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Grote Internationale Veiling
30 oktober - 1 november 2014

te Weesp
kijkdagen: 26 oktober - 1 november 2014

bezichtiging losse kavels 
tijdens Postex op onze stand

ook voor een gratis taxatie of advies
bezoek onze stand

voor alle opbrengsten 

www.npv.nl

De Nederlandsche Postzegelveiling

WEESP

Leeuwenveldseweg 14a  1382LX Weesp  0294-433020  info@npv.nl  www.npv.nl

hoge opbrengsten op najaarsveiling

inleveren voor onze voorjaarsveiling of taxatie dagelijks mogelijk 

€100.000,-
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€1000,-

€10.000,-

€10,-

De Nederlandsche Postzegelveiling 
WEESP

Veiling 1/3 oktober 2015

INDELING DER VEILING:

donderdag 1 oktober 19.00 uur

vrijdag 2 oktober 19.00 uur

zaterdag 3 oktober 12.00 uur

Wereldcollecties, partijen in dozen
w.o. diverse intact gelaten nalatenschappen

Landencollecties
van A t/m Z

w.o. grootste collectie Frankrijk ooit bij ons geveild,
uitgebreide collecties en partijen China, etc. etc.

“De Nederland dag”
Posthistorie,

losse kavels met vele zeldzame postfrisse ex.
w.o. nr.11 en nr.12, Telegram en Dienst, etc.,

collecties, in albums en dozen

kijkdagen:
zondag 28 september t/m zaterdag 3 oktober

voor aanvangstijden en catalogus zie 

Leeuwenveldseweg 14a   1382LX Weesp     0294-433020     info@npv.nl

WWW.NPV.NL

CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

In onze komende veiling een groot aanbod 
Nederland en O.R. voorfi latelie, emissie 1852, 
post(waarde)stukken incl. proeven, stempels en 
variëteiten. Daarnaast een prachtig aanbod 
buitenland w.b. veel Azië.

Bekijk de catalogus op:

WWW.CORINPHILA.NL   

NAJAARSVEILING
16 - 19 SEPTEMBER 2015
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B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

LAND OMSCHRIJVING 100 gr  250 gr 500 gr
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW    14,00  34,00  65,00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT   15,00  35,00 -------
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW    10,00  22,50  42,50
DUITSLAND  GROTE SORTERING MET NIEUW
 HOGE WAARDEN EN TOESLAG  12,50  29,50  55,00
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST  11,00  25,00  49,00 
ENG.GEBIEDEN GOEDE SORTERING  22,50  55,00 -------
FARÖER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK  50,00 ------- -------
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00  -------
FRANKRIJK VEEL NIEUW   14,00  34,00 68,00
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX  16,50  38,00 -------
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW  15,00  37,50 -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00 -------
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG  14,50  34,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN  35,00  ------ -------
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN  15,00  36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX    9,50  22,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG    9,50  22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG   13,50  32,50 -------
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN  22,50  ------ -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN  13,50  32,50  62,50
THAILAND MODERNE  MIX  18,00  42,50 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW  16,00  37,50 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK  12,50  29,50  55,00  
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW  13,50  32,50  60,00  
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW  55,00  ------- -------
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW  10,00  23,50  45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG  15,00  35,00 -------
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR  19,00  42,00 -------
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Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065
email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl

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

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

DEZE MAAND BINNEN GEKOMEN KILOWAAR;
FRANKRIJK GROOT, JAPAN GROOT, 

KANAALEILANDEN GROOT, SLOWAKIJE MISSIE
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 

GOEDE LANDEN VERZAMELINGEN EN KILOWAAR

250gr. 

JAPAN
GROOT 

IETS OUDER

NU 17,50

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS

LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN  15,00  36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX    9,50  22,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG    9,50  22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG   13,50  32,50 -------
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN  22,50  ------ -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN  13,50  32,50  62,50
THAILAND MODERNE  MIX  18,00  42,50 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW  16,00  37,50 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK  12,50  29,50  55,00  
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW  13,50  32,50  60,00  
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW  55,00  ------- -------
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW  10,00  23,50  45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG  15,00  35,00 -------
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR  19,00  42,00 -------VOOR HET LAATSTE NIEUWS

250gr. GROOT

FRANKRIJK
MEEST 2013/14

NOGMAALS

NU 20,00

POSTZEGELHANDEL
EUROPOST BREDA 

ZOEKT EEN FILATELISTISCH
MEDEWERKER

Bent u iemand die:
• Een gedegen kennis van postzegels heeft;
• Commercieel is ingesteld;
• Zelfstandig kan werken;
• Uit de omgeving van Breda komt; 
• Eventueel eerder in de branche heeft gewerkt. Dan is dat een pre!

Stuur of mail dan uw sollicitatie met CV aan:
EUROPOST BREDA - GINNEKENWEG 360
4835 NM BREDA - ps@europost.nl

“Een unieke kans om van uw hobby uw beroep te maken”

Inkoop - Verkoop - Postzegels - Munten - Bankbiljetten

Van Domburg

Voldersgracht 24

2611 EV Delft

Tel. 0031 (0)152123055 
www.pzhvandomburg.nl
info@pzhvandomburg.nl
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Postzegels van Nederland en O.R.; 
Verzamelingen van landen en motieven in alle prijsklassen;
Koopjeshoek met vele partijtjes vanaf 5 EURO;
Tweedehands albums/insteekboeken etc. bijna nieuw, maar leuk geprijsd;
10.000-den enveloppen voor 50 cent;
Inkoop van postzegels & munten; 
Grootste assortiment accessoires voor postzegels en munten in de regio.

POSTZEGELHANDEL
EUROPOST BREDA 
Al bijna 30 jaar een begrip in de filatelie 

Openingstijden
Maandag:   gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:  9.00 – 13.00 & 13.30 – 17.30 uur
Zaterdag:   9.00 – 16.00 uur

Wij gaan verhuizen en uitbreiden! 

Wordt het voor U ook steeds moeilijker om een 
geschikte postzegelwinkel te vinden met kennis 

van zaken en een goede service?

Kom dan eens vrijblijvend binnen lopen in onze 
nieuwe winkel in één van de gezelligste wijken 

van Breda, het Ginneken.
Voldoende parkeergelegenheid en openbaar 

vervoer stopt om de hoek (Lijn 7).

 (www.europost.nl)

Vanaf 10 september: Ginnekenweg 360,  4835 NM, Breda  info@europost.nl Tel. 076 5614923

Al bijna 30 jaar dezelfde service, kwaliteit en een 
eerlijke prijs bij verkoop die u van mij gewend 

bent of was.
-  Middelburgse PZH 1987-1993

-  PZH Europost De Dieze, Den Bosch 1993-2008
-  PZH Europost Breda 2008-heden

Bent u mij uit het oog verloren? Dan zie ik u graag 
een keer langs komen op onze nieuwe locatie!  

Patrick Sneller 

Waarvoor kunt U bij Europost Breda o.a. terecht:

FI1509 bw.indd   2 04-08-15   19:18
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10.000-den enveloppen voor 50 cent;
Inkoop van postzegels & munten; 
Grootste assortiment accessoires voor postzegels en munten in de regio.

POSTZEGELHANDEL
EUROPOST BREDA 
Al bijna 30 jaar een begrip in de filatelie 

Openingstijden
Maandag:   gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:  9.00 – 13.00 & 13.30 – 17.30 uur
Zaterdag:   9.00 – 16.00 uur

Wij gaan verhuizen en uitbreiden! 

Wordt het voor U ook steeds moeilijker om een 
geschikte postzegelwinkel te vinden met kennis 

van zaken en een goede service?

Kom dan eens vrijblijvend binnen lopen in onze 
nieuwe winkel in één van de gezelligste wijken 

van Breda, het Ginneken.
Voldoende parkeergelegenheid en openbaar 

vervoer stopt om de hoek (Lijn 7).

 (www.europost.nl)

Vanaf 10 september: Ginnekenweg 360,  4835 NM, Breda  info@europost.nl Tel. 076 5614923

Al bijna 30 jaar dezelfde service, kwaliteit en een 
eerlijke prijs bij verkoop die u van mij gewend 

bent of was.
-  Middelburgse PZH 1987-1993

-  PZH Europost De Dieze, Den Bosch 1993-2008
-  PZH Europost Breda 2008-heden

Bent u mij uit het oog verloren? Dan zie ik u graag 
een keer langs komen op onze nieuwe locatie!  

Patrick Sneller 

Waarvoor kunt U bij Europost Breda o.a. terecht:

FI1509 bw.indd   2 04-08-15   19:18 FI1509 bw.indd   3 04-08-15   19:18
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VERZAMELBEURZEN

DEN HAAG – WASSENAAR 

ZONDAG 13 SEPTEMBER
(10.00-16.00 UUR)

HOTEL VAN DER VALK “BIJHORST” 

– ZIJDEWEG 54, 2245 BZ –

PURMEREND

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
(9.30-15.00 UUR)

SPORTZAAL DE KRAAL

– ZAMBEZIELAAN 278, 1448 PN –
 

Voor  inlichtingen  e/o aanmelding  050-5033926

(’s avonds) of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

België   € 0,80 per  100  BFR.
Denemarken   € 0,60 per  10  DKK.
Frankrijk   € 0,60 per  10 FF.
Nederland   € 0,75 per  1  EURO.
Kanaaleilanden   € 0,30 per  1  GBP.
Liechtenstein   € 0,40 per  1  SFR (vanaf 1996).
Canada   € 0,23 per  1  DOLLAR.
Engeland   € 0,60 per  1  GBP.
U.S.A.   € 0,30 per  1  DOLLAR.
Zweden   € 4,00 per  100  ZWKR.
Zwitserland   € 0,50 per  1 SFR.
Duitsland Euro Zegels   € 0,75 per  1  EURO.

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

“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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:

 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van

FILATELIE DE BOEIER

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

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

Voor onze aantrekkelijke aanbiedingen ontmoeten wij u graag 
op de diverse beurzen in binnen- en buitenland. 

In September komt de nieuwe editie Schweizer 
Briefmarken Katalog 2016 (SKB) uit. Wij bieden u deze 
catalogus aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Kijk ook eens op onze website: www.geertzenphilatelie.nl  

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk

Geertzen Philatelie
Prins Bernhardstraat 11
3466 LR  WAARDER (nl) Mobiel: 00 31 653447302
e-mail: geertzen.phila@wxs.nl Lid van IFSDA en NVPH 

Voor onze aantrekkelijke aanbiedingen ontmoeten wij u graag 
op de diverse beurzen in binnen- en buitenland. 

In September komt de nieuwe editie Schweizer 
Briefmarken Katalog 2016 (SKB) uit. Wij bieden u deze 
catalogus aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Kijk ook eens op onze website: 
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ADVERTEREN?
Bureau de Troye

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

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

Btw-nummer: 00.196.1305.B01, KvK-nummer: 41152295

Verschijnt niet in de maand juli.
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geld maakt dan deel uit van uw verenigingscontributie.
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adres, waarnaar het blad moet worden verzonden! 

OPZEGGING ABONNEMENT
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

België   € 0,80 per  100  BFR.
Denemarken   € 0,60 per  10  DKK.
Frankrijk   € 0,60 per  10 FF.
Nederland   € 0,75 per  1  EURO.
Kanaaleilanden   € 0,30 per  1  GBP.
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Tel-Fax: 040 2044684 – E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl
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Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
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Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht
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Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:

 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van

FILATELIE DE BOEIER

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

KORTINGSBON € 1,00

Voor onze aantrekkelijke aanbiedingen ontmoeten wij u graag 
op de diverse beurzen in binnen- en buitenland. 

In September komt de nieuwe editie Schweizer 
Briefmarken Katalog 2016 (SKB) uit. Wij bieden u deze 
catalogus aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Kijk ook eens op onze website: www.geertzenphilatelie.nl  

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk

Geertzen Philatelie
Prins Bernhardstraat 11
3466 LR  WAARDER (nl) Mobiel: 00 31 653447302
e-mail: geertzen.phila@wxs.nl Lid van IFSDA en NVPH 

Voor onze aantrekkelijke aanbiedingen ontmoeten wij u graag 
op de diverse beurzen in binnen- en buitenland. 

In September komt de nieuwe editie Schweizer 
Briefmarken Katalog 2016 (SKB) uit. Wij bieden u deze 
catalogus aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Kijk ook eens op onze website: 
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BIJ DE VOORPAGINA: We starten met de FilatelieSchool. 
Platen van Emissie 1852. Op de cover: Ontwerp van Agnitis Vrolik, 
1851. Collectie Museum voor Communicatie, Den Haag.
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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com

In de maanden september en oktober taxeren wij gratis uw collectie en/of doubletten
op ons kantoor zonder enige verplichting uwerzijds. Gaarne na telefonische afspraak.

Hieronder enkele opbrengsten uit onze laatste veiling, voor onze 74ste veiling kunt U  
inleveren tot en met zaterdag 24 oktober. Opbrengsten zijn zonder opgeld.

Zie alle resultaten op www.rynmond.com

Inzet 3.200 Toeslag 5.200 Inzet 650 Toeslag 1.450

Inzet 200 Toeslag 450

Inzet 240 Toeslag 1.650
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www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

90e Capelse postzegelbeurs90e Capelse postzegelbeurs

•	 Vele	handelaren	met	voor	elk	wat	wils
•	 Een	”stuiverhoek”	met	honderdduizenden	zegels
•	 Toegang	en	overdekt	parkeren	(blauwe	zone)	gratis!
•	 Eindpunt	metro	”de	Terp”/Capelle	aan	den	IJssel
•	 Openingstijden	zaterdag	van	10.00	-	17.00	uur
	 zondag	van	11.00	-	15.00	uur

Voor inlichtingen:	
tel.:	06	-	44	11	46	95

Opgericht 1 oktober 1979

Volgende beurs is op: 28 en 29 november 2015

Zaterdag 26 en zondag 27 september 2015 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)
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Nederlandse Academie 
voor Filatelie bij de Royal 

Koninklijke onderscheiding

De volgende mutatie is in het over-
zicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:
Arcen
PVArcen
ietjanssen35@hotmail.com

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

M U T A T I E S

Op 6 juni was het dan zover. Ben en Yvonne Kruse namen samen afscheid 
als beursleiders van onze postzegelbeurs in Zoetermeer. De geest was sterker 
dan het lichaam en dan komt er een  moment dat je plaats gaat maken voor 
anderen. Met zo’n staat van dienst is dat jammer maar begrijpelijk. 

40 jaar vrijwilligerswerk in de wondere wereld 
van het postzegelverzamelen. Als kroon op 
zijn werk werd hij benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. 
Saillant detail was dat de koninklijke onder-
scheiding gedragen moet worden op een col-
bert en beslist niet op een T-shirt. Maar bij wijze 
van uitzondering deed de burgemeester daar 
niet moeilijk over. Met zo’n staat van dienst mag 
je je ambassadeur noemen van de ZHPV. 
Met de koninklijke onderscheiding is de 
prijzenkast vol. Hij kan terugkijken op een 
indrukwekkende periode waarbij hij veel 
mensen heeft kunnen enthousiasmeren voor 
het verzamelen van postzegels. De verhalen 
die toen volgden van al zijn postzegelvrienden 
maakten er een gezellig afscheid van. 

Een markante persoonlijkheid nam afscheid, 
maar we zullen hem ongetwijfeld nog vaak 
tegenkomen op de beurzen, maar dan in een 
andere hoedanigheid.

Henk Jetten, secretaris ZHPV

Een organisator van het eerste uur. ‘Koning 
Postzegel’ werd Ben in de Haagse regio wel 
genoemd. Ruim 40 jaar was hij in allerlei func-
ties binnen de ZHPV en de buurtvereniging 
Buytenrode actief geweest. Van vele Haagse 
postzegelfestijnen was hij de initiatiefnemer. 
Met tomeloze energie stortte hij zich eind 
2013 op het laatste festijn, ter gelegenheid 
van het 50-jarig jubileumfeest van de ZHPV. 

Erevoorzitter van de ZHPV en erevoorzitter 
van wijkvereniging Buytenrode en ook de 
gouden bondsspeld van de KNBF had hij al in 
de tas. Het was dan ook een complete verras-
sing dat die zaterdagmiddag burgemeester 
Charlie Aptroot de beurszaal binnen kwam 
lopen. Een koninklijke onderscheiding voor 

We gaan naar 
Drenthe… om 
‘Groningen’ te zien
Tja, hoe dat zit? De Philate-
listen-Vereniging ‘Groningen’ 
bestaat 100 jaar. Zij vieren dat 
met een nationale tentoonstel-
ling op 5 en 6 september aan-
staande in Roden. En, Roden 
ligt in de provincie Drenthe. 
Alle gegevens vindt u op de 
evenementenpagina elders in 
dit blad. 

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de 
Nederlandse Academie voor Filatelie, opgericht 
in 1984, wat met enige festiviteiten gevierd werd, 
is het vanzelfsprekend dat hier ook een duidelijk 
filatelistisch tintje aan gegeven moet worden.
De uitnodiging door de ‘Royal‘ (Royal  Philatelic 
 Society of London) aan de academie om in 
2015 een tentoonstelling te organiseren op haar 
prachtige adres in Londen werd dan ook met beide 
handen aangegrepen.
In het kader van tweehonderd jaar Koninkrijk der 
Nederlanden werd binnen de kortste keren een 
schitterende collectie poststukken en postzegels 
samengebracht door de leden, waarmee de postale 
geschiedenis van Nederland vanaf 1815 tot heden 
op voortreffelijke wijze in de kaders zichtbaar werd 
gemaakt in de zalen van ‘de Royal‘.
Ruim 100 leden van ‘de Royal‘ uit Engeland, maar 
ook leden die speciaal kwamen overvliegen uit de 
USA, België en Duitsland waren samengekomen 
om dit bijzondere evenement mee te maken. 
Alom werd de kwaliteit en diversiteit van het 
door ons getoonde geprezen door de aanwezige, 
zeer doorgewinterde, filatelisten. Voor sommige 
 aanwezigen was het de eerste kennismaking 
met de Nederlandse filatelie. Onbekend maakt 
onbemind; wat een mogelijkheden, wat een nieuwe 
inzichten en wat een mooie brieven en zegels 

waren veel  gehoorde opmerkingen.
Het onderstreept het belang om juist ook op interna-
tionale evenementen blijk te geven dat Nederlandse 
filatelisten zeker niet onderdoen voor andere landen 
om ons heen, als we maar van onze aanwezigheid 
laten blijken en onze kwaliteit laten zien.
Om ook de Nederlandse verzamelaar te laten 
genieten zal het in Londen tentoongestelde ook 
in Roden (nationale, 5 en 6 september) en op de 
Postex (Apeldoorn, 16-18 oktober) te zien zijn.

Arie Zonjee 

Foto: Gerard van Welie
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Een fijne zomer gehad? Op het moment dat ik 
dit schrijf is het een warme augustusdag. 
Geen postzegelweer? Daar denkt niet iedereen 

hetzelfde over. Hebben we dan in Nederland een 
soort postzegelreces, in veel buitenlanden is er in 
de zomer nog van alles te doen op postzegelgebied.
Wellicht heeft u gelegenheid gehad een bezoek te  
brengen aan een buitenlands postmuseum. Uw op-
tekening van dat bezoek, in de vorm van een artikel 
voor Filatelie, wordt graag ontvangen.

Traditiegetrouw wordt het komende nummer, het 
oktobernummer, weer een themanummer bij ge-
legenheid van de Postex in Apeldoorn. Het beloofd 
een mooi, veelzijdig nummer te worden waarbij de 
gespecialiseerde verenigingen een artikel konden 
aanleveren met het gemeenschappelijke thema 
‘kleine landen en gebieden’. In dit nummer alvast 
een voorproefje met dit thema, maar niet door een 
vereniging aangeleverd.

We zijn verhuisd! En dat zonder ook maar een doos 
ingepakt te hebben. We hebben namelijk sinds  
1 augustus een nieuw webadres. Een nieuwe web-
site is daar nog niet te vinden, want het is de al oude 
site die u altijd op het oude adres www.defilatelie.nl 
kon vinden. Op termijn komt er wel een nieuwe 
website en gaat het oude adres ook verdwijnen. 
Daarom het verzoek om reeds nu het nieuwe web-
adres www.filatelie.nu te gebruiken.

We zijn natuurlijk al druk bezig met de andere 
verhuisplannen: de nieuwe drukkerij. U heeft hier 
in het vorige nummer al uitvoerig over kunnen 
lezen. Ingaande het januarinummer gaat Drukkerij 
Verloop in Alblasserdam Filatelie drukken. Dat lijkt 
ver weg, maar in de praktijk komen zij dus al begin 
december in actie. 
Ik herinner u nog graag even aan de nieuwe aan-
leverspecificaties die vanaf nu gehanteerd worden. 
Scans dienen op minimaal 350dpi te worden 
aan geleverd en wel dusdanig dat de bestanden in 
de hoogste kwaliteit zijn opgeslagen. Komt u er niet 
uit of bent u er niet zeker van: Bel!

We beginnen in dit nummer met twee nieuwe 
rubrieken. De FilatelieSchool is kersvers. Hier 
worden lastige onderwerpen aangesneden die de 
aanstormende gespecialiseerde verzamelaar op 
weg moeten helpen om iets te gaan verzamelen dat 
niet in het voordrukalbum past. Het bijzondere aan 
de FilatelieSchool is, dat het niet uitsluitend een 
artikel op papier betreft, maar dat er – na publica-
tie – ook een cursusmiddag aan vast zit. Noteert 
u dus alvast de eerste cursusmiddag: zaterdag 
10 oktober in het Museum voor Communicatie in 
Den Haag. Hierbij heeft u de gelegenheid om muse-
umstukken, die doorgaans niet te bezichtigen zijn, 
en passend zijn bij het onderwerp, te bekijken. We 
beginnen met onze eerste postzegel: Emissie 1852.
De andere nieuwe rubriek is de De Postzegelmarkt. 
Hierbij komen alle zaken – en hun spelers – die we 
op onze markt tegenkomen aan bod.

Een mooi postzegelseizoen gewenst!
René Hillesum

E D I T O R I A L

Filatelie is sinds 1 augustus verhuisd. 
Redactie- en Stichtingsadres zijn 
onveranderd gebleven, maar we hebben 
een nieuwe webstek. 
Het oude adres www.defilatelie.nl is nog 
wel actief, maar zal op termijn verdwijnen. 
U wordt verzocht reeds nu het nieuwe 
adres aan te passen in uw favorieten, maar 
ook als u – als vereniging bijvoorbeeld – 
Filatelie in uw linklijst heeft geplaatst. 

Het nieuwe adres is www.filatelie.nu
U zult verder nog niets merken van deze 
ver huizing, maar op termijn zal de gehele 
website worden vervangen en gemo der-
niseerd.

Verhuisbericht

Filatelie Café in Museum 
voor Communicatie
Vanaf oktober 2015 organiseert het 
 Museum voor Communicatie maandelijks 
op zondagmiddag een Filatelie Café. Diver-
se aan filatelie gerelateerde onderwerpen 
komen aan bod in een lezing van circa 
45 minuten, waarna met de spreker in het 
café kan worden nagepraat. Filatelie Café 
is een gezellige ontmoetingsplek om verza-
melaars te spreken die u niet maandelijks 
op uw eigen clubbijeenkomst treft.

Op 11 oktober a.s. bijt Rien de Jong, die 
zich beroepsmatig bezig heeft gehouden 
met de polymeerchemie met betrekking 
tot producten voor de verf- en drukinktin-
dustrie, de spits af met een lezing over ‘De 
kleur van postzegels’, een onderwerp dat 
zowel interessant is voor filatelisten alsook 
voor chemici of in kunst geïnteresseer-
den. In de maanden daarna komen onder 
andere een ontwerper aan het woord en 
zal de conservator Postwaarden Moni-
que Erkelens het  verhaal  vertellen van 
de Blauwe Mauritius die in het museum 
tentoongesteld is. Andere onderwerpen 
die aan bod komen zijn: Vormgeving en 
ontwikkeling van het zakelijk briefpapier 
maar ook Rouwpost, de Watersnoodramp 
1953 en communicatie via Rode Kruisfor-
mulieren tijdens Wereldoorlog II staan op 
de rol.

Data  en aanmelden
Filatelie Café vindt plaats iedere tweede 
zondag van de maand, vanaf 11 oktober 
2015 in het Museum voor Communicatie, 
Zeestraat 82, Den Haag. 
Aanvang lezing: 14.00 uur. 
Voorafgaand of na de lezing kunt u het 
museum bezoeken. 

