw vriend.

Hieromtrent enige niet-filatelistische 
wetenswaardigheden.
Wat het N.v.d.B. is weet ik niet, maar 
wel weet ik dat de heer Cornelis 
van Ommeren als zoon van een 
commissionair geboren is te Rot-
terdam op 11 september 1855, nooit 
getrouwd is geweest, overleden is 
op 4 mei 1935. Hij werkte bij boek-
handel A. Eeltjes aan de Oppert in 
Rotterdam. Van Ommeren zal rond 
1878 te maken hebben gehad met 
de uitgeverstak van de boekhandel, 
gezien de vraag om de Rotterdamse 
drukjes onder diens hoede te ne-
men. In 1884 nam Van Ommeren de 
zaak van de overleden heer Eeltjes 
over. Blijkbaar was hij hiervoor niet 
in de wieg gelegd, want het bedrijf 
ging op 18 september 1889 failliet. 
Daarna werkte hij als bibliotheekbe-
diende. Dan Louis-Mathieu Langlès 
(1763-1824), dat was een Frans 
schrijver, eigenlijk meer een let-
terkundige en vertaler van Chinese 
literatuur. Cals is mogelijk een 
collega van Van Ommeren.

Tenslotte zou het mogelijk zijn dat 
ook het antwoorddeel – dat als 
vraagkaart is gebruikt – in verza-
melaarshanden is. Wie heeft ’m?

‘Briefkaart met betaald antwoord’; 
op het tweede gedeelte ‘Antwoord-
briefkaart’. 
Pas in 1909, na 18 jaar, werd hieraan 
door de Nederlandse Posterijen 
gehoor gegeven. Maar twee jaar 
later, in 1911, ging men toch weer 
terug naar de benaming Antwoord-
Betaald. De reden hiervoor is 
onduidelijk.
Pas in 1922, met kaart G192, stapt 
men definitief over op Antwoord-
Briefkaart, al of niet met koppel-
streepje. Dat is dus 50 jaar na de 
verschijning van de eerste kaart 
met betaald antwoord.

Nadat de kaart was beschreven en 
gepost, zaten de postbeambten met 
het volgende probleem: we hebben 
een kaart met aan beide zijden een 
zegelafdruk; welke van de twee 
moeten we afstempelen? Ze had-
den ook moeite met de gebruikte 
terminologie. Uiteraard aan de kant 
waarop het adres stond vermeld, 
zou je in eerste instantie zeggen, 
maar veel van de afzenders schre-
ven hun eigen adres alvast op de 
retourkaart, om de geadresseerde 
te stimuleren en om te voorkomen 
dat deze laatste de kaart voor een 
ander doel zou gebruiken. Zeker als 
het lokale post betrof was de kans 
op fouten nog groter.

Interessante kaart
Onlangs wist ik bij Corinphila een 
exemplaar van G15-V op de kop te 
tikken. Dat dit een G15 is en geen 
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

BOSNIË & HERZEGOVINA 
(FED)
Europa
Het zijn hoofdzakelijk (zuid) 
Oost-Europese landen 
die de Europazegels ook 
in boekjes uitgeven. Zo 
kwam Bosnië-Herzegovina 
op 8 mei met een velletje 
waarin de beide zegels drie 
maal voorkwamen. Het gaat 
om zegels van 2.50 km. 
Afgebeeld wordt houten 
kinderspeelgoed. (1)

BULGARIJE
Europa
Weer een Europazegelboek-
je. Het kwam uit op 20 april 
en heeft als inhoud twee 
velletjes: het ene met vier 
zegels van 0.65 L (ruiter op 
hobbelpaard) en het andere 
vier van 1.50 L (pop). Het 
zijn dezelfde velletjes als de 
los uitgegeven exemplaren. 
Merkwaardig is alleen dat 
– net als vorig jaar trou-
wens – de verticale tanding 
tussen de zegels ontbreekt. 
Moeilijk te gebruiken, zou je 
zo zeggen. (2)

CANADA
In het Vlaamse land…
Een gedicht, gemaakt door 
een getuige van de strijd 
rond Ieper, wordt in Canada 
nog jaarlijks geciteerd. Men 
herdenkt er de duizenden 
gesneuvelden mee.
In Flanders fields the 
poppies blow

Between the crosses, row 
on row,
That mark our place; and in 
the sky
The larks, still bravely 
singing, fly
Scarce heard amid the guns 
below.
Het gedicht, en de klaproos, 
staan centraal op een op 
3 mei verschenen boekje 
met tien P-zegels (85c) ter 
herdenking van het bloed-
bad rond Ieper in 1915.

WK Vrouwenvoetbal
Van 6 juni tot 5 juli vond 
in Canada het wereldkam-
pioenschap voetbal voor 
vrouwen plaats. De post 
kondigde het alvast aan met 
een tien P-zegels tellend 
boekje op 6 mei. Nederland 
deed ook mee, maar kwam 
niet verder dan de achtste 
finale. (3)

Weersverschijnselen
Het weer wordt alom be-
wonderd: kwam Hongkong 
vorig jaar al met een boekje 
dat aandacht besteedde aan 
het weer, Canada volgde op 
18 juni eveneens met tot 
de verbeelding sprekende 
weersverschijnselen: ijskris-
tallen in een boom, een och-
tendmist (met vuurtoren), 
een dubbele regenboog, 
weerlicht en een zogenoem-
de zonnehond (veroorzaakt 
door ijskristallen).
De P-zegels (=85c) zijn ook 
verkrijgbaar in een boekje 
van tien stuks. (4)

Werelderfgoed
In een derde serie postze-

gels besteedde de post op 
3 juli aandacht aan plaatsen 
die op de werelderfgoedlijst 
van Unesco staan. Drie 
ervan zijn voor post naar 
de V.S. ($ 1.20) en twee 
voor internationale post 
($ 2.50). Van allebei zijn 
boekjes met elk zes zegels 
verkrijgbaar.

Alice Munro
De schrijfster Alice Munro 
ontving als ‘meester van het 
hedendaagse korte verhaal’ 
in 2013 de Nobelprijs voor 
Literatuur. Op 10 juli gaf 
Canada Post een boekje 
met tien P-zegels (=85c) 
uit, met daarop een foto 
van de schrijfster, gemaakt 
door haar dochter. Een oude 
opname van haar geboorte-
dorp Wingham staat aan de 
onderzijde van de zegel.

DENEMARKEN
Prestigeboekje:  
Deense ordes
Denemarken kent drie 
belangrijke onderschei-
dingen: de Orde van de 
Dannebrog, de Orde van de 
Olifant (beide Koninklijke 
ridderorden) en de Medaille 
van Verdienste. Van alle drie 
verscheen op 14 maart een 
postzegel van 7 kronen. 
Men kan er alles over 
lezen in een tegelijkertijd 
verschenen prestigeboekje. 
Het bevat vier genummerde 
velletjes: drie met de afzon-
derlijke zegels en één met 
de drie samen. Verder bevat 
het boekwerk, dat geleverd 
wordt in een cassette, 
postkaarten en volop foto’s, 

tekeningen en tekst (in 
Engels en Deens). Prijs van 
dit geheel is 199 kronen.

Geen gewone postzegel-
boekjes meer
Denemarken heeft een 
rijke boekjeshistorie. In het 
verleden maakte onze land-
genoot Rob Boom (1951-
2011) er een internationaal 
gewaardeerde catalogus 
van. Specialisten gebruiken 
deze nog steeds.
Sinds 2014 geeft de Deense 
post alleen nog maar velle-
tjes met zelfklevende zegels 
uit. Geen boekjes meer dus. 
De Duitse Michel catalogus 
betitelde de velletjes nog 
een tijd als boekje. Op aan-
dringen van verzamelaars 
heb ik begrepen.

DUITSLAND
Schepping der dieren
Vorig jaar verscheen op 
5 juni een zegel van € 2.40 
met een fragment uit het 
werk van Meester Bertram 
(1340-1414/15) ‘Schep-
ping der Dieren’. Het is te 
bewonderen in het gotische 
Grabower altaarstuk in 
de Sint-Johanneskerk te 
Hamburg.
Dezelfde zegel (voor maxi-
brieven) is sinds 11 juni 
verkrijgbaar in een tien 
zegels tellend boekje. (5)

Vissen
De toeslagzegels ten 
behoeve van de jeugd 
verschijnen dit jaar op 
6 augustus. Afgebeeld zijn 
vissen: vlagzalm (62c + 
30c), barbeel (85 + 40c) en 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • steur (€1.45 + 55c). Ze zijn 
behalve in vellen ook in een 
boekje verkrijgbaar. Dit be-
vat vijfmaal de vlagzalm en 
éénmaal de steur. Prijs van 
het boekje met zelfklevende 
zegels is € 6.60 (inclusief 
€ 2.05 toeslag). 

FRANKRIJK
Vakantieboekje
Hoewel voor de meesten on-
der ons de vakantie alweer 
voorbij is, meld ik alsnog 
het op 30 juni verschenen 
boekje met twaalf groene 
zegels (langzame post = 
68c) waarop tekeningen van 
vakantiebezigheden staan 
afgebeeld.

Marianne et la Jeunesse 
In juni verscheen er ook een 
drietal boekjes met per-
manente Marianne-zegels: 
15 juni, tien maal groene 
zegels met op de kaft 
reclame voor postzegels van 
T.A.A.F., 15 juni, twintig rode 
zegels (76c) met reclame 
voor de zegels van Andorra 
en op 17 juni met twaalf 
groene zegels met een forse 
vermelding van de website 
van de post.

GRIEKENLAND
Papadopoulou
Een nieuwe bron van inkom-
sten? Het lijkt er sterk op 
dat de Griekse post met de 
uitgifte van een reclame-
boekje voor Papadopoulos 
biscuits wat extra probeert 
te verdienen. Het boekje 
verscheen op 14 april en 
heeft als inhoud tien zelfkle-
vende zegels van 72c (voor 

1. Het velletje uit het Europaboekje 
van Bosnië & Herzegovina. Houten 
speelgoed uit het verleden.
(Rechts:) 2. Kaftje van het Bul
gaarse boekje.

3. Door menig voetballiefhebber 
wordt het vrouwenvoetbal niet 
serieus genomen. Terecht?
(Rechts:) 4. Mooie bliksem op 
Canadees boekje

5. Schepping der dieren:  
duur Duits boekje
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eersteklas post binnenland 
tot 20 gram). (6)

GROOT-BRITTANNIË
Bijen
Op 18 augustus komt de 
Britse post met een kleurige 
serie bijenpostzegels. Eén 
van die zegels beeldt de 
gele hommel af. Het is deze 
zegel die te vinden is in een 
boekje met zes eersteklas-
zegels (- 63p): vier maal 
Machin en tweemaal gele 
hommel. (7)

GROENLAND
Europa
Polaartut is nog steeds een 
populair behendigheids-
spelletje in Groenland: pop-
petjes aan een draadje naar 
elkaar te laten gaan zonder 
het draadje aan te raken. 
Een eeuwenoud spelletje; 
alleen de materialen zijn 
aangepast. (8)
De twee zegels, van 12.50 
en 14.00 kronen, zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. De 
uitgiftedatum was 13 mei.

JERSEY
Eilandspelen XVI
De Eilandspelen, sport-
wedstrijden met atleten 
van kleine eiland-staten, 
bestaan al sinds 1985. 
Ze worden elke twee jaar 
georganiseerd en het eiland 
Jersey was nu opnieuw 
aan de beurt. Ze vonden 
plaats van 27 juni tot 3 juli 
en er werden drieduizend 
deelnemers van 23 eilanden 
verwelkomd. 
Op de openingsdag ver-
scheen een serie van veer-

tien postzegels die elk één 
categorie vertegenwoor-
digden. Ze hebben de aan-
duiding ‘postcard’(= 68c). 
Een op dezelfde datum 
verschenen prestigeboekje, 
vervaardigd door Enschedé, 
bevat tweemaal de serie en 
heeft daarom een verkoop-
prijs van £ 17.36. 

KAAIMAN EILANDEN
Pioniers II
In 2011 kwamen de Kaaiman 
Eilanden al met een viertal 
boekjes, gewijd aan de voor-
trekkers op het eiland. Op 
20 mei volgde een tweede 
viertal met zes zegels van 
25c (opvoedkundige), 50c 
(officier van justitie en 
politicus), 80c (advocaat en 
politicus) en $ 1.00 (zaken-
man en politicus).

KOREA NOORD
Korea – Thailand
Noord-Korea en Thailand 
hebben veertig jaar diplo-
matieke betrekkingen. En 
dat moet gevierd worden. 
Op 8 mei verscheen er een 
boekje met zegels waarop 
nationale vogels staan 
afgebeeld: de havik (Korea) 
en de kuifloze prelaatfazant 
(Thailand) (9). Beide zegels 
hebben een waarde van 
slechts 10 won. Het boekje 
bevat ook twee vignetten.

MALTA
Europa
In het op 9 mei verschenen 
Europazegelboekje bevindt 
zich een strip van vijf zegels 
van € 0.59. Afgebeeld is 
een duwkarretje, typisch 

jongensspeelgoed uit 
vervlogen jaren. (10)

NOORWEGEN
Vuurtorens
Op de toeristenzegels van 
dit jaar staan vuurtorens 
afgebeeld. Daar heb-
ben ze er in Noorwegen 
nogal wat van. De zegels 
zijn per tien in een boekje 
verkrijgbaar. Het gaat om 
twee boekjes met elk twee 
maal vijf zegels: tienmaal A 
Europa (Kvitsøy, Slåtterøy, 
14 kr, tien maal A Wereld 
(Lindesnes, Kjeungskæret, 
17 kr).

NORFOLK EILAND
Schipbreuk HMS Sirius
Het was in maart 225 jaar 
geleden dat het vlaggen-
schip van de First Fleet bij 
Norfolk verging. Het schip 
zat kennelijk boordevol 
kunstvoorwerpen: sinds 
1983 is er heel wat naar 
boven gehaald. Er is nu 
zelfs een HMS Sirius Mu-
seum waar meer dan 3000 
voorwerpen uit het schip 
tentoongesteld zijn.
Er is sinds 19 maart een 
boekje verkrijgbaar met 
tien postzegels van 70c die 
betrekking hebben op de 
schipbreuk.

TSJECHIË
Chomutov 2015
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Chomutov 
2015 (een stad op de grens 
van Tsjechië en Duitsland) 
verscheen op 15 april een 
boekje met acht zegels 
van 25 kr. Afgebeeld zijn 

de Sint Ignatius kerk en de 
stadsgalerij. 
Er is een variant met de ver-
melding www.ceskaposta.cz 
op de zegelrand.

Bob en Bobek
Twee bekende Tsjechische 
stripfiguren zijn gebruikt 
voor de mascotte van het 
wereldkampioenschap 
IJshockey (1e helft mei). 
In een boekje, verschenen 
op 29 april, zijn ook twee 
zegels met de striphelden, 
van elk vijf. Ze hebben de 
vermelding A (13 kronen, 
het huidige brieftarief). (11)

130 Jaar spoorverbinding
In de serie Technische 
Monumenten gaf de post 
op 6 mei een postzegel uit 
die aandacht schenkt aan 
de 130e verjaardag van de 
spoorverbinding tussen 
Moldava en Saxony (Frei-
berg). Dit traject wordt nog 
steeds als één der mooiste 
spoorlijnen van Tsjechië be-
schouwd. De postzegel, van 
13 kronen, is ook per acht in 
een boekje verkrijgbaar. Dat 
bevat bovendien vignetten 
met een brug en een tunnel 
uit de lijn. (12)

VERENIGDE NATIES
Werelderfgoed 
Sinds jaar en dag geeft de 
postdienst van de Ver-
enigde Naties een drietal 
prestigeboekjes uit waarin 
een keuze wordt gemaakt 
uit het werelderfgoed. Dit 
jaar is – op 5 juni – Zuid-
Oost-Azië aan de beurt: 
Luang Prabang (Laos), 

Boroboedoer (Indonesië), 
Angkor Wat (Cambodja), 
Cordillera (Filipijnen), Ayut-
thaya (Thailand) en Hué 
Monumenten (Vietnam). De 
V.N. hebben drie kantoren 
met elk eigen postzegels: 
in Wenen, Genève en New 
York. (13)

ZWITSERLAND
Pro Patria
De Zwitserse post propa-
geert in dit digitale tijdperk 
het gebruik van brieven om 
deze vervolgens te frankeren 
met bijzondere kunstwerk-
jes. Een prima argument, 
want zulke afbeeldingen 
kunnen de ontvanger verras-
sen en nieuwsgierig maken. 
Misschien moet PostNL hier 
ook eens over nadenken. 
Immers, een belangrijk 
digitaal verzonden bericht 
‘verdrinkt’ soms tussen de 
stroom spam en andere 
e-mails. Het is overduidelijk 
dat een mooi gefrankeerde 
brief een aanzienlijk hogere 
attentiewaarde heeft.
De Pro Patria zegels van 
dit jaar sluiten een in 2013 
gestarte reeks ‘Zwitserse 
Locale en Regionale musea’ 
af. De vier zegels kwamen 
uit op 7 mei. Twee ervan zijn 
ook in een boekje verkrijg-
baar: de 85+40ct  met een 
vat waarin druiven na de 
pluk vervoerd werden en de 
1.00+50ct met een Mero-
vingisch sieraad uit glas en 
draad. 
Het boekje bevat vier van 
beide zegels en met de 
toeslag van 1.00 F komt de 
prijs op 14.50 F.

8. Poppenspelletjes in Groenland

6. Retrobiscuitjes 
voor de Griekse jeugd

7. De gele hommel in een Brits boekje

9. Vlaggen van NoordKorea en Thailand

10. Binnenzijde van het Maltese boekje
11. Twee ijshockey
ende konijnen

12. De Louny locomotief op het station te Dubí 
(het vroegere OberEichwald)

13. De Amerikaanse versie van het VN prestigeboekje

 

http://www.ceskaposta.cz/
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door Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in de eerstvolgende specialiteiten-                catalogus van de NVPH)

Emissie Crouwel 1976-2001

e emissie Cijfertype naar 
ontwerp van Wim Crouwel 
(1) verscheen in 1976. Ge-
drukt in rakeldiepdruk met 

traditioneel geëtste drukcilinders in 
de zegeldrukkerij van Joh. Enschedé 
in Haarlem. Als rastermaat werd 
R100 (100 lijnen/cm diagonaal, on-
der 45 graden) gekozen en na ruim 
een jaar werd voor een veel fijnere 
maat gekozen R125. Toch bleven 
diverse cilinders met de R100 noch 
vrij lang in gebruik, vaak naast 
cilinders met R125. (2+3)
In 1991 stapte Joh. Enschedé over 
op computergestuurde gravering 
van cilinders met een Hell Helio 
Klischograph. Bij de Crouwelzegels 
werd de vel-layout grondig aange-
past en de telcijfers op de velrand 
– ontwerp Wim Crouwel – werden 
vervangen door een binnen de huis-
stijl van PTT-Post passend letter-
type Univers. Bovendien kwamen de 
zegelbeelden 180 graden gedraaid 
op de loketvellen te staan. 
Bij de gegraveerde cilinders waren 
de rasterpunten vanaf dat moment 
niet meer vierkant doch ruitvormige 
staande ‘wybertjes‘, voor alle vel- en 
rolzegels, waarbij de rastermaat 
10/7 (vel, rol) is behalve voor de 70c 
uit vellen en rollen (8.5/6.5). Bij de 
postzegelboekjes zijn de ‘wybertjes’ 
90 graden gedraaid, dus liggend. (4)

Walsall
Na de overgang van de aanmaak 
van het standaardassortiment 
naar Walsall Security Printing 
(medio 2001) werden in 2001 nog 
3 zegelwaarden van het cijfertype 

D
Vanaf 1980 brengt Joh. Enschedé 
zelf de synthetische gom aan. Het 
verschil in gom is nauwelijks te zien. 
In alle gevallen is er een blauwige 
kleurstof toegevoegd om duidelijk 
te maken dat er al gom op de zegels 
zit. De gomzijde is altijd gevlekt, 
licht roze aandoend. De enorme 
variatie in gom (kleur en wijze 
van aanbrenging) bij de Harrison 
papier was ruim voordat de emissie 
Crouwel in gebruik werd genomen 
verdwenen. Onder de UV-lamp 
licht de voorzijde (de coating) 
theoretisch geel op echter door een 
sterke toevoeging van witmakers 
is ‘wit’ het normale effect. Pas als 
zegels in de zon hebben gelegen, 
of bij gebruikt materiaal als het is 
afgeweekt, komt het geel weer de 
boventoon voeren. 
Slechts bij wijze van experiment 
werd een deeloplage van de 55c 
vellen gedrukt op papier van 
Coated Papers Ltd. Dit experiment 
pakte verkeerd uit toen bleek dat de 
groene druk losliet bij aanraking met 
vocht. Hoe dit CPL papier te onder-
scheiden is van het Harrison papier 
valt buiten het kader van dit artikel. 
De bovengenoemde grote veran-
deringen in het productieproces 
zorgen voor 4 groepen:
A - Druk Joh. Enschedé in rakel-
diepdruk met geëtste cilinders, 
raster 100
Ak kamperforatie
As scheerperforatie
B - Druk Joh. Enschedé in rakel-
diepdruk met geëtste cilinders, 
raster 125
Bk kamperforatie
Bs scheerperforatie
C - Druk Joh. Enschedé in rakel-

diepdruk met gegraveerde cilin-
ders, raster 10/7 resp. 8.5/6.5 *
Ck kamperforatie
Cs scheerperforatie
D - Druk Walsall Security Printing 
in rakeldiepdruk met gegraveerde 
cilinders, raster 10/8
* kwart slag gedraaid bij de zegels uit 
postzegelboekjes (10/7 = 10  tanden 
horizontaal/8 verticaal per mm)

Als onderscheidingskenmerken 
spelen behalve de aanmaakme-
thode voor de drukcilinders en de 
rastermaten ook de herkomst van 
de zegels, de gebruikte drukpersen 
en de 3 ‘perforatie’-methoden 
(kamtanding, scheerperforatie en 
slit-tanding) een belangrijke rol.

25 jaar
De emissie cijferzegels ontwerp 
Crouwel is een van de lastigste se-
ries van Nederland om te catalogi-
seren. De emissie Koningin Beatrix 
ontwerp Peter Struycken zal echter 
blijken nog ingewikkelder te zijn.
Als men de zegels slechts als een 
grote groep ziet die gerangschikt 
dient te worden naar nominale 
waarden, dan resulteert dat in een 
groot onoverzichtelijk geheel waar-
bij ook onrecht wordt gedaan aan 
de vele innovaties in een vrij lange 
periode. De emissie heeft ruim 
25 jaar gelopen en dan ontkom je 
er niet aan om een voor de hand 
liggende chronologische indeling te 
maken en daarbinnen een verdere 
uitsplitsing naar gelang de tech-
nische ontwikkelingen. Rasterver-
schillen zijn goed te onderscheiden, 
de geëtste cilinders gevolgd door 
de computergestuurde gravering 

1. Wim Crouwel (1928) op 1792014 
in het Museum voor Communicatie 8. Chambon pers voorzien van scheerperforaat, met de 45 cent

uitgegeven op zelfklevend papier 
en gedrukt in England in rakeldiep-
druk, met gegraveerde cilinders. 
De 5c, 10c en 25c in zogenoemde 
‘creditcards’ met 4 zegels aan de 
voorkant en 6 aan de achterzijde. 
De 5c en 10c ook in business sheets 
van 50 zegels. (5+6)

Druk aan de rolpersen*
Aanvankelijk werden de zegels 
gedrukt op de Regina rotatiepers 
waarbij de kamtanding direct op de 
pers werd aangebracht. (7) Vanaf 
1980 werd incidenteel gedrukt op 
de Chambon druk aan de rol pers 
waarbij standaard gebruik werd 
gemaakt van scheerperforaat. (8) 
Ook de in 1985 ingevoerde Goebel 
druk aan de rolpers had standaard 
scheerperforaat. 
De Goebel bleef langere tijd parallel 
met de Regina lopen. Op dringend 
verzoek van Royal Mail (UK) kwam 
er nog een tweede Goebel bij.
Bij scheerperforaat zijn altijd restjes 
papier te zien die bij elk zegel zijn 
omgeslagen naar één bepaalde 
zijde soms zijn ook vliesjes te zien 
in de perforatie-gaten. (9+10)

Drukrichting
De drukrichting bij de zegels uit 
loketvellen was meestal R[echts], 
die uit de rollen L [inks]. Af en toe 
komen we een uitzondering tegen.
Bij de zegels uit postzegelboekjes 
werd tot en met boekje 26a gedrukt 
met twee ten opzichte van elkaar 
kopstaande kolommen boekjes. 
Drukrichtingen B[oven] en O[nder] 
komen dan ook even vaak voor. 
Vanaf boekje 27a zijn beide kolom-
men altijd gelijk gericht en vinden 
we slechts drukrichting O.
Bij de traditionele rakeldiepdruk 
is bij zegels op gecoat papier de 
inktuitvloei in één bepaalde richting 
– de drukrichting – goed te zien. Bij 
computergestuurde gravering is dit 
een stuk lastiger. (11)
Bij zegels met scheerperforaat ver-
andert bij een andere drukrichting 
ook de richting waarin de papier-
restjes omslaan.

Papier
Het papier voor alle zegels gedrukt 
bij Joh. Enschedé was afkomstig 
van Harrison & Sons, Engeland. 
Aanvankelijk werd de gom ook 
aangebracht door Harrison & Sons. 



JULI/AUGUSTUS 2015 FILATELIE 491

 
door Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in de eerstvolgende specialiteiten-                catalogus van de NVPH)

2

3 4 5 6

1097

11. 10c met drukrichting naar rechts

eveneens en ook de wijze van 
perforatie. Kamtanding naast die 
van het scheerperforaat. Bij onze 
oosterburen maakt de Michel 
Spezial Katalog Deutschland wat 
betreft het laatste een onderscheid: 
Kammzähnung (K 14) en Schleifzäh-
nung (S 14). (12)

Weinig interesse in papier
Zoals hierboven al aangegeven 
wordt – als enige aspect – geen 
rekening gehouden met het papier. 
Anders dan in Mexico waar voor een 

vergelijkbare langlopende emissie 
als de ‘Mexico Exporta’ (1975-1993) 
14 deelemissies worden vast gesteld 
aan de hand van papier- en gom-
kenmerken. En dat internationale 
catalogi als Scott en Michel daarin 
grotendeels meegaan. 
De Nederlandse filatelist heeft 
vreemd genoeg nooit echt kijk 
gehad op papier (en gom) en als 
van de Crouwel verteld wordt dat 
het allemaal fosforescerend papier 
is geweest dan gelooft die het ook 
wel. En als er dan fosforbalken op 

de zegels van de laatste groep met 
zelfklevend papier zit dan is er 
eigenlijk maar interesse voor of die 
balken ontbreken dan wel verscho-
ven zijn. 

Varianten
Kleine verschillen in tekening 
– intrinsiek of door de uitvoering 
ontstaan – zijn een waardevol 
hulpmiddel bij het vaststellen van 
varianten: 
• bij de 5c uit postzegelboekje 
22a is de horizontale vlag van de 

‘5’ blanco in plaats van gerasterd 
(13+14)
• bij de 25c met gegraveerde 
cilinders van Joh. Enschedé is de 
stand van de waardeaanduiding ten 
opzichte van de landsnaam aange-
past in vergelijking met de geëtste 
cilinders (15+16)
• bij de 40c en 45c geeft de schuine 
balk van de ‘4’ bij R100 een schok-
keriger beeld dan bij R125 (17+18)

* Zie uitleg ‘druk aan de rolpers’ rubriek 
Nederland in dit nummer.

12 13 14

18171615
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 waarde kleur tanding drukrichting boekje
Cs - 2- of 3--zijdig getand uit boekjes - scheerperforatie (Goebel):
1109H 10c blauw  3z-o / O pzb 47a, 47b
1109M 10c blauw  2z-ro  / O  pzb 47a, 47b
1115H 60 groengeel  3z-o  / O  pzb 44a, 44b
1115M 60c groengeel  2z-ro  / O pzb 44a. 44b
1117G 70c violet  3z-b  / O pzb 44a, 44b, 47a, 47b
1117H 70 violet  3z-o  / O pzb 44a, 44b
1117L 70c violet  2z-rb  / O  pzb 44a, 44b. 47a, 47b

nr waarde kleur drukrichting(en) periode
Ak - 4-zijdig getand uit loketvellen - kamperforatie (Regina):
1108 5c  grijs R 1976
1109 10c blauw R, L 1976-1981, 1985
1110 25c roodviolet R 1976, 1982, 1988
1111 40c lichtbruin R, L 1976-1978
1112 45c blauw R, L 1976-1977

As - 4-zijdig getand uit loketvellen - scheerperforatie (Goebel):
1109 10c blauw R 1987

Ak - 2-zijdig getand uit rollen - kamperforatie (Regina):
1108R 5c  grijs L 1976
1109R 10c blauw L 1976-1977, 1980,  1983-1985, 1988
1110R 25c roodviolet L 1976-1977, 1982, 1984-1985
1111R 40c lichtbruin L 1976-1978
1112R 45c blauw L 1976-1978, 1980-1981, 1985

As - 2-zijdig getand uit rollen - scheerperforatie (Goebel):
1110R 25c roodviolet L 1985

A  Druk Joh. Enschedé in rakeldiepdruk met geëtste cilinders, raster 100

B  Druk Joh. Enschedé in rakeldiepdruk met geëtste cilinders, raster 125

C  Druk Joh. Enschedé in rakeldiepdruk met gegraveerde cilinders, raster 10/7 resp. 8.5/6.5 †
 waarde kleur tanding drukrichting(en) boekje
Ak - 3-zijdig getand uit postzegelboekjes - kamperforatie:
1108H 5c  grijs (volle vlag) 3z-o B, O Pzb 20a, 21a,23a, 23b
1108H 5c  grijs (lege vlag) 3z-o  B, O Pzb 22a
1109G 10c blauw 3z-b B, O Pzb 20a, 21a, 
1109H 10c blauw 3z-o B, O Pzb 20a, 21a
     Pzb 22a, 22b, 22c
1111G 40c lichtbruin 3z-b B, O pzb 21a, 23a [deel]
1111H 40c lichtbruin 3z-o B, O pzb 23a [deel]

3z-o = aan 3 zijden getand, o(nder) niet ; 3z-b = aan 3 zijden getand, b(oven) niet.
[deel] 23a met 40c R100 1e oplage en 1e deel van de 2e oplage en 40c R125 2e deel van de 2e oplage

 waarde kleur drukrichting(en) periode
Bk - 4-zijdig getand uit loketvellen - kamperforatie (Regina):
1108 5c  grijs R, L 1979-1981, 1986
1112 45c blauw R, L 1977, 1979
1113 50c rood R, L 1977, 1979-1980, 1982-1985
1114 55c groen L 1981
1115 60c groengeel R, L 1981, 1983-1985
1116 65c bruinpaars L 1987

Bs - 4-zijdig getand uit loketvellen - scheerperforatie
(Chambon t/m 1985, Goebel daarna)
1108 5c  grijs R 1981
1109 10c blauw R 1983
1110 25c roodviolet R 1980
1112 45c blauw R, L 1980-1982
1113 50c rood R 1983
1114 55c groen R 1981, 1986-1990
1115 60c groengeel R 1982-1983
1116 65c bruinpaars R 1986, 1989-1990
1116 65c bruinpaars L * 1988

Bk - 2-zijdig getand uit rollen - kamperforatie (Regina):
1108R 5c  grijs L 1977-1980, 1984-1985
1113R 50c  rood L 1977, 1982-1985, 1987
1114R 55c groen L 1981, 1984-1986, 1988
1115R 60c  groengeel L 1981-1985
1116R 65c bruinpaars L, R  1986-1988

Bs - 2-zijdig getand uit rollen - scheerperforatie (Goebel):
1114R 55c groen L 1987, 1989-1990
1116R 65c bruinpaars L 1989-1991

* bij scheerperforaat zijn aan de achterkant de vliesjes te zien die zijn omgeslagen al naar gelang
de drukrichting

 waarde kleur tanding drukrichting(en) boekje
1108M 5c  grijs 2z-ro  / O pzb 27a, 27b
1109H 10c blauw 3z-o  / B, O pzb 26a
   3z-o  / O pzb 28a
1109M 10c blauw 2z-ro  / O pzb 28a
1111G 40c lichtbruin 3z-b  / B, O pzb 23a [deel], 23b
1111H 40c lichtbruin 3z-o  / B, O pzb 23a [deel], 23b
1112G 45c blauw 3z-b / B, O pzb 26a
1112H 45c blauw 3z-o / B, O pzb 25a
1113G 50c rood 3z-b  / B, O pzb 25a
   3z-b  / O pzb 28a
1113L 50c rood 2z-rb  / O pzb 28a

Bs - 2- of 3-zijdig getand uit boekjes - scheerperforatie (Goebel):
1108H 5c  grijs 3z-o  / O pzb 33a, 33b
1109H 10c blauw 3z-O   / O pzb 33a, 33b
1114H 55c groen 3z-O   / O pzb 33a, 233b
1114L 55c groen 2z-rb  / O pzb 33a, 33b
1114M 55c groen 2z-ro / O pzb 33a, 33b

2z-ro  = aan 2 zijden getand, r(echts) en o(nder) niet; 
2z-rb = aan 2 zijden getand, r(echts) en b(oven) niet
[deel] 23a met 40c R100 1e oplage en 1e deel van de 2e oplage en 40c R125 2e deel van de 2e oplage

 waarde kleur tanding drukrichting(en) boekje
Bk - 2- of 3-zijdig getand uit boekjes - kamperforatie (Regina):
1108G 5c  grijs 3z-b / B, O pzb 26a
1108H 5c  grijs 3z-o / B, O pzb 22b, 22c, 25a, 26a
   3z-o / O pzb 27a, 27b

 waarde kleur drukrichting(en) periode
Ck - 4-zijdig getand uit loketvellen - kamperforatie (Regina):
1108 5c  grijs  R 1991
1110 25c*  roodviolet  R  1992
1115 60c groengeel  R ???
1117 70c violet R 1991
1118 80c purper R 1991

Cs - 4-zijdig getand uit loketvellen - scheerperforatie (Goebel):
1108 5c  grijs R 
1108 5c  grijs L 1991, 1993, 1995-1996, 2000
1109 10c  blauw  R **
1109 10c  blauw  L 1991-1992, 1994, 1996, 2000
1110 25c*  roodviolet  R 1992, 1996, 1998-1999
1115 60c groengeel R 1991-1992
1117 70c violet R 1991, 1994-1996
1118 80c purper R 1990

Ck - 2-zijdig getand uit rollen - kamperforatie (Regina):
1115R 60c  groengeel  L 1991-1992
1117R 70c violet L 1991-1992

Cs - 2-zijdig getand uit rollen - scheerperforatie (Goebel):
1108R 5c  grijs   L 1991-1992
1109R 10c  blauw   L 1992, 1994
1110R 25c* roodviolet  L ???
1115R 60c  groengeel  L 1993-1995
1117R 70c  violet  L ???
1118R 80c  purper  L **
1118R 80c  purper  R 1990-1991

†  kwart slag gedraaid bij de zegels uit postzegelboekjes; * aangepaste tekening bij de 25c met
computergestuurde gravering; ** bij scheerperforaat zijn aan de achterkant de vliesjes te zien 
die zijn omgeslagen al naar gelang de drukrichting

 waarde kleur drukrichting(en) periode
D - 4-zijdig getand uit ‚ creditcards‘ en business sheets - slitperforatie (Chesnut):
1108 5c  grijs R 2001
1109 10c blauw R 2001
1110 25c roodviolet R 2001

Overzicht typen Cijferzegels, ontwerp Wim Crouwel

D  Druk Walsall Security Printing in rakeldiepdruk met gegraveerde cilinders, raster 10/8
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EUROPA

ALDERNEY
1-5-’15. Flora en fauna.
Local Letter, Local Letter 
Large, EUR Letter, UK Let-
ter, UK Letter Large, ROW 
Letter. Resp. zeelavendel 
(Limonium normannicum), 
egel, zwarte haas, gevlekt 
zonneroosje (Tuberaria 
guttata), aarddistel 
(Cirsium acaule), mol.