Kosten:  € 3,50 toeslag op de voor u 
 geldende entreeprijs, inclusief koffie/
thee. U kunt zich voor ieder Filatelie 
Café van tevoren aanmelden via  
aanmelden@muscom.nl onder vermel-
ding van de datum van het Filatelie Café. 
Een overzicht van het complete pro-
gramma vindt u op de agenda van  
www.muscom.nl

http://www.defilatelie.nl
http://WWW.FILATELIE.NU
http://www.defilatelie.nl
http://www.filatelie.nu
mailto:aanmelden@muscom.nl
http://www.muscom.nl/
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Verzamelen doe ik alleen. Achter mijn 
bureau, verzameling op tafel, catalogi en 
‘vakliteratuur’ bij de hand, computer aan. 
Ik ga materiaal en van gegevens zoeken 
en vinden via internet. Het geeft een 
geweldige kik weer iets te vinden. Nieuwe 
gegevens over mijn verzamelonderwerp of 
een postzegel of een stuk dat ik kan kopen 
of waarop ik kan bieden. Dan moet ik mijn 
verzameling weer aanpassen: een wat 
gewijzigde tekst, een stuk toevoegen of 
vervangen. Mijn verzameling wordt telkens 
weer beter. Achter mijn bureau zit ik zo 
heel blij en enthousiast te zijn. 
Maar ik zit wel in mijn eentje… Ik kan 
mijn enthousiasme eigenlijk niet delen. 
En het is natuurlijk echt zo: gedeelde 
vreugd is dubbele vreugd! Andere mensen 
verzamelen natuurlijk net zo als ik. Het 
zou geweldig zijn met een paar van die 
medeverzamelaars contact te hebben. 
Verzamelen wil ik toch eigenlijk niet 
helemaal alleen doen. Met anderen kan 
ik nieuwe ontwikkelingen en andere 
gegevens over ons verzamelgebied uitwis-
selen en kan ik eventueel ook ontbrekende 
zegels en stukken krijgen (en geven)… Dat 
zou geweldig leuk zijn! 
Hoe kom ik in contact met medeverza-
melaars? Via internet, bijvoorbeeld door 
contact op te nemen met kopers en 
verkopers van stukken over mijn verzamel-
onderwerp. Of contact op te nemen met 
schrijvers van artikelen over mijn onder-
werp. Dat heeft soms echt goed resultaat, 
maar, is mijn ervaring, verwatert vaak toch 
weer snel. Dat is jammer, maar ik heb ook 
geen behoefte aan al te persoonlijke con-
tacten. Hoewel, één of een paar ‘maatjes’ 
waarmee ik blijvend af en toe contact kan 
hebben zou mijn plezier wel vergroten. 
Gedeelde (kennis en) vreugde is dubbele 
vreugde, ik zei het al.
Hoe kom ik in contact met medever-
zamelaars? Via bezoek aan beurzen, 
tentoonstellingen, veilingen, e.d. door 
contact te zoeken met mensen die over 
mijn verzamelonderwerp stukken kopen of 
tentoonstellen. Dat eist wel initiatief van 
mijn kant. Maar werkt wel vaak goed, maar 
het bloedt toch snel dood als we niet echt 
aanvullend zijn wat betreft de kennis over 
ons verzamelonderwerp.
Hoe kom ik in contact met medeverza-
melaars? Via het lidmaatschap van een 
(al dan niet gespecialiseerde) postzegel-

vereniging. Eerst werd ik lid van een alge-
mene plaatselijke vereniging. Die bood me 
veel. Allereerst de rondzendingen waarom 
het me eigenlijk te doen was. Vervolgens 
ook het abonnement op het Maandblad 
Philatelie, zoals het toen nog heette. Ik 
kreeg zo veel materiaal en informatie, 
maar dat was nog voor het internettijd-
perk. Ik ging me specialiseren, en werd 
toen ook lid van een gespecialiseerde 
vereniging. Die bracht me naast informatie 
(ook: het gespecialiseerde verenigingstijd-
schrift), soms materiaal, maar vooral de 
contacten bij de verenigingsdagen en… via 
de mail! Wat heb ik daar veel opgestoken 
en mijn verzamelingen op een kwalitatief 
veel beter niveau kunnen brengen. De con-
tacten brachten en brengen me overigens 
met name heel plezier in het verzamelen!
Lidmaatschap van een vereniging kan veel 
bieden: informatie over nieuw materiaal 
en nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden 
tot verwerven van materiaal, persoonlijke 
contacten via de mail of fysiek en verbre-
ding en verdieping van de verzameling. 
Als je lid bent steun je de mensen die zich 
belangeloos inzetten voor de filatelie en 
zo ook jouw hobby in stand houden. Goed 
dus dat er verenigingen zijn. Goed dus om 
daar lid van te zijn en te blijven. Voor in-
formatie, voor materiaal, voor contacten, 
voor gezelligheid en uit solidariteit.
Er zijn zaken die ook (kleinere) verenigin-
gen niet of niet efficiënt kunnen orga-
niseren. Voor sommige specialistische 
zaken heb je meer ‘massa’ nodig: beurzen, 
veilingen, tentoonstellingen, wedstrij-
den, rondzendingen, keuringen, (inter)
nationale belangenbehartiging. Dan is het 
goed dat er een bond van verenigingen is. 
Zo is in de filatelie de KNBF een onmisbaar 
instrument. De KNBF is het huis van de 
filatelie, en u leest deze column in het dak 
van de filatelie: het Maandblad Filatelie.
Zonder verenigingen geen informatie, 
geen materiaal, geen persoonlijke advie-
zen, geen contacten. geen KNBF, geen 
belangenbehartiging, Geen solidariteit. 
Geen toekomst. In volle overtuiging blijf ik 
van harte lid van een aantal postzegelver-
enigingen. Omdat ik er veel plezier aan be-
leef en omdat het moet. Verzamelen doe 
ik alleen, maar ook met elkaar. Gedeelde 
vreugd is dubbele vreugd. En met elkaar 
sta je sterk.
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (4): 
Natuurlijk 
blijf ik lid!
Intensief met postzegels bezig op een verenigings-
contactdag. (Foto: Heidi Tollenaar)

                 Berichten 
uit het buitenland

Aanpassing 
reglementen
Een bekende uitdrukking luidt: “iedereen wordt 
geacht de wet te kennen”. Ook in de filatelie 
 gelden er regels en hebben we met elkaar af-
spraken gemaakt over hoe we zaken geregeld 
willen hebben.
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt door vrij-
willigers en medewerkers om de reglementen 
weer helemaal up-to-date te maken. Vooral op het 
gebied van tentoonstellen zijn er internationaal 
nieuwe afspraken gemaakt en deze zijn thans 
 vertaald en op de website van de KNBF gepu-
bliceerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend, 
bij anderen gaat het om een aanpassing van de 
 reglementen aan de praktijk. In sommige regle-
menten zijn extra  verduidelijkingen aangebracht.
Het gaat te ver om hier de hele lijst met wijzi-
gingen te publiceren en niet iedereen heeft 
behoefte aan dezelfde informatie, dus wij bevelen 
u van harte aan om onze website te bezoeken, 
www.knbf.nl
Heeft u na het lezen toch nog vragen? Onze 
 medewerkers helpen u graag verder op weg.

Onze leden/verzamelaars tonen hun collecties 
regelmatig op tijdens Nederlandse tentoonstel-
lingen. Daarna tonen zij hun collecties op de 
grote internationale tentoonstellingen zoals dit 
jaar in Londen en Essen.
Net als in Nederland worden in het buitenland 
ook lokale tentoonstellingen georganiseerd, 
waarbij de deelnemers na gebleken kwaliteit in-
ternationaal kunnen tentoonstellen. Zo af en toe 
kom je daar ook Nederlandse deelnemers tegen, 
die gespecialiseerd verzamelen en daarom lid zijn 
van de organiserende buitenlandse vereniging.

Het wordt pas bijzonder als zij met hun verzame-
ling ook nog eens goed in de prijzen vallen.
In Glogow (Polen) is van 12 tot 14 juni een 
tentoonstelling gehouden in categorie 2 ter 
gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de 
plaatselijke vereniging en het beëindigen van de 
2e Wereldoorlog in Europa 70 jaar geleden. Hier 
heeft Victor Coenen met 2 verzamelingen mee-
gedaan en de volgende resultaten behaald: met 
de inzending Das Abstimmungsgebiet Allenstein, 
75 punten en met de inzending Das Abstim-
mungsgebiet Marienwerder 1920, 77 punten.

Verzamelen houdt niet op bij de landsgrens en 
het tentoonstellen van een collectie levert 
tot ver over de grens waardering op.

http://www.knbf.nl
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Op 2 augustus 1945 landde kroonprinses Juliana 
met haar dochters Beatrix, Irene en Margriet op 
Nederlandse bodem nadat zij tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Canada verbleven. Prins Bernhard 
verbleef tijdens de bezetting in Londen om koningin 
Wilhelmina bij te staan. Het koninklijk gezin keerde 
samen, vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
via Engeland in twee vliegtuigen terug naar Nederland, 
waar prins Bernhard hen verwelkomde.
De foto is genomen bij vliegveld Teuge bij Apeldoorn. 
Links vooraan staat prinses Margriet, in het midden 
prinses Beatrix en rechts prinses Irene. Bernhard en 

Juliana staan daarachter. Het koninklijk gezin was 
na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 
1940 in Canada gaan wonen,  waar de prinsesjes veilig 
konden opgroeien. In 1943 werd prinses Margriet in 
Canada geboren.

De enveloppe is vanaf vrijdag 16 oktober verkrijgbaar 
op de Postex in Apeldoorn en via www.knbf.nl/  
 diensten. Prijs voor leden van een bij de KNBF aan
gesloten vereniging € 3,50. Nietleden betalen € 4,–.
Tekst en ontwerp enveloppe: John Dehé  © 2015 
KNBF. Copyright foto: ANP.
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Bondsenveloppe Dag van de Postzegel 2015

A ls bestuur van de KNBF worden wij zo heel af en 
toe geconfronteerd met het opzeggen van het lid-
maatschap door een vereniging die zichzelf opheft 

wegens gebrek aan leden. Op zichzelf een hele treurige 
zaak, maar iets wat door de vergrijzing in onze hobby 
helaas wel een realiteit is. Ledenwerving is primair een 
lokale aangelegenheid en vergt veel inspanning. Om be-
kendheid aan de activiteiten van de vereniging te geven 
is het inschakelen van de plaatselijke of regionale pers 
vaak de enige manier om voor het voetlicht te treden. 
Om de vereniging daarbij een handreiking te geven 
hebben wij daarvoor een presentatie gemaakt die u op 
het Bondsbureau kunt opvragen. Het is geen wonder-
middel, maar het kan u net dat extra zetje geven om de 
juiste kanalen aan te boren.
De titel van dit stukje slaat echter op iets anders. Met 
enige regelmaat horen wij dat verenigingen niet meer 
zelfstandig verder kunnen vanwege het ontbreken van 
(voldoende) bestuursleden die de “kar” willen trekken. 
Een ander geluid dat ons bereikt is dat verenigingen 
niet meer weten hoe zij financieel de eindjes aan 
elkaar moeten knopen. Als alternatief wil men dan de 
vereniging maar opdoeken.

De KNBF is een bond van verenigingen. Wij onder-
steunen de verenigingen op tal van vlakken en com-
municeren via onze Bondsbrief naar de besturen, via 
de pagina’s in het Maandblad Filatelie en artikelen in 
de Nieuwsbrief naar individuele leden.
Dat men ons niet in een vroegtijdig stadium informeert 
over beginnende problemen bij een vereniging vinden 
wij bijzonder jammer. Het is begrijpelijk dat men in 
de vereniging de problemen niet aan de grote klok 
wil hangen. Men vergeet daarbij echter dat dit geen 
“nieuwe” dingen zijn.
Als KNBF hebben wij gelukkig vele voorbeelden van 
situaties waarbij op een constructieve manier de pro-
blemen van een vereniging zijn opgelost. Maak daarom 
gebruik van de kennis en de hulp van onze organisatie 
om uw vereniging in stand te houden, ter wille van uw 
leden die graag hun hobby blijven uitoefenen. 
Wacht niet tot het te laat is en u alleen nog maar de 
put kunt dempen. Meld u met uw probleem bij het 
Bondsbureau, waarna wij u gaan helpen met het zoe-
ken naar een oplossing. We hebben de ervaring dat we 
meer kunnen betekenen voor de verenigingen dan wat 
u wellicht zou verwachten.

Tijdens de Postex zal traditiegetrouw de Bondsenveloppe in het kader van de Dag van de 
Postzegel verschijnen. Dit jaar met als thema 70 jaar bevrijding. Het stempel en zegel van 
PostNl in het kader van de Dag van de Postzegel worden binnenkort bekend gemaakt
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Flora en fauna Naardermeer
Op 28 april 2015 verscheen een 
blok van 10 verschillende zegels 
met detailopnamen van wat je in 
het Naardermeer aan flora en fauna 
tegen kunt komen. De zegels zijn 
gedrukt in 5-kleuren offsetdruk 
met velinleg [inclusief L-vormige 
fosfor balk] bij Joh. Enschedé 
Security Printing in Haarlem. De 
standaard drukkleuren cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart. Raster 125 

met voor magenta een hoek van 
15 graden, cyaanblauw 75, geel 90, 
en zwart 45.
Zegelformaat G = 36x25mm; kam-
tanding 13.333:12.8 24/16 tanden 
horizontaal/verticaal. De tanding 
loopt links en rechts door, boven en 
onder niet.
Papierrichting | (verticaal).
Artikelnummer: 350661 ; produkt-
barcode: +83678. (1)

10x voor de liefde
Vanaf 28 april 2015 waren nieuwe 
zegels ‘10 voor de Liefde’ verkrijg-
baar als de oude voorraad op was.
Gedrukt in 5-kleuren offsetdruk aan 
de rol op de Müller-Martini-pers van 
International Security Printers in 
Wolverhampton, Verenigd Konink-
rijk. Modelvellen voor akkoord 
getekend op 22 december 2014.
Cilinderopmaak: 4 rijen van 4 
blokken van 10 zegels. Rastermaat 
100 met rasterhoeken per kleur: 

cyaanblauw 15 graden, magenta 45, 
geel zonder raster en zwart 75. Geel 
zelf komt niet in de zegels voor, wel 
in de blokrand.
Papierrichting | (verticaal). Slittan-
ding met rechte ‘buitenslit’.
Artikelnummer: 351162 ; produkt-
barcode: +84125. 
De plaatnummers W1 [nog met de 
‘W’ van Walsall!] in de linkeronder-
hoek in de volgorde CMYK. (2+3)

Volvo Ocean Race
Uitgegeven op 26 mei 2015. Blok 
met 2x5 zegels ‘1’, waarvan 6 
verschillend.
Gedrukt bij Cartor La Loupe, Frank-
rijk) in offset op een velinleg pers. 
Het zegelformaat G = 25x36mm; 
kamtanding 13.6:13.333 17/24 
tanden horizontaal/verticaal. De 
tanding loopt links en rechts door, 
boven en onder niet.
De drukvellen zijn 5 horizontale 
rijen van 3 blokken naast elkaar 
groot. Accordering van het modelvel 
op 2 februari 2015.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een 
raster van 150 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: cyaan 75, 

magenta 15, geel 0 en zwart 45 
graden. 
Papierrichting <-> (horizontaal). In 
het papier is een doorzicht (lijnen-
spel) aanwezig, vermoedelijk een 
weerslag van de zeefstructuur. 
Artikelnummers: 350962 en 
product-barcode + 84316. Aanvang 
verkoop: 26 mei 2015. (1+2)

Mooi Nederland
Op 26 mei 2015 verschenen 3 blok-
ken met Mooi Nederland zegels. 
Twee blokken met 5 dezelfde zegels 
met Hulst en Willemstad en een 
blok met alle 5 tot dus ver dit jaar 
uitgegeven Mooi Nederland zegels. 
Zoals gebruikelijk waren de blokken 
met Hulst en Willemstad alleen 
verkrijgbaar bij de Collect Club in 
Groningen en bij de verkooppunten 
in de plaatsen zelf. Het verzamelblok 
ook bij de verkooppunten van Bruna.
Traditioneel gedrukt in 5-kleuren 
offsetdruk met velinleg [inclusief 
L-vormige fosforbalk] bij Joh. 
Enschedé Security Printing in 
Haarlem. Vijfkleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en fosfor) met 
een raster van 125 onder rasterhoe-

ken per kleur verschillend: magenta 
15 graden, cyaan 75 graden, geel 
0 graden en zwart 45 graden. De 
standaard drukkleuren cyaan, 
magenta, geel en zwart.
Het zegelformaat A = 20.8x25.3mm; 
kamtanding 13.333:12.8 14/16 tan-
den horizontaal/verticaal. Het sier-
perforaat is nog steeds het van het 
begin af aan met de hand gezette 
pennen patroon van Meester Erik.
Papierrichting <-> (horizontaal). In 
doorzicht is duidelijk de zeefstruk-
tuur te zien zoals ook bij de Volvo 
Race zegels. Eveneens gedrukt bij 
JESSP.
Artikelnummer: 35863 en pro-
ductbarcode: +83395 voor het 
verzamelblok. (6)
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If all you see 
is stamps...

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK.
Tel: +44 (0)1565 653214  Email: stamp@sandafayre.com

visit
Sandafayre.com
Stamp auctions for collectors since 1976

1000’s of lots from £20 to £20,000

Unique Weekly Auctions

Postzegelveilingen
Wekelijkse online

De postzegelveilingen beginnen elke 

vrijdag en lopen de week erna af

Wekelijkse Nederlandse-, Belgische-, 

Franse-, Duitse- en internationale 

postzegelveiling

U kunt ook uw eigen postzegels 

aanbieden

www.catawiki.nl/postzegel

FI1509 bw.indd   9 04-08-15   19:18
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In de vorige rubriek waren de laatste versies van 
de Happy Stamps – van 2 maart 2015 – gemeld 
waarbij aangekondigd werd dat sommige motie-
ven wel binnen enkele maanden zouden kunnen 
worden vervangen.
Groot was dus de verbazing toen bleek dat 
eind april 2015 een nieuwe Happy Stamp voor 
internationaal gebruik [buiten Europa] uitge-
geven werd met een geheel afwijkende druk en 
tanding. (1+2)
En daar bleef het niet bij. Ook de beide sets 
van ‘Puppies’ en ‘Horizons’ kwamen uit in een 
andere druk en tanding. Het eerste wat daar 
opviel was dat de ‘1’ veel groter was gedrukt en 
met iets meer oranje in het rood. (3-6)

Wat was er aan de hand? De eerste exemplaren 
welke ik in handen kreeg waren gebruikte exem-
plaren (op enveloppe), die op de Hollandfila in 
Barneveld verkocht werden. Vroege datums van 
begin mei 2015. Duidelijk niet aangemaakt met 
behulp van een digitale printer, maar gewoon 
in 4-kleuren offsetdruk. Het raster is 70 lijnen/
cm, de rasterhoeken zijn 15 voor cyaan, 75 voor 
magenta, 0 voor geel en 45 voor zwart. (7-8)
De ‘tanding’ is nu een slittanding in de vorm van 
een slangachtige golf. Zeg maar een slangen-
tanding. De slittanding is niet voor alle 5 zegels 
van het blok gelijk. Bij het bovenste zegel is de 
slit afwijkend van de middelste 3 en ook van de 
onderste. (9-11)

Het geheel deed me sterk denken aan de zelf-
klevende zegels van Frankrijk en de eerste ge-
dachte was dat misschien – in het zicht van de 
vergaande reorganisatie bij Stamp Production 
Belgium in Mechelen – de druk van deze zegels 
was uitbesteed aan de Franse zegeldrukkerij.
Medio juni lukte het me om zelf op de postkan-
toren exemplaren te pakken te krijgen. Dat op 
sommige kantoren nog de versie van maart 
2015 beschikbaar was, was geen ramp als je 
bedenkt dat de diverse versies van de Happy 

Stamp zeer kort in omloop zijn geweest en dat 
vele verzamelaars het bestaan van deze zegels 
totaal zal zijn ontgaan. Er waren nog slechts 
nieuwe versie van de ‘Puppies’ en de ‘Horizons’ 
– de ‘Happy Love’ en ‘Happy Baby’ waren, maar 
in een aangepast cellofaanverpakking, toch 
nog steeds geprint op de Xerox 100, van SPB, 
Mechelen.

In een telefoongesprek met de directeur van 
SPB Mechelen, de heer Pierre Leempoel, bleek 
ik er toch naast te zitten met mijn veronderstel-
lingen.
De nieuwe zegels zijn alle gedrukt in offset in 
4-kleuren op de Roland 700, de slit [slangentan-
ding] is aangebracht op de Heidelberger-pers 
die in dezelfde hal staat. Volgens Leempoel is 
het offsetraster 175 [lijnen per inch], wat klopt. 
Komt overeen met 70/cm, echter de meeste an-
dere door SPB gedrukte zegels in offset hebben 
raster 60/cm [=150/inch] wat Leempoel ont-
kende. Hij noemde de nieuwe zegels ‘hybride’ 
aangezien ze tussen de zegels met persoonlijke 
tab en de gewone frankeerzegels in zitten.
Hoe dan ook, het zijn gewoon postzegels die 
voor frankering gebruikt kunnen worden en ook 
volop gebruikt worden.
 
De verkoopprijs is nog steeds 8.20€ voor 10 ze-
gels per verpakking en voor de ‘Internationaal’ 
zegel is de verkoopprijs 6.85€ per 5 zegels. De 
geringe meerprijs ten opzichte van de konings-
zegels is kennelijk geen obstakel. Ze worden 
volop benut op briefzendingen.
Hadden we er in maart 2015 24 nieuwe Belgi-
sche postzegels bij gekregen, inmiddels zijn er 
alweer 2x10 (Puppies, Horizon) + 2x5 (This is 
Belgium, Sunset) = 30 bijgekomen. (12)
De catalogi kunnen er gewoon niet om heen, 
maar het zal niet zonder slag of stoot gaan. En 
als dan te zijner tijd toch de zegels een plek in 
de catalogi krijgen dan zal de prijs onaange-
naam hoog blijken voor postfris materiaal.
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Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselkantoor
is eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 

expertise!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, een ketting of een 

horloge, een treintje waar opa nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden 

eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden 

goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!

Kijk voor de actuele 
openingstijden van de
Goudwisselkantoren en 
het dichtstbijzijnde 
kantoor op onze website of 
bel voor meer informatie 
naar: 088-1021070.

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

FL1509 vrij.indd   3 04-08-15   19:19
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e culturele revolutie was een initiatief 
van de Communistische Partij en 
Mao Ze Dong. Het tijdperk wordt 
gekenmerkt door verheerlijking, 

propaganda en een campagne tegen alles wat 
anti-revolutionair of als bourgeois gezien kon 
worden. Openbare executies waren aan de 
orde van de dag en deze vonden vaak plaats in 
stadions onder luid gejoel van Mao-volgelingen 
of gewoon op straat. De jeugd organiseerde 
zichzelf in ‘rode gardes’ en vermoordden 
docenten, wetenschappers, ja soms zelfs de 
eigen ouders. Stond het stoplicht op rood, dan 
werd er juist doorgereden, immers rood was de 
kleur die veiligheid bood. Mao-buttons werden 
door de huid op het lichaam gestoken, zó groot 
was de liefde voor Mao. Chaos en waanzin 
alom. Het aantal slachtoffers is een mysterie. 
Schattingen variëren van 1 tot 7 miljoen. Filate-
lie werd als bourgeois gezien en verzamelingen 
van keizerrijk China en de republiek (1912-
1949) gingen op de brandstapel, soms met de 
verzamelaar erbij. Zegels van de volksrepubliek 
mochten doorgaans verzameld worden. De 
uitgiften tijdens de culturele revolutie zijn 
nog steeds gewild en staan hoog genoteerd. 
De nieuwtjesdiensten werkten nauwelijks en 
nieuwtjes konden met moeite bemachtigd 
worden via (met name) Hong Kong of privé-
contacten. Direct contact met Chinese verza-
melaars was moeilijk want contacten met het 
buitenland werden met argusogen bekeken. 
Tussen 1967 een 1971 zijn er 19 series met een 
totaal van 80 zegels uitgegeven. De Chinese 

In 1967 brak in China de culturele revolutie uit, een tijd van geweld 
en veel leed. Het uitgiftebeleid stond geheel ten dienste van de 
politieke verheerlijking van Mao. China’s grenzen gingen dicht en 
de zegels waren lastig te krijgen. Kortom een roerige periode. In dit 
artikel bespreek ik een aantal zeer zeldzame zegels uit deze periode.
door Ed Boers

D

De schatten van China’s culturele revolutie

posterijen gaven aan elke serie een nummer, 
beginnend met de letter ‘W’. Ook had elke serie 
een titel, zoals dit al vanaf de stichting van 
de Volksrepubliek China in 1949 de gewoonte 
was. Alle zegels hadden als thema politieke 
propaganda, verheerlijking van Mao met het 
rode boekje en de visie van Mao (bv. in de vorm 
van uitspraken en gedichten). Van alle uitgiften 
zijn FDC’s bekend (afb 1). De oplagecijfers 
liggen niet onder de aantallen van de series die 
in de jaren ervoor of erna zijn uitgegeven. De 
oplage van Mao’s Instructies (W10, Michel no. 
1020-4 ) is bijvoorbeeld 75 miljoen (afb 2) en 
staat genoteerd met een cataloguswaarde van 
€ 11.000. De hoge prijzen worden daarom in 
eerste instantie bepaald door de vraag. Inmid-
dels is de markt dusdanig afgeroomd, dat het 
aanbod schaars is geworden en dan is de cirkel 
rond. Het grootste deel bevindt zich thans in 
China en doet dienst als belegging. De oorzaak 

van de hoge prijzen is een hoofdstuk apart, 
mogelijk kom ik daar in toekomst eens op terug.
Vele jaren was China geen lid van de UPU. 
Ofschoon de waarden wel in Arabisch schrift 
werden vermeld gebeurde dit niet met de lands-
naam, een voorschrift van de UPU. Pas in 1972 
werd China erkend, naast Taiwan dat tot dat 
jaar al wel erkend werd.

Het leger bepaalt
De uitgifte van zegels was onderwerp van poli-
tieke spanningen. Het leger had zeer veel macht 
bij het uitgiftebeleid. Ik geef u als voorbeeld 
hoe de uitgifte van W8 (Michel 1009) tot stand 
kwam (afb 3) . Op 29 november 1967 schreef 
Lin Biao de leuze ‘De zeeën bedwingen hangt 
af van de stuurman, revolutie maken van de 
gedachten van Mao’. Deze leuze was bestemd 
voor een marineconferentie. In december 1967 
gaf de militaire afgevaardigde van het minis-
terie van Post opdracht aan de drukkerij een 
serie gelegenheidszegels uit te geven voor de 
komende marineconferentie. De drukkerij zette 
diezelfde avond nog een aantal ontwerpers aan 
het werk. Om 12 uur de volgende dag waren 
3 ontwerpen gereed die aan de drukkerij wer-
den voorgelegd. De enkele reactie was dat er 
alleen goud en rood gebruikt diende te worden 
bij het ontwerp. De militaire controlecommis-
sie van het ministerie van Post besloot dat de 
inscriptie in goud moest worden gedrukt op een 
rode achtergrond. Op 14 december werd het 
ontwerp goedgekeurd door de Centrale Cultu-
rele Revolutie Groep. De directeur-generaal van 
de posterijen en het Postzegeluitgiftebureau 
wisten nog van niets! De militaire afgevaardigde 
gaf het ministerie van Post opdracht dat er 
meteen gestart moest worden met het druk-
ken. Terstond werd de opdracht verstrekt om 
10 miljoen zegels te drukken en zo geschiedde. 
Dit ‘uitgiftebeleid’ past geheel in de chaotische 
omstandigheden van die tijd.

De vijf schatten
Nu ter zake. Ofschoon de zegels van de cultu-
rele revolutie schaars en gewild zijn is er altijd 
baas boven baas. Er zijn 5 zegels die zeldzaam 
zijn en deze zal ik behandelen op volgorde van 
zeldzaamheid en zal daarbij beginnen met 
de meest voorkomende en eindigen met de 
zeldzaamste.

Afb 1. Serie W2 (Michel 977/81) op FDC, uitgegeven op 1 mei 1967.

Afb 2. Michel 1020-4, oplage 75 miljoen, genoteerd met een cataloguswaarde van € 11.000,-. In hetzelfde jaar verscheen 
in Nederland een serie kinderzegels (NVPH 912-6) met een oplage van 2,3 miljoen series, thans genoteerd voor € 4,90.
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Afb 3. Onder tijdsdruk kwam het 
aantal geproduceerde zegels lager uit 
dan de opgedragen 10 miljoen.  
Later is er een tweede druk geweest 
(iets dunner papier).

Afb 4. ‘Het ge-
hele land is rood’, 
geveild in 2011 
voor € 92.000,-. 
Inmiddels zijn er 
100-en exem-
plaren bekend. 
De meeste zijn 
gerepareerd, maar 
dat maakt in op-
brengst niet veel 
uit, zolang de zegel 
maar zorgvuldig is 
gerepareerd.

Afb 5. Een exemplaar gestem-
peld (Huizhou) op de dag 
van uitgifte: 25.11.1968 

Afb 6. Alles schijnt te bestaan. Mij zijn drie brieven bekend, maar het is vrijwel zeker dat er meer bestaan.

Afb 8. Een post-
fris exemplaar 
W84. Er zijn 
ook gestempel-
de exemplaren 
bekend.

Afb 7. ‘Het Hele 
Land is Rood’ 
in postfris blok 
van 4.  Recente 
vervalsingen 
van dit zegel zijn 
kwalitatief zó 
bizar geavanceerd 
geproduceerd dat een aantal keurmeesters deze zegels principieel niet 
meer keurt. Slechts aan fragmentarische kernmerken zijn de vervalsingen 
te herkennen. Dit geldt overigens ook voor de strip op afb. 2.

Nr 5: Kleinformaat ‘Het gehele land is rood’
We beginnen bescheiden met op de 5e plaats 
het meest voorkomende en ‘goedkoopste’ ze-
gel (afb 4). Op 25 november 1968 verscheen 
dit zegel, door de Chinese posterijen genum-
merd W14 met als titel ‘The Whole Country 
is Red’. Het staat inmiddels genoteerd in de 
Michel als nr. A1027 met een cataloguswaarde 
van € 100.000 voor een postfris exemplaar.
Onderaan de zegel staat het drietal: peasant, 
worker & soldier, zwaaiend met het rode 
boekje. Boven staat de Volksrepubliek China 
afgebeeld met hier de tekst 全国山河一片
红 (= The Whole Country is Red). De zegel 
heeft tanding 11½ x 11 en werd gedrukt in 
vellen van 50. Kort na de uitgifte werd ontdekt 
dat Taiwan (het eilandje rechtsonder) wit in 
plaats van rood was. In de filosofie van China 
(én Taiwan!) vormt Taiwan een onderdeel van 
China. Het wordt nog steeds als ‘opstandige 
provincie’ beschouwd, die eens ingelijfd 
zal worden door China. Taiwan had dus ook 
rood gekleurd moeten zijn en de zegel werd 
daarom direct teruggetrokken. Er zijn zegels 
verkocht aan de balie en gebruikt (afb 5). Er 
zijn brieven (afb 6) bekend, blokken van vier 
(afb 7) maar er is ook een compleet vel van 
50 exemplaren bekend. De ontwerper 万维
生 (Wàn wéi shēng) heeft jarenlang gevreesd 
voor de doodstraf, maar heeft gelukkig jaren 
later zijn verhaal kunnen doen.
Er is een alternatieve theorie. Deze luidt dat 
de zegel is teruggetrokken omdat de in de Afb 9. Dit postfrisse blok van 4 is geveild in 2011 voor € 1.015.000.

Chinese Zuidzee gelegen eilandengroepen 
Xisha en Nansha niet zijn afgebeeld. Deze zijn 
inderdaad niet afgebeeld. De eilandengroe-
pen worden opgeëist door Taiwan en Viet-
nam. Zo is in 1974 door Vietnam tevergeefs 
getracht Xisha te veroveren. De eilanden-
groep is echter zo klein, dat als deze wel zou 
zijn afgebeeld op de zegel, deze nog steeds 
niet zichtbaar zou zijn. Persoonlijk vind ik 

deze theorie daarom niet geloofwaardig.
Vast bezoeker van de bijeenkomsten van de 
Studiegroep China Filatelie was een (wijlen) 
Duitse handelaar, (de heer) Ingrid Julius, 
die ik mij herinner als een buitengewoon 
joviale man met veel goed en exclusief 
materiaal. In de jaren ’70 had hij af en toe 
een klein stokboekje met dit zegel erin. Men 
wist destijds niet wat het was. Afhankelijk 
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van de kwaliteit vroeg hij er doorgaans maxi-
maal 100 gulden per zegel voor. Dat waren 
nog eens tijden.

Nr 4: ‘Notitie over onze Japanse 
arbeidersvrienden’ 
Het bestaan van dit zegel (afb 8) is al bekend 
vanaf de jaren ’70. 
In september 1968 stond er een zegel op het 
uitgifteprogramma met als titel 毛主席題
詞贈給白本勞工友好 (= Chairman Mao’s 
Inscription to Japanese Worker Friends). De 
uitgifte ging uiteindelijk niet door omdat 
er door de Japanse regering was geprotes-
teerd tegen deze uitgifte. Japan was bang 
dat uitgifte zou leiden tot revolutionaire 
activiteiten onder een deel van de Japanse 
bevolking. Hoewel de relatie met de Japan-
ners nooit echt goed is geweest heeft China 
toch besloten de uitgifte niet door te laten 
gaan. Veel postkantoren waren echter al 
bevoorraad en het postkantoor in Hebei had 
tegen de voorschriften in, vóór de voorgeno-
men uitgiftedatum al zegels verkocht. Beijing 
verstrekte de order aan alle postkantoren 
de zegels te retourneren voor vernietiging. 
Er zijn postfrisse en (postaal) gebruikte 
exemplaren bekend van goede kwaliteit. Ook 
bestaan er ongetande exemplaren. Nog niet 
is duidelijk of het hier om drukuitschot gaat 
of om vervalsingen. Ook is er een blok van 4 
bekend (afb 9). De postzegel staat genoteerd 
in de Yang-catalogus als nr. W84.

Nr 3: Grote Overwinning 
Dit zegel (afb 10) staat inmiddels genoteerd 
in de Michel tussen nr. 1034 en 1035 als nr. VI 
met een cataloguswaarde van € 260.000 

voor een ongebruikt exemplaar zonder gom. 
Vreemd want mij is geen enkel bestaand 
exemplaar bekend zonder gom. Alle bekende 
ongebruikte exemplaren zijn namelijk post-
fris. Gestempeld staat het genoteerd voor 
€ 20.000 (probeer hem hier maar eens voor 
te krijgen!) Een gestempeld exemplaar ‘doet’ 
ongeveer het 10-voudige… Ook geeft Michel 
aan dat de zegel niet uitgegeven is, maar dat 
dit in 1969 de bedoeling zou zijn geweest. 
De postzegel is echter wél uitgegeven, maar 
direct teruggetrokken. En wel in 1968 en niet 
in 1969. Waarschijnlijk hebben ze dit afgeleid 
uit het stempel op een ontdekt zegel: 
12.08.1969. Een catalogus als Michel hoort 
vaker de bel luiden, maar weet niet waar de 
klepel hangt. 
Een postkantoor in de plaats 石家莊 (ShiJia 
Zhuang) in de provincie 河北 (Hebei) had 
de zegel al aan het loket verkocht, vóór de 
officiële uitgiftedatum en vóórdat de order 
kwam alle voorraden te retourneren.
De vraag waarom de zegel terug is getrokken 
is niet duidelijk. Aan de zijde van de wuivende 
Mao staat Lin Biao. Lin Biao was aanvankelijk 
een vertrouweling van Mao maar kwam later 
in diskrediet en werd als anti-revolutionair 

bestempeld. Hij werd er van verdacht een 
coup te willen plegen. Toen hij probeerde 
te vluchten naar het buitenland stortte zijn 
vliegtuig neer boven Mongolië. Toch kan dit 
niet de reden zijn dat dit zegel teruggetrok-
ken is. Deze kwestie speelde zich namelijk 
af in 1971. Er zijn postfrisse en gestempelde 
exemplaren bekend, alsmede een blok van 4 
(afb 11). 

Nr 2: Kaart & Overwinning 
De fout die gemaakt is bij het ontwerp van 
boven beschreven zegel nr 5: ‘Het gehele 
land is rood’ is eveneens gemaakt bij een 
ander zegel (afb 12). De postzegel heeft als 
afbeelding de plattegrond van de China, een 
arbeider, boeren en soldaten. De zegel is 
buitengewoon zeldzaam en staat staat ook 
wel bekend als het ‘grootformaat’ van ‘Het 
gehele land is rood’.
Er is een postaal gestempeld exemplaar on-
der de hamer geweest (afb 13). Het was zeer 
laat gestempeld: 6 febr. 1970. Hieruit blijkt 
dat ook dit zegel aan het loket verkrijgbaar is 
geweest.
Een geknakt postfris exemplaar kwam in 
januari 2010 onder de hamer en verliet de 

Afb 10. Een postfris exemplaar van de Overwinnings zegel.

Afb 11. Een postfris blok van 4, geveild in Hong Kong op 31.01.2010 voor € 806.500,-

Afb 12. Een 
geknakt postfris 
exemplaar 
kwam in januari 
2010 onder de 
hamer en verliet 
de zaal voor 
€ 390.000.  De 
zegel staat in 
Yang genoteerd 
onder nummer 
W83.

Afb 13. Een 
postaal gebruikt 
exemplaar. Het 
bewijs dat de ze-
gel aan het loket 
is verkocht en 
dus uitgegeven 
is geweest. Mij 
is geen tweede 
gestempelde 
exemplaar 
bekend.
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Afb 15. De volledige serie. Dit is de enig bekende afbeelding, te vinden op een afgeschermde Chinese site, waar de 
serie te koop is voor een megabedrag. Overigens zijn alle vier zegels vals, zoals dit vaak gebeurt met aangeboden 
materiaal in China. Maar leuk om de oorspronkelijk afbeelding van de volledige serie eens te zien.

zaal voor € 390.000. De postzegel staat in 
Yang genoteerd onder nummer W83.

Nr 1: De zeldzaamste van de top 5
Op nummer 1 staat de zeldzaamste zegel 
(afb 14) en tevens de zegel met de meeste 
vraagtekens. 
De postzegel kreeg als titel mee: 紀念井岡
山革命根據地創建4O 週年 (= Jinggangs-
han Revolutionary Base Memorial 4Oth an-
niversary). De zegel heeft de bijnaam ‘Grote 
Blauwe Hemel’ gekregen, u begrijpt waarom. 
Het beeldt Mao Ze Dong samen met Lin Biao 
af, vanaf het podium neerkijkend op het Tien 
An Men plein. De zegel zou onderdeel uitma-
ken van een serie van 4 en stond gepland op 
het uitgifteprogramma in september 1967. 
De zegel herdenkt de ontmoeting tussen 
het ‘Herfst Oogst’ -leger van Mao en het 
‘Opstand’-leger van generaal Zhu De 40 jaar 
geleden op 1 augustus in Nanchang. Waarom 
de zegel niet is uitgegeven blijft in mysterie 
gehuld. Er bestaan hiervoor sinds enkele 
jaren verschillende theorieën:

• De afbeelding van het bordes op het Tien 
An Men plein is irrelevant in relatie tot 
de gelegenheid waarvoor de zegel wordt 
uitgegeven

• Generaal Zhu De is niet afgebeeld op de 
zegel en dat zou gezien het historische feit 
wel moeten. Opname zou echter tegen de 
haren in strijken zijn van de bende van 4

• Lin Biao zou geen toestemming hebben 
gegeven voor de uitgave van de zegel met 
een afbeelding van Zhu De

• Op 8 september 1967 zou de serie verschij-
nen, maar de ontwerpen zouden niet op 
tijd zijn goedgekeurd

Er is inmiddels bewijs gevonden dat de uit-
gifte reeds in augustus zou zijn goedgekeurd 
door het ministerie van Post & Telecommuni-
catie, er drukplaten gemaakt waren waarmee 
proeven zouden zijn gedrukt, maar dat de 
emissie op onduidelijke gronden zou zijn 
tegengehouden. In ieder geval zijn er orders 
gegeven aan de drukkerij in Beijing dat alle 
zegels moesten worden vernietigd.
Onlangs heb ik uit Chinese bronnen kunnen 
vaststellen wat die onduidelijke gronden zijn. 
Het reikt ver om deze uiteen te zetten, maar 
het zijn uiteindelijk de militaire krachten 
geweest die de uitgifte hebben tegengehou-
den, om politieke redenen. Samengevat kan 
worden gesteld dat alles wat geroepen of 
beweerd werd anti-revolutionair uitgelegd 
kon worden, hetgeen een paranoïde sfeer 
veroorzaakte. De hele geschiedenis is bekend 
tot aan de tijdstippen van de gepleegde 
telefoontjes toe. Het is te complex en gaat 
te ver om dit in dit artikel te bespreken. 
Het gaat inderdaad om een oorspronkelijke 
serie van 4 zegels (afb 15). Inmiddels is 
ook bekend wat er op alle vier de zegels is 

Afb 14. Rechts een echt 
(half) exemplaar, verkocht 
voor € 247.000,-. Links een 
(compleet) vals exemplaar. 
Het papier en de tandingvorm 
(niet de tandingmaat) wijkt af, 
maar vooral het Chinese schrift 
onderaan. De zegel lijkt volledig 
te zijn ’herontworpen’. Het valse 
exemplaar is gedrukt op iets 
dikker papier en heeft iets té 
regelmatige tanding.

afgebeeld. Het bovenste zegel toont Mao 
met Lin Biao en zijn kameraden. De reeds 
besproken Grote Blauwe Hemel zegel draagt 
de Mao-slogan ‘A single spark can start a 
prairie fire’ (de eerste revolutionaire basis in 
China werd door Mao gesticht en deze werd 
‘spark’(= vonk) genoemd). De zegel links-
onder draagt de inscriptie ‘Iedere commu-
nist moet de waarheid grijpen: Het geweer 
van het regime’. Op het 4e zegel staat een 
gedicht (Xijiang Yue · Jinggangshan) van 
Mao, met een monument. 

In 1981 is de Grote Blauwe Hemel zegel voor 
het eerst ontdekt in Tokio. In 2010 is een 
exemplaar, waarvan de linkerzijde afgeknipt 
was, in Hong Kong geveild voor € 247.000. 
Het had overigens een diagonale vouw. Ja u 
leest het goed, ik vergis mij niet en ben het 
met u eens dat er in China andere normen 
en waarden gelden als het gaat om kwaliteit. 

Wij weigeren een zegel in onze collectie op te 
nemen als er een tandje kort is… Maar vaak 
hebben wij alternatieven. Ik weet van het 
bestaan van één compleet zegel. Ook heb 
ik een (slechte) afbeelding van een tweede 
gezien, maar ik heb niet kunnen vaststellen 
of het mogelijk om hetzelfde exemplaar gaat. 
Ik geef het het voordeel van de twijfel en hou 
het voorlopig op het bestaan van 2½ exem-
plaren.

Geïnteresseerd in achtergronden van deze 
periode of China in het algemeen? Neem 
eens een kijkje op de site van de Studiegroep 
China Filatelie: www.chinafilatelie.nl.

Referenties
The issue of W8, Ge Zhingbo
Diverse veilingcatalogi: Interasia, China 
Guardian en John Bull
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Slechts enige decennia geleden was er in de oliestaat Dubai, aan 
de Perzische Golf, nog maar weinig te beleven. De bevolking leefde 
voornamelijk van de visserij en waar nu de auto’s razen over 
moderne twaalfbaans snelwegen was voorheen slechts zand. 
door Jeffrey Groeneveld

strandliefhebber, maar een paar dagen aan 
het strand vind ik prima en hoewel de enorme 
winkelcentra me niet echt kunnen bekoren, 
heb ik me toch uitstekend vermaakt in Dubai. 
Als nuchtere Hollander kijk je namelijk je ogen 
uit in dit toch wel megalomane land. De infra-
structuur is er uitstekend, zoals gezegd brede 
snelwegen, maar ook een efficiënt metrosys-
teem, waarmee je vlot van de ene kant naar de 
andere kant van Dubai kunt. Er is een gezellig 
oud stadsdeel aan het water, waar je lekker 
kunt eten. En dan zijn er natuurlijk die enorme, 
in de zon schitterende, moderne gebouwen, 

het New York van het Oosten genoemd. Wie 
van zon, strand en zee houdt kan er zijn hart 
ophalen (1) en ook de liefhebbers van einde-
loos winkelen in mega shopping malls kunnen 
er goed terecht. Persoonlijk ben ik niet zo’n 

Een recordbezoek aan het 
postmuseum van Dubai

bezoek aan het postmuseum 5

e vondst van olie in de jaren zestig 
van de vorige eeuw heeft daar ver-
andering in gebracht. In hoog tempo 
is Dubai opgestuwd in de vaart der 

volkeren en tegenwoordig wordt het ook wel 

D

1

5 6

2 4

3
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met de Burj Khalifa als absoluut hoogtepunt 
(2). Verder gaat je Hollandse hart vanzelfspre-
kend sneller kloppen bij het aanschouwen 
van de Palmeilanden, de grootste kunstmatig 
aangelegde eilanden ter wereld. Zonder enige 
bescheidenheid spreekt men in Dubai zelf van 
het achtste wereldwonder. Bij de aanleg ervan 
zijn Nederlandse bedrijven nauw betrokken. 

Veelbelovend
Wie de golfstaat bezoekt kan zich niet aan de 
indruk onttrekken dat het daar gaat om groot, 
groter, grootst. Dus waren de verwachtingen 
over het postmuseum van Dubai hooggespan-
nen (3). Het is gelegen in de Deira, het oude 
stadscentrum van Dubai, dat grondig geres-
taureerd is. Het kostte enige moeite om het 
museum te vinden, maar na wat zoeken stond 
ik dan toch bij de ingang (4). De toegang was 
gratis. In de entree hing een plattegrond van 
het museum en een tekst die uitlegde dat in 
het museum de geschiedenis van de post in de 
Verenigde Arabische Emiraten te zien was en 
dat men er een bijzondere collectie zegels en 

stempels toonde (5). Het klonk veel belovend. 

Albumbladen
De werkelijkheid bleek echter teleurstellend. 
Rondom een binnenplaats bevonden zich een 
paar kamertjes (6), waar de museumschatten 
tentoon werden gesteld. Die bleken te bestaan 
uit replica’s van beroemde postzegels met 
een korte toelichting (7). Toen ik in een ruimte 
kwam met een grote kast waarin uitschuifbare 
ramen zaten, zoals je die wel meer in post-
musea tegenkomt, had ik nog even de hoop 
dat hier dan de echte schatten getoond wer-
den (8). Bij het eerste raam leek dat inderdaad 
het geval te zijn: het bevatte albumbladen met 
poststukken, maar bij nadere beschouwing 
bleken het alleen maar fotokopieën te zijn,  
overigens van prachtig en zeldzaam materiaal. 
In de volgende kamer waren tentoonstel-
lingskaders opgesteld, maar ook daar alleen 
maar fotokopieën (9). Bovendien waren de 
aanwezige vitrines, waar voorwerpen uit de 
geschiedenis van het postwezen getoond had-
den kunnen worden, akelig leeg (10). 

Ongeïnteresseerd
Gelukkig was er ook nog een klein winkeltje 
waar de meest recente postzegels van Dubai 
gekocht konden worden. Helaas bleek de 
verkoper meer geïnteresseerd in het opruimen 
van vellen postzegels in een grote map dan 
in het verkopen van postzegels (11), zodat ik 
me na een klein kwartier zonder filatelistische 
souvenirs weer bij een verbaasde echtgenote 
voegde. Ze kon haar ogen niet geloven dat ik 
zo snel was uitgekeken. Er was duidelijk een 
persoonlijk record verbeterd. Jammer.

9 11

7 8

10
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Platen en positioneren 
van de Emissie 1852 van 
Nederland: hoe doe je dat?

oe je moet platen en positioneren is 
bekend onder de filatelisten van dit 
verzamelgebied maar voor velen een 
terrein waarop men zich, vanwege het 

ontbreken aan kennis, niet graag begeeft. Platen 
en positioneren zijn twee begrippen, die in het 
verlengde van elkaar liggen. Het ‘platen’ is het 
bepalen van welke drukplaat de betreffende ze-
gel afkomstig is. De plaat duiden wij aan met een 
Romeins cijfer. Het ‘positioneren’ is het bepalen 
van de positie van de betreffende zegel in het vel. 
Dit duiden wij aan met een gewoon getal. Dus 
een blauw exemplaar met de aanduiding IV/42 is 
afkomstig van plaat IV en heeft positie 42.
Zegels van de Emissie 1852, zeker de 5c en de 
10c, zijn in ruime mate verkrijgbaar tegen uiterst 
aantrekkelijke prijzen. Doorsnee materiaal (lees: 
niet beschadigd) is onder andere op veilingen in 
aantallen verkrijgbaar. Verwacht hierbij geen ‘fiets-
paden’ als randen, maar voor het platen (en het 
plezier daarin) is dit materiaal uitermate geschikt.
Laat u niet afschrikken. Dit artikel helpt u verder. 
Het is zeker niet zo dat ‘onbekend’ ‘onbemind’ 
hoeft te zijn. Een waarschuwing vooraf: Als u zich 
op dit pad van de filatelie gaat begeven is er geen 

H

weg meer terug en wordt je voor altijd gepakt door 
de schoonheid en uitdagingen die deze emissie in 
zich heeft.

Oorsprong
Feitelijk is de basis van het positioneren gelegd 
in Groot Brittannië. Toen op 1 mei 1840 de eerste 
postzegel, De Penny Black, ter wereld verscheen 
waren deze zegels voorzien van positieletters. De 
vellen bestonden uit 240 zegels en en zijn vervaar-
digd door middel van plaatdruk. De Nederlandse 
postzegels, die 12 jaar later zouden gaan verschij-
nen, zijn op de zelfde wijze vervaardigd.
Hoewel het enerzijds gemakkelijk is om de positie 
in het vel terug te vinden door middel van de posi-
tieletters is het anderzijds lastig om de verschil-
lende drukplaten te definiëren. De positieletters 
stonden aan de onderzijde van de zegel met A-A, 
A-B, A-C enz. geplaatst.
De beroemde Engelse filatelist A.J. Warren was de 
eerste filatelist die een drukplaat (plaat III van de 
5 cent) van de Emissie 1852 heeft gereconstru-
eerd en daarmee aan de basis staat van het positi-
oneren van de 1e emissie 1852 in Nederland.

De aanmaak
Hoe werden de postzegels van onze eerste emis-
sie eigenlijk vervaardigd? Allereerst werd op een 
metalen plaatje het definitieve ontwerp gegra-
veerd. (1) Na het harden van dit plaatje werd de 
gravure met grote druk overgezet op een transfer-
rol. Het nog zachte staal van de transferrol wordt 
als het ware in de gravure geperst en komt daar-
door positief op de transferrol. Dit proces werd 

We starten in dit nummer van 
 Filatelie met deze nieuwe rubriek. 
De basis hiervoor is ontstaan 
tijdens een toevallige ontmoeting 
aan de koffietafel met een lezer 
van Filatelie, op de Hollandfila, 
begin juni van dit jaar. De voor mij 
op dat moment onbekende lezer 
opperde dat hij weleens iets in het 
blad zou willen lezen over hoe hij 
moet beginnen met het platen van 
de Eerste Emissie van Nederland. 
Dit leek direct een goed idee en 
een auteur was snel gevonden. 
Inmiddels is een concept uitge-
werkt en een nieuwe rubriek is 
geboren: FilatelieSchool. Een 
aantal keren per jaar, afhanke-
lijk van de beschikbaarheid van 
onderwerpen en een auteur die 
het kan uitwerken, zal deze rubriek 
verschijnen.
In principe is de rubriek bedoeld 
voor de beginnende gespeciali-
seerde verzamelaar, die het voor-
drukalbum aan het ontgroeien is.
Iedere aflevering zal één on-
derwerp behandelen waarvan 
verwacht mag worden dat de 
beginnende gespecialiseerde 
verzamelaar daar best hulp bij 
kan gebruiken, zoals deze eerste 
aflevering over het platen en 
positioneren van de Eerste Emis-
sie van Nederland. Naast een 
afgerond artikel – bij een grotere 
omvang gepubliceerd in twee 
opeenvolgende nummers van 
Filatelie – volgt na publicatie een 
cursusdag(deel). De auteur kan 
dan uw vragen beantwoorden, aan-
vullende uitleg geven en eventuele 
onduidelijkheden wegnemen. Ook 
– afhankelijk van het onderwerp – 
kunt u zelf materiaal meebrengen 
of, zoals in dit geval, uw ‘huiswerk’ 
op juistheid laten controleren. 
Te allen tijde is deelname aan de 
cursusdag uitsluitend mogelijk na 
voorafgaande aanmelding. 
Heeft u ideeën voor een onder-
werp dat u graag in de Filatelie-
School behandelt zou willen zien, 
of heeft u een onderwerp waarbij u 
zelf auteur/cursusleider kunt zijn, 
laat het weten!