ANDORRA FRANS
19-6-’15. Berg.
€ 0.76. Top van Pic del 
Comaperdosa in wolken. 

4-7-’15. Biënnale in 
Venetië.
€ 3.05. Kunstwerk ‘Inside’ 
van beeldhouwer Agustí 
Roqué (1942).
18-7-’15. Folklore.
Blok € 1.90. Dans ‘El 
contrapàs’ in Ordino. 

ANDORRA SPAANS
23-4-’15. Europa, 
speelgoed.
€ 0.90. Draaitol.
11-5-’15. Biënnale in 
Venetië.
€ 2.84. Kunstwerk van 
beeldhouwer Agustí Roqué.
10-6-’15. Wereldkampioen-
schap trial in Andorra.
€ 1.- Deelnemers met 
motoren. 

8-7-’15. Diversiteit in 
Andorra, Britse gemeen-
schap.
€ 0.90. Theepot en kopje. 

ARMENIË
23-4-’15. Armeense vol-
kenoord 100 jaar geleden.
300 d. Franse schrijver 
Anatole France (1844-
1924), tijdschrift ‘Pro 
Armenia’, slachtoffer. 

6-5-’15. Armeense volken-
moord 100 jaar geleden.
300 d. Amerikaans politi-
cus en ambassadeur Henry 
Morgenthau (1856-1946).
6-5-’15. Amerikaans 
Comité voor Nabije Oosten 
100 jaar.
Blok 480 d. Vrouw met 
kind.

AZERBEIDZJAN
23-4-’15. Europese Spelen 
in Baku.
Vijf velletjes met elk 
viermaal 0.20 m. Tweemaal 
ritmische gymnastiek, 
atletiek; schoonspringen, 
hardlopen; zwemmen, 
boksen, schermen, schoon-
springen; kanoën, schieten, 
triatlon, wielrennen; 
boogschieten, worstelen, 
badminton, tafeltennis; 
ritmische gymnastiek; vol-
leybal, crossfietsen, sambo. 
Alle zegels met beeldmerk. 

9-5-’15. Overwinning in 
Groot Patriottische Oorlog 
70 jaar geleden.
0.20 m. Militairen op tanks.

AZOREN
8-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.72; velletje met twee-
maal € 0.72. Resp. houten 
ezelskar; fornuis met 
pannen, houten ezelkar. 

BELGIË
30-5-’15. Frankeerzegel, 
vogel.
Aangetekend. Anas 
clypeata. 

11-6-’15. Vergeten fruit.
Velletje met tienmaal 1 
België. Veenbessen, moer-
bei, bloedperzik, kweepeer, 
aardbei, kruisbes, blauwe 
bes, loganbes, mispel, 
renetappel. 
11-6-’15. Garnalenvisserij.
1 World. Garnalenvisser op 
paard. 

7-9-’15. Dinosaurussen.
Tienmaal 1 België (in 
boekje). Verschillende 
dinosaurussen.
7-9-’15. Europees 
kampioenschap volleybal 
vrouwen in Nederland en 
België.
1 Europe. Speelster met bal 
aan net. 

7-9-’15. Hete luchtbal-
lonnen.
Velletje met vijfmaal 2 
België. Verschillende 
ballonnen.

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
6-5-’15. Eerste Bosnische 
Middelbare School 20 jaar.
1.- KM. Gebouw, beeldmerk.
7-5-’15. 175e geboortedag 
Pyotr Ilyich Tschaikovsky 
(1840-1893).
Blok 2.50 KM. Componist 
met muziekschrift. Op rand 
balletdanseressen. 

8-5-’15. Europa, speel-
goed.
2.50, 2.50 KM. Houten 
vliegtuig, slee. Ook velletje 
met de zegels. 
6-6-’15. Bezoek paus 
Franciscus I (1936).
1.50 KM. Paus.
21-6-’15. Voorzitterschap 
Raad van Europa.
0.50 KM. Landkaart, 
harten, beeldmerk.

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Kroatische  
Post-Mostar)
25-3-’15 Pasen.
0.90 KM. Opstanding van 
Christus, duif.
12-5-’15. Archeologie.
0.10 KM. Opgraving in 
Rivine. 

22-5-’15. Mythes en 
kruiden.
2.90 KM. Meisje breit trui 
van Cannabis sativa
1-6-’15. Bedevaartsoord 
Međugorje.
1.- KM. Pelgrim, kruis op 
heuvel.
6-6-’15. Bezoek paus 
Franciscus I (1936).
0.90 KM. Paus, duif met 
olijftak.

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
8-5-’15. Overwinning op 
fascisme 70 jaar geleden.
0.90 KM. Militaire parade 
op Rode Plein (Moskou). 

20-5-’15. Stad Doboj 
600 jaar.
0.90 KM. Dobojfort 
(13e eeuw).

BULGARIJE
28-4-’15. Thematische 
postzegeltentoonstelling.
Blok 0.65 L. Hond. Schild-
pad op rand. 

7-5-’15. Bosbouw in 
Bulgarije.
Blok 1.- L. Bomen.
14-5-’15. Medische Univer-
siteit van Plovdiv 70 jaar.
0.75 L. Gebouw, rode 
kruizen.
18-5-’15. ITU* 150 jaar.
1.- L. Seinsleutel, toetsen-
bord, beeldmerk.

25-5-’15. Voetbalclub FC 
Marek 100 jaar.
0.65 L. Elftal, beeldmerk.
29-5-’15. Eerste Europese 
Spelen in Bakoe.
Blok 1.40 L. Worstelaars.
17-6-’15. Oncologisch 
ziekenhuis Sofia 65 jaar.
0.65 L. Rood kruis, linten, 
ziekenhuis.

CYPRUS
9-7-’15. Toerisme.
€ 0.34, 0.64. Resp. 
schiereiland Akamas, 
Avakas-kloof.
9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
€ 0.75. Scheepjes, 
landkaart. 

CYPRUS TURKS
9-2-’15. Valentijnsdag.
2.20 NTL. Jongen en 
meisje, hartjes.
18-3-’15. Turkse overwin-
ning bij Çanakalle 100 jaar 
geleden.
2.- NTL. Monument, 
Ottomaanse onderschei-
ding IJzeren Halve Maan, 
oorlogsschip. 

1-4-’15. Strijd tegen 
kanker.
0.80+0.10 NTL, 1.-
+0.10 NTL. Resp. kind 
met poppen, geopende 
borstkast met aangetaste 
long.

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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14-5-’15. Verkeersveilig-
heid.
1.-, 2.20 NTL (driehoekze-
gels). Resp. gestileerd pop-
petje met hart, motorrijder 
en verkeersbord. 

25-6-’15. Europa, 
speelgoed. 
0.70, 0.80 NTL. Auto’s, 
poppen. Ook velletje met 
de zegels.

DENEMARKEN
7-5-’15. WWF*, toeslag-
zegels voor milieubeheer. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Zweden.
Tweemaal 10.-+1.- kr. Wind-
molen en vogel met: herten 
en landschap, vissen en 
landschap. 
13-6-’15. 100 jaar Vrou-
wenkiesrecht.
10.- kr. Vrouwen met vlag. 

13-6-’15. Zeilschepen.
Viermaal 7.- kr. ‘Denmark’, 
‘Georg Stage’, ‘København’, 
‘Fulton’.
13-6-’15. Timmermans-
gilde Kopenhagen 500 jaar.
10.- kr. Timmermansge-
reedschap. 
13-6-’15. Kunst.
10.- kr. Schilderij ‘Samosvej 
8, 2300 København S, 
Danmark’ van Jesper 
Christiansen (1955). 

DUITSLAND
11-6-’15. Frankeerzegels, 
vuurtorens.
€ 0.45, 0.62. Resp. Moritz-
burg, Lindau.
11-6-’15. Beierse Vereni-
ging van Klederdracht 
125 jaar.
€ 0.62. Dirndl jurk, leder-
hosen. 

11-6-’15. Eerste kleuter-
school in Duitsland 175 jaar 
geleden.
€ 2.15. Kinderen in 
bolderkar.
11-6-’15. Vereniging van 
jonge natuurwetenschap-
pers ‘Jugend forscht’ 50 
jaar.
€ 0.62. Beeldmerk met 
hersenen en gymschoenen. 

11-6-’15. Schatten uit 
Duitse musea.
€ 2.40. Schilderij 
‘Schepping der dieren’ 
van Meester Bertram von 
Minden (1340-1414).
1-7-’15. Duitslands mooiste 
vergezichten.
Tweemaal € 0.45 (samen-
hangend, doorlopend 
beeld). Chiemsee met 
Fraueninsel en Chiemgauer 
Alpen.
1-7-’15. Leipzig 1000 jaar.
€ 0.62. Gebouwen. 

1-7-’15. 150e geboortedag 
politicus Phillipp Scheide-
mann (1865-1939).
€ 1.45. Scheidemann houdt 
toespraak uit vensterraam 
bij uitroepen republiek in 
1918.

1-7-’15. 75e geboortedag 
Pina Bausch (1940-2009)
€ 0.85. Portret danseres en 
choreografe. 

ESTLAND
6-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 1.20, 1.20. Houten 
paarden, poppetjes: 
zeehondjes. 
21-5-’15. Roofvogel.
€ 0.55. Pernis apivorus. 

30-5-’15. Lotte en haar 
vriendjes.
Viermaal € 0.33. Verschil-
lende afbeeldingen uit 
jeugdserie.
4-6-’15. Een ander Estland.
€ 1.20. Giraf, wolken.
22-6-’15. Serie ‘Staats-
hoofden’. 
€ 0.55.Oud-premier 
Aleksander Warma (1890-
1970).
 
FAERÖER
24-4-’15. Nationale vlag.
11.-, 12.- kr. Vlag met resp., 
man, landkaart. 

24-4-’15. Europa, 
speelgoed.
17.-, 22.- kr. Resp. pop, 
hoepel gemaakt van 
ramshoorns.

FINLAND
8-5-’15. Zomer
Vijfmaal 1 Kl. Aardbei, 
roeiboot, fiets, gezicht met 
ijsje, duiker. 

8-5-’15. Bloemenweelde.
Tweemaal 2 Kl. Bloemen.
8-5-’15. Europa, speel-
goed.
Tweemaal 1 Kl. Komische 
figuren uit Moomin-serie 
uit jaren vijftig
8-5-’15. Gouden Zwaan.
1 Kl. Gedecoreerde zwaan. 

FRANKRIJK
30-6-’15. Vakantie.
Twaalfmaal Lettre Verte 
20g (in boekje). Wandelaar 
met rugzak, zwemster en 
vis, man met kinderen en 
vlieger. wereldbol, kind 
met huisdieren, toerist 
op onbewoond eiland met 
palmboom, toerist in hang-
mat tussen bergtoppen, 
regenboog en toeristen 
mat parasol en paraplu, 
badgasten, miniauto, 
ontmoeting van toeristen, 
voetballende jongens.
3-8-’15. Dieren kijken ons 
aan, dierenogen.
Twaalfmaal Lettre 
Prioritaire 20g. (in boekje). 
Witpuntrifhaai (Triaeno-
don obesus), zuidelijke 
witwangdwergooruil (Otus 
leucotis granti), hyacin-
tara (Anodorhynchus 
hyacinthinus), fijileguaan 
(Brachylophus fasciatus), 
roodoogmakikikker 
(Agalychnis callidryas), 
toekan (Ramphastidae), 
reuzenhagedis (Tarentola 
gigas), slangenarend (Cir-
caetus gallicus), brahmakip 
(Gallus gallus domesticus), 
agamehagedis (Agamidae), 
lettervijlvis (Aluterus 
scriptus), lammergier 
(Gypaetus barbatus). 

GIBRALTAR
30-5-’15. Koningin 
Elizabeth II (1926), langst 
regerende koningin.
£ 10.-. Koningin op troon. 

GRIEKENLAND
21-4-’15. Verzetstrijders 
tegen militaire junta.
€ 0.72, 0.72, 0.72, 0.90. 
Resp. Dimitrios Opropoulos 
en Spoyros Moustaklis, 
Nikiforos Mandilaras 
en Panayotis Slis, Sakis 
Kaeagioras en Kostas Geor-
gakis, Giorgos Tsarouchas 
en Giannis Chalkidis. 
11-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.90, 3.40. Resp. tol en 
vliegtuigje, katapult en 
auto.
21-5-’15. Europese Haven 
Conferentie in Piraeus.
€ 0.72, 0.80. Beeldmerk 
met resp. Cruiseschip en 
havenkranen, cruiseschip 
aan kade. Ook velletje met 
de zegels. 

21-5-’15. Piraeus.
€ 0.80. Plattegrond van 
havengebied.

GROENLAND
13-5-’15. Europa, speel-
goed.
12.50, 14.- kr. Resp. ‘Pulaa-
rtut’ poppetjes aan koord, 
poppen in klederdracht.
13-5-’15. Luchtvaart in 
Groenland, V.
1.-, 34.50, 45.- kr. Resp. 
DHC (DASH 7), Boeing 
B767-383ER, B727-100.

 

13-5-’15. Frankeerzegels.
5.-, 20.- kr. Koningin 
Margrethe (1940) in 
verschillende kleuren.
13-5-’15. Sepac*, parels 
van Europa.
11.- kr. Tweemaal ‘Pulaartut’ 
als symbool van liefde en 
vriendschap.

GROOT-BRITTANNIË
16-7-’15. Slag om Engeland 
75 jaar geleden.
Velletje met driemaal 1st, 
driemaal £ 1.33. Resp. 
piloten rennen naar hun 
Hurricanes, Spitfires op 
patrouille, vervangen 
van munitiehouders van 
vliegtuig, vliegtuigverken-
ners, commandocentrum 
in Bentley Priory, piloten 
van 32e squadron met 
vliegtuig. 

18-8-’15. Bijen.
2nd, 1st, £ 1.-, 1.33, 1.52, 
2.25; velletje met 1st, 1st, 
£ 1.33, 1.33. Resp. verschil-
lende bloemen met resp. 
Andrena hattorfiana, Bom-
bus distinguendus, Colletes 
floralis, Bombus monticola, 
Osmia xanthomelana, An-
thophora retusa; bijendans, 
bestuiving van bloem, 
bijenkast en bloemen, 
voeden van larven. 
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GUERNSEY
1-5-’15. Koninklijk 
speelgoed.
41, 54, 55 (Europa), 66, 74, 
83 p. Resp. houten paard, 
poppen, auto, beertje, bak-
kerswagen, zilveren ratels.
1-5-’15. Bevrijding 70 jaar 
geleden.
GY Letter, GY Letter Large, 
EUR Letter, UK Letter, UK 
Large Letter, ROW Letter. 
Resp. kinderen met cho-
coladereep, muziekkorps 
Duke of Cornwall Light 
Infantry Band, kolonel 
H.R. Power met bevolking, 
marineofficier John. D. 
Langlois met zijn zuster, 
aankomst tanker US 516 
in St. Peter Port, bezoek 
van koning George VI en 
koningin Elizabeth. 

1-5-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
Blok £ 2.-. Zegel-op-zegel 
‘Penny Black’ Groot-Brit-
tannië Yvert nr. 1 (1840).

HONGARIJE
8-5-’15. Europa, speel-
goed.
285, 285 Ft. Poppen uit 
Sárköz-streek en houten 
speelgoed, poppen uit 
Matyó-streek en spelletjes.
8-5-’15. 100e geboortedag 
Frank Sinatra (1915-1998), 
Édith Piaf (1915-1963).
200, 325 Ft. Resp. Sinatra 
met microfoon, Piaf met 
microfoon en handtekening. 

4-6-’15. 150e geboortedag 
Miksa Róth (1865-1944).
Blok 1.000 Ft. Glas- en 
mozaïekkunstenaar.
4-6-’15. Europees 
kampioenschap basketbal 
vrouwen in Hongarije en 
Roemenië.
390 Ft. Sportschoen, 
damesschoen met hoge 
hak, vlaggen. 

19-6-’15. Sportclub Újpest 
130 jaar.
400 Ft. Beeldmerk met 
anker 

ITALIË
30-4-’15. Serie ‘Excellentie 
in Productiviteit en Econo-
mie’, Giorgio Armani.
€ 0.80. Museum Armani 
Silos.
9-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.80, 0.95. Resp. Pinoc-
chio op driewieler, houten 
vliegtuig. 

19-5-’15. 200e geboorte-
dag San Giovanni Bosco 
(1815-1888). Gezamenlijke 
uitgifte met Vaticaan.
€ 0.80. Priester, juichende 
jongeren.
24-5-’15. Eerste Wereld-
oorlog.
Velletje met viermaal 
€ 0.80. Vliegtuig en piloot 
Francesco Baracca, militai-
ren van Alpine Korps met 
artilleriegeschut, militairen 
in loopgraaf tijdens slag 
van Gorizia, MAS-motor-
boot van marine.
27-5-’15. Serie ’Artistiek en 
Cultureel Erfgoed’. 
Zevenmaal € 0.80. 
Stabile-theater in Turijn, 
fort van Fenestrella, kasteel 
Malatestiano in Longiana, 
Petrarca-theater in Arezzo, 
Nationaal Archeologisch 
Museum van Sibartide, 
Colombaia-kasteel in Tra-
pani, tempel van de Heilige 
Maria van Troost in Todi. 

6-6-’15. Kersen uit Vignola.
€ 0.80. Kersen in glas, 
bloeiende bomen, toren en 
kasteel in Vignola. 
11-6-’15. Juventus Itali-
aans voetbalkampioen.
€ 0.80. Barcode met 
beeldmerk.
14-6-’15. Serie ‘Burger-
schap’, bloeddonatie.
Blok € 0.80. Boomtakken, 
bloeddruppel.
15-6-’15. Instituut Doch-
ters van de Heilige Paulus 
100 jaar.
€ 0.80. Beeld van Paulus 
uit basiliek van Sint-Jan van 
Lateranen in Rome.
19-6-’15. Proclamatie 
Florence als hoofdstad 150 
jaar geleden.
€ 0.80. Palazzo Vecchio, 
beeldmerk.
22-6-’15. Serie ‘Cultureel 
en artistiek erfgoed’, 50 
jaar filmfestival van Pesaro.
€ 0.80. Beeldmerk, zee aan 
Adriatische kust. 