René Hillesum

Dit artikel is bedoeld voor de 
filatelisten onder ons die zich 
willen verdiepen in de kunst van 
het platen en positioneren van de 
postzegels van de Eerste Emissie. 
door Hans Caarls

2. Transferrol*

3. Transferpers1*
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volgens de archieven 4 maal herhaald zodat men 
per transferrol 4 afbeeldingen had. De afbeelding 
ligt nu bovenop de transferrol. (2)
Per waarde werd 1 transferrol aangemaakt. Deze 
transferrol werd hierna eveneens gehard zodat 
deze op zijn beurt geschikt is voor het overbren-
gen van de afbeelding op de uiteindelijke druk-
plaat. Reeds in dit stadium zijn er belangrijke 
aanwijzingen welke drukplaat met welke transfer 
van de transferrol is aangemaakt. Hierover later 
meer. Het gedeelte dat nu bovenop de transfer-
rol ligt wordt gebruikt om negatief in het nog 
zachte staal van de drukplaat te worden geperst, 
dit wordt ook wel wrikken/inwiegen genoemd. 
Per waarde van de postzegel, de 5, 10 en 15 cent 
werd een transferrol aangemaakt.

Fouten op de transferrol
Bij plaat VII van de 10 cent zit een belangrijke 
aanwijzing waardoor je direct kunt zeggen dat 
dit de bewuste plaat moet zijn. Door een fout bij 
het overbrengen naar de transferrol (3) is er een 
beschadiging ontstaan op de transferrol die zich 
manifesteerde bij plaat VII in de vorm van een 
‘hoorn’ en dus ook 100 maal voorkomt in het vel. 
Deze fout bevindt zich aan het voorhoofd van 
de koning. Daarnaast hebben deze platen het 
zogenoemde ‘Warrenvlekje’, vernoemd naar zijn 
ontdekker, in de lauwerkrans aan de rechterzijde 
van het zegel. Zo kunnen we dus direct vaststel-
len van welke plaat het te onderzoeken zegel 
afkomstig is. (4+5)
Plaat VII bestaat uitsluitend uit primaire fouten 
(hoorn en Warrenvlekje). Een ‘streepje op de 
wang’ voor bij de platen III, V, IX en X van de 
10 cent. Het is geen wetmatigheid dat dit streep-

je zichtbaar is op de postzegel. Dit hangt samen 
met hoe diep de transferrol in de drukplaat is 
geperst en hoe de plaat is geïnkt. Er bestaan 
bijvoorbeeld paartjes waarvan 1 zegel wel het 
streepje heeft en de ander niet. (6) Ten onrechte 
wordt wel eens gesteld dat dit een plaatbescha-
diging is, hetgeen niet waar is. Definitie: Primaire 
fouten komen voor op alle zegels van één be-
paalde plaat. Secondaire fouten komen niet voor 
op alle zegels en zijn ontstaan nadat de zegels op 
de plaat zijn ingewiegd.

Plaatbeschadigingen
Bij plaat VIII daarentegen is dezelfde afbeelding 
van de transferrol gebruikt en heeft men in de 
drukplaat de aanwezige ‘hoorn’ zegel voor zegel 
geretoucheerd en is deze dus getransformeerd 
tot ‘plaatfout’. Er zijn 100 verschillende retou-
ches. Deze plaatfout is te herkennen als een 
soort ‘wratje’ op dezelfde plaats waar de hoorn 
heeft gezeten. De zogenoemde ‘Warrenvlek’ is 
gebleven. Bij plaat VIII is dus sprake van een 
primaire fout en een secondaire fout. (7)
Er komen ook plaatbeschadigingen voor. Twee 
bekende beschadigingen die na het gereed-
komen van de drukplaat en in de loop van het 
productieproces zijn ontstaan, zijn bij plaat III 
van de 5 cent positie 39 en bij plaat VIII posi-
tie 19. (8+9) Waarschijnlijk zijn deze beschadigin-
gen ontstaan doordat er een scherp voorwerp op 
de drukplaat is gevallen.

Retouches
Het gebeurde zeer regelmatig dat de druk van de 
transferrol onvoldoende was om de afbeelding 
voldoende diep in het nog zachte staal van de 

drukplaat in te wiegen. Op die plaatsen werden de 
lijntjes handmatig met de burijn ‘bijgestoken’. De 
platen IV, V en VI van de 5 cent en plaat X van de 
10 cent hebben veel van dergelijke retouches. Maar 
ook andere platen bezitten retouches. (10+11)
Binnenkaderlijnen en buitenkaderlijnen werden 
ook regelmatig bijgewerkt. (12) Hierdoor ontston-
den er duidelijk waarneembare veranderingen in 
het zegelbeeld. (13+14)
Ook kwam het voor dat door een te hoge druk van 
de transferrol het staal als het ware opzij werd 
gedrukt. Met het bruinneerijzer werden deze wal-
len dan “weggewerkt” waardoor er juist een kras 
ontstond waarin weer inkt bleef zitten die bij het 
afdrukken zichtbaar werd als een grillige lijn.
Bij plaat IX van de 10 cent (15) is dit duidelijk waar-
neembaar, maar komt op vele platen voor.
Bij plaat IA, die in dit artikel buiten beschouwing 
blijft, is dit zelfs één van de kenmerken om vast te 
stellen of exemplaren afkomstig zijn van deze zéér 
zeldzame lesplaat.

Het papier
Ook het papier is een belangrijk aanwijspunt. De 
vroege afdrukken van alle platen I zijn gedrukt op 
dun en hard papier. Daarentegen zijn de laatste 
oplagen van de platen VI van de 5 cent en plaat X 
van de 10 cent op dun, slap en poreus papier ge-
drukt. Dit zijn dus aanwijzingen dat het in dat geval 
exemplaren zijn die afkomstig zijn van deze platen. 
Alle overige drukplaten komen voor op normaal tot 
dik papier. Onder dun papier wordt verstaan een 
dikte van circa 0.11 mm. en onder normaal papier 
een dikte van circa 0.15 mm. Dit kan fluctueren 
aangezien deze emissie op handgeschept papier 
werd gedrukt.

4. Streepje op wang 
plaat III

(Rechts) 5. Plaat VII 
‘hoorn’ en ‘Warrenvlekje’ 6. Plaat III pos. 73-74 links met streepje

7. Geretoucheerde ‘Hoorn’ en 
‘Warrenvlakje’, plaat VIII

8. Plaatbeschadigingen 
bij plaat III positie 39

9. Plaat VIII positie 19

13 + 14. Plaat I van de 
10 cent met een naar links 
en naar onder rechts door 
geschoten buitenkaderlijn

10 + 11. retouches in boven- 
en onderkaders van resp. 
pl. V en VI van de 5 cent

12. Plaat VII van de 
10 cent met een bij-
gewerkte binnen– en 
buitenkaderlijn 15. Plaat IX
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De velindeling en het watermerk
In eerdere artikelen in Filatelie is al uitgelegd hoe 
de velindeling (Filatelie nr. 5 2014) er uit ziet. 
Het vel postzegelpapier bestond onder andere 
uit 100 watermerken, die de vorm had van een 
posthoorn. (16) Indien het postzegelpapier zuiver 
werd aangelegd op de drukplaat kan de positie 
van het watermerk een mogelijke aanwijzing zijn 
uit welk deel van het postzegelvel de betreffende 
zegel afkomstig kan zijn.
Het 1e zegel, positie 1, uit de linker bovenhoek 
van het postzegelvel heeft een watermerk wat 
zich ‘verplaatst’ naar de rechter benedenhoek 
ten opzichte van de afbeelding aan de voor-
zijde, en het laatste zegel, positie 100, precies 
omgekeerd, daar zit het watermerk meer naar 
de linker bovenhoek. In zijn algemeenheid kun 
je stellen dat de watermerken zich naar het hart 
van het postzegelvel verplaatsten. Dus bij de 
posities 25, 46, 55 en 76 staat het watermerk in 
het midden van het zegelbeeld. 
Het oorspronkelijke postzegelvel bestaat uit vier 
blokken van ieder 25 postzegels. Zo’n blok van 25 
wordt kwadrant genoemd. In theorie moeten er 
dus meer zegels zijn met een zijrand, links, rechts, 
onder of boven. In totaal 16 postzegels, de overige 
9 postzegels kunnen dus geen rand bezitten. De 

praktijk echter gebied ons te zeggen dat in die tijd 
het randje er regelmatig vanaf geknipt werd.
De randen rondom de 4 kwadranten bestonden 
uit 4 lijnen waarin in het midden daarvan 4 maal 
het woord ‘POSTZEGELS’ staat aangegeven. (17)

Kleuren
In Filatelie (nr. 4 jaargang 2015) staat beschre-
ven hoe belangrijk de interpretatie van kleur kan 
zijn bij het benoemen van welke plaat het zegel 
afkomstig is. Voor de eventuele geïnteresseerde 
is een 82 pagina’s tellend kleurenboekje in hoog-
glans verkrijgbaar. De kleuren van de postzegels 
worden per drukplaat, inclusief de meest voorko-
mende kleurvarianten, weergegeven.** 

Van Balen Blanken en Bert Buurman
In dit artikel mogen de namen van bovenge-
noemde personen absoluut niet ontbreken. Deze 
personen hebben er voor gezorgd dat alle ken-
merken van de 1e Emissie zijn vastgelegd in een 
17-delige boekenreeks. Deze boeken, die eigenlijk 
onze ‘bijbel’ zijn voor het positioneren worden 
regelmatig aangeboden op veilingen. Zonder 
deze boeken is het haast onmogelijk om te gaan 
positioneren. Daarnaast heeft Ronald Bouscher, 
een cd-rom samengesteld met alle afbeeldingen 

van de 17 drukplaten, 1700 postzegels, afkomstig 
uit de collectie van wijlen Ferry van Swieten de 
Blom. Deze afbeeldingen vormen een welkome 
aanvulling op de eerder genoemde boekenreeks.

Aan de slag, stap 1
Het is verstandig om voor de eerste keer een 
partijtje zegels via bijvoorbeeld een postzegelvei-
ling aan te schaffen. We gaan eerst de zegels uit 
sorteren op stempel, dus eerst halfrond type A, 
B met schreef en C zonder schreef (18a-c) en 
daarna op het stempel FRANCO in omlijsting. 
(19) Vervolgens doen we hetzelfde op basis van 
kleur om een mogelijke plaat te gaan bepalen. 
Zo ontstaan er diverse mogelijkheden.
De halfrondstempels zijn meestal een aanwijzing 
dat het om vroege tot redelijk vroege platen gaat. 
Grosso modo, type A 1852-1854, type B 1852-1855, 
type C 1854-1861 en FRANCO in omlijsting 1861- 
1864. Voor de 5 cent zijn de platen III en IV en 
voor de 10 cent de platen IV t/m VI zogenoemde 
overgangsplaten, op exemplaren van deze platen 
kunnen type C en FRANCO beide voorkomen.
De NVPH Speciale Catalogus geeft een korte om-
schrijving van de kenmerken en de voorkomende 
kleurvariaties per plaat.
Een goede loep van 10 x vergroting en een pincet 
met ronde punt zijn noodzakelijk.

Aan de slag, stap 2
Aan de hand van de kleur gaan we een verdere 
selectie maken om dichter bij een mogelijk plaat 
te geraken, zo wordt de spoeling allengs dunner 
en blijven er meestal nog wat losse zegels over 
met een vermoeden van welke plaat deze afkom-
stig kunnen zijn. Deze voorselectie is een proces 
wat je ‘in de vingers’ moet gaan krijgen en berust 
op veel doen en is een ervaringswijsheid.
Handig is het om tijdens de kijkdagen van de vei-
linghuizen in de kavels van de 1e emissie te gaan 
kijken om zodoende de kleuren te herkennen.

Aan de slag, stap 3
Nu we de zegels op plaat hebben gesorteerd gaan 
we de randen beoordelen, daarbij beginnen we 
aan de bovenzijde van het zegel met de klok mee 
het zegel rond. (20)
Tevens kijken we naar de retouches die zich vaak 
bevinden in het ‘POST’ en ‘CENT’ kader. Ook moe-
ten we letten op ‘open’ hoeken en al die zaken die 
voorafgaande zijn weer gegeven. Daarbij noteren 
wij de aangetroffen kenmerken en vergelijken die 
met de afbeeldingen in Van Balen Blanken.
Noteer vervolgens de gevonden positie met een 
zacht potlood (2b) op de achterzijde van de zegel. 
Geef de platen altijd aan met een Romeinse aan-
duiding, bijvoorbeeld III/20 of III-20. Als u verder 
bent kunt u dit ook via de computer doen. Denk er 
dan aan dat u de postzegel op een hoge resolutie 

20. De kenmerken van 
een exemplaar van pl. 
III blauw positie 20 
in realiteit en zoals 
weergegeven in van 
Balen Blanken

16 17 18a 18b 18c

19
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scant zodat u ook daadwerkelijk de kenmerken 
kunt waarnemen. Om weer te geven hoe ken-
merken kunnen veranderen en zich deformeren 
tot veegjes en domweg verdwijnen laat ik u de 
veranderingen zien van de zelfde positie in diverse 
stadia en hun typische kleurveranderingen. (21a-e)
U kunt ook een gratis verkrijgbaar fotobewer-
kingsprogramma downloaden zoals Picasa, 
Irfanview of Xnview. Dan kan er ook met kleur-
manipulaties gewerkt worden waardoor sommige 
kenmerken scherper zichtbaar gemaakt kunnen 

worden. Na wat handigheid zult u bemerken 
dat er veel meer kenmerken zichtbaar gemaakt 
 kunnen worden. (22a-c) 

Aan de slag, stap 4
Sluit u aan bij een gespecialiseerde vereniging. 
Daar brengen zij u de fijne kneepjes van het vak 
bij en wordt u geleerd om te ‘kijken’. De Kontakt-
Studiegroep 1e Emissie Nederland 1852 helpt u 
graag op weg.
En dan is een complete plaat het resultaat van 

jaren speuren en controleren, wees eerlijk, het is 
toch een plaatje? (23)

Aan de slag, stap 5
Het is aanbevelingswaardig om niet direct met 
de moeilijkste platen te gaan starten, neem bij-
voorbeeld als eerste stap de 5 cent plaat III of de 
10 cent plaat IV. Koop altijd exemplaren die goed 
in de ‘rand’ zitten dan weet je zeker dat je alle ken-
merken mogelijk kunt waarnemen en neem geen 
genoegen met afgeknipte of ‘korte’ exemplaren. 
Als je je hobby goed wilt starten doe het dan ook 
goed! Overtuig jezelf ervan dat er op het oog al 
voldoende kenmerken aanwezig zijn.
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat het een 
utopie is om er vanuit te gaan dat ieder zegel te 
positioneren is. Dat is onmogelijk! Op het einde 
van de levensduur van de drukplaat zijn de ken-
merken dermate versleten dat volstrekt onmoge-
lijk is om deze nog een plaat in het drukvel toe te 
kennen. Maar daar valt mee te leven omdat het 
merendeel van de postzegels wel een positie toe 
te dichten valt. (24a-c) Het hoofd van de koning 
wordt steeds witter en de fijne haarlijnen verdwij-
nen, ook rondom het zegelbeeld verdwijnen er 
steeds mee kenmerken en het zegel vertoont een 
flets uiterlijk, de fut is er letterlijk uit!

Aan de slag, stap 6
Zoals u in de inleiding voor de nieuwe rubriek 
heeft kunnen lezen, volgt er een  cursusmiddag. 
Dat zal zijn op zaterdag 10 oktober in het Museum 
voor Communicatie te Den Haag. Het museum 
stelt hiervoor zaalruimte beschikbaar.  
De cursus begint om 12.30 uur en duurt tot 
uiterlijk 16.00 uur. Het museum is geopend van 
12.00-17.00 uur. Ter illustratie van de cursus zullen 
ook niet tentoongestelde museumstukken te zien 
zijn. De kosten per deelnemer zijn slechts € 10, 
inclusief toegang museum en koffie of thee. De 
cursus is uitsluitend toegankelijk voor lezers die 
zich vooraf hebben aangemeld en betaald hebben. 
Er is plaats voor een beperkt aantal cursisten.

* Dit is een realistische impressie van de auteur
** De prijs van dit boekje bedraagt € 65,– per stuk. U kunt 
uw interesse hiervoor aan de redactie laten blijken.23

21. Positie 20 
van plaat III 
in 5 stadia 
van slijtage 
en hun kleur-
verschillen

22. Plaat IV links lichter, midden donkerder gemanipuleerd en rechts originele kleur 24. Voorbeelden van exemplaren afkomstig van de eerste versleten plaat I
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ans Kremer, prominent lid van deze vereniging en regel-
matig schrijvend in ‘Netherlands Philately’, speelde hem 
door. Zij waren benieuwd naar de betekenis van het stempel 
IIA dat zij op poststukken aantroffen: (afb. 1)

‘Zou kunnen’ 
Hans Kremer deponeerde de vraag op verschillende plaatsen en dat 
leverde een breed scala aan antwoorden op. De meeste begonnen 

De achterkant van mooie meisjes 
– een mysterie ontraadseld

H

De vraag kwam helemaal uit Amerika. Frank 
Ennik, secretaris/redacteur van ‘the Netherlands 
Philatelists of California’ stelde hem. 
door  John Dehé

met: ‘Ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen zijn dat…’
Het stempel werd vooral aangetroffen op ansichtkaarten die in de jaren 
van de Eerste Wereldoorlog portvrij verstuurd werden. De kleur was rood 
of vele tinten grijsblauw. Sommigen dachten aan censuur, maar eigenlijk 
kon die optie gelijk doorgestreept worden. Censuur was in  Nederland 
alleen mogelijk in gebieden waar de staat van beleg gold (langs de 
grenzen, in de interneringskampen) en veel kaarten met stempel IIA 
hadden met dat gebied niets te maken. Ook naar een verband met de 
organisatie van de veldpost werd tevergeefs gezocht.

Mooie meisjes
Toen iemand de kaarten omdraaide, borrelden nieuwe ideeën op, want 
alle kaarten toonden mooie meisjes (afb. 2), of andere romantische 
voorstellingen. Een vooraanstaand filatelist suggereerde: ‘Misschien 

2

1 3 4

5
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is het wel zo dat dit stempel specifiek werd aangebracht 
op (in Nederland geïmporteerde) glamourkaarten welke 
– naar de normen van toen – niet als onzedelijk werden 
beschouwd. En dus de tedere soldatenziel niet in verwar-
ring konden brengen!’

Niet filatelistisch
De kaarten hadden nog een tweede gemeenschappelijk 
kenmerk: ze waren allemaal afkomstig van Duitse uitge-
vers. Lag daar de sleutel? Het antwoord kwam dichterbij 
toen er ook Duitse (veldpost) kaarten opdoken, met IIA als 
opdruk of stempel (afb. 3)
Dat het stempel niet filatelistisch was, werd ook steeds dui-
delijker. Sommige van die Duitse kaarten waren onbeschre-
ven en hadden nooit een brievenbus gezien. Bovendien 
bleken er kaarten te bestaan, waar over IIA een postzegel 
geplakt was (afb. 4 en 5)

Duitsland
Het antwoord op de vraag van Hans Kremer kwam uit-
eindelijk van een ansichtkaartenspecialist uit Duitsland. 
 Helmfried Luers heeft een prachtige website ontwikkeld 
rond de geschiedenis van de Duitse ansichtkaart 
(www.tpa-project.info) en was ook nog zo vriendelijk om 
de vragen over IIA per kerende mail te beantwoorden. Hij 
stuurde bovendien een artikel uit The Postcard Album 
(nr. 23, 2008), het TPA-magazine waarin deze kwestie kort 
besproken wordt.
Het komt erop neer dat de ansichtkaart bij de kwaliteits-
controle, na het drukproces, gekwalificeerd werd als ‘niet 

perfect’, ‘mindere 
kwaliteit’, ‘tweede 
keus’. Zulke kaarten 
moesten tegen een 
lagere prijs verkocht 
worden en dat 
verklaart misschien 
waarom er zo veel 
door soldaten (in 
de kantines van 
kazernes?) gekocht 

en verstuurd zijn. Soms komt men ook de kwalificatie IA op 
kaarten tegen (‘superieure kwaliteit’). (afb. 6)
Dat de kaarten met IIA van mindere kwaliteit zijn, is ove-
rigens niet waarneembaar en Helmfried Luers vermoedt 
dat het stempel door enkele uitgevers geplaatst werd 
om kaarten tegen een lagere prijs te kunnen verkopen. 
De concurrentie in de Duitse ansichtkaartenbranche was 
moordend, er waren wel samenwerkingsverbanden met 
onderlinge prijsafspraken, maar dit was een manier om die 
te ontduiken.

at een geluk. De afzender plakte 
op de envelop een zegel van 
35 cent in het type Van Konijnen-
burg. Dubbel geluk dat men op 

het Nederlandse consulaat-generaal in 
Sydney de envelop niet heeft weggegooid. 
En wat een gelukkig toeval dat dit post-
stuk daarna in verzamelaars handen is 
terechtgekomen. Want een echt gebruikte 
35 cent ‘Konijnenburg’ behoort tot de 
zeldzaamste postzegels van Nederlands-
Indië. 
Sedert het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog veranderden de verzendings-
wegen en luchtrechten regelmatig. Het is 
dus niet ondenkbaar dat de afzender met 
de brief in de hand pas op het postkan-
toor van Bandoeng de zegel van 35 cent 
heeft gekocht, daar op de envelop heeft 
geplakt (of misschien deed de loketbe-
ambte dat voor haar) en meteen werd 
afgestempeld op 11.12.41.10 oftewel op 
11 december 1941 tussen 10 en 11 uur ‘s 
ochtends. Maar misschien had mevrouw 
al thuis deze zegel geplakt omdat zij wist 
dat de verzending van een luchtpostbrief 
naar Australië, die tussen de 5 en 10 
gram weegt, 35 cent kost. Het briefport 
bedroeg 15 cent en het luchtrecht 10 cent 
per 5 gram als deze moest worden ver-
zonden met een vliegtuig van de KNILM 
(Koninklijke Nederlandsch-Indische 
Luchtvaart Maatschappij). 
De 35 cent ‘Konijnenburg’ (zo genoemd 
naar de ontwerper van de beeltenis) 
verscheen in november 1941 aan het loket 
als opvolger van dezelfde waarde in het 
type ‘Kreisler’ (karbouw). De oplage van 
de voor de bezetting afgeleverde zegels 
zou 12.200 exemplaren zijn. Daarvan 
werd het grootste gedeelte tijdens de 
Japanse bezetting voorzien van opdruk-
ken. Tot op heden zijn echt gebruikte 
zegels maar van een zestal postkantoren 
bekend. 
Behalve dat de zegel geplakt kon worden 
op luchtpostbrieven naar het buitenland 

W
Tempo doeloe 1941

als ‘enkelfrankering’ of aanvullingswaarde, 
was de 35 cent geschikt voor de binnen-
landse expressebrief. Op 1 oktober 1937 
werd het briefport weer teruggebracht van 
12½ naar 10 cent voor de eerste 20 gram 
(jazeker, tariefverlagingen waren in Indië 
geen uitzondering!). Ook het expresse-
recht kende een verlaging, namelijk van 40 
naar 25 cent met ingang van 1 april 1934. 
Dus kon men vanaf oktober 1937 met één 
zegel van 35 cent volstaan om binnen Indië 
een brief per expresse te versturen. Welnu, 
gaat u zo’n brief maar eens zoeken!
Als gezegd: echt gebruikte exemplaren 
zijn zeldzaam, op poststuk zeer zeldzaam. 
Daarom een waarschuwing voor verzame-
laars van gebruikte zegels. Voor deze zegel, 
zeker ook de 5 gulden en in mindere mate 
de 20 en 25 cent, geldt helaas dat u ervan 
uit moet gaan dat de afstempeling vals is 
totdat het tegenovergestelde kan worden 
aangetoond. 
Terug naar de gecensureerde luchtpost-
brief. Deze is afgestempeld op 11 decem-
ber 1941, drie dagen nadat Nederlands-
Indië Japan de oorlog verklaarde. De 
bevolking zat in spanning: de oorlog komt 
nu wel heel dichtbij. Hoe ziet onze nabije 
toekomst eruit? Wat zou de afzender, Mrs. 
M. Bonora-Lobatto, ertoe hebben gebracht 
het Nederlandse consulaat-generaal in 
Sydney te schrijven? Het kan van alles 
zijn, en wat fantaseren bij het zien van zo’n 
spannend poststuk is een prettige manier 
van dag dromen, vindt u niet?

Peter Storm van Leeuwen
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rankrijk heeft 96 departementen. 
Een bekend departement als Parijs 
heeft nummer 75. Dat is terug te 
vinden op de nummerborden van 

 Parijse auto’s, maar ook op de loketstroken 
(afb. 1). Onderaan staat een zescijferig 
nummer, dat ook met 75 begint. Het is de 
zogenoemde INSEE-code, hetgeen staat voor 
‘Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques’, kortweg het Franse 
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Overzee
Deze loketstroken worden niet alleen in Frank-
rijk zelf gebruikt, maar ook in gebiedsdelen 
buiten het moederland, overal op de wereld. 
Voor deze gebieden zijn de departements-
nummers 97 en 98 gereserveerd. In alle gebie-
den met departementsnummer 97, aangevuld 
met Mayotte (98), wordt sinds 1 januari 2002 
met euro’s betaald. In de overige 98-gebieden 
is de munteenheid de CFP (Pacific Franc).
Het opzoeken van deze ver weg gelegen 
locaties in een wereldatlas is op zichzelf al 
een interessante bezigheid. In de laatste jaren 
heb ik stukje bij beetje nieuwe stroken met 
departementsnummer 97 en 98 gevonden. 
Ik kon daarmee niet alleen mijn verzameling 
uitbreiden, maar ook mijn kennis van een 
stuk interessante topografie. Dat leidde tot de 
volgende filatelistische wereldreis.

F

Franse loketstroken buiten Frankrijk
Gebiedsdelen met  
departements nummer 97
Allereerst bezoeken we het Caraïbisch gebied 
en Zuid-Amerika. Daar vinden we: 
• Guadeloupe (971)
• Martinique (972)
• Guyana (973)

Guadeloupe (971)
De hoofdstad van Guadeloupe is Basse-Terre. 
De grootste stad is echter Ponte-a-Pitre 
(afb. 2). Merkwaardigerwijs wordt die naam 
ook gespeld als Point a Pitre, mogelijk de 
Engelse variant (afb.3).
Op deze twee stroken staat de INSEE-code 
97120 in de rechthoek rechts, terwijl de post-
codes 97159 en 97110 van deze postkantoren 
links staan. Aangezien dit tot misverstanden 
leidde, staat sinds de invoering van de loket-
stroken met de papieren vliegtuigjes alleen de 
INSEE-code op de stroken (afb.4).

Martinique (972) 
Martinique is sinds 1816 een deel van Frank-
rijk. De hoofdstad is Fort de France (afb.5).
De strook met de vette tekst Schoelcher Trvil 
AP (afb.6) komt uit een frankeermachine in 
het stadhuis van deze kleine stad. Net als in 

Het oktobernummer van Filatelie 
is traditiegetrouw weer het 
Postex nummer, met dit jaar als 
thema ‘kleine landen en gebieden’. 
Een opwarmer. 
door Hens A. Wolf 

veel dorpjes op het Franse platteland is het 
normale postkantoor in Schoelcher gesloten 
omdat het niet meer rendabel was. Er is een 
nieuw type frankeermachine geplaatst met 
enkele nieuwtjes in de opdruk. Het jaartal 
wordt geprint als 2007, 2008, 2009, etc., niet 
07, 08, 09, etc. zoals op alle andere stroken. 
Bovendien hebben alle andere stroken een 
komma in de waarde (de Europese manier), 
maar in dit type opdruk is dat een punt (op 
z’n Engels). De letters AP staan voor Agence 
Postale = postagentschap. 
Op 15-07-2007 zijn de eilanden Saint-Barthé-
lemy (977) en Saint-Martin (978) afgeschei-
den van Guadeloupe. 

Guyana (973)
De hoofdstad van Guyana is Cayenne (afb.7). 
Veel stroken komen echter uit Kourou, be-
kend als lanceerinstallatie van de Europese 
Ariane raketten. Op de strook uit Kourou 
(afb.8) is de tekst als gevolg van een ken-
nelijke processorstoring wat ontregeld: De 
H van heure (= uur) is naar links verschoven 
(geen uuraanduiding) en op de plaats van de 
H staat nu de D van document, die een regel 
lager hoort te staan.

Indische Oceaan
Na de stroken te hebben gevonden die met 
971, 972 en 973 beginnen, moeten we de 
Atlantische Oceaan oversteken, naar de 
Indische Oceaan. Daar vinden we stroken 
beginnend met 974. We arriveren op het 
eiland Réunion.

Réunion (974)
Réunion is een vulkanisch eiland, ongeveer 
750 km ten oosten van Madagascar in de 
Indische Oceaan. Na de ontdekking in 1513 

afb.1: departement 75

afb.4: nog maar één code

afb.7: CAYENNE

afb.2: POINTE-A-PITRE

afb.5: FORT DE FRANCE

afb.8: KOUROU

afb.3: POINT A PITRE

afb.6: SCHOELCHER TRVIL AP

afb.9: code 97907
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is het een smeltkroes van nationaliteiten en 
culturen geworden. Sinds 1642 hoort het bij 
Frankrijk. De INSEE-code op alle stroken in 
mijn verzameling begint met 974, behalve 
St. Louis. De eerste drie cijfers op die strook 
zijn 979 (afb.9). 
De strook van St Pierre is interessant 
(afb.10). St. Pierre is zo’n algemene naam 
voor een stad in Frankrijk, dat hij met verschil-
lende INSEE-codes voorkomt. Alleen door de 
INSEE-code 97416 is duidelijk dat de strook 
van 30 04 90 afkomstig is van St. Pierre in 
Réunion. Bijna 20 jaar later wordt de naam 
Reunion toegevoegd op de strook (afb.11).

Canada
Maar… de naam Saint Pierre kwam weer 
onder mijn aandacht bij een strook van 
20/03/13. Ik keek er bijna overheen, dat de 
eerste drie cijfers niet 974 waren, zoals op 
Saint Pierre / Réunion, maar 975 (afb.12). 
Dit leidde tot weer een reis half over de 
 wereld, die eindigde voor de kust van 
Newfoundland (Canada). Daar liggen twee 
piepkleine eilandjes, genaamd:

Saint Pierre et Miquelon (975)
Nu ik een strook van het eilandje St. Pierre in 
mijn verzameling had, wilde ik er ook eentje 

van het andere eiland, Miquelon. Dus schreef 
ik een brief aan de post aldaar, voegde een 
munt van €2.00 bij en vroeg om toezen-
ding van enkele stroken met lage waarden. 
In zijn antwoord van 5 juni 2013 zond de 
postbeambte mij vier verschillende stroken 
toe met een handgeschreven aantekening 
in het Frans: ‘Deze vier stroken zijn de enige 
beschikbare op Miquelon’ (afb.13). 

De eerste strook is een Lettre Prioritaire 
(afb.14a), de tweede een aangetekende 
(vandaar de R van Recommandé) (afb.14b), 
de derde is een aangetekende met toevoe-
ging AR = Avis de Réception = Bewijs van 
ontvangst (afb.14c). De vierde strook is een 
Lettre Verte (= groene brief) (afb.14d). Dit 
betreft een lager tarief maar een langere 

bezorgtijd omdat gebruik wordt gemaakt 
van milieuvriendelijke vormen van vervoer 
(bijvoorbeeld geen vliegtuig). 

Stroken van overzeese gebiedsdelen 
met departementsnummer 98

Mayotte (Comoren) (985)
Mayotte en drie andere kleine eilanden zijn 
deel van de archipel der Comoren ten noord-
westen van Madagascar. In 1842 verkocht 
de koning van Madagascar de Comoren aan 
Frankrijk. Toen de eilandengroep in 1975 onaf-
hankelijk werd, besloot het volk van Mayotte 
toch bij Frankrijk te blijven als overzees 
gebiedsdeel. Op 31 maart 2011 kreeg Mayotte 
de status van een overzees département.
De hoofdstad is Mamoudzou (afb.15). 

De laatste overzeese gebieden binnen  
de Franse invloedssfeer

Nieuw Caledonië (983)
Deze groep eilanden ligt in de Grote Oceaan, 
1200 km ten oosten van Australië. Frankrijk 
verwierf Nieuw-Caledonië in 1853. Tussen 
1864 en 1897 werd het gebruikt als gevange-
niskamp voor 21.000 veroordeelde Franse cri-
minelen. Het is nu een overzees gebiedsdeel 

afb.10: ST PIERRE

afb.14a: Lettre Prioritaire

afb.14c: aangetekende brief met bewijs van ontvangst

afb.11: SAINT PIERRE / REUNION afb.12: SAINT PIERRE

afb.14b: aangetekende brief

afb.14d: groene brief

afb.15: MAMOUDZOU

afb.13: antwoord van de postbeambte
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met een speciale status. In de komende jaren 
moeten de inwoners van Nieuw-Caledonië 
beslissen over al dan niet onafhankelijkheid. 
Nieuw-Caledonië (NLLE CALEDONIE; NLLE = 
nouvelle = nieuw) heeft een eigen afbeelding 
op de stroken, maar wel de machineopdruk 
REPUBLIQUE FRANÇAISE (afb.16). De nati-
onale munteenheid is de Pacific Franc, die in 
een vaste verhouding tot de € staat. 1 € komt 
overeen met 120 CFP. 
In 2008 werd een nieuwe afbeelding gebruikt 
met een zwarte opdruk (afb.17) en sinds 
2011 wit papier met dezelfde zwarte opdruk 
(afb.18). De opdruk RF geeft blijk van de 
verbinding met het moederland: RF betekent 
REPUBLIQUE FRANÇAISE. Let er op dat op 
alle stroken de INSEE-code begint met 983.
 
Frans Polynesië (985)
Frans Polynesië bestaat uit ongeveer 
130  eilanden, verspreid in de Grote Oceaan 
over zo’n 2.500.000 vierkante kilometer zee. 
Het grootste en meest bevolkte eiland is Tahiti. 
Net als Nieuw-Caledonië gebruikt Frans 

 Poly nesië stroken met een eigen afbeelding 
en  met de naam POLYNESIE FRANÇAISE. Op 
de TEST-strook (afb.19) staan de voorgedruk-
te letters RF voor REPUBLIQUE FRANÇAISE. 
De munteenheid is de CFP-franc, niet de euro 
(afb.20).

Terug naar Frankrijk, waar we tenslotte 
aandacht besteden aan de situatie van 
Andorra en Monaco

Andorra (66)
Andorra ligt aan de zuidgrens van Frankrijk, 
in de Pyreneën. De Post in Frans Andorra 
gebruikt dezelfde stroken als die in Frank-
rijk. Ze hebben departementsnummer 66, 
hetgeen staat voor het Franse département 
Pyrénées-Orientales (= Oostelijke Pyreneën). 
Let er echter op dat op de strook (afb.21) de 
naam niet REPUBLIQUE FRANÇAISE is, maar 
PRINCIPAT D’ANDORRA. Het staatje wordt 
bestuurd in een soort co-presidentschap met 
de Franse president.  
 

Monaco (06)
Aanvankelijk gebruikte Monaco net als Andorra 
de Franse loketstroken, maar dan met de 
opdruk PRINCIPAUTE DE MONACO (afb.22).
Opmerkelijk is dat stroken van Monaco het 
departementsnummer 98 voeren, als ware het 
een overzees gebiedsdeel, terwijl het nummer 
06927 rechts onderaan de strook verwijst naar 
département 06 (Alpes-Maritimes). 
In 1995 introduceerde Monaco stroken met 
een eigen ontwerp en de naam PRINCIPAUTE 
DE MONACO (afb.23a+b). Monaco wordt 
momenteel geregeerd door Prins Albert II. Het 
staatje heeft geen eigen munteenheid. Het 
heeft altijd de Franse franc gebruikt en sinds 
1 januari 2002 de euro. 
Met deze stroken komt de wereldreis langs 
Franse overzeese gebieden ten einde. Voor 
een loketstrokenverzamelaar is het als een 
21e-eeuwse ontdekkingsreis om achter de 
bijzonderheden te komen van de stroken en de 
INSEE-codes van die ver weg gelegen streken. 
Dat maakt het verzamelen ervan bijzonder 
interessant. 

afb.16: REPUBLIQUE FRANÇAISE

afb.19: teststrook

afb.22: Franse loketstrook

afb.17: nieuwe afbeelding

afb.20: CFP-waarde

avb.23a+b: PRINCIPAUTE DE MONACO

afb.18: wit papier

afb.21: PRINCIPAT D’ANDORRA
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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

Je hebt vast wel eens 
gehoord van Rembrandt 

van Rijn. Hij is een van onze 
beroemdste schilders en 
leefde in de 17e eeuw. Mis-
schien heb je zelfs wel zijn 
schilderij “De anatomische 
les van Dr. Nicolaes Tulp” 
gezien in het Mauritshuis in 

Den Haag. Op het schilderij 
zie je een groep mannen in 
het zwart gekleed. Het zijn 
dokters, die men in die tijd 
chirurgijnen noemden. Zij 
zijn verzameld rond een dood 
lichaam. Een van de mannen 
is dokter Nicolas Tulp. Hij laat 
de andere mannen zien hoe 

een menselijk lichaam eruit 
ziet als je het opensnijdt. Een 
maal per jaar mochten de 
Amsterdamse chirurgijnen 
zoiets doen. Het lichaam 
moest van een  crimineel 
zijn die de doodstraf had 
gekregen. Het lichaam op het 
schilderij is van Aris Kindt. 

Hij was 41. Op de dag dat 
deze les plaatsvond, was hij 
opgehangen voor diefstal.

Een schilderij met een verhaal
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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.

De vakantie is voorbij 
en het wordt weer tijd 

om aan je verzameling te 
werken. Als je hem wilt ten-
toonstellen kan dat tijdens 
de 31ste Dag van de Jeugd-
filatelie. Die wordt in 2016 
gehouden in Apeldoorn. 
Er zullen speciale activi-
teiten zijn in samenwerking 
met de Apenheul. 
Noteer maar vast in je 
agenda: 8 en 9 April 2016, 
Duivensportcentrum, 
Prinses Beatrixlaan 240, 
Apeldoorn.

De Zwitserse post gaf twee postzegels 
uit voor een wonderlijk dier. Op de 

zegels zie je een Marsupilami. Deze die-
ren heb je in verschillende kleuren, maar 
de bekendste is de gele met zwarte 
vlekken en een zwarte neus. Ze kunnen 

eem meter groot worden en hebben een 
staart van zo’n acht meter, waar ze heel 
handig mee zijn. Ze zijn berucht om hun 
woedeuitbarstingen, waarhij de haren 
rechtop gaan staan. Je moet dan oppas-
sen voor de grote kracht in zijn staart en 

armen. Dit aparte dier bestaat niet echt, 
maar is bedacht door de stripmaker 
Franquin, die het dier voor het eerst liet 
verschijnen in een Robbedoes strip in 
1952.

Dag van de 
Jeugdfilatelie 
in Apeldoorn

Een wonderlijk dier

T ijdens de Olympische Spelen van 2012 
waren de ogen gericht op de atleet Oscar 

Pistorius. De hardloper mocht vanwege zijn 
handicap eigenlijk niet meedoen, maar kreeg 
toch het voordeel van de twijfel. De “Blade 
runner”, zoals hij werd genoemd vanwege zijn 
kunstbenen, haalde geen medailles, maar ie-
dereen had bewondering voor zijn prestatie. 
In Zuid-Afrika, waar hij vandaan komt, was 
hij een held tot hij zijn vriendin doodschoot. 
Het is onduidelijk of het een ongeluk was of 
moord, maar hij werd wel veroordeeld. Het is 
jammer dat het zo gelopen is, want Pistorius 
was een voorbeeld voor veel gehandicapte 
sporters. Hij liet zien dat je met een handicap 
toch heel veel kunt bereiken. De Duitse post 
gaf een serie postzegels uit om aandacht te 
vragen voor sporters met een handicap. Op 
de zegels zien we sporters die rolstoeltennis 
spelen, hardlopers met kunstbenen en een 
skiër met aangepaste ski’s.

Blade Runner 

www.stampkids.nl
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Zijn er bepaalde onderwerpen 
waarover jullie graag lezen? 
Als jullie het ons laten weten, 
kunnen we daar rekening mee 
houden. Jullie zijn onze klanten 
per slot van rekening en de 
klant is koning, niet waar?
Een filatelistische groet van

Jeffrey Groeneveld

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

Ga jij graag varen? Met een rondvaartboot, 
een veerboot, een zeilboot, roeiboot of een 
kano? Er zijn heel wat vaartuigen waar je voor 
je plezier mee het water op kunt. Ik weet ook, 
dat er veel kinderen graag postzegels verza-
melen over schepen. 

Hoog uit de mast
Dit is een prachtige 
zegel omdat je kan kijken 
vanuit de mast. Dood-
eng, dat wel. Zo hoog 
moet je mij niet laten 
klimmen. Maar het kan 
nodig zijn, want als er 
in een wedstrijd iets in 
de mast verkeerd zit, 
moet de lichtmatroos 
omhoog. Deze zegel 
beeldt de America’s Cup 
uit, een zeilwedstrijd die 
al 35 keer is gevaren. 
In 2017 komt er weer een.

Tall Ships’ Race
Alweer een zeilwedstrijd, 
deze keer door zoge-

naamde tall ships. Bijzonder aan deze race is dat 
de helft van de bemanning tussen de 15 en 25 jaar 
moet zijn. Wil je mee? Schrijf je in! Het gaat om 
de grootste zeilschepen ter wereld, dat zie je ook 
wel. Afgelopen zomer waren er weer races, en 
 natuurlijk 
kon je de 
schepen 
bewonderen 
tijdens Sail 
Amsterdam 
toen ze daar 
in de haven 
lagen.

Waarom heeft Hongarije een 
post zegel uitgegeven met een 

basketbalschoen en een schoen met 
een hoge hak? Het was vanwege het 
Europese Kampioenschap Vrouwen-
basketbal. Het werd van 11 tot 28 juni 

gehouden in vijf Hongaarse en drie 
Roemeense steden. Er deden twintig 
landen aan mee. Nederland was daar 
helaas niet bij. Dat is waarschijnlijk 
ook de reden dat er in Nederland wei-
nig aandacht voor het kampioenschap 

was. In de finale streden de teams 
van Servië en Frankrijk om de eerste 
plaats. Servië won de wedstrijd. De 
schoenen op de postzegel symbolise-
ren volgens de ontwerper de verschei-
denheid van de sporters.

Hoge hakken

De bijen hebben het moeilijk. Ze worden van alle kanten 
bedreigd onder andere door gif dat de mens op bloemen en 

planten spuit. Een ander gevaar is de varroamijt. Die  plant zich 
voort op de eitjes van honingbijen, die dan niet meer uitkomen. 
Daardoor komen er steeds minder bijen. Dat is iets om je zorgen 
over te maken. Bijen zorgen er namelijk voor dat veel planten 
vruchten krijgen door van de ene bloem naar de andere te vlie-
gen. Maar er is goed nieuws. Er is een Nederlandse bijenhouder 
die het gelukt is om bijen te kweken die beter in staat zijn om de 
varroamijt op te ruimen. Dit is een goede stap in de richting van 
het behoud van de bijen. De bijenhouder wijst er wel op dat er nog 
veel moet gebeuren voordat de bijen echt veilig zijn. 

Goed nieuws voor bijen!

Ontspannen cruisen 
Als je nou de hele dag niks wil doen op je vakan-
tie, en toch wat wil zien, dan schijnt dit fantas-
tisch te zijn. Je kunt de hele dag in het zwembad 
hangen, films kijken, je buikje vol eten, knutselen, 
gamen en noem maar op. Lijkt dit jou wel wat?

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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Heb jij dit wel eens gedaan?
Roeien is een leuke sport, en je kan het overal 
doen. Waar maar water is in Nederland worden 
kano’s en roeibootjes verhuurd. Het is helemaal 
niet moeilijk om te doen en als je bootje niet al te 
wiebelig is kan je tussendoor ook nog van elkaar 
de roeiriemen overnemen. Voordat je lamme 
armen krijgt, bedoel ik.

Oorlogsbodem 
Dit is de andere kant 
van de scheepvaart: een 
groot oorlogsschip. Zie je 
de kanonnen aan boord? 
Het is een mijnenveger. 
Dat betekent dat hij drij-
vende mijnen uit de zee 
opvist zonder dat ze ont-
ploffen. Gevaarlijk werkje, 
maar wel belangrijk.

Onderzeeboot
Je kunt je wel voorstellen hoe krap het is om op 
een onderzeeër te werken. Je moet voortdurend 
bukken en door luiken stappen. De bemanning 
went daar aan, natuurlijk. Maar als ik eens een 
keertje een rondleiding op een onderzeeboot krijg, 
knal ik nog al eens tegen een uitstekend randje.

Een oorlogsschip uit de Romeinse tijd
In de tijd dat de Romeinen en de Grieken op 

zee oorlog voerden, hadden 
ze roeiers die de schepen 
voortstuwden. Wat een werk! 
Zo’n schip heet een trireem, 
en het was de bedoeling om 
een tegenstander te rammen, 
dat zie je wel aan de voorkant. 
Daar zie je de ramsteven, die 
was eerst van hout en later 
van ijzer.

Wist je dat…
...er in veel rivieren stuwdammen worden aan-
gelegd? Op die manier ontstaat een kunst matig 
meer. Er is dan water genoeg om de velden te 
bevloeien. En er kunnen ook vissen worden 
uitgezet. Ook de watersport profiteert van het 
nieuwe meer. Moderne dammen hebben ook 
nog de mogelijkheid om elektrische stroom 
te maken. Dat doen ze in turbines waardoor 
een deel van het water naar beneden stroomt. 
Allemaal mooi natuurlijk, maar er zijn ook na-
delen. Een deel van het land achter de dam zal 
onder water komen te staan, waardoor huizen 
en landbouwgrond verloren gaan. En vissen die 
normaal de rivier opzwemmen om zich daar 
voort te planten, zoals de zalm, komen voor een 
muur van beton en kunnen niet meer verder. 

Toon Oomens

Containerschip
Ben je wel eens op 
Maasvlakte 2 geweest? 
Daar vind je container-
schepen die wel 19.000 
containers kunnen 
vervoeren. Dat zijn dan 
meteen de allergrootste 
van de wereld en gelukkig is de haven van Maas-
vlakte 2 diep en groot genoeg om deze schepen te 
kunnen ontvangen. Ga daar eens kijken, je kan daar 
een rondvaart doen en op het strand naar fossielen 
zoeken. Maar dat is weer een ander onderwerp.
Heb je zin om ook schepen te gaan verzamelen? 
Dan heb je geluk, want heel veel landen geven 
scheepvaartzegels uit. Daar valt nog een boel aan 
te ontdekken, want het vraagt veel filatelistisch 
zoekwerk om te achterhalen wat er afgebeeld 
wordt. Succes er mee!

 

B ij een verzameling 
horen meer dan alleen 

postzegels. Er kunnen ook 
allerlei stempels en bijzon-
dere uitgaven bij gedaan 
worden. Dat noemen we 
Filatelistische elementen. 

Met deze enveloppe is iets 
merkwaardigs aan de hand. 
Valt het jou ook op? Het is 
een luchtpostenveloppe 
(heel licht papier) en er staat 
met potlood op geschreven 
“zeepost”. Wat ik nu wil 

onderzoeken is, of deze 
enveloppe met de boot is 
gegaan of per vliegtuig.
En voor hoeveel geld? 
40 cent + 10 cent, in 1948. 
Als dat geen filatelie is!

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen
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Charlotte Dumas
14 september • Wanneer we het over een portret-
fotograaf hebben, denken we direct aan het portret-
teren van mensen. Zo niet bij Charlotte Dumas 
(1977). Zij portretteert dieren. Bij gelegenheid van 
een grote overzichtstentoonstelling van haar werk 
in Tilburg geeft PostNL een velletje uit met 10 ver-
schillende postzegels in de waarde 1, binnenland. 
Het vel werd ontworpen door Tessa van der Waals 
(1960).
De zegels werden gedrukt bij Cartor Security Prin-
ting, Frankrijk, in een oplage van 171.000 velletjes.

Grenzeloos Nederland
In de reeks Grenzeloos Nederland is thans de 
Verenigde Staten aan de beurt. Zoals gebruikelijk, 
staan de handelsbetrekkingen centraal. Heel toepas-
selijk werden de drie velletjes ontworpen door een 
Nederlands-Amerikaans duo: Ryan Pescatore Frisk en 
Catelijne van Middelkoop. De zes zegels per vel heb-
ben de waarde 1, wereld.
De velletje staan in het teken van popcultuur, taal en 
architectuur. Het zijn bij ieder velletje dezelfde zes 
zegels, maar in een andere schikking en met andere 
velrandteksten.
De velletjes werden gedrukt bij Cartor Security 
Printing in Frankrijk in een oplage van 140.000 (pop-
cultuur) en 16.000 voor de beide andere velletjes.
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r zijn er 2 perioden te 
onderscheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

In deze periode wordt de censuur 
uitgeoefend door het Oberkom-
mando der Wehrmacht (OKW). 
2e periode: van begin 1944 tot het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
In deze periode wordt de censuur 
uitgeoefend door de Geheime 
Staats polizei (Gestapo). 

De uitvoering
Officieel start de censuur van het 
postverkeer in september 1939. 
Berlijn en Königsberg zijn de eerste 
maanden van de Tweede Wereld-
oorlog de enige ABP’s. Na enige 
maanden starten ook andere ABP’s. 
ABP Berlijn heeft de lettercode b.
In aanvang omvat het alle civiele 
post van en naar het Duitse Rijk, 
met uitzondering van Oost-Pruis-
sen. Dit blijft gelden voor alle post 
met betrekking tot octrooien, het 
rechtswezen en partituren. Deze 
worden door (censuur)-specialisten 
(Spezialprüfer) onderzocht.
Door de start van andere censuur-
instellingen beperken de civiele 
activiteiten vanaf begin 1940 zich 
globaal tot het postverkeer tussen 
Duitsland (das Inland) en;
• Scandinavische landen
• Azie; China en Japan tot januari 

1942, Nederlands-Indië (via Sibe-
rië–Japan) tot mei 1940, en naar 
Iran tot september 1941

• USA en Canada (via Siberië–Ja-
pan) tot 19 november 1941 

• Midden – en Zuid-Amerika (via 
Siberië–Japan) tot 19 november 
1941. Daarna andere routes. Voor 
de meeste Midden – en Zuid-
Amerikaanse landen gaat het 
postverkeer tot het einde van de 
2e Wereldoorlog gewoon door

• Voor een deel het luchtpostver-
keer met Spanje, Portugal, Zwit-
serland en tussen Zwitserland en 
Engeland

Door de zware bombardementen 
op Berlijn in 1944 wordt de ABP be-

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

E
ABP Berlijn

schadigd. Het deel van de censuur 
wat betrekking heeft op krijgsge-
vangenen en geïnterneerden wordt 
verplaatst naar Hof. Dit valt buiten 
de scoop van dit artikel.
 
De kenmerken
Het betreffen hier de meest 
algemene kenmerken. De zeer 
specifieke kenmerken, welke in 
‘Landsmann’ als categorie F (“= ca. 
5 oder weniger bekannt, ab Euro 
40”) aangeduid worden, zijn niet 
meegenomen.
De volgende algemene kenmerken 
komen voor bij ABP Berlijn:
1. censuur sluitstroken
2. censuurstempels
3. censorkenmerken: stempel of 
handmatig

1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toegepast 
vanaf september 1939. De volgende 
8 types kunnen worden onder-
scheiden:
1. Rolstrook met tekst: ‘Zur Devisen-

überwachung zollamtlich geöf-
fnet’ in rechthoekig kader, links 
en rechts naast kader getand. 

2. Strook waarop ‘Geprüft’ en cirkel 
van circa 35 mm diameter met 
het staatswapen (adelaar op 
lauwerkrans waarin het haken-
kruis) en omrand door de tekst 
‘Obercommando der Wehrmacht’. 
Twee varianten:

a. strook met grootte 120 x 40 mm 
met vouwlijnen

b. strook van 140 x 40 mm, zonder 
vouwlijnen

3. Strook waarop ‘Geöffnet’ en 
cirkel als onder 2 en lettercode 
b. De strook heeft de afmeting 
140 x 40 mm.

4. Rolstrook van 30 mm breed, 
waarop afwisselend ‘Geöffnet’ en 
de cirkel (diameter 25 mm) zoals 
genoemd onder 2.

a. zonder lettercode b
b met lettercode b
5. Rolstrook van 40 mm breed, 

waarop afwisselend ‘Geöffnet’ (in 
Gotisch schrift) en de cirkel zoals 
genoemd onder 2, met lettercode 

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 3
b. Verschil is er in de hoogte van 
de adelaar ten opzichte van de 
tekst.