JERSEY
15-6-’15. Handvest Magna 
Carta 800 jaar.
47, 57, 64, 73, 85, 95 p.; 
blok £ 1.20. Tekst met 
resp. weegschaal, sleutel, 
vuist. duif, landkaart, kruis; 
jaartallen. 

27-6-’15. NatWest Island 
Games in Jersey.
Veertienmaal Postcard 
(62 p.). Tafeltennis, 
boogschieten, schieten, 
triathlon, atletiek, zeilen 
(Sepac*), voetbal, basket-
bal, beachvolleybal, zwem-
men, tennis, badminton, 
golf, wielrennen. 

KOSOVO 
19-3-’15. Lynx. 
€ 0.80, 0.90, 1.-. Lynx lynx. 
27-3-’15. Hashim Hajdini 
(1949-1999).
€ 1.-. Vrijheidsheld.
10-4-’15. Ilaz Kodra (1966-
1999).
€ 2.-. Vrijheidsstrijder.
15-4-’15. Rivieren.
€ 0.30, 0.60, 0.80, 0.90. 
Waterval, stroomversnel-
ling en brug, stroomver-
snelling, waterval. 

4-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 1.-, 2.-; blok € 2.-. Resp. 
kindertekening met 
spelende kinderen, boerin 
met emmer en kind, pop-
penwiegje.

KROATIË
15-5-’15. ITU* 150 jaar.
10.- kn. Telefoontoestel, 
wereldkaart.
20-5-’15. Kastelen.
Viermaal 4.60 kn. Marković 
(Cernik), Janović (Daruvar), 
Đurđevac, Erdődy-Rubido 
(Gorja Rijeka). Alle zegels 
met wapenschild. 

10-6-’15. Vuurtorens.
2.80, 3.20, 4.60, 6.50 kn. 
Resp. Daksa, Glavat, 
Grebeni, Sveti Andrija.

15-6-’15. Mediterrane 
onderwaterwereld, II.
Viermaal 5.80 kn. Mosdier-
tje (Reteporella beaniana), 
zeeanemoon (Cerianthus 
membranaceus), koraal 
(Paramuricea clavata), 
zeepaardje (Hippocamapus 
guttulatus). 

LETLAND
30-4-’15. Vrijheid van 
meningsuiting.
€ 0.57. Pen met vleugels, 
Unesco*-beeldmerk, stads-
silhouet. 
13-5-’15. Brandweer 150 
jaar.
€ 1.42. Brandweerman, 
moderne en historische 
wagen. 

26-6-’15. Vogels.
€ 0.71, 1.42. Resp. Oriolus 
oriolus, Pluvialis apricaria.

LITOUWEN
9-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.71, 0.71. Houten 
speelgoed.
6-6-’15. 200e geboortedag 
Jonas Juška (1815-1886).
€ 0.58. Portret taalkundige.
20-6-’15. Toerisme.
€ 0.97. Landkaart, wan-
delpad in natuurgebied bij 
Pervalkos. 

LUXEMBURG
5-5-’15. Herdenking en 
eerbetoon slachtoffers 
Tweede Wereldoorlog.
Velletje met zesmaal 
€ 0.60. Treinwagon, 
Jodenster en gekleurde 
driehoeken,man met 
vlag, burgers in verzet, 
geblinddoekt gezicht en 
prikkeldraad, figuur met 
krans.
5-5-’15. Bekende 
personen.
Driemaal € 0.60. Taalkun-
dige René Engelman (1880-
1915), jurist en politicus 
Robert Krieps (1922-1990), 
beeldhouwer Claus Cito 
(1882-1965). 

5-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.60, 0.85. Resp. blok-
kendoos, poppenhuis.

MACEDONIË
24-9-’14. Bekende 
personen.
16.-, 18.-, 20.-, 24.- den. 
Verschillende portretten.
24-9-’14. Charlie Chaplin 
(1889-1977).
50.- den. Britse artiest, 
acteur en komiek. 

12-10-’14. Vladimir Koma-
rov (1927-1967).
50.- den. Kosmonaut en 
ruimtecapsule.
11-12-’14. Kerst.
40.- den. Heilige Familie, 
engelen
21-4-’15. Duiven.
11.-, 20.-, 50.-, 100.- den. 
Resp. Columba palumbus, 
Columba oenas, Columba 
livia, Columba livia forma 
domestica.
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22-4-’15. Wereldkampi-
oenschap handbal mannen 
in Qatar.
100.- den. Speler, beeld-
merk.
23-4-’15. Vogels.
31.-, 50.- den. Verschillende 
afbeeldingen van Serinus 
canaria domestica. 

24-4-’15. Cultureel 
erfgoed.
50.- den. Wijnkan.
27-4-’15. Slag bij Çanak-
kale 100 jaar geleden.
70.- den. Gevechtsscène.
29-4-’15. Onderhandelin-
gen toetreding Europese 
Unie.
40.-, 60.- den. Land-
kaart en vlag met resp. 
stadsbeeld Riga met brug, 
gebouw in Luxemburg.
29-4-’15. Transport.
100.- den. Fiets.
29-4-’15. 225e sterfdag 
Benjamin Franklin (1705-
1790).
60.- den. Portret Politicus 
en wetenschapper.
6-5-’15. Europa, speelgoed. 
50.-, 100.- den; blok 
150 den. Resp. jojo, hob-
belpaard; tol.
7-5-’15. Eurovisie song-
festival.
Blok 100.- den. Beeldmerk, 
microfoon.
8-5-’15. Saxofoon 175 jaar.
44.- den. Saxofoon. 

8-5-’15. 175e geboortedag 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
(1840-1893).
100.- den. Componist, 
muziekschrift.

MADEIRA
16-4-’15. Bloemenfestival.
€ 0.45, 0.72, 0.80, 1.-; blok 
€ 1.80; blok € 2.-. Beeld-
merk met resp. bloemen-
kraam, arrangementen, 
meisjes in klederdracht 
en bloemenmandjes, 
straatperk; Anthurium 
andraenum; Heliconia 
rostrata. 

8-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.72; velletje met 
tweemaal € 0.72. Resp. 
plantengieter en tafel met 
emmer; auto. Ook met de 
zegels.

MALTA
2-5-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
£ 1.21. Zegel-op-zegel 
‘Penny Black’ Groot Brit-
tannië Yvert nr. 1 (1840). 
9-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.59, 2.19. Jongens 
met trapauto, meisje met 
hoepel.
16-6-’15. Lokale cultuur.
€ 0.26, 0.59 (Sepac*), 1.16. 
Resp. dorpsfeest Festa, 
regatta en kasteel met vlag, 
paasprocessie en vlag. 

MAN
10-4-’15. Parlement 1000 
jaar, tapijten.
Vijfmaal 1st, vijfmaal EU. 
Tapijten met resp. invasie 
Vikingen met schepen, ‘Bill 
of rights’ met rechter en 
jury, bomen en bus, gerecht 
met aardappelen en haring, 
zeilschip en vuurtoren, 
motorracer, treinen en 
bus (Europa), gebouw met 
vlag, kinderen, kerk en vlag 
(Sepac*).

25-4-’15. Women Institute 
100 jaar.
1st, 1st, £ 1.-, 1.-, 1.75, 1.75. 
Protesterende vrouwen 
resp. ondersteuning melk-
veeboeren, orgaandonatie, 
gelijke beloning, tegen 
vuilnis op straat, dagelijks 
bezoek kinderen in zieken-
huis, met protestborden. 

MOLDAVIË
29-4-’15. ITU* 150 jaar.
1.75 L. Communicatiesatel-
liet en aardbol, beeldmerk.
5-5-’15. Einde Tweede 
Wereldoorlog 70 jaar 
geleden.
1.75 L. Herdenkingsmonu-
ment in Şerpeni, Arenii Noi.
1-6-’15. Dag van het Kind, 
kindertekeningen.
1.20, 1.75, 5.75 L. Resp. 
familie: gezin en kinder-
wagen, natuur: kikker met 
zwaan en waterlelie en vis, 
voorjaar: vogels en vlinder 
en bloemen. 

24-6-’15. Nationale 
klederdracht.
1.75, 11.- L. Traditionele 
shirts.

MONACO
15-6-’15. Historisch 
Monagaskisch leengoed in 
Normandië, Granville.
Velletje met € 0.66, 0.66, 
0.76, 0.76. Resp. baai en 
strand. Reddingsboei 
met strand en bloemen, 
boom en baai met strand, 
bloemenpergola met baai 
en strand. 

17-6-’15. Académie Rainier 
III, muziek en theater.
€ 0.66. Dirigente met 
muziekboek.
17-6-’15. Sepac*, cultuur.
€ 1.20. Balletdanser en 
-danseres. 

25-6-’15. Automobielclub 
van Monaco 125 jaar.
Velletje met viermaal 
€ 1.25. Beeldmerk met 
verschillende racewagens.
1-7-’15. Vijftig miljoenste 
bezoeker Museum voor 
Oceanografie.
€ 0.76. Museum, vissen, 
haai. 

11-7-’15. Fort van Monaco 
800 jaar.
€ 0.95. Fort.
11-7-’15. Tienjarig 
regeringsjubileum prins 
Albert II.
Velletje met driemaal 
€ 1.-. Prins in uniform met 
wereldbol en dolfijnen 
en boom, prinselijk 
wapen en kasteel met vlag, 
gebouwen.

MONTENEGRO
5-5-’15. Cetinje 575 jaar.
€ 0.30. Gebouwen, 
bewoners.
8-5-’15. Toerisme.
€ 0.95. Kitesurfers.
13-5-’15. Natuurbescher-
ming.
€ 0.95. Bosnische den 
(Pinus heldreichii). 

22-5-’15. Europees kam-
pioenschap basketbal.
€ 0.95. Spelers met bal.

NOORWEGEN
5-6-’15. Bekende 
personen.
Tweemaal A Innland 
(10.50 kr.). Componist 
Halfdan Kjerulf (1815-
1868), schrijver Agnar 
Mykle (1915-1994). 

5-6-’15. Europa, speel-
goed.
14.-, 17.- kr. Resp. poppen, 
pickup truck en brand-
weerauto.
5-6-’15. Vuurtorens.
Tweemaal A Europa (14.- 
kr.), Tweemaal A Verda 
(17.- kr.). Resp. Kvitsøy, 
Slâtterøy, Lindesnes, 
Kjeungskjæret. 

OEKRAÏNE
8-5-’15. Herdenking hel-
den Tweede Wereldoorlog.
2.- Hr. Treurende vrouwen, 
vlam. 

14-5-’15. Volken van de 
Oekraïne.
Viermaal 3.- Hr. Resp. 
Durbe-mausoleum van 
eerste Krim Khans, Tinkers 
handwerkman, Krim Tatar-
strijder op paard, dans van 
Haytrarma.

5-6-’15. Europese Spelen 
in Bakoe.
4.40 Hr. Turner, kanovaar-
der, hoogspringer, boksers, 
beeldmerk.

OOSTENRIJK
1-6-’15. Gezond eten voor 
de jeugd.
€ 0.68+0.20. Rode kool, 
worteltjes, banaan, citrus-
vrucht, avocado. 

1-6-’15. Weens Congres 
200 jaar.
€ 0.68. Ambassadeurs 
en vorsten van Weens 
Congres. 
1-6-’15. Dag van de 
Postzegel.
€ 2.88+1.44. Stadsgezicht 
van Tulln met torens van  
St. Stephan-kerk, Rosen-
brücke, brug en schip op 
Donau.
1-6-’15. Serie ‘Wilde dieren 
en de jacht’.
€ 1.60. Veldhaas (Lepus 
europaeus). 

1-6-’15. Serie ‘Gewijde 
kunst in Oostenrijk’.
€ 1.-. Liturgisch textiel 
Kelkvelum met geborduurd 
bloemmotief uit Diocesa-
nenmuseum in St. Polten. 
1-6-’15. Spaanse Rijschool 
450 jaar.
€ 0.80. Paarden met 
ruiters, beeldmerk. 

1-7-’15. Serie ‘Kerken in 
Oostenrijk’.
€ 0.68. Basiliek Rankweill.
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1-7-’15. Historisch post-
vervoer.
Blok € 1.-. Cariol-post-
wagen met paard. 

1-7-’15. Serie ‘Moderne 
kunst in Oostenrijk’.
€ 0.68. Schilderij ‘Dame 
met donkere hoed’ van An-
ton Faistauer (1887-1920).

POLEN
5-5-’15. Europa, speel-
goed.
5.- ZŁ. Poppetje.
8-5-’15. Einde Tweede 
Wereldoorlog 70 jaar 
geleden.
Blok 2.35 ZŁ. Bloesem-
takken. 

28-5-’15. Wereldtentoon-
stelling Expo Milano.
Blok 5.20 ZŁ. Appel.
29-5-’15. Jan Twardowski 
(1915-2006).
1.75 ZŁ. Portret dichter en 
priester, bloemen.
1-6-’15. Disneyfilm ‘Frozen’.
Velletje met 2.35, 2.35 ZŁ. 
Personages: Anna, Elsa. 

19-6-’15. Vuurtorens.
Vijfmaal 2.35 ZŁ. Swin-
jouscie, Kikut, Jastarnia, 
Gdansk, Rozewie.
26-6-’15. Frankeerzegel.
1.- ZŁ. Zonnebloem.

PORTUGAL
26-3-’15. Beroemde 
musici. 
€ 0.72, 0.80; blok € 1.50; 
blok € 1.50. Componist 
Jean Sibelius (1865-1957), 
sopraanzangeres Elisabeth 
Schwarzkopf (1915-2006); 
Sibelius met handteke-
ning en muziekschrift; 
Schwarzkopf met luit en 
muziekschrift.
31-3-’15. Bekende perso-
nen uit kunst en cultuur.
N20g, A20g, € 0.62, 0.72, 
0.80, 1.-. Resp. schilder 
Francisco Vieira (1765-
1805) met schilderij, 
dichter Barbosa du Bocage 
(1765-1805) met tekstre-
gels, dichter Ruy Cinatti 
(1915-1986) met tekstre-
gels, architect Agostinho 
Ricca (1915-2010) met 
gebouw, architect Frederico 
George (191501994) met 
gebouw.
17-4-’15. Bijzondere 
sporten, II.
€ 0.02. 0.45, 0.55, 0.72, 
0.80. Resp. wingsuit, 
kitesurfen, rotsklimmen, 
wildwatervaren, fiets-
crossen. 

21-4-’15. Populaire 
kleifiguren.
€ 0.45, 0.45, 0.55, 0.55, 
0.72, 0.80. Figuren uit resp. 
Vila Nova de Gaia, Barcelos, 
Estremoz, Ribolhos, 
Madeira, Azoren.
27-4-’15. Taalunie Aicep* 
25 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met Brazilië, An-
gola, Macau, Kaap Verdië, 
Oost-Timor, Mozambique, 
Guinee-Bissau.
€ 0.80; blok € 2.-. Beeld-
merk.
29-4-’15. Herintroductie 
Iberische lynx.
€ 0.45, 0.55, 0.72, 0.80; 
blok € 2. Resp. Lynx 
pardinus, lynx met bloem, 
lynx met konijnen, lynxen; 
lynx met jongen. 

8-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.72; velletje met twee-
maal € 0.72. Resp. houten 
helikopter; winkeltje, 
houten helikopter. 
8-5-’15. Handwerk van de 
Azoren.
€ 0.45, 0.72, 0.80, 1.-; blok 
€ 1.80; blok € 2.-. Resp. 
houtsnijwerk, keramiek, 
weven, kantwerk; poppen 
van natuurlijke vezels, 
geborduurd hart met duif. 

8-5-’15. Wegen naar Santi-
ago de Compostella. 
€ 0.45, 0.62, 0.77, 0.80; 
blok € 2.-. Sint-jakobs-
schelp met resp. ruiter op 
paard met gedenkteken en 
apostel Jakobus de Meer-
dere, kerken in Lissabon en 
Santarém met wandelaar 
op pad, kerken in Porto 
en São Pedro de Rates 
met wandelaar op brug, 
kerken in Viscu en Chaves 
met wandelaar op pad; 
kathedraal van Santiago de 
Compostella.
18-5-’15. ITU* 150 jaar.
€ 0.80, 1.-. Resp. beeld-
merk, wereldkaart.

ROEMENIË
9-5-’15. Einde Eerste 
Wereldoorlog 70 jaar 
geleden.
4.30 L. Getal 70 en duif.
13-5-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden, postzegel-
tentoonstelling Europhilex 
in Londen.
Blok 9.10 L. Zegel-op-zegel 
‘Penny Black’ Groot-Brit-
tannië Yvert nr. 1 (1840), 
27 p. Roemenië Yvert 
nr. 1 (1858), beeldmerk 
tentoonstelling met duif en 
brief, tentoonstellingsge-
bouw Alexandra Palace. 

15-5-’15. Universiteit van 
Medicijnen en Farmacie in 
Tirgu Mures 70 jaar.
3.30, 8.10 L.; blok 9.10 L. 
Beeldmerk en universiteits-
gebouwen.
19-5-’15. Nationale munt 
145 jaar.
8.10 L. (rond zegel); blok 
14.50 L. Resp. muntgebouw 
met eerste 1 Lei munt; 
gouden munt van 20 Lei. 

5-6-’15. Nationaal Insti-
tuut voor Onderzoek en 
Ontwikkeling 45 jaar.
7.60 L. Binaire code op 
computerscherm, beeld 
‘Denker van Hamagia’.
16-6-’15. Nationale Grote 
Loge Vrijmetselaars 135 
jaar.
2.40, 14.50 L. Resp. zon 
met maan en dierenriem 
met beeldmerk, tempel.

RUSLAND
28-4-’15. Roman A. 
Rudenko (1907-1981).
17.- r. Advocaat en 
aanklager nazi-proces in 
Neurenberg.
30-4-’15. Wapens van de 
overwinning.
12.-, 17.-, 19.-, 27.- r. 
Verschillende bewapende 
treinen. 

5-5-’15. Einde Tweede 
Wereldoorlog 70 jaar 
geleden.
Blok 70.- r. Vlag. 
5-5-’15. Onderscheidin-
gen.
Viermaal 30.- r. Verschil-
lende onderscheidingen 
voor verdiensten in Tweede 
Wereldoorlog.