6. Rolstrook van 30 mm breed, als 
onder 4, waarbij binnen de cirkel 
de tekst  ‘Zensurstelle’ en letter-
code b.  

7. Machinaal aangebrachte strook, 
bruin, 20 mm breed, welke is 
voorzien van diagonale of verti-
cale ribbels.

8. Neutrale stroken papier, variërend 
in breedte en kleur, zonder tekst.

Een aantal stroken zijn ook gebruikt 
in andere ABP’s. Het betreft: ABP 
München de stroken 1, 2a, 2b en 4a, 
ABP Frankfurt de stroken 1 en 2a, 
ABP Wenen de strook 4a en in ABP 
Königsberg de strook 2b. 
De juiste ABP kan in de regel vast-
gesteld worden op grond van het 
land van herkomst of bestemming 
van het poststuk, censuurstempels 
en/of censorkenmerken. (afb 1)
 
2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in gebruik 
vanaf februari 1940 en deze zijn 
specifiek voor ABP Berlijn gebruikt. 
De volgende typen komen voor:
a. Handstempels. De cirkel waarin 

het staatswapen (adelaar op 
lauwerkrans waarin het haken-
kruis) en omrand door een van de 
volgende teksten:

1. ‘Obercommando der Wehrmacht 
Briefstempel – geöffnet’

2. ‘Obercommando der Wehrmacht 
Briefstempel – geöffnet’ met ~

3. ‘Obercommando der Wehrmacht 
Briefstempel – geöffnet’ met ~ 
en b

4. ‘Obercommando der Wehrmacht 
Briefstempel’

5. ‘Obercommando der Wehrmacht 
Briefstempel’ met ~

6. ‘Obercommando der Wehrmacht 
Briefstempel’ met ~ en b

7. ‘Auslandsbriefprüfstelle Berlin – 
Briefstempel’

8. ‘Obercommando der Wehrmacht b 
geprüft b’

9. ‘Obercommando der Wehrmacht b 
geprüft b’ met ~

10. ‘Obercommando der Wehrmacht 
b geprüft b’ met T boven de 
adelaar

11. ‘Zensurstelle b geprüft b’
12. ‘Zensurstelle b geprüft b’ met ~
 Daarnaast nog de cirkel waarin A 

b (= stempel a13). Dit stempel is 
ook als doorloopstempel gebruikt; 
zie d.

 De stempels 1 t/m 12 zijn rood, in 
zeldzame gevallen blauw of zwart. 
Stempel 13 is blauw, violet of 
zwart. (afb 2) 

b. Machinale censuurstempels in 
4 typen:

 1. doorgetrokken lijnen waartus-
sen de cirkel als genoemd in a5

 2. onderbroken lijnen waartussen 
de cirkel als genoemd in a5

Afb 1. censuurstroken, resp. 1, 2b, 3, 4b, 5 en 6, van ABP Berlijn

Afb 2. censuurstempels, resp 2, 4, 7, 9, 12 en 13, van ABP Berlin

Afb 3. machinale 
censuurstempel b1 
van ABP Berlin

Afb 4. machinestempels 1 en 2, zoals toegepast op sluitstrook 7 van ABP Berlijn
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 3. onderbroken lijnen waartussen 
de cirkel als genoemd in a8

 4. als 3, met in de cirkel ‘Brief-
stempel’ in plaats van ‘geprüft’

 De stempels zijn rood. (afb 3)

c. Machinestempel op de sluit-
strook 7. Hier twee verschillen:

1. een opeenvolgend patroon 
in rood van: – adelaar-O K W-
adelaar-’GEÖFFNET’ – enzovoort. 
Onder ‘GEÖFFNET’ staat de b

2. als 1. Met ‘Zensurstelle’ in plaats 
van ‘OKW’

 Stempel c1 is rood, lila, violet of 
groen; stempel c2 is rood. (afb 4)

d. Doorloop handstempels. Dit zijn 
cirkels waarin de letter A met de 
lettercode b. 

 Er zijn variaties in de diameter 
van de cirkel, de plaats van A b 
binnen de cirkel en in het let-
tertype. Verder worden ook de 
stempels genoemd onder 2a2 

en 2a9 als doorloopstempels 
gebruikt. De stempels zijn rood, 
blauw, zwart of violet.

e. Machinale doorloop hand-
stempels. Doorgetrokken lijnen 
met daartussen cirkels waarin 
A b. De kleur is zwart.

Afb 5. brief van Duitsland naar Nederland, verzonden op 11 september 1939. Op de achterzijde de sluitstrook 1

Afb 6. brief van Nederland naar USA, verzonden op 4 december 1940. Op de achterzijde sluitstrook type 2b en censuurstempel a5. Op de voorzijde linksonder censorstempel C 
en linksonder en rechtsonder een censorhandschrift

Afb 7. brief van Duitsland naar Zweden, verzonden op 16 april 1941. Aan de linkerzijde gesloten met strook 3 en voorzien van stempel a6. Op de voorzijde linksboven, 
linksonder en rechtsonder censorhandschriften
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3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Censorstempels zijn in gebruik 
vanaf oktober 1939. ‘Landsmann’ 
noemt 9 verschillende stempels. 
Hiervan is de hoofdletter C in cirkel 
de meest algemene en komt voor 
in de kleuren blauw, lilarood, rood, 
violet of zwart. 
3 tot 6-tallige getallen komen voor 
op aangetekende en transitpost. 
Daarnaast komen nog Romeinse 

Afb 8. brief van Duitsland naar Zweden, verzonden op 9 januari 1941. Aan de linkerzijde sluitstrook 4a en censuurstempel b1. Voorzijde censorstempel C en linksonder, 
linksboven en rechtsonder censorhandschriften

Afb 9. brief (octrooi) van Zwitserland naar Nederland, verzonden op 4 september 1941. Op de achterzijde sluitstrook type 4b en censuurstempel a7. Op de voorzijde 
linksboven en linksonder censorhandschriften. Omdat dit een octrooibrief is, wordt deze in ABP Berlijn gecensureerd in plaats van in Frankfurt. De censorstempels 
279, 295 (2x) en 296 zijn van ABP Frankfurt. Daarna doorgestuurd naar ABP Berlijn!

Afb 10. brief van Zweden naar Liechtenstein, verzonden op 25 februari 1944. Aan de bovenzijde de sluitstrook 8 en op de achterzijde sluitstrook 5 en censuurstempel a9. 
Op de voorzijde linksboven en rechtsonder censorhandschriften. 

getallen en datumstempels voor.
Handgeschreven censorkenmerken 
komen vanaf februari 1940 voor in 
17 verschillende vormen. Het betref-
fen meestal getallen en of letters, al 
dan niet gescheiden door het /-te-
ken. De kenmerken zijn vaak terug 
te voeren tot de functie of rang van 
de censor binnen de censuurinstel-
ling, of duidt op aangetekende of 
transitpost.
Van de censoren zijn 2 rangen 

bekend, de normalen Prüfer en de 
Spezialprüfer. 
Chemische censuur (penseelstre-
ken in lichte kleur; dit ter controle 
van tekst geschreven met onzicht-
bare inkt) komt bij ABP Berlijn 
weinig voor.

De aard en de waarde van 
censuurstukken
Het aantal gecensureerde poststuk-
ken in ABP Berlijn is bijzonder groot. 

De meest algemene stroken zijn 2a, 
2b, 4, 5 en 7 (diagonaal geribbeld) 
en van de stempels zijn 2, 5, 8 en 9 
het meest algemeen. De beginpe-
riode en de laatste maanden van 
de Tweede Wereldoorlog zijn qua 
datum interessant. De stroken en 
stempels met ‘Zensurstelle’ gebruikt 
in de laatste maanden, zijn vrij 
schaars.
De censorhandschriften zijn heel 
algemeen, de censorstempels wat 
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minder. Bijzonder te vermelden zijn 
nog de Spezialprufer in ABP Berlijn. 
De waarde van een censuurstuk 
met censuurkenmerken van ABP 
Berlijn ligt in het algemeen vrij 
laag. Dit komt door de al genoemde 
grote aantallen en het brede gebied 
van censuuruitoefening. Brieven 
gecensureerd in de eerste of in de 
laatste maanden van de Tweede 
Wereldoorlog zijn in het algemeen 
hoger in waarde.

Bronnen
• AGZ (Arbeitsgemeinschaft Zensurpost e.V.) Rundbriefe
• American Philatelic Congress Book 54, 1988 p 71-86. (Mw Josepha von Koskull,  

censor in ABP Berlijn; haar verhaal staat op internet: www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/
josepha-von-koskull-briefzensur-während-des-zweiten-weltkriegs)

• Horst Landsmann. Die Zensur von Zivilpost in Deutschland im 2. Weltkrieg. Ein Katalog 
der im 2. Weltkrieg von den Auslandsbriefprüfstellen und anderen Zensurstellen in Deut-
schland und den besetzten Gebieten auf Zivilpost verwendeten Zensurvermerke (2008)

• Karl Heinz Riemer. Die Überwachung des Auslandsbriefverkehrs während des II 
Welt krieges durch deutsche Dienststellen, Handbuch und Katalog, 2. unveränderter 
Nachdruck 2004

• K.K. Wolter. Die Postzensur. Handbuch und Katalog (1965)

Afb 14. brief van Noorwegen naar Duitsland, verzonden op 
4  december 1943. Op de voorzijde het censuur doorloopstempel d

Voorbeeldbrieven
De afgebeelde voorbeeldbrieven 
zijn gecensureerd in Berlijn en 
bevatten de belangrijkste censuur-
kenmerken. Per brief wordt dit 
gespecificeerd. (afb 5-14)

De eerste twee delen van deze 
serie stonden in Filatelie van 
december 2014, en januari en 
juni 2015

Afb 11. aangetekende brief van Zweden naar Duitsland, verzonden op 13 december 1944. Censuurstrook 6 en stempel a11. Op de voorzijde censorstempel 606. 
En Zweedse deviezencontrole; ‘Valutakontroll Postverket’

Afb 12. brief van Duitsland naar Zweden, verzonden op 16 juli 1943. Aan de linker zijkant censuurstrook 7 en censuurstempel c1. Op de voorzijde linksboven, 
linksonder en rechtsonder censorhandschriften

Afb 13. 
ansichtkaart 
van Zweden 
naar Frankrijk, 
verzonden op 
15  december 
1942. Op de 
voorzijde het 
censuurstem-
pel a10 en 
linksboven en 
rechtsonder 
censorhand-
schriften

https://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/josepha-von-koskull-briefzensur-w%c3%a4hrend-des-zweiten-weltkriegs
https://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/josepha-von-koskull-briefzensur-w%c3%a4hrend-des-zweiten-weltkriegs
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samenstelling nederland: John Dehé, johndehe@gmail.com buitenland: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

NEDERLANDSE BLADEN

Variatie uit Italië
Toen mijn zwager dit voorjaar vanuit Italië wat 
vakantiekaartjes naar huis wilde sturen, kreeg 
hij te horen dat hij kon kiezen uit verschillende 
tarieven. Bij het hoogste tarief zou de kaart 
waarschijnlijk (kans van 60%) binnen een week 
bezorgd worden, bij het lagere tarief werd de 
kans dat de kaart Holland zou bereiken geschat 
op 25% procent. Mijn zwager is een zuinig man, 
de postbeambte kreeg gelijk. De kaarten zijn 
nooit gearriveerd. 
Toch geeft Filitalia, het blad van de gelijknamige 
vereniging van postzegels van Italië en gebieden, 
de indruk dat we hier met een serieus (verzamel)
land te maken hebben. Jaargang 18 nummer 2 
bevat onder meer een aantal voorbeelden uit de 
‘back of the book’- collectie van Vincent Prange. 
Italië moet een land zijn met een rijke schakering 
aan dienstzegels, expressezegels, zegels voor 
pakketpost, buizenpost, port (afbeelding), zegels 
met reclame-aanhangsels, etc. Prange: “Italië is 
voor een gewone verzamelaar nog wel te doen, 
maar wie de pakket- en portzegels van Somalia 
compleet wil hebben, moet voor acht pagina’s 
back of the book [uit de Sassone-catalogus] heel 
diep in de buidel tasten.”
In het artikel een aantal fraaie voorbeelden uit 
Pranges collectie, inclusief een ebay-koopje dat 
nog op echtheid getest moet worden. Hij komt 
ook nog met een artikel over een vervalste zegel 
van de Hitler-Mussolini broederschap. Jan de 
Rijke levert ook een bijdrage: hij beschrijft zijn 
ervaringen als verkoper op Ebay. Een grote partij 
ongeregeld bracht nog aardig wat geld op. Jans 
echtgenote had medelijden met de koper: Jan 
had alle leuke dingen er al uit gevist. 
www.filitalia.nl

Rijke oogst
Roelof van der Kamp, eindredacteur van Mari-
anne (Bulletin van de Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars- CFV), kon voor aflevering 185 
beschikken over zoveel materiaal dat enkele ru-
brieken tijdelijk moesten vervallen. De vereniging 
heeft in Edwin Voerman een nieuwe voorzitter, 
die zich uitgebreid presenteert aan de leden en 

hen tegelijk aanspoort het maximale uit hun 
lidmaatschap te halen door de verenigingsbij-
eenkomsten te bezoeken om contact te leggen 
met mede-verzamelaars, nieuw materiaal te 
verwerven of om overtollig eigen materiaal kwijt 
te raken. “Het bezoeken van verenigingsavonden 
kan een geweldige stimulans zijn om weer met 
plezier met de hobby aan de slag te gaan.” Juist.
In een mooi geïllustreerd artikel verkent Voerman 
de (on)mogelijkheden van het verzamelen van 
enkelfrankeringen. Hij doet dat aan de hand van 
een aantal luchtpostzegels die (ook) voor andere 
doelen dan de luchtpost gebruikt werden. Hans 
ten Hengel vertaalde en bewerkte voor Mari-
anne een oud artikel van wijlen Douwe de Vries 
over zegels van het type Blanc (Yvert 107/111). 
Julie Morriën neemt de lezers mee voor een 
filatelistische en toeristische boottocht over de 
Seine. Frankrijk stopt nogal wat geschiedenis in 
zijn postzegels en dat maakt de boottocht door 
Parijs tot een leerzaam uitstapje, waarin zelfs 
een dinosaurus om aandacht vraagt. Voorlopig 
eindigt het verhaal bij boekenstalletjes langs de 
Seine, maar er komt een vervolg.

De achterzijde van Marianne toont ons enkele 
schoonheden uit Polynesië. Machiel van der Vel-
den (‘Eilanden, eilanden, eilanden’) belicht enkele 
van die eilanden (en hun postzegels) en vraagt 
zich aan het eind van zijn artikel verbaasd af 
waarom hij dit mooie gebied niet meer verzamelt. 
www.cfv-marianne.nl

Thematisch, historisch
De redactiecommissie van Grenzenloos, het 
bulletin van de Nederlandse Vereniging voor 
Verenigde Naties en Verenigd Europa Filatelie, 
zal zich met het bestuur gaan inzetten om dit 
prachtige blad onder de aandacht van meer 
mensen te brengen. Die (nieuwe) lezers zullen 
niet teleurgesteld zijn. Het blad ziet er niet alleen 
heel mooi uit, de inhoud is bovendien boeiend 
voor een breed publiek. 
Een kleine greep uit de inhoud. Dick Polvliet 
vervolgt zijn artikel over het voorzitterschap van 
de EU, dat tot 2010 ieder half jaar wisselde. In 
het artikel wordt aandacht geschonken aan de 
besluiten die in recente periodes genomen zijn 
(zoals de toelating van Griekenland tot de Euro-
zone) en de filatelistische aandacht die daaraan 
geschonken werd. Dat Nederland op 1 juli 2004 
het voorzitterschap ging bekleden is vastgelegd 
op het velletje dat in dat jaar verscheen.
Ab Merkx schrijft over Pilzen, de culturele hoofd-
stad van Europa in 2015, samen met het Belgi-
sche Mons. Uiteraard passeert ook het wereldbe-
roemde bier de revue, waarbij de auteur onthult 

dat hij eens na een bezoek aan de brouwerij (en 
het proeflokaal) de arm van zijn echtgenote nodig 
had om ongeschonden het hotel te bereiken. Dick 
Polvliet neemt Mons voor zijn rekening.

De Europazegels van 2015 hebben (oud) 
speelgoed als thema en dat levert een uitbundig 
geïllustreerd artikel op (Ab Merkx), met veel 
nostalgische afbeeldingen. Verder in dit nummer: 
paradijsvogels, poëzie, de Raad van Europa, de Do-
nau en zelfs nog iets over ons eigen Rijksmuseum. 
Thematiek en geschiedenis: een ideale combinatie 
in de filatelie. Een website is in de maak.

IS
Dai Nippon is de ‘Vereniging van speciaalverza-
melaars van de postzegels van Nederlands-Indië 
onder Japanse bezetting en onder het bewind 
van de Republiek Indonesië vóór de soeverei-
niteitsoverdracht’. De vereniging is begonnen 
aan een interessant project: het publiceren van 
‘Information Sheets’ (IS), Engelstalige publicaties 
over allerlei facetten van het verzamelgebied. 
Aflevering 2 bevat o.a. een analyse van een aantal 
stempels (Soerabaja, Soekaboemi, Sekajoe, 
Malang) en opdrukken. Leden van de vereniging 
brengen informatie en stukken aan, reageren op 
de bevindingen van anderen of stellen vragen, 
o.a. over de Weense drukken van Indonesië. Er 
is maar één brief bekend met een Weense druk 
die echt gelopen zou kunnen hebben. Die brief 
heeft een juiste frankering en is afgestempeld 
in de juiste periode. Toch is er iets wat de brief 
verdacht maakt: hij is afgestempeld in Djakarta, 
terwijl verwacht had mogen worden dat dit Djok-
jakarta zou zijn. 

Op Ebay worden regelmatig vervalste zegels aan-
geboden, IS brengt keurig in beeld hoe enkele van 
die vervalsingen te herkennen zijn en legt ook uit 
waarom ze vals zijn: ‘Bali ankers zijn onbekend in 
deze paars-rode kleur, bol opdrukken zijn aange-
bracht in Noord Celebes, echter alleen in oranje 
en rood en niet in zwart. De zegel is afgestempeld 
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in Plered (Java), niet in het marine gebied.’ De 
vereniging heeft een zeer informatieve website: 
www.dainippon.nl

Mooi rood
Frankeermachinestempels (‘roodstempels’) zijn 
vooral bij thematische verzamelaars populair, 
maar worden ook door anderen enthousiast 
verzameld. Het is een mooi en betaalbaar verza-
melgebied dat zich leent voor allerlei vormen van 
specialisatie: op nummer, op machine, op plaats 
of streek, op thema, enz. Er is dus ook een vere-
niging die zich over deze rode rakkers ontfermd 
heeft: Frankeerstempel.nl. 
Middels een Nieuwsbrief worden de leden ge-
informeerd. In de tweede Nieuwsbrief van 2015 
staat onder andere een interessant artikel over 
een ministeriële maatregel uit 1964, waarbij de 
Minister van Binnenlandse Zaken aan Nederland-
se gemeentes meldde dat de bevoegdheid tot 
het versturen van dienststukken vanaf 1 januari 
1966 werd ingetrokken. Het gevolg was dat 
veel gemeentes overschakelden op het gebruik 
van frankeermachines (dat was al vanaf 1958 
mogelijk). Uiteraard waren er ook gemeentes 
die gewoon postzegels plakten. Vanaf 1984 had 
iedere gemeente (behalve Katwoude, maar haar 
post werd op de machine van Monnickendam 
gefrankeerd) een frankeermachine in gebruik. 
Niet lang daarna wonnen allerlei vormen van 
frankering (en verzending) steeds meer terrein. 
De vereniging heeft een mooie website:  
www.frankeerstempel.nl

BUITENLANDSE BLADEN

De Barbaarse Beeldenstormers
Het zou de titel van een Suske en Wiske album 
kunnen zijn, maar helaas is het geen fantasie 
maar realiteit. Hordes IS-strijders zijn in Irak en 
Syrië bezig om al wat mooi is kapot te maken. 
Gelukkig hebben we de foto’s nog, of moeten 
we zeggen gelukkig hebben we de postzegels 
nog. De Duitse Philatelie van juli 2015 laat aan 
de hand van postzegels de fraaie resten zien van 
oude steden als Assur, Ninive, Hatra, Palmyra en 
Bosra. Van Ninive en Hatra weten we inmiddels 
dat veel is vernietigd, terwijl ook voor Palmyra 
wordt gevreesd.

In juni 1945 verschenen in Duitsland de eerste 
na-oorlogse zegels aan de loketten. In de 
Amerikaans-Engelse zone was dit een serie die 
bekend staat als de ‘AM-POST’ uitgifte. Het zijn 
zegels met een redelijk fantasieloos ontwerp: een 
Gotische M van militair en in het midden in een 
cirkel met daar omheen landsnaam en waarde. 
De waarden lopen van 1 pfennig tot 1 mark, de 
kleurkeuze komt in grote lijnen (maar zeker 
niet voor alle waarden) overeen met de tot mei 
van dat jaar gebruikte zegels en er zijn (ook net 
als bij de Hitler-zegels) drie formaten gebruikt. 
Waar de zegels zelf niet fraai zijn, is de serie een 
walhalla voor de speciaalverzamelaar. De zegels 
zijn gedrukt in de VS, Engeland en Duitsland, en 
de verschillende drukken zijn goed te onder-
scheiden aan de hand van kleine verschillen 
in het ontwerp. Het julinummer van de Duitse 
Philatelie bevat het eerste deel van een reeks 
artikelen waarin dieper wordt ingegaan op deze 
emissie. Zo leren we hier dat de Amerikaanse 
druk op drie papiersoorten is verschenen, en dat 
de teksten op de bovenrand van de vellen met 
een typmachine in de oorspronkelijke drukfilm 
zijn aangebracht. De emissie is haastig gedrukt, 
vandaar veel druktoevalligheden zoals dubbel-
drukken en harmonicavouwen. www.bdph.de

Meer oude culturen
Ook de DBZ besteed aandacht aan cultureel 
werelderfgoed. In het nummer 14 van 2015 gaat 
het over de beroemde tempelstad Borobudur die 
200 jaar gelden is ontdekt onder een laag vul-
kanische as. Dit boeddhistische tempelcomplex 
kende zijn glorietijd in de 9e eeuw na Christus. 
100 jaar later was dit al weer voorbij omdat het 
gebied werd opgenomen in het hindoeïstische 
Mataram-rijk. De stad raakte vergeten, werd 
door de vulkaan Merapi met as bedekt en pas 
in 1814 herontdekt door de Engelsman Thomas 
Stamford Raffles. www.d-b-z.de

Wederopbouw
In de Deutsche Briefmarken-Revue van augustus 
het eerste deel van een uitgebreid artikel over de 
700 jaar Marienkirche Lübeck, uitgifte uit 1951. 
De kerk was in 1942 gebombardeerd en geld was 
nodig voor de wederopbouw. Daarnaast was door 
de brand een aantal middeleeuwse schilderin-
gen opgedoken (welke door een oudere lichting 
beeldenstormers waren overgeschilderd) die 
men wilde restaureren. De uitgifte werd daarom 

 

een toeslagserie. Eerst was het een serie van 
4 zegels voorzien van lage toeslag, maar het werd 
uiteindelijk een serie van twee zegels. Dit is ove-
rigens een behoorlijk gezochte serie die in veel 
standaard Duitsland verzamelingen ontbreekt: in 
1951 was de oplage van dit type series begrijpelij-
kerwijs nog laag, en bovendien werd 60% van de 
oplage van 2 miljoen series niet verkocht. 
Het artikel toont naast de proeven van de 
gewone zegels ook een aantal schetsen van hoe 
een en ander er ook uit had kunnen zien.

In de rubriek ‹Markt und Handel› wordt aandacht 
besteed aan een echte Picasso. In een postze-
gelblad vraagt u zich af? Jazeker, het betreft een 
briefkaart die door Pablo in 1918 is verstuurd 
naar een vriend in Parijs welke voor 200 000 
Euro is geveild bij Christoph Gärtner. Op de kaart 
staat links een abstracte tekening die vrijwel 
identiek is aan die op het schilderij ‹huile et 
sable› dat hij later dat jaar maakte.
www.deutsche-briefmarken-revue.de

Zegels uit het land van de donderdraak
De Berner Briefmarken Zeitung is voor de 
Zumstein-catalogus wat de Rundschau is voor de 
Michel: een klein boekje met alle nieuwe Europe-
se uitgiften en een paar goed leesbare artikelen. 
Vaak betreft het gespecialiseerd Zwitserland, 
maar soms ook algemenere 
artikelen. Zo staat er 
in nummer 4-15 
een artikel over 
de uitgiften 
van Bhutan. 
Bhutan 
is een 
koninkrijk in 
de Himalaya 
met rond de 
700.000 inwo-
ners. Door een 
politiek handige 
koning, hebben ze niet 
het akelige noodlot ondergaan van het buurland 
Tibet dat door Chinees communistische beel-
denstormers vakkundig van vrijwel alle cultureel 
erfgoed is ontdaan, maar is het een zelfstandige 
staat gebleven met veel schitterende kloosters. 
Ook de zegels van Bhutan zijn bijzonder (en vaak 
bizar). 3D-zegels, metaalfolie, zegels die met 
een platenspeler kunnen worden afgespeeld… 
Niets is te dol. En het mooie is, de zegels zijn zelfs 
werkelijk daar gebruikt.
www.briefmarken.ch

http://www.dainippon.nl/
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Opgaven voor deze rubriek 
in het november 2015 
(verschijnt 5 november) 
moeten uiterlijk op 4 oktober 
in het bezit zijn van de 
redactie van ‘Filatelie’, 
‘Filatelie’,  Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voorkeur!

Attentie: graag alle 
evenementen in 1x per 
seizoen doorgeven.

Voor opname onder het 
kopje ‘Ruildagen’ moet 
u de volgende gegevens 
vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en 
telefoonnummer en/of email 
adres van de organisator. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden.

Hoewel deze agenda 
met veel zorg wordt 
samengesteld, kan de 
redactie niet garanderen dat 
de genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vinden. 
De redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de 
evenement gegevens. Niet 
alle evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels een 
onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieronder 
vermelde beurzen wordt 
aangeboden. Wij adviseren 
u met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen - eerst 
even met de organisatoren te 
bellen.

TENTOONSTELLINGEN  
EN MANIFESTATIES

5-6 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 
trudy.m.berends@gmail.com 

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, Wer-
tastraat 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 Asi-
an 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 
 Mammoet, 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

5 september:
De Weere. Theresiahuis,  
Vekenweg 2. 13.00-16.00 uur.  
T: 0229-582544
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 10.00-16.00 uur.  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,  12.00-16.00 
uur. T: 078–6814441
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746.

Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5.  
13.15-16.00 uur. Tel: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloemen-
hof 2, 13.00 - 16.00 uur. T: 0162-
432738  ceespijpers@casema.nl  
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur.  
T: 0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.

6 september:
Obdam. De Brink, Dorps -
straat 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:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13,00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl 
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerkstraat 
39, 10.00-13.00 uur. T: 0416 37 99 19.
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.00 uur. 
T: 06-12131128.
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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. 
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.
Zwijndrecht. Nederburgh, Duiven-
voorde 211a, 12.00-15.30 uur.  
T: 078-6103606.

13 september:
Alkmaar (Oudorp).  Wijkcentrum 
“De Oever”, Amstelstraat 1; 
10.00-15.00 uur. www.postzegel-
verenigingnoordholland.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 Hesel-
aan 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 Vogelnest, Boslaan 1, 10 - 16 uur 
T: 0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T:0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint , Prins Frederiklaan 7, 13,00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.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.
Lelystad-Haven. Buurthuis De 
Windhoek, Ringdijk 187, 13.00-
17.00 uur. T: 0320-260001.

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

22 september:
Helmond. De Fonkel, Prins Karel-
straat 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.
Leer-Bingum (Duitsland). 
Dorfgemeinschaftshaus, 
 Ziegeleistr. 15,8.00–14.00 uur. 
T: +4949546346.  
oswald.janssen@t-online.de
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. 
hotterbeekx@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 ‘Ti-
tus Brandsma’, Tweede Oude 
Heselaan 386, 19:00-22:00 uur. 
T: 024-3584332.  
secretaris@noviopost.nl

Museum voor
Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrij-
dag 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 november. Als u ma-
teriaal 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 Nederland over 3D-printing 
(tot 1-10-2015). 

11 oktober: Filatelie café. Lezing 
Rien de Jong ‘De kleur van 
post zegels’. Aanvang 14.00 uur. 
 aanmelden@muscom.nl
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en postzegel is niet gebruikt en een stempel evenmin. (afb. 1) 
Bekijken we de keerzijde, dan zijn er wel vier verschillende stem-
pels aangebracht en juist deze brengen ons op het spoor van 
een interessante en roerige historie van dit arme land. (afb. 2)

Naar paleis
De brief, geschreven in het devanagari-schrift, werd gezonden naar de 
opperbevelhebber Dev Shumsher Jung Bahadur Rana in het Thapatali 
Durbar (paleis) in de hoofdstad Kathmandu. De bestemming Kath-
mandu staat rechts onderaan als Nepal, zoals gebruikelijk in de tijd van 
deze brief. Dev zou zijn vader in 1901 opvolgen als Eerste Minister van 
Nepal en slechts 3 jaar regeren. 

Achterzijde
Het kleine rondstempel (afb.3) is als vertrekstempel normaal voorzien 
van de datum en de plaatsnaam. De datum is handmatig aangebracht 
als 57/2/29 in de Nepalese Bikram Samvat tijdrekening, omgerekend 
naar onze jaartelling is dat eind mei 1900. In het intaglio deel het Shri 
teken tussen zon-en-maan en de letter Hu en Banke. Hu staat voor 
Hulak wat Post betekent en Banke is de plaats van verzending, een stad 
in het uiterste zuiden van Nepal.
Het kleine rondstempel links is het ontvangststempel van Kathmandu. 
(afb 4).De 4 karakters boven in het stempel vormen het woord Nepal 
(voor Kathmandu) en de datum 57/2/29 (B.S.) De brief heeft dus 
8  dagen nodig gehad om op de plaats van bestemming aan te komen. 
Het ovale stempeltje is van de verantwoordelijke ambtenaar in Banke.
Wat ons verder in de tijd terug brengt is het grote sierstempel in het 
midden van de brief. (afb.5).
Maar wat staat erop. Om te beginnen het grote Shri stempel tussen 

E

Een brief met een verborgen geschiedenis
de zon-en-maan tekens. Shri of Sri is een hoffelijke aanspreektitel voor 
mannen en vrouwen.
Dan volgen er 2 regels tekst; op de bovenste staat Naya Muluk en gos 
en daaronder wara 54 sal. Het woord goswara betekent : algemene 
dienst, ook wel hooggerechtshof. (19)54 sal is het jaar waarin het zegel 
gesneden is.

Gurkha oorlog
Maar nu Naya Muluk. Vrij vertaald: het Nieuwe Land. Dit slaat terug 
naar de Gurkha-oorlog, die is gevoerd van 1814 tot 1816 tussen de 
Engelse Oost-Indische Compagnie en de koning van Nepal. Waarom dan 
de Gurkha-oorlog? Wel, eind van de 18e eeuw voerde Gurkha heerser 
Prithvi Narayan Shah een expansie politiek om de tientallen Nepalese 
staatjes onder een gezag te brengen, dat van de koning van Gurkha.
Omdat ook de Britse Oost-Indische Compagnie deze politiek aan-
hing moesten beide instanties wel met elkaar in botsing komen. Een 
ongelijke strijd met veel slachtoffers, die de Gurkha’s wel verliezen 
moesten en ook deden. Niet zonder slag of stoot want ook de Britten 
leden verliezen. Maar toen de Britse opperbevelhebber David Ochter-
lony in de richting van Kathmandu optrok, capituleerden de Gurkha’s 
die onder leiding stonden van Bhimsen Thapa, de eerste minister. Op 
4 maart 1816 kwam het Verdrag van Sugauli tot stand waarin de Britten 
grote delen van Nepal opeisten, zowel in het oosten als in het westen. 
Maar ook in het zuidwesten moest een lange strook grond van de Terai 
worden afgestaan met de steden Kanchanpur, Kailali, Bardya en Banke.
De Britten hebben hun aanvoerder, Ochterlony, met de bouw van een 
monument in Calcutta in 1823 geëerd. (afb. 6). Ook de Nepalezen 
hebben in 1832 een soortgelijke toren opgericht in Kathmandu, door 
Bhimsen Thapa genaamd Dharahara.(afb.7) 

Op het oog een gewone brief in een weliswaar 
ongebruikelijk schrift verzonden naar een 
bijzondere persoon in Nepal. 
door Dick van der Wateren

Afb. 1. Adreszijde van de brief aan Dev Shumsher in devanagari-
schrift. Rechtsonder het woord Nepal, linksonder Naya Muluk

Afb. 2. Keerzijde van de dienstbrief no. 43 met diverse stempels

Afb. 3. Banke (N3) Afb. 4. Nepal (D75)

Afb. 5. Dienststempel van Naya Muluk Goswara Afb. 6. Gedenkmonument voor David Ochterlony in Calcutta, India
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Aardbeving
Deze toren werd door een aardbeving verwoest in 1934, maar weer 
opgebouwd en Bhimsen toren genoemd.  Helaas is op 25 april 2015 
de toren opnieuw verwoest 
met veel doden tot  gevolg. 
Bij de kroning van Birendra 
Dev Shah in 1975 werd een 
zegel uitgegeven waarop 
het nieuwe paleis Thapa-
tali is afgebeeld met op de 
achtergrond de Bhimsen 
toren. (afb. 8)

Opstand
Terug naar de 19e eeuw, want in 1857 breekt een opstand uit in India, 
die wel de eerste opstand tegen het kolonialisme wordt genoemd. 
Ontevredenheid binnen het leger over het gebruik van dierlijke 
vetten (rund en varken), waarmee kogels worden ingesmeerd, wordt 
door Hindoes en Moslims aangegrepen om in opstand te komen. 
Deze opstand wordt de Sepoy Mutiny genoemd. Denkend aan de 
dapperheid van de Gurkha-soldaten tijdens de oorlog van 1814-1816 
doen de Engelsen een beroep op Nepal. De eerste minister, Jang 
Bahadur Rana, biedt die hulp aan en komt met een leger van 8.000 
militairen en herovert Lucknow en Gorakhpur, 2 steden vlakbij de 
grens met Nepal. Als dank voor deze hulp wordt Nepal een correctie 
aangeboden van de grenzen die in 1816 zeer nadelig voor Nepal 
tot stand waren gekomen. Hoewel Jang bepaald niet tevreden was 
moest hij genoegen nemen met wat hem werd aangeboden.
De grenscorrectie betrof noch de gebieden ten oosten, noch die 
ten westen van het huidige Nepal. Slechts de smalle strook land, 
deel uitmakend van de Terai in het zuiden, kwam weer onder Nepa-
lees bestuur, beginnend op 1 november 1860. Het gaat hier om de 
vier bovengenoemde plaatsen Banke, Bardia, Kailali en Kanchanpur, 
samen vormend het Nieuwe Land: Naya Muluk.(afb.9).

Literatuur
“Nepal”  by Parceval Landon, Vol. I and II, Cosmo Publications, (1928) en 1987.

Afb. 9

Afb. 7. De Dharahara toren voor Bhimsen Thapa in Kathmandu

Afb. 8. Thapatali paleis met Bhimsen toren

adat op 28 juli 1914 de Eerste 
Wereldoorlog was uitgebro-
ken en België en Frankrijk in 
oorlog met Duitsland waren 

en Nederland neutraal bleef, leverde 
dat postale problemen op. De verzen-
ding van een brief (bovenste) van de 
steenfabrikanten en fabrieks-schoor-
steenbouwers De Ridder & Co uit Den 
Haag naar Welkenraedt in België was 
niet langer mogelijk. ‘VERZENDING 
GESTAAKT’ geeft het stempel aan en 
in potlood ‘Retour’. Mogelijk deed De 
Ridder zaken met Welkenraedt, dat in 
België op de grens met Duitsland lag, 
maar ondertussen wel door Duitsland 
was bezet. Een directe postverbinding 
van Den Haag naar Welkenraedt was 
er dus niet meer. Dat werd echter 
later dat jaar opgelost door J.L. Cool 
of zijn ‘Nachfolger D. Hardy’, (zie rode 
stempel). Mogelijk was Cool onder-

tussen naar Nederland gevlucht. Cool 
was ‘Commissionaire-Expéditeur 
& Agent en Douane’ in zowel het 
Belgische Welkenraedt als in het 
ernaast gelegen Duitse Herbesthal. 
Welkenraedt en Herbesthal liggen 
namelijk slechts 10 kilometer van de 
Nederlandse grens bij Vaals. Blijkbaar 
was het op dat moment nog goed mo-
gelijk de grens over te steken, want 
De Ridder kreeg vanuit Welkenraedt 
en Herbestal op 12 december 1914 
(aankomststempel op de achterzijde) 
een brief die in Vaals op de post 
was gedaan. Korte tijd later (tussen 
april en september 1915) zouden 
de Duitsers een één meter tachtig 
hoge versperring op de Nederlands-
Belgische grens plaatsen en zou deze 
simpele oplossing heel moeilijk of in 
het geheel niet meer mogelijk zijn. 

Gert Holstege

N

Terug naar 1914
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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a de treinen van de  vorige 
keer, nu de klassieke 
auto’s. In 2000 verscheen 
de zegel met de Citroën 

Traction Avant (afb. 1), letterlijk 
‘voor aangedreven’. Op de kaart ziet 
u de ontwerper ervan, de inge-
nieuze Italiaan Flaminio Bertoni, 
de laatste hand leggen aan zijn 
eerste grote auto-ontwerp, dat hij 
in 1934 geboetseerd had. De kaart 
is ontwaard met het rondstempel 
van het postkantoor Parijs Citroën 
aan de Rue Balard, waar vroeger 
de Citroënfabrieken stonden. Na 
de afbraak van de oude fabrieken 
is het terrein heringericht als het 
modern vormgegeven Park André 
Citroën. Hetzelfde model met de 
zegel uit een verzamelblad (afb. 2), 
zogenoemde ‘collectors’, die de 

Franse Post in oktober 2014 uitgaf 
met verschillende Citroën model-
len die sinds 1919 verschenen 
zijn. Op de auto, de kaart en in het 
speciale 1e dag -stempel staat het 
bedrijfslogo met de dubbele ^, de 
omgekeerde V-vormige vertanding 
van tandwielen, waar Citroën een 
patent op had.
Het tweede ontwerp van Bertoni 
was de 2CV, de ‘lelijke eend’, een 
uitgekleed model auto, dat tegen 
alle logica in immens populair 
werd door zijn eenvoud. Er zijn zo’n 
4 miljoen exemplaren van gebouwd 
en daarnaast nog 1,3 miljoen 
bestel-eenden. Bertoni’s volgende 
revolutionaire ontwerp was de auto 
met de laagste luchtweerstand, de 
DS (afb. 3), die vanaf 1955 te koop 
was. Het ontwerp van de 2CV werd 

later nog gebruikt in andere model-
len, waarvan de Mehari (afb. 4) een 
aparte fanclub heeft overgehouden. 
Met zijn kunststof carrosserie was 
dit model uitermate geschikt als 
lichtgewicht terreinwagen.

De populairste auto aller tijden is de 
kever (afb.5) met meer dan 20 mil-
joen gebouwde exemplaren tussen 
1937 tot 2002. Ferdinand Porsche 
werd door Nazi’s als bedenker naar 
voren geschoven in het vooroor-
logse Duitsland, maar reconstructie 
later leerde dat de oorspronkelijke 
bedenker de joodse ingenieur Ganz 
was en/of twee Oostenrijkse tech-
nici. Het model op de zegel dateert 
uit 1949 en de maximumkaart is 
natuurlijk gestempeld in Wolfsburg, 
de stad van de VW-fabrieken.

N

Klassiekers

Een serie met Engelse klassiekers 
dateert uit 2013. De Londense taxi 
(afb. 6), de Austin FX4, verscheen 
in 1958 in het straatbeeld en is 
40 jaar in gebruik geweest. Stempe-
ling natuurlijk Londen. De Morgan 
Plus 8 (afb. 7) werd in 1968 als  
8-cilinder succesvol geïntrodu-
ceerd, nadat Morgan ongeveer 
60 jaar lang dezelfde klassieke 
auto’s had geproduceerd. In de 
stempeling Melvin Rutters Ltd, de 
Britse dealer in Morgan auto’s. Tot 
slot de Aston Martin DB5 uit 1963 
(afb. 8), legendarisch gemaakt door 
James Bond in de film Goldfinger. 
De Britse post gaf een pracht stem-
pel uit met het silhouet van de auto 
erin met als plaats van stempeling 
Bond Street in Londen. Wat een ge-
weldig gevoel voor understatement.
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13 2008-2009 Denk groen doe groen, 44c

p 2 januari 2008 ver-
scheen een hangblokje 
met 10 verschillende 
zelfklevende zegels als-

mede een geïntegreerd hangboekje 
van 50 zegels met één van de tien 
zelfklevende zegels en wel met ‘de 
stekker’. (1+2)
Alle zegels werden gedrukt bij 
Walsall Security Printing (WSP) in 
Walsall bij Birmingham, Verenigd 
Koninkrijk. Het hangblokje van 
10 zegels gedrukt in offset, het 
geïntegreerde hangboekje van 50 in 
rakeldiepdruk. Hiermee hebben we 
al gelijk twee verschillende stekker-
zegels. 

Het blokje van 10 is gedrukt aan de 
rol in offset op de Müller-Martini 
met raster 120 en rasterhoeken 
voor cyaan 75 graden, magenta 45, 
geel 0 en zwart 15. Slittanding met 
15/18 tanden horizontaal/verticaal 
met een rechte buitenslit. Papier-
richting |. Productbarcode +50878 
en artikelnummer 286701.
Het geïntegreerde hangboekje is 
gedrukt in rakeldiepdruk aan de 
rol op één van de Chesnut-persen 
van WSP. Rastermaat: 7/10 ‘tanden’ 
per mm voor het cyaan, 7/10 voor 
magenta, 7/8 voor geel en 12/15 
voor zwart. Slittanding met 15/18 

O
tanden horizontaal/verticaal met 
een ronde buitenslit. Papierrich-
ting |. Productbarcode +50830 en 
artikelnummer 286601.

Gezien vanuit het hangblok of het 
hangboekje is de papierrichting | en 
de drukrichting B, echter de zegels 
staan met de basis naar rechts. Dat 
wil zeggen: Bij een los zegel is de 
drukrichting R en de paperrichting 
<->. Het aantal tanden draait ook 
mee: 18/15 horizontaal/verticaal 
ten opzichte van het losse zegel. 

De zegels voor het presentatiemap-
je (M369) bestaan uit een compleet 
hangblok; productbarcode +51356 
en artikelnummer 286780. Voor de 
FDC (E564) werden twee envelop-
pen gebruikt.

Per 2 januari 2009 gingen de tarie-
ven voor post naar het buitenland 
omhoog van 75 naar 77 cent [bin-
nen Europa] en van 92 naar 95 cent 
[buiten Europa]. 
Het hangblokje van 10 kreeg een 
nieuwe versie met de aangepaste 
tarieven in de tekst op de blokrand. 
Aan de zegels zelf veranderde niets.
Omdat de oude voorraad eerst 
opgemaakt moest worden kon het 
wel enkele maanden duren voordat 
de hangblokjes beschikbaar waren. 
Zelf kreeg ik dit hangblok pas bij 

samenstelling Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2017)

toeval op 5 maart 2009 te pakken 
omdat ik er expliciet aan de balie 
naar vroeg en men bereid was in het 
magazijn te kijken naar de recent 
binnengekomen zegels.
Niet alleen het hangblokje werd van 
de nieuwe tarieven voorzien. Ook 
het geïntegreerde hangboekje – 
met 50x de Stekker-zegels – werd 
opnieuw uitgebracht. Bijzonder 
was nu dat niet alleen de tarieven 
waren aangepast maar ook het 
drukprocedé: Offsetdruk, van WSP. 
Rasterhoek cyaan 75, magenta 45, 
geel 0 en zwart 15 graden.
Slittanding met 18/15 tanden 
horizontaal/verticaal met een ronde 
buitenslit. Papierrichting | per los 
zegel. Productbarcode +50830 en 
artikelnummer 286601. (3)

Als klap op de vuurpijl kwam eind 
maart 2009 de mededeling dat 
de ‘Denk groen doe groen’-zegels 
zouden worden uitgegeven – een 
experiment bij Bruna en AKO kios-
ken – als ‘creditcards’ met 5 van de 
10 zegels uit het hangblok. Uitgifte 
op 1 april 2009. Echter, de zegels 
waren in Antwerpen op de beurs 
eind maart al verkrijgbaar bij de 
Collect Club stand. In no time waren 
de zegels uitverkocht.
Op de creditcard (7) staan de zegel-
afbeeldingen rechtop. Papierrich-
ting verticaal hetgeen voor de losse 
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zegels betekent dat in vergelijking 
met de zegels uit de hangblokken 
de papierrichting een kwartslag is 
gedraaid.
De creditcards zijn eveneens 
gedrukt in offset bij WSP. Het ge-
bruikte raster is echter veel fijner: 
150 in plaats van 120. Ook duidelijk 
anders zijn de rasterhoeken: cyaan 
75 graden, magenta 15, geel 0 en 
zwart 45. Slittanding 18/15 tanden 
horizontaal/verticaal met een 
ronde buitenslit. Productbarcode 
+54326 en artikelnummer 296701. 
Van de 10 motieven zijn hier 5 
gebruikt: groene post, de stekker, 
de windmolens, de zon en het delen 
van de auto. 
In september 2009 verschenen van 
de meeste geïntegreerde hangblok-
jes nieuwe versies waarbij het oude 
type hangoog was vervangen door 
een ‘kleerhanger’. Ook voor de 44c 
‘Denk groen doe groen’ verscheen de 
kleerhangerversie. De slittanding was 
niet altijd in lijn met de druk. (4-6)

Dit alles betekent dat van de 
 ‘stekker’ 4 verschillende versies be-
staan en van de 4 andere motieven 
2 versies: geïntegreerd hangblok en 
creditcard.

A – geïntegreerd hangblok van 10 
– offsetdruk R120 – C75-M45-Y0-
K15 – 2008/2009
B – geïntegreerd hangboekje  
van 50 – rakeldiepdruk – 2008
C – geïntegreerd hangboekje  
van 50 – offsetdruk R120 –  
C75-M45-Y0-K15 – 2009
D – creditcard van 5 – offsetdruk 
R150 – C75-M15-Y0-K45 – 2009
(waarbij hierboven aangegeven 
de rasterhoeken voor C[yaan], 
M[agenta], Y [=geel] en K [=zwart])

NVPH-nummers

2556 +A, +B, +C, +D voor de stekker;
2551 +A, +D voor de zon;
2553 +A, +D voor de windmolen;
2555 +A, +D voor de auto;
2558 +A, +D voor de post 

Bij de A-versies is het raster van 
cyaan altijd goed zichtbaar op het 
magenta van de slogan ‘Denk groen 
doe groen’. 

A. stekker (8)
Cyaan, zowel in ‘2008’ (met geel) 
als in ‘Groen’ (met magenta) onder 
75 graden. 

B. Stekker (9)

C. stekker (10)
Cyaan over geel in ‘2008’ maar 
zwart over magenta in ‘Groen’ in 
plaats van cyaan. 

D. stekker (11)
Cyaan zowel in ‘2008’ (met geel) 
als in ‘Groen’ (met magenta) onder 
75 graden. Echter met fijner raster.

A. zon (12)
Magenta over geel onder  
45 graden. 

D. zon (13)
Magenta over geel onder  
15 graden. 

A. windmolen (14)
Magenta onder 45 graden duidelijk 
dwars door het cyaan heen. 

D. windmolen (15)
Magenta onder 15 graden vaag te zien 
tegen het cyaan. 

A. enveloppe (16+17)
Zwart over cyaan en geel onder hoek 
van 15 graden. Cyaan onder 75 graden 
goed te zien in ‘groen’. 

D. enveloppe (18+19)
Zwart over cyaan en geel onder hoek 
van 45 graden. Cyaan onder 75 graden 
nauwelijks te zien in ‘groen’. Fijner raster. 

A. auto (20+21)
Zwart over magenta en geel onder 
hoek van 15 graden. Cyaan onder 
75 graden goed te zien in ‘groen’. 

D. auto (22+23)
Zwart over magenta en geel onder 
hoek van 45 graden. Cyaan onder 
75 graden nauwelijks te zien in ‘groen’. 
Fijner raster.

8 10 12 14

9

16 18 20 22

17 19 21 23

11 13 15
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et de laatste aflevering 
van het Veilingnieuws in 
januari 2013 verdween 
een van mijn favoriete 

rubrieken in de Filatelie. 
Iedere lezer heeft denk ik wel zo’n 
pagina die zij of hij bij het in de 
bus vallen van een nieuwe editie 
direct opzoekt. In mijn geval dus 
Veilingnieuws. Enerzijds puur 
informatief als actief bezoeker 
van veilingen, anderzijds ook wel 
deels vanuit een professioneel 
oogpunt. Werkzaam in een wereld 
van verzamelaars van vinyl (de 
langspeelplaat), en dus enigszins 
op de hoogte van het mechanisme 
van vraag en aanbod in een niche 
markt die net als de filatelie niet 
tot de dagelijkse levensbehoef-
ten behoort (iets wat sommigen 
met klem zullen bestrijden), las 
ik met onverhulde jaloezie de 
bijna maandelijkse artikelen over 
verschillende veilinghuizen. In de 
wereld van vinyl heeft het begrip 
veiling geen lange historie en 
laat het zich pas de laatste jaren 
zien. Eigenlijk sinds de intrede 
van eBay. De sticker ‘bod’ wordt 
er doorgaans pas opgeplakt als 
een prijs moeilijk te bepalen is en 
dient te worden gelezen als ‘wat 
de gek ervoor geeft.’

Terug naar de filatelie. Als filatelist 
waren en zijn de veilingen een ide-
ale aanvulling op de markten die 
ik ook al ken vanuit mijn dagelijkse 
werkzaamheden. Aan de ene kant 
de werkelijke wereld van verza-
melbeurzen en detailhandel, aan 
de andere kant de virtuele wereld 
van online veilingen en internet-
winkels. Daarmee is het spectrum 
even heel globaal neergezet. 
Hoewel nog volop in ontwikkeling, 
lijken de markten, en zeker ook 
de postzegelmarkt, het best te 
renderen bij een mix van beide 
werelden. Hierbij bepalen de aard 
van het beestje, de geschiedenis 
en het beoogde doel de balans 
tussen werkelijke en virtuele 
ingrediënten. We bevinden ons 
sinds de digitale oerknal nog 
steeds in een wereld waarin niet 
al het stof is neergedwarreld. De 
toekomst en de rol van de digitale 

markt, vaktechnisch aangeduid 
als e-commerce, vertoont wel 
contouren maar is nog niet tot in 
details uitgekristalliseerd. Voor 
de één betekent dat een onzeker-
heid die hij of zij zoveel mogelijk 
wil vermijden, voor de ander is 
het een uitdaging. Ook een fase 
die veel markten verbindt, in die 
zin dat verschillende vakgebieden 
met hetzelfde fenomeen / pro-
bleem te maken hebben. Bovenal 
echter bijzonder interessant en 
boeiend om daarvan deel uit te 
maken. Over de uitnodiging om in 
het maandblad over de postzegel-
markt te gaan schrijven hoefde ik 
dan ook niet lang na te denken, zo 
mag duidelijk blijken uit boven-
staande. En een naam voor de 
rubriek was ook al snel gevonden. 
In deze eerste aflevering van 
‘De Postzegelmarkt’ een korte 
introductie.