7-5-’15. ITU* 150 jaar.
17.- r. Beeldmerk.
12-5-’15. Internationale 
telecommunicatietentoon-
stelling in Moskou.
19.- r. Tentoonstellingsge-
bouw, beeldmerk.
21-5-’15. Euraziatische 
Economische Unie.
17.- r. Beeldmerk, landkaart. 

22-5-’15. Joseph Brodsky 
(1940-1966).
17.- r. Portret dichter.
26-5-’15. Honden.
Viermaal 16.-, 18.-, 20.-, 
26.50 r. Resp. Zuid-Russi-
sche herder, Kaukasische 
herder, Centraal-Aziatische 
schaapshond, Russische 
zwarte terriër. 

28-5-’15. 175e geboorte-
dag Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
(1840-1893).
Blok 150.- r. Portret 
componist en Staatscon-
servatorium in Moskou.
2-6-’15. Mijnbouw- en 
metallurgisch bedrijf 
Norilsk Nickel.
26.50 r. Helikopter, shovel, 
fabrieksarbeider.
4-6-’15. Russische 
Staatsbank.
Velletje met driemaal 
40.- r. Portret gouverneur 
E.N. Lamanskiy, munten, 
bankgebouw.
16-6-’15. Frankeerzegels, 
stadswapens.
12.-, 17.- r. Resp. Derbent 
met kasteeltoren en 
papavers, Nizhny Novgorod 
met herten.
16-6-’15. Internationaal 
Kindercentrum Artek.
26.50 r. Kindertekening 
met zon, beer, ijsbergen 
met vlag. 

23-6-’15. 200e geboor-
tedag schilder Pavel A. 
Fedotov (1815-1852).
25.-, 25.- r. Schilderijen: 
‘Meer, nog meer, ‘Portret 
N.P. Zdanovich met piano’. 
25-6-’15. Jaar van de 
Literatuur.
17.- r. Gezichten.

SAN MARINO
16-6-’15. Afschaffing 
doodstraf 150 jaar geleden.
€ 1.20. Symbolische 
afbeelding van rennende 
man met touw.
16-6-’15. Wereld Toilet 
Dag.
€ 0.05, 0.15, 3.-. Resp. 
Figuren op toiletpot. 

16-6-’15. Tiende sterfdag 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005).
€ 0.70, 2.-, 2.15. 
Verschillende getekende 
portretten. 
16-5-’15. Wereld Zoen Dag.
€ 0.05, 0.15, 0.95, 2.50. 
Hoofden met zoenende 
lippen.
16-6-’15. Internationale 
Dag van de Leraar.
€ 0.80, 0.95. Leerlingen 
met resp. leraar, lerares. 

23-6-’15. Juventus, Itali-
aans voetbalkampioen.
€ 2.- Beeldmerk.

SERVIË
8-5-’15. Rode Kruis.
10.- din. Kruis, verwoeste 
huizen, brand. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 mei).
8-5-’15. Wetenschap.
23.-, 74.- din. Resp. 
geograaf Jovan Cvijić 
(1865-1927), fysicus Ačim 
Medović (1815-1893).
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15-5-’15. ITU* 150 jaar.
74.- din. Beeldmerk, 
zendmast.
20-5-’15. Europese 
natuurbescherming.
35.-, 70.- din. Natuurgebied 
Mokra Gora met resp. trein 
en roofvogel, bossen met 
marter. Beeldmerk op 
beide zegels. 

27-5-’15. Fruit.
23.-, 35.-, 46.-, 70.- din. 
Bloesemtak met resp. kwee-
peer, appel, pruim, peer.
1-6-’15. Radioprogramma 
’Goede morgen kinderen‘ 
60 jaar.
23.- din. Microfoon met 
vogel, presenatoren
5-6-’15. 175 jaar postdienst.
23.-, 74.- din. Resp. 
postkoets en schrijfveer 
en koeriers te paard met 
postzegels, gebouwen. 

SLOVENIË
29-5-’15. Vogels
€ 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 
0.20. Resp. Podiceps 
cristatus, Columba oenas, 
Ciconia nigra, Charadrius 
alexandrinus, Montifringilla 
nivalis. 
29-5-’15. Postcrossing.
€ 0.60. Wereldkaart, 
springend kind. 

29-5-’15. Berghutten.
€ 0.34, 0.40, 0.60, 0.64, 
0.97. Orožnova Koča, 
Aljažev Dom,Prešernova 
Koča, Česka Koča, Ruška 
Koča.
29-5-’15. Wereldkampi-
oenschappen atletiek in 
Beijing.
€ 1.33. Atleet.

29-5-’15. Transport.
Blok € 1.33. M.s. ‘Rog’.

29-5-’15. Europa, 
speelgoed.
€ 0.64, 0.97. Resp. kinder-
stoel met paardenhoofd, 
auto.
29-5-’15. Internationaal 
Jaar van de Aarde.
Blok € 0.46. Handen met 
aarde en plantje. 

SLOWAKIJE
26-6-’15. Universiteit 
Istropolitana in Bratislava 
550 jaar.
€ 1.40. St. Franciscus en 
schrijver met document. 

SPANJE
7-5-’15. Dinosaurussen.
Viermaal € 2.-. Anquilo-
saurio, Diplodocus, Tyran-
nosaurus, Triceratops. 

13-5-’15. Segovia.
Velletje met € 1.-, 1.-. 
Luchtfoto van stad.
14-5-’15. Sociale net-
werken.
Velletje met zesmaal 
€ 0.42. Blokken.
18-5-’15. Herdenking.
€ 0.90. Virgen del Mar 
700 jaar.

27-5-’15. Grootste post-
zegel voor Guinness Book 
of Records.
€ 0.42 (met aanhangsel). 
Beeldmerk met zegel op 
aanhangsel.
4-6-’15. Solidariteit, We-
reldvoedselprogramma.
€ 0.42. Hand, wereldkaart 
van zaden, beeldmerk. 

17-6-’15. Munt van Madrid 
400 jaar.
Blok € 3.23. Portret koning 
Philips III (1578-1621). Op 
achtergrond stadsplatte-
grond.
26-6-’15. Internationaal 
jaar van de Bodem.
€ 0.90. Droge grond, 
bomen, groeten en fruit, 
korenaar. 

1-7-’15. Narciso Yepes 
(1927-1997). 
A2. Gitarist met instru-
ment.
2-7-’15. Grafische humor.
Blok € 2.84. Cartoon van 
José Maria Pérez González 
‘Peridis’ (1941).
10-7-’15. Burger-
lijke normen en waarden, 
 creativiteit.
A. Tekst.
13-7-’15. Hedendaagse 
kunst.
Blok € 2.84. ‘Gravitation’ 
van beeldhouwer Euardo 
Chillida (1924-2002).
19-7-’15. 61e Zangwed-
strijd voor koren ‘Habane-
ras y Polifonía’.
B. Beeld ‘La Bella Lola’, 
zeilschip, notenbalk. 

21-7-’15. Beschermde 
dieren.
Viermaal € 0.55 
(samenhangend). Libel, 
lederschildpad (Dermo-
chelys coriacea), steur, 
Capaccini’s vleermuis 
(Myotis capaccinii).
23-7-’15. Grondwettelijk 
Hof 35 jaar.
Blok € 1.-. Gebouw in 
Madrid.
28-7-’15. Immaterieel 
erfgoed.
€ 2.84, 3.23. Resp. gefloten 
taal ‘Silbo Gomero’ van ei-
land Gomera met fluitende 
man, mediterraan dieet 
met verschillende groente-
soorten en olijfbomen met 
druppel olijfolie. 

TSJECHIË
27-5-’15. Kunst.
34.- Kč. Schilderij uit 
Kasteel van Praag ‘Portret 
van vrouw’ van Hans von 
Aachen (1552-1615).
27-5-’15. Toeristische 
bezienswaardigheid. 
17.- Kč. Kasteelruïne in Rabí. 

17-6-’15. Jan Hus (ca.1370-
1415).
13.- Kč. Theoloog, hoogle-
raar en uitvinder Tsjechisch 
alfabet.

TURKIJE
20-3-’15. Toerisme.
0.50, 2.50, 2.50, 2.50, 
2.50 NTL. Resp. Safranbolu, 
Izmir, Izmir, Antalya, Izmir.
1-4-’15. Fregat 
‘Ertuğrul’125 jaar.
1.25, 2.50 NTL. Resp. 
zeilschip, bemanning.
6-4-’15. Militair Hof van 
Beroep 100 jaar.
1.25 NTL. Gebouw met vlag, 
beeldmerk.
14-4-’15. Historische 
bruggen.
Tweemaal 1.25+0.10 NTL. 
Malabadi-brug (Silvan), On 
Gözlü-brug (Diyarbakir). 

23-4-’15. Grote Nationale 
Vergadering 95 jaar.
1.25, 2.50 NTL. Beeldmerk 
en resp. Gebouw, gebouw 
met vergaderzaal en 
vlaggen.
23-4-’15. Vredestop in 
Istanbul, herdenking Eerste 
Wereldoorlog.
1.25, 2.50 NTL.; blok 
2.50 NTL. (ongetand); 
blok 2,50 NTL. (ongetand); 
monument en standbeeld; 
blok 4.- NTL.; blok 4.- NTL. 
Beelden uit oorlog met 
resp. monument, vlag; vlag 
en standbeeld; militairen; 
strijdtoneel en vlag. 

29-4-’15. Waardevolle 
gesteenten en sierraden.
1.25, 2.50 NTL. Gesteente 
en sierraad van resp. meer-
schuim, git. Landkaarten 
op achtergrond. 

9-5-’15. Europa, speel-
goed.
1.25, 2.50 NTL. Resp. 
wagentje, poppenbedje.
21-5-’15. Unesco* Werel-
derfgoedlijst, Istanbul.
Velletje met 1.25, 1.25, 
2.50, 2.50 NTL. Resp. Top-
kapi-paleis en muren van 
Marmara, Suleymanyie-
moskee, Zeyrek-moskee, 
stadsmuren.
5-6-’15. Wereld Milieu Dag, 
paddestoelen.
Velletje met 1.15, 1.25, 
2.50, 2.50 NTL. Resp. 
Auricularia auricularia-
judae, Coprinopsis picacea, 
Morchella deliciosa, 
Mucidula mucida.

6-6-’15. Wereldkampioen-
schap voetbal vrouwen 
2015 in Canada.
1.25, 1.25, 2.50, 2.50 NTL. 
Resp. mascotte, beker, 
mascotte, beeldmerk.
Juni ’15. Dienstzegels, 
musea.
0.15, 1.25, 9.- NTL. 
Resp. Cultuur Museum 
(Anadolu), mausoleum van 
Kemal Atatürk (Ankara), 
Etnografisch Museum 
(Ankara).

VATICAAN
19-5-’15. 200e geboorte-
dag San Giovanni Bosco 
(1815-1888). Gezamenlijke 
uitgifte met Italië.
€ 0.80. Priester, juichende 
jongeren. 

19-5-’15. Europa, speel-
goed.
€ 0.80, 0.95. Resp. histori-
sche pauselijke gendarmes 
met trein en beer en bal, 
blokken met poppetjes van 
Zwitserse Gardesoldaten 
met trommel en hellebaard 
op achtergrond St. Pieters-
basiliek. 
19-5-’15. Einde Tweede 
Wereldoorlog en oprichting 
Verenigde Naties 70 jaar 
geleden.
Velletje met € 2.-, 2.-. 
Gewonde hand en prik-
keldraad, drie handen met 
wereldbol en VN-gebouw in 
New York met olijftak.
19-5-’15. ITU* 150 jaar.
Blok € 2.15. Detail uit 
schilderij van Michelangelo 
(1475-1564) ‘Schepping 
van Adam’, computer-
beeldscherm met handen, 
beeldmerk. 
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WIT-RUSLAND
13-5-’15. Europa, speel-
goed.
H, P. Resp. stoffen poppen, 
houten paard met ruiter. 
Ook velletje met de zegels.
13-5-’15. Euro-Aziatische 
Economische Unie.
H. Wereldbol, beeldmerk 
met landkaart, graanoogst-
machine. 

29-5-’15. Botanische tuin 
in Minsk, heesters.
Viermaal N. Syringa ‘Vera 
Khorucushaya’, Phila-
delphus Elbruz ‘Elbruz’, 
Rhododendron ‘Akademik 
Shokalskiy’, Paeonia suf-
fruticosa. Ook velletje met 
de zegels.
21-6-’15. 1000e sterfdag 
St. Vladimir (965-1015).
Blok 30.000 r. (Ovaal 
zegel). Grootvorst Vladimir 
van Kiev.
4-8-’15. Frankeerzegel, 
stadswapen.
N. Shchuchyn.

ZWEDEN
7-5-’15. WWF*, toeslag-
zegels voor milieubeheer. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Denemarken.
Tweemaal Brev+1.- kr. 
Windmolen en vogel met: 
herten en landschap, vissen 
en landschap. Beide zegels 
met pandabeeldmerk. 

7-5-’15. Flora.
Zesmaal Brev. Verschil-
lende afbeeldingen van 
magnoliabloem. 

7-5-’15. Werelderfgoed, 
boerderijen.
1.-, 2.-. 5.-, 10.-, 20.- kr. 
Verschillende wanddeco-
raties in boerderijen in 
Hälsingland.
20-8-’15. 100e geboor-
tedag Ingrid Bergman 
(1915-1982). Gezamenlijke 
uitgifte met Verenigde 
Staten.
14.-, 14.- kr. Fotoportret 
filmactrice, geschilderd 
gezicht. 

BUITEN EUROPA

AITUTAKI
31-3-’15. Pasen.
Velletje met viermaal $ 2.- 
Religieuze schilderijen van 
Murillo, Altdorfer, Copley, 
Blake. 

ALGERIJE
23-4-’15. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Mexico.
25.- Dh. Vlaggen. 

28-5-’15. Moskeeën.
25.-, 25.- Dh. Metlili, 
Ghardaîa.

ANTIGUA EN  
BARBUDA
15-4-’15. Frankeerzegels, 
stranden en havens.
30, 75, 90 c., $ 1.-, 1.50. 

Resp. White Sand Beach 
(Barbuda), hoofdstad 
St. John met haven en 
schepen, English Harbour 
(Antigua), Pink Sand 
Beaches (Barbuda), Green 
Island. 
15-4-’15. Woestijnroos.
$ 2.40; blok $ 10.-. Ade-
nium obesum. 

15-4-’15. Frankeerzegels.
$ 50.-, 100.-. Resp. vlag, 
staatswapen.

ARGENTINIË
27-4-’15. Bomen.
Velletje met viermaal $ 6.-. 
Landkaart met resp. Hand-
roanthus impetiginosus, 
Arucaria aracauna, Salix 
humboldtiana, Cercidium 
praecox. 
27-4-’15. Populaire natio-
nale feesten, VIII.
Viermaal $ 6.-. Katoenfeest 
(Roque Sáenz Peña): 
katoenveld en plukkers, 
Trommelfeest (Frías): 
trommelaar, Chocolade-
feest (Bariloche): paasei, 
Feest van de Lange Nacht 
(Tierra del Fuego): zon en 
besneeuwde bergtoppen. 

26-5-’15. Cultureel Cen-
trum President Dr. Néstor 
Carlos Kirchner.
Blok $ 20.-. Gebouw in 
Buenos Aires.

ARUBA
27-3-’15. Sandro Botticelli 
(ca.1445-1510).
Vijfmaal 275 c. Schilderijen 
van Italiaanse kunstschil-
der: ‘Geboorte van Venus’, 
‘Madonna van het boek’, ‘De 
aankondiging’, ‘Madonna 
van de Magnificat’, ‘Portret 
van Simonetta Cattaneo 
Vespucci’. 

ASCENSION
15-6-’15. Handvest Magna 
Carta 800 jaar.
50, 55, 60 p, £ 1.60. Resp. 
ondertekening handvest 
door Koning Jan zonder 
Land en leenman, gebouw 
wetgevende vergadering 
met vlag, gerechtsgebouw, 
munt. 

AUSTRALIË
5-5-’15. Katten.
Vijfmaal 70 c. Verschillende 
katten.
19-5-’15. Museumverza-
melingen.
Viermaal 70 c. (samen-
hangend). Landkaart met 
anker van HMB ‘Endeavour’ 
(Nationaal Museum), 
replica van goudklomp 
‘Welcome Stranger’ (Sove-
reign Hill’s Goud Museum), 
automatische telmachine 
(Museum van Toegepaste 
Kunst en Wetenschappen), 
schildpad (Australian 
Museum). Ook velletje met 
de zegels. 

2-6-’15. Eilanden.
70, 70 c. (samenhangend), 
$ 1.40, 2.10. Resp. Philip 
Island (Victoria), Lady Mus-
grave Island (Queensland), 
Bruny Island (Tasmanië), 
Buccaneer Archipel (West-
Australië).
30-6-’15. Walter en Eliza 
Hall Institute 100 jaar, me-
disch onderzoekinstituut.
70 c. DNA-moleculen en 
onderzoekster. 

BAHAMAS
15-6-’15. Handvest Magna 
Carta 800 jaar.
15, 50, 65, 70 c. Resp. Resp. 
ondertekening handvest 
door Koning Jan zonder 
Land met document, 
gerechtsgebouw, gebouw 
wetgevende vergadering, 
munt. 

BERMUDA
16-4-’15. Bermuda Regi-
ment 50 jaar. 
35, 70, 80 c., $ 1.10, 1.25. 
Resp. militair tijdens 
oefening, militairen in boot, 
muziekkorps, koningin 
Elizabeth II met erewacht, 
regimentsvlaggen.
21-5-’15. Rifvissen.
35, 70, 80, 85, 95 c. Resp. 
Cephalopholis fulva, 
Holacanthus bermudensis, 
Lutjanus griseus, Scarus 
vetula, Halichoeres garnoti. 

BOLIVIA
2015. Koerierszegel.
1.50 Bs. Landkaart, vlag-
gen, beeldmerk.
29-4-’15. Communicatie-
onderneming Entel 50 jaar.
4.- Bs. Beeldmerk, vrouwen 
met mobiele telefoon, vlag.
29-4-’15. Carnaval.
1.-, 2.-, 2.50 Bs. Resp. 
danspaar, tinku-danser, 
danseres. 

16-5-’15. Bedreigde dieren.
5.50, 9.-, 15.-, 50.- Bs. 
Resp. hoornkoet (Fulica 
cornuta), kever (Dynastes 
satanas), Boliviaans 
behaard gordeldier (Chae-
tophractus nationi), harpij 
(Harpia harpyja). 

BRAZILIË
16-4-’15. Wereldspelen 
Indiaanse volken.
1o Porte Carta Comercial. 
Beeldmerk.
30-4-’15. Minimumloon.
Driemaal 1o Porte Carta 
Comercial. Gezin, stetho-
scoop, potlood, schoolbus, 
bord met eten, huis. 

27-4-’15. Aicep* 25 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte 
met Kaap Verdië, Brazilië, 
Angola, Oost-Timor, Mo-
zambique, Guinee-Bissau 
en Macao.
RS 3.15. Beeldmerk.
5-5-’15. 150e geboorte-
dag maarschalk Cândido 
Rondon (1865-1958).
Zesmaal 1o Porte Carta Co-
mercial (samenhangend). 
Militair en beschermer 
indiaanse volken met 
resp. geboortedorp, 
meetapparatuur als militair 
ingenieur, bij bouw van 
kerk, landkaart, indiaanse 
bevolking, auto. 
17-5-’15. ITU* 150 jaar.
Viermaal R$ 3.25. Beeld-
merk op verschillende 
achtergrondkleuren. 
22-5-’15. Bijen.
Velletje met zesmaal 
R$ 2.50. Melipona quinque-
fasciata, Melipona rufiven-
tris, Melipona subnitida, 
Nannotrigona testaceicor-
nis, Paratrigona lineata, 
Plebeia flavocincta. 
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27-5-’15. Diplomatieke 
betrekkingen met Azer-
beidzjan.
R$ 3.25, 3.25 (samenhan-
gend). Staatswapen en vlag 
met resp. monumenten op 
plein in Brasilia, plein in 
Bakoe.
1-6-’15. Junifestivals, 
Quadrilha-dans.
Viermaal R$ 1.80 (sa-
menhangend). Houtvuur 
en dansers met resp. St. 
Antonius en triangelspeler, 
St. Johannes en fluitspeler, 
St. Petrus met accordeo-
nist, dansgroep. 

CAMBODJA
14-5-’14. 55 jaar betrek-
kingen met Volksrepubliek 
China.
Velletje met 3.000, 
3.000 R. Tempels in Vient-
iane (Cambodja), Kanton 
(China).
10-10-’14. Traditionele 
dansen.
1.000, 2.000, 3.000, 
4.000 R.; blok 6.000 R. 
Dansen met resp. vogel-
kooien, schalen, hoeden en 
mand, manden; danser en 
danseres. 

CANADA 
6-5-’15. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
p. Silhouet van hoof met 
helm, papaver, vogels, graf-
kruizen, regels uit gedicht 
‘From Flanders Fields’ van 
John McCRae.
6-5-’15. Wereldkampioen-
schap voetbal vrouwen 
2015 in Canada.
P. Voetbalsters, beeldmerk. 

18-6-’15. Bijzondere 
weersverschijnselen.
Vijfmaal P. Bevroren dauw 
op boom, ochtendmist 
met vuurtoren van Cape 
Spear, dubbele regenboog, 
onweerslicht, ijskristallen 
in de lucht. Ook velletje 
met de zegels. 

3-7-’15. Werelderfgoed.
Vijfmaal $ 1.20. Kluane 
National Park, Dinosaur 
Provincial Park, Wood 
Buffalo National Park, 
Waterton Glacier Interna-
tional Peace Park, Rad Bay 
Basque Whaling Station. 
Ook velletje met de zegels.
10-7-’15. Alice Munro 
(1931).
P. Portret schrijfster en 
winnares Nobelprijs. 

CHILI
3-6-’15. Chuquicamata 
City 300 jaar.
Velletje met zesmaal 
$ 500. Resp. president 
Juan Luis Sanfuentes 
in telegraafkantoor, 
mijnbouwgraafmachine, 
kopermijn, toegangsweg 
Mijnbouwmuseum, kerk. 

8-6-’15. Voetbal, Copa 
America.
$ 500, 500 (samenhan-
gend). Bal, mascotte met 
bal.

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
18-4-’15. Nationaal Park 
Slendermeer in Yangzhou.
1.20, 1.20, 1.50 y. Resp. 
Lotusbrug, brug 24, Witte 
Toren. 

3-5-’15. Reis naar het 
westen, I. 
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y.; 
blok 6.- y. Verschillende 
afbeeldingen uit klassiek 
Chinees literair werk.
20-5-’15. Wereld Meteoro-
logische Dag.
1.20 y. Satelliet, liniaal, 
meetapparatuur.
3-6-’15. Scheepsbouw in 
China.
1.20, 1.20, 1.20, 1.50 y. 
Resp. schip voor volgen 
satellieten met ijsbergen, 
gastanker, vrachtschip, 
torpedobootjager. 

5-6-’15. Wereld Milieu Dag.
1.20 y. Jongen op fiets, 
meisje met boom, autobus, 
windmolens, vis in water, 
vlinder, regenboog.
13-6-’15. Vaderdag.
1.20 y. Hart, gezichten.

COSTA RICA
4-3-’15. Kamer van 
Koophandel 100 jaar.
500 Cs. Beeldmerk.
23-4-’15. Kerk ‘El buen 
Pastor’ 150 jaar.
Blok 1.000 Cs. Kerk in San 
José. Op rand glas-in-
loodraam. 

7-5-’15. Onderwijs voor 
iedereen.
Velletje met 690, 690 Cs. 
Jongeren in klaslokaal, 
volwassenenonderwijs.

CUBA
4-1-’15. Sabotage vracht-
schip ‘La Coubre’ 55 jaar 
geleden.
3.- P. Schip, revolutionairen 
met Che Guevarra. 

4-3-’15. Eerste Cubaanse 
balletcompositie Dioné 75 
jaar geleden.
75, 90 c. Resp. portret 
Eduardo Sánchez de 
Fuentes (1874-1944) en 
balletscène, dansers. 
4-3-’15. Treinen.
10, 20, 50, 65, 75, 85 c; blok 
1.- P. Verschillende vracht-
treinen en wagons.
13-3-’15.Debuut in Cuba 
van Anna Pavlova (1881-
1931) 100 jaar geleden.
65 c. Balletdanseres.
10-4-’15. Zangvogels.
5, 15, 20, 75, 85, 95 c.; 
blok 1.- P. Landkaart ver-
spreidingsgebied en resp. 
Passerina ciris, Chiroxiphia 
caudata, Amadina fasciata, 
Carduelis carduelis, Chloe-
bia gouldiae, Leiothrix 
argentauris; Ferminia 
cerverai.
23-4-’15. 100e geboorte-
dag Raúl Ferrer (1915-
1993).
75 c. Portret pedagoog 
en dichter, kinderen in 
schoolklas. 
7-5-’15. Brandweer, ramp 
van Isasi 125 jaar geleden.
5, 10, 15, 40, 65, 75 c.; 
blok 1.- P. Resp. zesmaal 
verschillende historische 
brandweerwagens en com-
mandanten; brandspuit. 

19-5-’15. Aankomst in 
Cuba van José Martí en 
Máximo Gómez 120 jaar 
geleden.
65, 75 c. (samenhangend). 
Portretten van resp. Gó-
mez, Martí met doorlopend 
beeld van strand van 
Cajobabo, zee en scheepje.

CURAÇAO
20-4-’15. Reizen van paus 
Franciscus (1936).
Velletje met viermaal 
400 c. (doorlopend beeld). 
Paus met: jongeren op 
selfie, duif, peuter, met 
kalot. 
19-5-’15. Zoogdieren.
65, 119, 177, 183, 430, 676 c. 
(samenhangend). Resp. 
insecteneter (Solenodon-
tidae), hutia (Capromyi-
dae), hert (Odocoileus 
virginianus curassavicus), 
Floridakonijn (Sylvilagus 
floridanus), tuimelaar (Tur-
siops truncatus), vleermuis 
(Leptonycteris curasoae). 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
28-4-’15. Gezondheids-
zorg.
250.-, 250.- P. (samen-
hangend). Prenataal 
onderzoek: kindervoet, 
zorg voor gehandicapten: 
figuratieve afbeelding. 

29-4-’15. Dag van de 
Postzegel 2014.
75.- P. Gustavo Moré, 
oud-president van 
Dominicaanse filatelisten-
organisatie met kind en 
postzegelalbum.

FALKLANDEILANDEN
15-6-’15. Handvest Magna 
Carta 800 jaar.
30, 75 p., £ 1.-, 1.20. Resp. 
ondertekening handvest 
door Koning Jan zonder 
Land en leenmannen, 
gerechtszaal, gebouw 
wetgevende vergadering 
Gilbert House met vlag, 
munt. 

FILIPPIJNEN
7-5-’15. 75 jaar stadsrech-
ten San Pablo.
10.-, 10.- P. (samenhan-
gend). Stadswapen en 
gemeentehuis, meren-
gebied.
12-5-’15. Maand van Filip-
pijns erfgoed, hibiscus.
Viermaal 10.- P. (samen-
hangend). Hibiscus ros 
sinensis variëteiten Gloria, 
Nay-isa, Tadang Sora, 
Nazaria. Ook velletje met 
de zegels. 

22-5-’15. Universiteit van 
Romblon State 100 jaar.
10.- P. Gebouw met vlag, 
beeldmerk.
27-5-’15. Aartsbisdom Jaro 
150 jaar.
10.-, 10.- P. (samenhan-
gend). Kathedraal, Nuestra 
Señora de la Candelaria.
3-6-’15. 60 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Finland.
10.-, 40.- P. (samenhan-
gend). Vlaggen met resp. 
bruine beer (Ursus arctos), 
dwergbuffel (Bubalus 
mindorensis). 
5-6-’15. Naga Universiteit 
75 jaar.
10.-, 10.- P. (samenhan-
gend). Beeldmerk, gebouw.
9-6-’15. 40 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
China.
30.- P. Handen, vlaggen. 

HONDURAS
1-12-’14. Concacaf*.
10.- L. Interim-voorzitter 
Alfreda Hawit (1951), 
beeldmerk.
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9-4-’15. Milieubeheer.
Viermaal 5.- L, viermaal 
10.- L. Resp. mijnbouw: 
mijn van Mochito, wilde 
dieren: vogel (Amazilia 
luciae), duurzame energie: 
gloeilamp, beschermde 
gebieden: Cuero y Salado, 
bedreigde siersoorten: 
schildpad (Lepidochelys 
olivacea), natuurlijke 
hulpbronnen: gebergte 
van Merendón, stroomge-
bieden: waterval Nombre 
de Diós; bossen: woud van 
Merendón. 

HONGKONG
6-5-’15. Overheids-
schepen.
$ 1.70, 2.25, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-; blok $ 10.-. Resp. 
patrouilleschip, quarantai-
neschip, schip voor haven-
toezicht, brandweerschip, 
opleidingsschip, schip voor 
hydrografisch toezicht; 
alle hiervoor genoemde 
schepen. 

18-6-’15. Werelderfgoed In 
China, IV.
Blok $ 10.-. Rijstterassen 
van Honghe Hani. 

INDONESIË
22-4-’15. Provincie 
Kalimantan.
Vijfmaal 3.000 Rp. 
(samenhangend); driemaal 
3.000 Rp. Resp. vijfmaal 
legendes; provinciaal 
wapenschild en gebouw, 
traditioneel krabgerecht 
Kapiting Soka, trom.
24-4-’15. Eerste Aziatisch-
Afrikaanse Conferentie 
60 jaar geleden.
3.000 Rp. Vrijheidsgebouw 
in Bandung.

5-6-’15. Wereld Milieu Dag.
3.000 Rp. (rond zegel). 
Mond, appel als wereldbol. 

ISRAËL
7-5-’15. 50 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Duitsland. Gezamenlijke 
uitgifte met Duitsland.
NIS 7.40. Bruno Haus in 
Tel Aviv.
16-6-’15. Cobra helikopter
NIS 2.20. Aanvalsheli-
kopter. 

16-6-’15. Aanleg militaire 
spoorlijn 100 jaar.
NIS 11.80. Oud-premier 
Moshe Shertok (1894-
1965) met locomotief en 
wagon. 
16-6-’15. Juwelen van de 
joodse gemeenschappen.
Driemaal NIS 4.10. 
Hoofdornament voor bruid 
uit Bukhara, Italiaanse 
trouwring, sierraden voor 
bruid uit Jemen. 
16-6-’15. Groenten.
Vijfmaal Binnenland. 
Tomaat, ui, sla, rode kool, 
wortel. 

JAPAN
2-2-’15. Frankeerzegels.
1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 
100, 120, 140, 500, 
1.000 yen. Resp. oprichter 
Japanse postdienst Hisoka 
Maeshima (1835-1919), Si-
berische eekhoorn (Tamias 
sibiricus), Japanse makaak 
(Macaca fuscata),

Japanse kuifibis (Nipponia 
nippon), sikahert (Cervus 
nippon), rode vos (Vulpes 
vulpes), Japanse serow 
(Capricornus crispus), 
Japanse sleutelbloem (Pri-
mula japonica), Japanse 
blauw regen (Wisteria 
floribunda), ranonkelstruik 
(Kerria japonica), waterval 
in Nationaal Park Hachi-
mantai, Mount Fuji. 

KAAP VERDIË
27-5-’15. Aicep* 25 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Portugal, Brazilië, Angola, 
Oost-Timor, Mozambique, 
Guinee-Bissau en Macao.
60.- e. Beeldmerk. 

KIRGIZIË
21-3-’15. Kunst en cultuur, 
bekende personen.
29.-, 35.-, 40.-, 52.- s. 
(samenhangend, ook 
ongetand). Resp. zanger 
Korgool Dosuev, musicus 
Zh. Sheraliev, zangeres M. 
Omurkanova, dichter A. 
Osmonov.
4-4-’15. Katten en honden.
29.-, 35.-, 62.-, 74.- s. 
(samenhangend, ook onge-
tand). Resp. Japanse ainu, 
Perzische kat, Siamees, 
Kirgizische taigan. 
2-5-’15. Overwinning 
Tweede Wereldoorlog 70 
jaar geleden.
40.- s. (ook ongetand). 
Tanks, bewapende militai-
ren met vlag, eeuwige vlam, 
beeldmerk.
2-5-’15. Helden van de 
Sovjet-Unie.
30.-, 52.- s. (ook 
ongetand). Medaille en 
beeldmerk met resp. I. 
Taranchiev (1923-1945) en 
vliegtuig, R. Azimov (1923-
1944) en kanon.

14-5-’15. Traditionele 
jachtmethodes met roof-
vogels.
75.-, 75.-, 75.- s. Aquila 
chrysaetos, Falco cherrug, 
Falco peregrinus en haas. 
Ook velletje met de zegels.
16-5-’15. Aansluiting bij 
Euraziatische Economische 
Unie.
Blok 202.- s. (ook 
ongetand). Beeldmerk, 
landkaart, vlaggen. 

KOREA NOORD
30-3-’15. Arbeiderspartij 
70 jaar.
30 w. Man met helm, 
vlaggen.
13-4-’15. Benaming bloem 
Kimilsungia 50 jaar.
30 w. (rond zegel); blok 
50 w. Kim Il-sung en 
president Soekarno van In-
donesië. Op rand orchidee 
Kimilsungia. 

15-4-’15. Presidenten. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Indonesië.
30, 30 w. Kim Il-sung 
(1912-1994), Soekarno 
(1901-1970).
15-4-’15. 103e ge-
boortedag Kim Il-sung, 
onderscheidingen.
10, 30, 50, 70 w. Resp. 
Gouden Ster (Laos), 
herdenkingsmedaille 
Lenins geboortedag (Sovjet 
Unie), National Orde van 
Indonesië 1e klas, Orde van 
Koninklijk Huis (Cam-
bodja). 
20-4-’15. Kinderopvang en 
weeshuis in Pyongyang.
Viermaal 30 w. (samen-
hangend). Tehuis, spelende 
baby’s, tweemaal spelende 
kinderen.

23-4-’15. Woningdistrict 
voor wetenschappers.
30 w. Gebouwen district 
Wisong.
27-4-’15. Vakantiepark 
voor wetenschappers.
Blok 50 w. Accommodaties 
in Yonphung.
1-5-’15. Expo Milano 2015.
30 w. Wortel van Kaesong 
Koryo Insam (ginseng). 

8-5-’15. 40 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Thailand. Gezamenlijke 
uitgifte met Thailand.
10, 10 w. (samenhan-
gend). Nationale vogels: 
havik (Accipter gentilis 
van Noord-Korea), kuifloze 
prelaatfazant (Lophura 
diardi van Thailand).
15-5-’15. Vereniging 
Koreaanse inwoners van 
Japan 60 jaar.
Blok 50 w. Kim Il-sung met 
voorzitter Han Tok Su en 
andere officials.
15-5-’15. Russisch- 
orthodoxe Kerk.
30 w. Kerkgebouw in 
Pyongyang.
25-6-’15. Gezamen-
lijke strijd tegen Verenigde 
Staten.
Viermaal 30 w. Bajonet en 
man met vlag, raketten, 
bajonet met vlag en militai-
ren met kruizen, hand met 
geweerkolf.

KOREA ZUID
16-5-’15. Stempels van 
koningen uit Joseon-
dynastie.
Velletje met viermaal 
Tienmaal Yeong Won-zegels 
(geen waarde aanduiding). 
Stempels met: zeehonden, 
draken, vliegende draak, 
gehurkte leeuw.

1-6-’15. Helden uit 
Koreaanse oorlog.
Tienmaal Brief Binnenland 
tot 25g. Majoor Sim II, 
kapitein Kim Gyo-su, 
viceadmiraal Son Won-il, 
brigadegeneraal Lee Geun-
sok, inspecteur-generaal 
van politie Cha Il-hyeok, 
eerste luitenant Du Jin-tae, 
generaal James Alward van 
Fleet, kapitein James A. Van 
Fleet Jr., overste J.P. Carne, 
overste Ralph Monclar. 
3-6-’15. Toerisme.
Viermaal Brief Binnenland 
25g. Samenkomst Nam-
hangang- en Bukhangang-
rivier, wandelpad langs 
Hwayangcheon beek in 
Songnisan Nationaal Park, 
Donggang-rivier en Eoraye-
on-vallei, Chungjuho-meer. 

23-6-’15. Universiade 
Gwangju 2015.
Viermaal Brief Binnenland 
25g. Mascotte, voetbal, 
gymnastiek, taekwondo. 
Ook velletje met de zegels.

LIBANON
17-3-’15. Nationale Veilig-
heidstroepen, politie
L£ 1.750. Pet, zwaard, 
gebouw.
20-3-’15. Moederdag.
L£ 2.000. Moeder en kind 
met tulp, vlinder.
26-5-’15. Pierre Sadek 
(1938-2013).
L£ 2.250. Portret karikatu-
rist, penseel. 

LIBERIA
5-1-’15. Afrikaanse 
roofvogels.
Velletje met driemaal 
$ 125; blok $ 350. Resp. 
Buteo rufofuscus, Gyps co-
protheres, Bubo africanus; 
Polemaetus bellicosus.
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24-3-’15. Bongo.
Velletje met zesmaal $ 100; 
blok $ 350. Tragelaphus 
eurycerus eurycerus. 

MAAGDENEILANDEN
15-6-’15. Handvest Magna 
Carta 800 jaar.
15, 20, 75 c., $ 2.35. Resp. 
Resp. ondertekening 
handvest door Koning Jan 
zonder Land en leenman-
nen, Vrouwe Justitia met 
weegschaal, tekstregels, 
munt. 

MACAU
27-4-’15. Aicep* 25 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Portugal, Brazilië, Angola, 
Kaap Verdië, Oost-Timor, 
Mozambique, Guinee-
Bissau.
5.50 ptcs. Beeldmerk.
5-5-’15. Wetlands van 
Macau.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. krab 
(Uca arcuata), grondel (Bo-
leophthalmus pectinirost-
ris), prachtsmalbekkikker 
(Microhyla ornata), libel 
(Trithemis aurora); kleine 
lepelaar (Platalea minor). 

13-6-’15. 110e geboorte-
dag componist Xian Xinghai 
(1905-1945).
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. scène 
uit Gele rivier-cantate met 
scheepjes, portret met Eif-
feltoren, dirigent, portret; 
dirigent.

MALDIVEN
1-2-’15. Toerisme.
Vijfmaal 15.- Rf. Kuredu 
Resort met strand en palm-
bomen, Vilamendhoo 
Island Resort, Meeru Island 
Resort, Komandoo Island 
Resort, Veligandu Island 
Resort. 

 
MALEISIË
7-5-’15. Installatie sultan 
van Perak Nazrin Muizzud-
din Shah (1956).
60, 80 sen; blok RM 5.-, 
RM 1.20. Resp. portret, met 
echtgenote, portret; met 
echtgenote. 
18-5-’15. ITU* 150 jaar.
60, 70, 80 sen. Beeldmerk 
met resp. telefoons, micro-
foon met radio en tv-toestel 
en zendmast, landkaart 
met satelliet en mobiele 
telefoon en antenne.
8-6-’15. Zeedieren. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Thailand.
60, 60 sen, RM 1.20, 
1.20. Resp. kwal, zeeslak, 
garnaal, krab.
25-6-’15. Vogels.
60, 70, 80 sen; blok RM 5.-. 
Resp. Nycticorax nycti-
corax, Butorides striatus, 
Ardea cinerea; Ixobrychus 
cinnamoneus. 

MAROKKO
2-3-’15. Meren. 
Vijfmaal N20g (3.75 Dh.). 
Azegza, Sidi Ali, Aoua, Ifni, 
Sidi Boughaba.
2-3-’15. Frankeerzegels.
Tweemaal I20g postes. 
Poort in Bab Agnaw, kashba 
in Aït Ben Haddou.
21-4-’15. Vuurtoren Cap 
Spartel 150 jaar.
9.- Dh. Toren. 

15-5-’15. Kunstfestival 
Jidar in Rabat.
9.- Dh. Verfspuitbussen. 

22-5-’15. Dag van de 
Postzegel.
3.75 Dh. Postkantoor, 
stempels. 

MARSHALL-
EILANDEN
26-4-’15. Roggen.
$ 0.22, 0.35, 1.20. Resp. 
gele gevlekte rog, bruine 
gevlekte rog, Amerikaanse 
pijlstaartrog.
1-5-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
Blok $ 5.60. Zegel-op-zegel 
‘Penny Black’ Groot-Brit-
tannië Yvert nr. 1 (1840). 
11-5-’15. Einde Ameri-
kaanse Burgeroorlog 150 
jaar geleden.
Blok $ 5.60. Militairen, 
vlaggen. 

5-6-’15. Postdiensten.
Vel met twaalfmaal $ 0.49. 
Zweden: postkoets met 
bestellers en brievenbus, 
Duitsland: posthoorn en 
beeldmerk met brievenbus, 
Australië: zeilschip met 
brievenbus en beeldmer-
ken, Canada: postkoets en 
bestellers met brieven-
bus, Groot-Brittannië: 
Penny Black en koerier met 
brievenbus en besteller op 
fiets, Zwitserland: beeld-
merk met posthoorn en 
brievenbus met bestellers, 
Frankrijk: brievenbus en 
beeldmerk met postauto’s, 
Verenigde Staten: beeld-
merk met bestellers en 
brievenbus met postkoets 
en auto, Oostenrijk: beeld-
merk en postkoets, Japan: 
brievenbus met bestellers 
en postkoetsen, Brazilië: 
brievenbus met postzegel 
en bestellers, China: 
beeldmerk met brievenbus 
en stempels. 

MEXICO
30-4-’15. Dag van het 
Kind.
$ 7.-. Kindergezicht.
11-5-’15. Moederdag.
$ 13.50. Beeld van moeder 
met kind.
15-5-’15. Dag van de 
Onderwijzer.
$ 7.- Portret opvoedkun-
dige en dichteres Dolores 
Correa Zapata (1853-1924), 
schoolboeken.
10-6-’15. 50 jaar vliegvel-
den en ondersteunende 
diensten.
Blok $ 7.-. Vliegtuig, kerosi-
netanks, vrachtwagens. 

MICRONESIË
29-4-’14. Micronesia Col-
lege 20 jaar.
49, 49 c. Beeldmerk.
4-6-’14. Worstelaar Keitani 
Graham (1980-2012).
Driemaal $ 1.-. tweemaal 
portret, in gevecht met 
tegenstander.
9-7-’14. Fruit.
Velletje met negenmaal 
75 c. (ronde zegels). 
Aardbeien, citroenen, 
peren, rode bessen, blauwe 
bessen, tomaten, druiven, 
sinaasappelen, guaves. 
6-9-’14. Bodyboarden. 
$ 2.-. Surfer en golf.
15-9-’14. Zeeglas.
Velletje met viermaal 75 c.; 
velletje met zesmaal 75 c.; 
blok $ 4.-. Verschillende 
afbeeldingen van zeeglas. 

MONGOLIË
20-3-’15. Waterbeheer.
1.400 T. Waterdruppel, 
blad.
29-4-’15. Online vrijheid.
1.300 T. Symbolische 
afbeelding. 

4-5-’15. Einde Tweede 
Wereldoorlog 70 jaar 
geleden.
800 T. Sovjetmilitair met 
vlag op Rijksdag in Berlijn, 
onderscheiding. 

MONTSERRAT
28-5-’15. Zeepaardjes.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.-. Resp. 
Hippocampus reidi, 
Hippocampus erectus, 
Hippocampus erectus, 
Hippocampus reidi; Hip-
pocampus zosterae. 

28-5-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
$ 3.25; blok $ 7.-. Zegel-
op-zegel ‘Penny Black’ 
Groot-Brittannië Yvert nr. 
1 (1840). 

NIEUW-ZEELAND
3-6-’15. Matariki, Maori 
Nieuwjaar.
80, 80 c. $ 1.40, 2.-, 2.50, 
3.-. Verschillende Maori-
kunstpatronen. Ook velletje 
met de zegels. 

1-7-’15. Kiwi-keuken.
Vel met achttienmaal 80 c. 
Aspergerolletjes, uiendip, 
bonen en varkensvlees, 
oesters, gehaktbrood 
met ei, hoorntje met ijs, 
garnalencocktail, kaasrol-
letjes, pannenkoekjes, 
lamsvlees, vleesgerecht 
mince op toast, gefrituurde 
vis, kerrie-eieren, gekruid 
saveloyworstje met saus, 
bacon en gebakken eieren, 
Pavlova schuimtaart, ver-
sierde boterhammen fairy 
bread, brood met marmite 
en kaas. 

OEZBEKISTAN
15-4-’15. Traditioneel 
handwerk, keramiek.
Velletje met 1.400, 1.400, 
1.500, 1.500 (S). Resp. 
schaal, kan, bord, schaal 
met deksel. 

15-4-’15. Overwinning 
Tweede Wereldoorlog 
70 jaar geleden.
1.000, 1.200 (S) (samen-
hangend met tussenveld). 
Resp. monument, mannen 
overhandigen bloemen aan 
agenten.

OMAN
24-8-’13. 20e Regionale 
Arabische Padvindsters 
Conferentie.
100 b. Padvindsters, 
beeldmerk. 

4-9-’13. 16e culturele 
padvindersbijeenkomst.
200 b. Padvinders.

PAKISTAN
4-5-’15. Eerste 100 MW 
zonnepanelenpark.
8.- R. Zonnepanelen. 
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PALAU
15-6-’15. Vogels in de 
zuidelijke Pacific.
Velletje met zesmaal 
65 c.; blok $ 4.-. Resp. 
Eclectus roratus, Haliastur 
indus, Chlidonias hybridus, 
Himantopus himantopus, 
Todiramphus chloris, Milvus 
migrans; Cacatua galerita. 

PANAMA
1-6-’14. Opdrukken. 
0.10 op 0.05 B, 0.25 op 
0.05 B, 0.35 op 0.05 B. 
Resp. 100 jaar Nationaal 
Archief, Openbaar Register, 
eerste openbare gemeente-
bestuur in Nieuwe Wereld 
500 jaar geleden.

PAPOEA- 
NIEUW-GUINEA
10-12-’14. Nationale Bank 
40 jaar.
Velletje met 1.30, 4.-, 
6.-, 8.- K. ; blok 10.- K. 
Bankgebouw, beeldmerk 
en gouverneurs resp. Loi M. 
Bakani. Mekere Morauta, 
Henry To Robert, Wolson 
Kamitt; beeldmerk en 
schelpenketting. 

5-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
1.35, 1.35, 6.20, 8.95 K.; 
velletje met 1.35, 1.35, 
6.20, 8.95 K.; blok 10.- K. 
Verschillende afbeeldingen 
van rammen.

PITCAIRNEILANDEN
29-4-’15. Historische 
schilderijen van Pitcairn.
$ 1.-, 2.-, 2.10, 3.-. Resp. 
huis van Thursday October 
Christian, bergen op het 
eiland, landschap van 
binnenland, landing in 
Bounty Bay. 

24-6-’15. Bekende Pitcair-
ners, IV.
$ 1.-, 1.50, 2.10, 2.80 
(samenhangend met 
tussenveld). Ben Christian 
resp. met telefoon, als 
houtbewerker, met gezin, 
met gevangen vis, met 
onderscheiding. 

POLYNESIË
26-3-’15. Postbezorging 
overzee.
75 F. Inktvis en dolfijn met 
brieven en pakje. 

13-5-’15. Ontdekking van 
Îles du Roi Georges.
190 F. Ontdekkingsreiziger 
John Byron, schepen, 
eilandbewoner.
13-5-’15. Bijbelvertaling 
180 jaar.
140 F. Missionaris H. Nott, 
huis.
29-5-’15. Cultuur.
75 F. Bewaker van cultuur 
Orero.

SINGAPORE
24-4-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Taipeh 2015.
Velletje met 1st, 70 c., 
$ 1.30. Geiten. Zegels eer-
der uitgegeven op 9-1-’15. 
5-6-’15. Straatkunst 
in Singapore en Parijs. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk.
1st Local, $ 2.-. Resp. 
straatlantaarn en graffiti 
met Eiffeltoren (Parijs), 
graffiti met leeuwenkop 
met zonnebril. Ook velletje 
met de zegels. 

5-6-’15. 28e Zuidoost-
Aziatische Spelen in 
Singapore.
1st, 70, 90 c., $ 1.30. 
Mascotte Nila.

SRI LANKA
20-3-’15. Nationaal 
Hospitaal 150 jaar.
10.- R. Gebouw, patiënt met 
arts en verpleegster. 
20-4-’15. Boeddhistisch 
festival Vesak, I. 
8.-, 10.-, 50.- R. Resp. 
Dankceremonie, brengen 
van offer aan heilige boom, 
monniken. Ook velletje met 
de zegels. 

4-5-’15. Boeddhistisch 
festival Vesak, II. 
10.- R. Tempel Mahiyanga-
na Dagoba, muurtekening.

ST. PIERRE ET  
MIQUELON 
25-2-’15. M.s. ‘Victor 
Plevin’. 
€ 1.05. Visserijs en man 
met visnet. 

25-3-’15. Francis Leroux 
(1908-1982).
€ 0.38. Oud-voorzitter 
organisatie voor toerisme-
promotie.
15-4-’15. Beelden van 
vroeger, trekdieren.
Velletje met viermaal 
€ 0.76. Paardenslee en 
routekaart, tweemaal 
paardensleeën, ossenkar. 

6-5-’15. GHC/Caserne 
renaissance.
€ 1.50. Oude en nieuwe 
gebouw met bioscoop.
3-6-’15. Oldtimers.
Velletje met viermaal 
€ 0.76. Verschillende auto’s 
uit de jaren 50 en 60.

SURINAME
20-5-’15. Vissen.
SR$ 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 
8.-. Resp. Hemigrammus 
erythrozonus, Parachei-
rodon innesi, Poecilia 
reticulata, Pterophyllum 
scalare, Poecilia velifera, 
Pygocentrus piraya. 

17-6-’15. Klederdrachten.
SR$ 2.-, 3.-, 4.-, 6.-, 7.-., 8.-. 
Verschillende klederdrach-
ten.

TAIWAN
11-6-’15. Kruidenplanten.
NT$ 3.50, 5.-, 12.-, 25.-. 
resp. Allium schoenopra-
sum, Borago officinalis, 
Tropaeolum majus, 
Chamaemelum nobile.

7-7-’15. Overwinning op 
Japan 70 jaar geleden.
NT$ 3.50, 3.50, 5.-, 5.-. 
Resp. Militairen met vlag-
gen, boerin met geoogst 
graan en stuwdam, leider 
Chang Kai-shek wordt 
verwelkomd door bevol-
king, viering 18e jaar van 
zelfstandigheid in 1963.

21-8-’15. Prehistorische 
sierraden.
NT$ 5.-, 7.-, 9.-, 12.-; 
blok NT$ 20.-. Resp. kik-
kervormig jadeornament, 
jade buisjes, jade armband, 
kralenketting; jade oorbel. 

THAILAND
8-5-’15. 40 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Noord-Korea. Gezamenlijke 
uitgifte met Noord-Korea. 
3.-, 3.- B. Nationale vogels: 
havik (Accipter gentilis 
van Noord-Korea), kuifloze 
prelaatfazant (Lophura 
diardi van Thailand). 

17-5-’15. ITU* 150 jaar.
3.- B. Verschillende 
vormen van communicatie, 
beeldmerk.
7-6-’15. 100e geboortedag 
prinses Prem Purachatra.
3.- B. Prinses met onder-
scheidingen.
8-6-’15. Zeedieren. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Maleisië.
Viermaal 3.- B. Resp. kwal, 
zeeslak, garnaal, krab. 
15-6-’15. Vesak, religieuze 
feestdag.
Driemaal 3.- B. Verschil-
lende Boeddhabeelden.

TOKELAU
3-6-’15. Krabben.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. Resp. 
Birgus latro, Cardisoma sp. 
Ocypode sp., Grapsus sp. 
Ook velletje met de zegels. 

TRISTAN DA CUNHA
1-6-’15. Beslissende 
zeeslag Anglo-Amerikaanse 
oorlog 200 jaar geleden.
£ 1.10, 1.10; blok £ 2.50. 
Resp. USS ‘Hornet’, HMS 
‘Penguin’; beide schepen. 

15-6-’15. Handvest Magna 
Carta 800 jaar.
35, 80, 90 c., £ 1.50. Resp. 
Resp. ondertekening 
handvest door Koning Jan 
zonder Land en leenman-
nen, residentiegebouw, 
administratiegebouw, 
munt.

TUNESIË
1-5-’15. Praktijkopleidin-
gen voor jongeren.
250, 250 m. IJzersmeden 
en siersmeedobject, gesti-
leerde hand en jongelui.
6-6-’15. Fauna.
700, 1.000 m. Resp. 
kraagtrap (Chlamydotis 
undulata), Arabisch 
volbloedpaard. 

URUGUAY
Juni ’15. Frankeerzegels, 
José Gervasio Artigas.
$ 3, 20, 30. Vrijheidsstrijder 
en stichter van Uruguay.
5-6-’15. Wetlands voor 
onze toekomst, fauna.
Vel met tienmaal $ 15. 
Roodkoptroepiaal (Ambly-
ramphus holosericeus), 
Amerikaanse schaarbek 
(Rynchops Niger), 
Chileense flamingo (Phoe-
nicopterus chilensis), Ame-
rikaanse kleine zilverreiger 
(Egretta thula), grijze ibis 
(Theristicus caerulescens), 
waterzwijn (Hydrochoerus 
hydrochaeris), pad (Mela-
nophryniscus montevi-
densis), saffraantroepiaal 
(Xanthopsar flavus), slang 
(Philodryas aestiva), krab 
(Neohelice granulata). 
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8-6-’15. 100e geboortedag 
José Luis Massera (1915-
2002).
$ 15. Ingenieur en wis-
kundige.
18-6-’15. ITU* 150 jaar.
$ 15, 50. Resp. AntelSat-
satelliet, tekst.

VANUATU
11-3-’15. Producten uit 
Vanuatu.
20, 80, 150, 300 vt. Resp. 
gevlochten matten en 
houtsnijwerk, vanilleplant 
met bloem en vrouw met 
peulen, schoonheids- en 
huidverzorgingsproducten, 
sierraden. 

VENEZUELA
18-12-’14. Vooruitgang 
dankzij revolutie.
0.30, 0.40, 0.50, 3.50, 
15.60, 25.-, 31.50, 100.- Bs. 
(samenhangend). Resp. 
stadion in Maturín, land-
bouwmachine, cardiolo-
gisch kinderziekenhuis Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa 
in Caracas, kabelbaan in 
Caracas, brug over Orinoco, 
appartementengebouw in 
Ciudad Caribia, satelliet 
Miranda, onderwijs aan 
indianen in Canaima-
gebied. 

VERENIGDE STATEN
1-6-’15. Frankeerzegels.
Additional Ounce (22 c.), 
Non Machineable 
Surcharge (71 c.), Two 
Ounce (71 c.). Resp. 
pinguïns, vlinder (Papilio 
glaucus), tulp. 

1-6-’15. Vogels.
Viermaal Postcard. Calidris 
canutus, Somateria specta-
bilis, Platalea leucorodia, 
Fregatidae.
1-6-’15. Trouwzegels.
Tweemaal Two Ounce 
(71 c.). Taart met bloem, 
hart met bloemen
5-6-’15. Flannery 
O’Connor, (1925-1964),
Three Ounce. Portret 
schrijfster, pauwenveren. 

11-7-’15. Zomeroogst.
Viermaal Forever. Water-
meloen, zoete maïs, canta-
loupe meloen, tomaten.
4-8-’15. Kustwacht.
Forever. Helikopter, 
zeilschip. 

VIETNAM
22-1-’15. Werelderfgoed, 
Trang An.
3.000, 7.000, 12.000 d.; 
blok 14.000 d. Resp. rivier 
en tempel met beeld van 
keizer Đinh Bộ Lĩnh, boot 
tussen rijstvelden bij Bích 
Động, boten op Ngô Đồng-
rivier bij grotten; ceremo-
nie in grottentempel. 

ZIMBABWE
24-2-’15. Ruïnes.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Resp. 
Chisvingo, Dhlo Dhlo, 
Khami, Nalatale. Ook vel-
letje met de zegels. 

30-4-’15. Victoria-
watervallen.
10, 15, 20, 25, 40, 60, 75, 
80, 85 c., $ 1.-. Resp. wa-
tervallen en brug, olifanten 
met berijders, regenwoud, 
traditionele dansers, 
stroomversnelling met 
rafters, treinstation, grote 
boom, maskers, standbeeld 
David Livingstone, waterval. 
Ook velletje met de zegels.

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH
26-5-’15. Kleuren van 
Antarctica.
70, 70 c., $ 1.40, 1.40 (per 
waarde samenhangend). 
Verschillende landschap-
pen met diverse meteorolo-
gische lichteffecten. Ook 
velletje met de zegels. 

Gebruikte afkortingen:
Aicep: Associação Interna-
cional das Comunicações 
da Expressão Portuguesa
Concacaf: Voetbalor-
ganisatie van Noord- en 
Midden-Amerikaanse 
landen
ITU: International Telecom-
munications Union
Unesco: United Nations 
Educational and Cultural 
Organization
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
WWF: World Wildlife Fund

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

 

Kleine Uurstempels
Begin dit jaar verscheen een 
handig boekje van de hand van 
Cees van Hoek. Het zal niet voor 
een ieder direct duidelijk zijn wat 
de Kleine Uurstempels zijn. De 
auteur schrijft: “Dit handboek 
bevat beschrijvingen en waar-
deringen op zegel en poststuk 
van alle proef-, tweeletter- en 
kleinrondstempel typen uit 1865 
tot 1894.”
Het boekje beschrijft, aan de 
hand van de diameter van de 
buitenring de verschillende stem-
pels die werden aangemaakt en 
gebruikt. Voor het bepalen van de 
omvang wordt een trans parant 
sjabloon meegeleverd. De auteur 
onderscheidt twaalf typen waar-
van zes hoofdtypen. Van 20.5mm 
tot 23.8mm.

De verschillende typen worden 
in de uitvoerige toelichting 
beschreven en goed geïllustreerd. 
Het is dus vooral een kwestie 
van meten. De inleiding van de 
catalogus gaat uitvoerig in op 
de kwaliteits normen, en invloed 
hierop (in percentage) op de 
genoemde prijzen.  
Er volgen eerst een paar prakti-
sche lijsten, zoals stempels per 
provincie. Daarna de uitvoerige 
prijslijst, met noteringen op los 
zegel en op poststuk. En dat voor 
alle typen! Helaas is de letter-
grootte van de tabellen wat aan 
de kleine kant. Na aanschaf van 
dit boekje zult u zien zeker niet 
compleet te zijn met uw stempel-
verzameling!

De Kleine Uurstempels van 
Nederland. Van 20.5 tot 23.8 mm.
Zonder of met DIKKE buitenrand, 
met korte of lange plaatsnaam
Uitgave: eigen beheer, 
Spiraalband met 86 pagina’s 
A5, 2015
Prijs: €30 + porto  
ceesvanhoek@hotmail.de 

 

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aange-
sloten verenigingen doorgevoerd:
Almere
VPVA: J.A. Slokker, Kreeftstraat 
37, 1317 KP Almere, tel. 036-
5341427, secretaris@vpva.nl
Brielle
NVPV: G.A. van der Linden,  
Marter 42, 3225 RK Hellevoet-
sluis, tel. 0181-322211.
Deventer
NPVP: Postbus 246,  
7400 AE Deventer.
Drachten
PV Drachten: R.J. Brouwer,  
De Wiel 4, 9285 VC Buitenpost, 
rjbrouwer@achtkarspelen.nl
Eindhoven
E.F.V.: C . van der Woerdt, 
Vondelstraat 49, 5691 XB Son en 
Breugel, tel. 0499-474800,  
EFV.secretaris@gmail.com
Geleen
VVPV ‘De Philatelist’:  
A.J. Hurenkamp, Stegen 13,  
6191 TR Beek, tel. 046-4377423,  
alberthurenkamp@online.nl
Hendrik Ido Ambacht
Ambachtse FV: C.D. van Dijk,  
Serenade 18, 3335 BN Zwijn-
drecht, cdvandijk@hetnet.nl
Leerdam
NVPV: C. Kiesel, Eksterlaan 28, 
4143 Ac Leerdam,  
nvpvleerdam@xs4aal.nl
Monster
NVPV: N. W.M. van den Ende, 
 Robijn 24, 2691 TJ  
’s-Gravenzande, tel. 0174-415738, 
nwvdende@caiw.nl
Roden-Leek
FV Roden-Leek: sec@fvrl.nl
Sliedrecht
PV ‘Philatica’: K.Kuiken, Rijnstraat 
217, 3363 EG Sliedrecht, tel. 0184-
415521, kkuiken@hetnet.nl
Steenwijk e.o.
FV IJsselham: F. Kluitenberg, 
Tukseweg 236 B, 8334 RZ Tuk, 
kluitf@home.nl
Venlo
FV ‘Phila Venlo’: G.P.M. van Bree, 
Leijgraaf 98, 5951 GW Belfeld, tel. 
06-51669561, info@philavenlo.nl
Winschoten
FV Winschoten e.o.:  
mw. G.R. Elzen, Waterlelie 44, 
9679 MD Scheemda, tel. 0597-
856371, gr.elzen@ziggo.nl

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

 

M U T A T I E S
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Met een korte onderbreking vanwege de 
herdenking van 70 jaar bevrijding blijft 
de  Eerste Wereldoorlog als ‘eeuweling’ de 
aandacht trekken. Het is goed dat de ‘Groote 
Oorlog’ steeds meer in de belangstelling komt 
in Nederland. Immers, Nederland mag dan 
wel neutraal geweest zijn en de krijgshande-
lingen ver weg, toch heeft Nederland er flink 
hinder door ondervonden. Het was daardoor 
een belangrijke periode in onze vaderlandse 
geschiedenis. 
De huidige generaties spreken schande van 
de schendingen van de privacy, die de laatste 
jaren aan het licht kwamen. Overheden blijken 
ons veel meer te volgen dan wij gedacht 
hadden. 
In 14-18 was er geen internet waar informa-
tie simpel van af geplukt kon worden, maar 
geschreven communicatie kon wel gelezen 
worden en telefoons konden worden afgeluis-
terd. Weinig nieuws onder de zon dus, zoals 
beschreven wordt in: ‘Een zaak van landsbe-
lang’ Nederlandse postcensuur in de Eerste 
Wereldoorlog van John Dehé en Fons Simons. 
Censuur werd in 14-18 door de Nederlandse 
overheid beschouwd als ‘Een zaak van lands-
belang’, want men zag op vele gebieden risico’s 
op schending van de neutraliteit en dat moest 
met alle middelen voorkomen worden. Dehé 
en Simons beginnen met een inleiding over de 
ontregeling van het postverkeer van en naar de 
landen om Nederland heen. Dat was natuurlijk 

Een zaak van landsbelang
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Zonder de ondertitel (Een greep uit de 
postale feiten, wetenswaardigheden 
en historische foto’s) zou een geschie-
denisboek voor hebben kunnen liggen, 
waar postzegels en poststukken op de 
kaft worden afgewisseld met tomaten 
en bloemen.
Wat precies de streek ‘Het Westland’ 
omvat wordt in het boek niet uitge-
legd. Uit de inhoudsopgave van de 
plaatsen (met een poststempel) valt 
op te maken dat het de streek is tus-
sen Loosduinen en Hoek van Holland 
en van Wateringen, Schipluiden en 
Maasland tot de kust.

De plaatsen worden alfabetisch 
behandeld, beginnend met een klein 
stukje algemene geschiedenis. Daarna 
volgt een beknopte postgeschiedenis 
en worden uitvoerig alle stempeltype 
die er gebruikt zijn behandeld. Dit 
vooral aan de hand van poststukken, 
deels met een beschrijving. Ook de 
roodfrankeringen komen aan bod. Vele 
prentbriefkaarten fleuren het boek op. 
In hoofdstuk 7 komt de postgeschie-
denis tussen ca. 1750 en ca. 1850 nog 
uitvoerig aan bod. Aan het einde ko-
men nog een aantal bijzondere onder-
werpen ter sprake, zoal expressepost, 
port, postwaardestukken. De vraag 
is of het voor de lezer niet duidelijker 
was geweest deze op te nemen onder 

de betreffende plaatsnaam.
Aan het einde nog een hoofdstuk 
‘postzegelstempels’ met een korte 
beschrijving van de diverse stempel-
typen. Helaas staat dit overzicht niet 
in chronologische volgorde.
Een aardig boek voor de streek-
verzamelaar.

Auteur: Jos Boon
Formaat A4, gebonden,  
284 pagina’s, 2014.
ISBN ISBN: 978-90-822659-1-0
Prijs: € 30 incl. verzendkosten.
Te bestellen bij de auteur: 
Nachtegaallaan 4,  
2691 CP ’s-Gravenzande 
0174-417233 / 0651 81 23 94.

Nieuwe geschiedenis van het Westland

Pro Memorie
Filatelistische artikelen in niet-filatelistische publica-
ties zijn niet dik gezaaid. Zeker niet in een tijdschrift/
jaarboek voor juristen. Eind verleden jaar verscheen 
‘Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der 
Nederlanden’. Een themanummer met als titel ‘Rechts-
geschiedenis verbeeld’. Hierin op maar liefst ruim 17 
pagina’s het artikel ‘Juridische filatelie. De verbeelding 
van recht en jurist op postzegels’, door Jan Smit* (1967)
Het is zonder twijfel een artikel geschreven door een 
auteur die thuis is in het recht èn in de filatelie. Het is 
een goed leesbaar, helder verhaal, waarin na de inlei-
ding uitvoerig wordt ingegaan op wat de auteur verstaat 
onder ‘juridische filatelie’. Terecht beschrijft hij het als 
een ruime – zijn – definitie. De juristen komen aan bod, 
(grond)wetten en verdragen, fundamentele rechten, 
gerechtsgebouwen en ‘overige zegels’. Het artikel is 
ruim geïllustreerd en bevat vele noten. Een stukje 
‘Nederland-België’ komt ook aan bod, waarin Nederland 
‘wint’ met 40 juridische postzegels tegen België 25. 
Nederland was ook eerder: 1947, terwijl de Belgen in 
1958 de eerste juridische postzegel uitbrachten.
Een lezenswaardig artikel voor juristen èn filatelisten.

* De auteur is hoogleraar Europees privaatrecht aan de 
Universiteit Maastricht

Pro Memorie 16.2 (2014)
onder redactie van Georges Martyn,  
Paul Brood en Louis Berkvens
Uitgave: Uitgeverij Verloren, Hilversum.  
Prijs: € 25. ISBN: 978-90-8704-479-4
16,8x24cm, 179 pag., ingenaaid

de correspondentie waar zaken in konden 
staan die de veiligheid en de neutraliteit van 
Nederland potentieel in gevaar kon brengen. 
Hierna beschrijven zij uitgebreid hoe de 
opzet en organisatie van de postcensuur in 
Nederland in elkaar zat en hoe de censuur in 
de dagelijkse praktijk werkte. Hierbij wordt 
niet vergeten dat er velen waren, die luidkeels 
protesteerden tegen de censuur, de schending 
van hun privacy, net als nu. Vervolgens is er 
een diepgaande beschrijving van alle censuur-
bureaus, die Nederland gekend heeft. 
Natuurlijk waren er handige lieden, die de 
censuur wisten te ontwijken: het fenomeen 
van de smokkelbrieven, waar ook een hoofd-
stuk aan is gewijd. Het boek eindigt met 
een 40 pagina’s lange inventarisatie van de 
censuurstempels en stroken die bekend zijn. 
Deze inventarisatie is een fraaie catalogus 
van deze postale periode.
Over de Nederlandse postcensuur tijdens de 
Eerste Wereldoorlog was tot aan dit boek vrij 
weinig bekend. Er is een lijst van stempels 
en stroken van Van Doorn, die moeizaam 
hanteerbaar is en er is in 1988 een artikel over 
het onderwerp van de hand van Voskuil en Ten 
Geuzendam verschenen in De Postzak. Het 
grondige onderzoek en de zeer leesbare be-
schrijving daarvan, alsmede de zeer uitgebrei-
de bronnen- en literatuurlijst, maakt het boek 
tot een studie die in elke boekenkast mag 
staan van degene die zich interesseert voor de 
postale historie rond de Eerste Wereldoorlog. 

Fokke Postema

Uitgave: Po & Po. www.po-en-po.nl
17x24cm, 184 pag., 2014. Volledig in kleur. 
ISBN: 978-90-71650-37-6
Prijs: € 16 (+ verzendkosten).  
Info en bestellen: publicaties@kpnmail.nl
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Aangeboden
www.motiefonline.nl Motiefpost-
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Tel. 0493-320949.

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-4512751.  
E-mail robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611.  
www.stamps-dns.com

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Liechten-
stein, Brasil en Indonesië 20-25%. 
R. Dorman, 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.

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

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

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.

Overjarige Michel catalogi 
Europa/Overzee -40% van ad-
viesprijs. Gekleurde prijskaartjes, 
fauna. Aanwezig in Roden 5 en  
6 september. H. de Vos.  
Tel. 06-13380286 of 06-21906406. 
E-mail: foxphilately@post.com 

Kilowaar grootformaat o.a. 
Duitsland waarbij 2015 400 gram 
12,- euro. H.J. de Vries.  
Tel. 0252-518302.

Verhuisdoos: postzegels, velletjes 
en benodigdheden. Diverse stock-
boeken met zegels. R.v.Winsen. Tel. 
020-6937457.

USA ook ongetand, Canada, 
New Zealand manco’s postfris of 
gestempeld. E-mail:
dijks20@gmail.com J. Dijkstra, 
Vaassen. Tel. 0578-571958.

www.scandinavianstamps.nl 
webwinkel voor postzegels uit de 
Scandinavische landen. 
R. Herscheit, Postbus 23.  
6950 AA Dieren.

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

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.

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, meetings, 4 
grote veilingen, boekjes en veel 
verzamelplezier. Join the club, see 
you!

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

De Filatelistenvereniging 
 Zuidelijk Afrika? Maak eens 
kennis met ons, 4 bijeenkomsten 
in Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst. 
 Contributie 20,- euro. Inl. P. Mulder.  
Tel. 020-6197689. E-mail 
muld1234@kpnmail.nl 

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

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

Zaterdag 12 september Post-
zegel Verzamelbeurs van 10.00 - 
15.00 uur Christelijk College, Graaf 
Adolflaan te Zeist. Inl. G. ten Dam. 
Tel. 0548-858220.

Verzamelt u Spanje/Portugal? 
Bijeenkomst 4x per jaar in Utrecht 
met veiling en kwartaalblad.  
H. Veen. Tel. 079-3611910.  
www.ksp-iberia.nl 

Zaterdag 26 september 2015 
organiseren wij als Postzegelver-
enigingen van Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven, Boskoop en Gouda 
weer een ruilbeurs voor postzegels, 
munten en ansichtkaarten. Locatie: 
Rijngaarde (Ouderencentrum), 
2411 EV Bodegraven Dronenwijk 
van 10.00 - 16.00 uur. Semi-
handelaren, ruiltafels en jeugd-
hoek aanwezig. De locatie is ook 
bereikbaar voor minder validen. 
Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis), 
leden ook 2 euro. Inl. betreffende 
de ruilbeurs: 06-53260579 of  
www.postzegelvereniging-nvpv-
bodegraven.jouwweb.nl  
Er kan ook weer allerlei verzamel-
materiaal worden ingeleverd voor 
de gehandicapten van Stichting 
De Postzegelvriend.
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VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
mailto:rick3dorman@gmail.com
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http://www.filateliehpz.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:info@voorsterphilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
mailto:foxphilately@post.com
mailto:dijks20@gmail.com
http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.jorhanstamps.nl
mailto:leiddraad@gmail.com
http://www.sgbritannia.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:muld1234@kpnmail.nl
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.ksp-iberia.nl
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CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

In onze komende veiling een groot aanbod 
Nederland en O.R. voorfi latelie, emissie 1852, post- en 
postwaardestukken incl. proeven, stempels en variëteiten en 
daarnaast een prachtig aanbod buitenland w.b. veel Azië.

Bekijk de catalogus op:

WWW.CORINPHILA.NL   

NAJAARSVEILING
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2015.07juli.indd   1 08-07-15   11:58FI1508 omslag.indd   3 08-07-15   17:31



508 FILATELIE  JULI/AUGUSTUS 2015

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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