Verzamelen
Postzegels verzamelen. Veel 
eenvoudiger kun je niet benoe-
men wat ons onder andere in 
dit maandblad samenbrengt. De 
postzegel bepaalt min of meer het 
specifieke aandachtsgebied, maar 
het verzamelen is een univer-
seel begrip. Als je er wat langer 
over nadenkt, dienen er zich 
talrijke associaties aan, vooral in 
dat laatste intrigerende woord 
‘verzamelen’, wat letterlijk ‘bij 
elkaar brengen’ betekent. In ons 
geval dus het bij elkaar brengen 
van postzegels, met als doel een 
verzameling, een collectie op te 
bouwen. Zoveel verzamelaars, 
zoveel verzamelingen. Landen, 
thema’s, zegels, poststukken, en 
niet te vergeten tal van meer fijn-
mazige onderverdelingen. Strikt 
genomen is een verzameling 
doorgaans ook geen doel, maar 

M

1

Afb. 1 Originele foto (ca. 1887)

een middel. Niemand heeft het 
immers over een ‘postzegelbezit-
ter’ wat toch het logische vervolg 
is van een ‘postzegelverzamelaar’. 
Dat verzamelen strekt zich uit 
van boeiend, maar eenvoudig 
tijdverdrijf, het opdoen van kennis 
over een bepaald gebied of thema 
door middel van het aanleggen 
van een verzameling daarover, 
tot aan het beleggen in financieel 
onzekere tijden. De voortdurend 
lage rente en de onzekerheid op 
de financiële markt maken goede-
ren een interessant object om in 
te investeren. Dat daar behoorlijke 
risico’s aan kleven werd in de 
maanden voor afschaffing van de 
geldigheid van de guldenzegels 
in 2013 nog maar eens duidelijk 
gemaakt. Maar we dwalen af van 
ons thema, terug naar de wortels 
van de postzegelmarkt.

Tot ver in de 20e eeuw is de brief 
een belangrijk communicatiemid-
del, en komen de postzegels ons 
als het ware vanzelf tegemoet. De 
postzegel is in het dagelijks leven 
een tastbaar en nabij fenomeen. 
Bijna elke dag vallen er wel 
brieven in de bus. Een begin van 
een verzameling is dan al snel 
gemaakt. Het aanbod creëert de 
vraag. Verspreiding en verbre-
ding van de interesse leidt bijna 
evenzeer als vanzelf tot een vol-
gende stap: het op zoek gaan naar 
postzegels die men nog niet bezit. 
Ik noem hier voor de eenvoud 
postzegels, maar vult u het naar 
believen in en aan met welk verza-
melgebied binnen de filatelie dan 
ook. In eerste aanleg wil daar nog 
wel eens een familielid opduiken 
met een album op zolder, maar 
enige zelfontplooiing is vanaf dat 
moment wel gewenst: de stap 
naar het actief verzamelen. 

Een belangrijk platform is hier als 
vanzelfsprekend de plaatselijke 
postzegelvereniging waar dat 
familielid u wellicht op wijst en 
waar met regelmaat middagen en 
avonden worden georganiseerd 
om te ruilen: dat wat u dubbel 
bezit of niet verzamelt, tegen wat 
u zoekt. Voor velen voorziet dit in 
veel genoegen en tijdverdrijf en 
volstaat de ruilmarkt in de behoef-
te om aanwinsten te scoren. Daar 
waar voor sommige verzamelaars 
de grenzen liggen van wat men 
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onderneemt om te postzegelen, 
beginnen zich de contouren af te 
bakenen waar deze rubriek over 
zal gaan en wat u als lezer kunt 
verwachten.

Het ontstaan van de 
postzegelmarkt
Elke verzamelaar komt op een 
punt terecht waar hij of zij een 
bepaald stuk wenst toe te voegen 
aan de collectie maar dat niet ‘te 
pakken’ krijgt door middel van 
ruilen. Of het stuk dient zich niet 
aan, of, en daarmee komen we 
waar we zijn willen, degene die het 
stuk bezit is niet geïnteresseerd 
in wat u hem of haar te bieden 
heeft. Zonder hier een uitgebreide 
exegese te willen geven van het 
begrip kapitalisme zult u begrij-
pen dat we hier zijn aanbeland 
bij het financiële aspect van het 
verzamelen van postzegels, het 
verwerven van postzegels tegen 
een vergoeding. Zie hier het ont-
staan van de postzegelmarkt.

Een van de eersten die beseft 
dat postzegels niet alleen een 
intrinsieke waarde hebben maar 
ook als verzamelobject kunnen 
functioneren is de Brusselse 

handelaar Jean-Baptiste Moens 
(afb. 1+2), die zijn tijd ook nog 
eens ver vooruit blijkt te zijn. Niet 
alleen verhandelt hij al in de jaren 
zestig van de negentiende eeuw 
zijn eerste postzegels, hij legt 
ook contacten met de posterijen 
van diverse staten en andere 
sleutelfiguren, waarmee hij zich 
toegang verschaft tot voorraden 
en restanten klassieke zegels. Hij 
komt zo op een gegeven mo-
ment in het bezit van meerdere 
exemplaren van de beroemde Post 
Office Mauritius zegels. Verder 
brengt hij administraties ertoe om 
hem exclusief varianten te leve-
ren, zoals ongetande zegels van 
de Emissie 1867 (afb. 3) van Ne-
derland, waarvan hem een vel van 
200 stuks van elke zegel verkocht 
wordt. Een ander voorbeeld zijn 
herdrukken van de postzegels van 
de voormalige Duitse Staat Berge-
dorf die speciaal voor hem worden 
vervaardigd. Een sterk staaltje 
ondernemerschap in een markt 
die door natuurlijke monopolies 
van postadministraties wordt 
gedomineerd. Door vervolgens 
catalogi uit te gaan geven creëert 
hij als het ware via het aanbod een 
markt: hij spiegelt de verzamelaar 

voor wat er allemaal is. Moens 
toont daarmee ook aan dat de 
postzegelmarkt van begin af aan 
internationaal is. Anders gezegd, 
door het aankopen en verkopen 
internationaliseert hij de markt. 

In Nederland zien we soortgelijke 
entrepreneurs hun eigen weg 
kiezen, zoals Johannes van Dieten 
die in 1886 in zijn vaders winkel in 
Rotterdam postzegels begint te 
verkopen door het ophangen van 
bladen met zegels in de etalage. 
Zes jaar later, in 1892, organi-
seert hij zijn eerste veiling. Bijna 
125 jaar en ruim 600 veilingen 
verder wordt er nog steeds onder 
de naam Van Dieten geveild. In 
1928 bundelen veilinghouders 
en detaillisten zich onder de vlag 
van de NVPH, de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhan-
delaren, die sinds 1934 catalogi 
uitgeeft voor Nederland en over-
zeese gebieden. 

Vandaag de dag
In de decennia die volgen, voor de 
opkomst van het internet in het 
midden van de jaren negentig, is 
de markt los van trends en aan-
dachtsgebieden redelijk stabiel 

Afb. 2 Tweede catalogus, juni 1862. Afb. 4

Afb. 3

voor wat betreft de spelers. We 
zullen in komende afleveringen 
gaan zien dat er veel noviteiten 
zijn. De traditionele aanbie-
ders van nieuwe post zegels, 
de postadministraties, moeten 
zich op een andere manier in 
de markt zetten. Een markt 
die er voor hen eigenlijk niet 
meer is, want postzegels vind 
je steeds minder op brieven. Ze 
bedienen echter meer en meer 
rechtstreeks de verzamelaar in 
binnen- en buitenland, waardoor 
de detaillist, die zich voordien 
specialiseerde op het leveren 
van abonnementen, ook nieuwe 
wegen zoekt om in zijn bestaan te 
voorzien. Op het internet zoals op 
Delcampe, eBay en Catawiki om 
er een paar te noemen, moet hij 
(of zij) concurreren met andere 
handelaren verzamelaars die 
direct hun doublures aanbieden 
of er een centje bijverdienen. De 
ruis op de lijn, de ondoorzichtig-
heid van de markt waarin de 
handelaar tussen de verkoper en 
koper bemiddelt, wordt minder. 
De markt van vandaag de dag 
brengt echter ook entrepreneurs 
met minder goede bedoelingen 
voort, waardoor vertrouwen vaak 
gepaard gaat met certificaten. 
Zeker in het geval men een 
handelaar niet kent. De Post-
zegelmarkt probeert deze zaken 
in beeld te brengen, maar zoals 
vroeger in Veilingnieuws ook 
verslag te doen van de veilingen 
(afb. 4) in binnen- en buitenland, 
want ook daar handelt men, net 
zoals Jean-Baptiste Moens al 
honderdvijftig jaar geleden, in 
de postzegel die wellicht nog in 
uw verzameling ontbreekt. Het 
internet brengt u vanuit uw luie 
stoel tot in de veilingzaal waar u 
live kunt meebieden.

(Afb. 1 en 2: Coll. Vincent Schouberechts)



562 FILATELIE  SEPTEMBER 2015
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ÅLAND
Jachthonden
Je zou het niet verwachten, maar 
op de Åland-eilanden wordt heel 
wat gejaagd. Vooral op hazen en 
vossen. Zo’n 12% van de bevolking 
houdt zich er regelmatig mee 
bezig. 
Het is dus niet verwonderlijk dat 
op 3 september de post met een 
serie met afbeeldingen van jacht-
honden op de proppen kwam: de 
Finse brak, de Noorse elandhond 
en de Dashond (teckel). Alle drie 
zijn ook in een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat driemaal deze zegels 
met de vermelding inrikes. Voor 
binnenlandse post, prijs € 1.20 per 
zegel. De prijs van het boekje komt 
dus op € 10.80. (1)

AUSTRALIË
Vuurtorens
Afgelopen juli was het precies 
honderd jaar geleden dat het 
Gemenebest Australië het beheer 
en de verantwoordelijkheid over 
alle vuurtorens in het land over-
nam van de afzonderlijke staten. 
Australië beschikt over 388 vuur-
torens. Een viertal is afgebeeld 
op een op 7 juli verschenen serie 
postzegels van 70c. Het zijn de 
vuurtorens op Cape Byron, Cape 
Leeuwin, Tasman Island en op het 
North Reef.
De serie wordt vergezeld van 
een boekjes met twintig zegels 
($ 14.00) en een prestigeboekje 
met veel tekst en foto’s ($ 14.95).

Wandelroutes
Voor beoefenaars van de wan-
delsport zijn er in Australië veel 
 mogelijkheden. Op een viertal 
 zegels, verschenen op 14 juli, 
vinden we er vier: de zes kilometer 
lange pas in de Greater Blue 
Mountains, NSW, de Cape to Cape 
track langs de kust van Western 
Australia, de Larapinta Trail in de 
Northern  Territory en de Overland 
Track tussen Cradle Mountain en 
Lake St Clair op Tasmanië. Bij de 
serie hoort een boekje met tien 
zegels.

Netball
Een in Nederland vrijwel onbe-
kende sport. Men kan het zien als 
een kruising tussen korfbal en 
basketbal. Het wordt hoofdzakelijk 
door meisjes (dames) gespeeld.
De sport heeft wel vierjaarlijkse 
toernooien om de World Cup. Deze 
vonden van 7 tot 16 augustus in 
Sydney plaats. Of Australië dit jaar 
weer won, is mij nog niet bekend, 
maar tot dusver wonnen de 
 dames 10 van de 13 toernooien!
De speciale 70-centzegel, uit -
gegeven op 4 augustus, is 
verkrijg baar in een boekje van 
twintig stuks.

Neonreclame
Neonbuizen voor reclame bestaan 
sinds 1910. Ze werden voor het 
eerst gebruikt door Georges 
Claude bij de motorshow in Parijs. 
Drie bekende Australische neon-
reclames (touwspringend meisje, 
de roze poedel en het deftige 
varken) staan sinds 1 september 
op 70-centzegels. De serie wordt 
Signs of the Times genoemd. Ook 
deze zegels zijn per tien in een 
boekje te koop.

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S •

1. Jachthonden in een boekje van Åland

2. De Estlandse Lotte in een boekje

3. Het Estlandse boekje met de  
filosofische boodschap

4. Honderd jaar Republiek Estland

CANADA
Tarieven
Na de forse tariefsverhoging twee 
jaar geleden –waarbij de permanen-
te zegels zonder waarde-aanduiding 
tijdelijk van het loket verdwenen– 
stelt de post voor het binnenlandse 
brieftarief op 11 januari te verhogen 
van 85c naar 90c. Losse zegels wor-
den $ 1.00. Een wat kille benadeling 
voor mensen die af en toe eens een 
brief versturen. Trouwens, ook in 
België kost een losse postzegel of 
frankering aan het loket 5c extra.
De prijs van de zegels in een boekje 
blijft gelukkig gevrijwaard van deze 
extra verhoging. Ook in België.

De Franklin expeditie
De poging van Sir John Franklin 
in 1845 om met twee schepen en 
128 zeelieden de noordwestelijke 
doorvaart naar Azië door het Ca-
nadese noordpoolgebied te vinden 
liep uit op een drama. Het ijs bleek 
weerbaarder en niemand overleefde 
de tocht. Tientallen zoektochten 
later naar schepen en bemanning 
leverden niets op totdat in sep-
tember vorig jaar de restanten van 
het vlaggenschip van de expeditie, 
de Erebus, in water van slechts elf 
meter diepte werd gevonden. 
Met drie postzegels, inmiddels ver-
schenen op 6 augustus, laat de post 
het verhaal van meer dan 150 jaar 
geleden herleven. De beide P-zegels 
(= 85c) beelden de HMS Erebus en 
een landkaart van het Canadese 
noordpoolgebied af. De afbeeldin-
gen lijken uit ijs gebeiteld te zijn. De 
derde zegel, van $ 2.50, combineert 
een oud diagram met de moderne 
sonarbeelden.
Er zijn twee boekjes: het ene met 
tienmaal de P-zegels, het andere 
met zes maal de zegel van $ 2.50.

DUITSLAND
Chiemsee
Al eerder meldde ik de Duitse 
zelfklevende velletjes: Folienblät-
ter. De Duitse post noemt ze, 
net als de boekjes, Markensets, 
en maakt dus geen onderscheid 
tussen boekjes en velletjes. Reden 
voor sommigen om de velletjes 
ook maar te verzamelen.
Op 1 juli werden de 45-centzegels 
met panoramische afbeeldingen 
van het Beierse Meer, vooral 
bekend als Chiemsee, eveneens in 
een velletje uitgegeven. Het bevat 
vijfmaal beide zegels in paren.

Asterix en Obelix 
Al meer dan vijftig jaar maakt de 
Franse stripheld Asterix met zijn 
corpulente vriend Obelix furore. In-
middels al in meer dan 80 landen. 
De avonturen spelen zich 50 jaar 
voor Christus af in een dorpje 
in Amorica (Bretagne) waar de 
Romeinen maar geen vat kunnen 
krijgen op de slimme Galliërs.
Op 1 september gaf de Duitse post 
twee zegels uit: in een velletje 
van zestien gegomde stuks en in 
een boekje. Het boekje bevat tien 
zelfklevende zegels van 62c: vijf 
van elk.

ESTLAND
‘Lotte in Uitvindersdorp’
Zo luidde de titel van de in 2006 in 
Nederland uitgebrachte anima-
tiefilm. In Estland is Lotte erg 
populair. De tekenfilms lopen er 
al jaren.
Op 30 mei van dit jaar kwam de 
post met een viertal zegels van 
55c, waarop striptekeningen 
van de Lotte figuren stonden. De 
vier zegels zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. (2)

2 3 4
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Een andere kijk op Estland
Een giraf met een ongewoon lange 
nek, en een ongewone zwart-wit 
geblokte kleur, staat afgebeeld 
op een op 4 juni verschenen 
postzegel. Te grote kortzichtigheid 
zou hiermee aan de kaak gesteld 
kunnen worden.
De postzegel van € 1.20 is ook per 
vier in een boekje verkrijgbaar. (3)

Eeuwfeest van de Republiek 
Estland
Estland viert in 2018 zijn eeuw-
feest. Er zit wel een onderbreking 
in (ruim dertig jaar), maar het is 
wel zo dat het land in 1918 zelf-
standigheid verwierf.
Om de bewoners er alvast attent 
op te maken, kwam de post op 6 
juli met een viertal speciale zegels 
van € 1.30. Ze zijn niet alleen in 
vellen verkrijgbaar, maar ook in 
een boekje. (4)

FAERÖER
Kerstliedjes 3
Voor het derde achtereenvolgende 
jaar komen de Faeröer weer met 
kerstzegels, waarop bekende 
kerstliedjes worden aangeduid. 
De zegels verschijnen al op 28 sep-
tember. Afgebeeld zijn de drie 
wijzen uit het oosten (8.50 kr) en 
de vlucht naar Egypte (17.00 kr).
De beide zegels zijn ook in een 
boekje te koop. Het bevat drie 
van elk en komt dus uit op 
76.50  Deense kronen.

FRANKRIJK
Boekjes met permanente zegels
Regelmatig komt de Franse post 
met nieuwe versies van de boekjes 
met permanente zegels. Met 
Marianne dus. Het betreft vooral 
de boekjes met de rode Marianne 

 

5. Frankrijk: twaalf groene Mariannes in een boekje

6. Voorzijde van het Griekse Europazegel boekje.

7. Ierland: nieuwe tarieven, dus nieuwe boekjes

8. Inhoud van het Zweedse paddenstoelenboekje.

9. Marsupilami

(76c, voor de lettre prioritaire, het 
normale brieftarief) en de groene 
(68c, voor de lettre verte, de lang-
zame groene post).
Het verschil bij elke oplage zit 
steeds in de kaftbedrukking. 
Bijna steeds betreft het bood-
schappen voor verzamelaars of 
informatie over postale diensten. 
Het zijn geen flauwe aantallen: 
gewoonlijk 3 miljoen boekjes per 
versie. En die zijn steeds in enkele 
maanden op!
Op 15 juli verscheen een boekje 
met twaalf rode Mariannes met 
als tekst Vous aimez les beaux tim-
bres. Bij de veelheid aan jaarlijkse 
uitgiften zitten inderdaad vaak 
mooie zegels. Op 17 augustus een 
boekje met groene zegels Je col-
lectionne. Je m’abonne! (5)
 
De dieren kijken naar ons
Leuk bedacht. Wij kijken naar 
dieren, maar dieren kijken ook 
naar ons. In een op 3 augustus 
verschenen boekje zien we 
twaalf dierenogen op zegels voor 
normale post (lettre prioritaire, 
76c). Met een grote verscheiden-
heid aan kleuren, grootte, vorm en 
formaat van de pupillen. 

GRIEKENLAND
Europa
Filatelistische informatie uit Grie-
kenland komt met horten en sto-
ten. Hoewel de Europazegels van 
dit jaar al op 11 mei verschenen, 
kan het pas nu gemeld worden. De 
zegels tonen speelgoed uit ver-
vlogen jaren, waarbij de race-auto 
(€ 3.40) en de bromtol (€ 0.90) 
prominent afgebeeld zijn. 
De zegels zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het bevat twee maal 
de beide zegels.. Boekjeszegels 

zijn tweezijdig getand, die uit 
 vellen vierzijdig. (6)

IERLAND
Tariefsverhoging: nieuwe 
permanente zegels
Ierland verhoogde op 1 juli de 
tarieven voor binnenlandse post 
(van 68c naar 70c) en post naar 
het buitenland (€ 1.00 werd 
€ 1.05). Dat leverde ook nieuwe 
boekjes op. Het ene bevat tien 
zegels van 70c met een afbeelding 
van een rode vos, en het andere 
tien van € 1.05 met een otter. De 
zegels zijn zelfklevend en de boek-
jes zijn een product van Cartor 
Security Printers in Frankrijk. (7)

Eileen Gray (1878-1976)
De Ierse Eileen Gray was als meu-
beldesigner en architect baanbre-
kend en maakte in de twintiger 
jaren van de vorige eeuw meubels 
die nu nog als modern beschouwd 
kunnen worden. Ze stond dan ook 
op één lijn met Le Corbusier en 
Mies van der Rohe.
Een viertal van haar meubelont-
werpen siert een op 13 augustus 
uitgekomen serie 70-centzegels. 
Afgebeeld zijn een badkamermeu-
bel, een Transat stoel (soort lig-
stoel), een verstelbaar tafeltje en 
een kastje met draaibare laatjes. 
Alle uit de periode 1926–1929.
De zegels zijn ook in een presti-
geboekje verkrijgbaar. De exacte 
inhoud ervan werd nog niet mee-
gedeeld. Wel de prijs: € 12.00.

ISRAËL
Groente
Een tomaat, ui, krop sla, rode kool 
en wat worteltjes, ze zijn alle te 
vinden in een op 16 juni versche-
nen postzegelboekje. Vier van elk 

maar liefst. Het betreft een boekje 
met vier maal vijf zelfklevende 
zegels van elk 2.20s. De post wil 
hiermee benadrukken dat deze 
kleurige groenten een goede 
gezondheid kunnen bevorderen.

ZWEDEN
Paddenstoelen
Paddenstoelen horen bij de herfst. 
Die begint in Zweden wat eerder 
dan hier, dus is het niet vreemd 
dat de post op 20 augustus met 
een serie postzegels komt met 
afbeeldingen van paddenstoelen, 
zoals deze door de wetenschapper 
Elias Fries (1794-1878) getekend 
waren. Men noemt hem in Zweden 
wel de Linné van de padden-
stoelen.
De vijf zegels zijn uitsluitend in 
een boekje verkrijgbaar. Ze hebben 
de aanduiding ‘brev’: 7 kronen, 
voor een binnenlandse brief). 
Het boekje bevat tweemaal de 
serie. (8)

ZWITSERLAND
Marsupilami
De behendige Marsupilami leidt 
een tamelijk rustig leventje met 
familie en vrienden in de jungle 
van Palombia. Het fictieve dier 
uit de strips van André Franquin 
is in het echt onvindbaar. Het 
diertje, met de zwarte stippen 
op de gele vacht, is gelukkig 
vanaf 3 september in een 
postzegelboekje te zien.
Het boekje bevat vijfmaal de beide 
zegels van elk 1.00 fr met afbeel-
dingen van de bekende stripfiguur, 
waarvan de avonturen in diverse 
landen zijn uitgegeven. (9)
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EUROPA

ÅLAND
3-9-’15. Traditionele siera-
den. Gezamenlijke uitgifte 
met Zwitserland.
Europa (€ 1.20), € 2.-. 
Resp. sjaalspeld (Åland), 
broche (Zwitserland).

3-9-’15. Jachthonden.
Inrikes (€ 1.20). Finse brak, 
grijze Noorse landhond, 
ruwharige teckel. 

ALDERNEY
22-7-’15. Forten.
42, 56, 57, 62, 68, 77 p. 
Resp. Torgis, Clonque, 
Grosnez, Houmet Herbé, 
Château à l’Étoc, Nunnery 
Roman. 

ANDORRA SPAANS
9-9-’15. 30 jaar stemrecht 
voor personen ouder dan 
18 jaar.
€ 1.- Hand met stembiljet, 
stembus. 

9-9-’15. Joan Martí Alanis 
(1928-2009).
€ 0.42, Portret aarts-
bisschop van Urgell.

ARMENIË
5-8-’15. Overwinning 
Tweede Wereldoorlog 70 
jaar geleden.
230 d. Vliegtuigen, 
militairen.
12-5-’15. Euraziatische 
Economische Unie. 
560 d. Wereldbol, deel van 
vlag, beeldmerk. 

26-5-’15. Missak Manus-
chian (1906-1944).
170 d. Nationale held van 
Frankrijk, Arc de Triomphe 
(Parijs), voorpagina dag-
blad ‘La Liberation’.

ATHOS (Heilige Berg)
20-5-’15. Houtsnijwerk, I.
€ 0.50, 0.72, 0.90, 1.-, 1.50. 
Resp. bloemen en vogel, 
mensen op paarden, leeuw 
en strijder, bloemen, vogel. 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
1-7-’15. Alice in Wonder-
land 150 jaar.
1.50 KM. Scène uit 
sprookje. 

DUITSLAND
6-8-’15. Voor de Jeugd, 
vissen.
€ 062+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. Thymallus 
thumallus, Barbus barbus, 
Acipenser sturio. 

6-8-’15. Internationaal 
Windjammer festival 
Bremerhaven.
€ 0.62. Windjammers. 

ESTLAND
1-7-’15. Europese atletiek-
kampioenschappen onder 
23 jaar.
€ 0.55. Atletiekschoen. 
6-7-’15. Estse innovatie.
Viermaal € 1.30. Fortumo: 
bedrijf voor mobiele be-
talingen, GrabCAD: cloud-
platform voor beheer 
van bestanden, Skype: 
communicatiesoftware, 
TransferWise: betalings-
systeem. 

FRANKRIJK
16-7-’15. Samenwerking 
met Mexico. Gezamenlijke 
uitgifte met Mexico.
€ 0.76, 1.20 (samenhan-
gend). Mexicaanse revoluti-
onair en diplomaat Gilberto 
Bosques (1882-1995).

31-8-’15. Spreekwoorden 
met dieren.
Twaalfmaal Lettre verte 
20g (boekje). Gans, walvis, 
vogel, kat, hond, stier, bok, 
vogels, pauw, spin, varkens, 
konijn. 

31-8-’15. Slag bij Huningue 
200 jaar geleden.
Blok € 1.25. Generaal 
Joseph Barbanègre (1772-
1830).
31-8-’15. Wereldkampi-
oenschappen roeien in 
Aiguebelette. 
€ 0.65, 1.20 (samenhan-
gend). Resp. roeispanen in 
Franse kleuren, roeiers.
1-9-’15. Schatten van de 
filatelie.
€ 1.20; tien velletjes 
met elk viermaal € 1.75, 
eenmaal 2.-. Afbeelding 
van resp. 
luchtpost Yvert nr. 15 
(1936); vijfmaal luchtpost 
Yvert nr. 28 (1949); 
Haute couture Yvert nr. 
941 (1953); verzetsheld 
Jean Moulin Yvert nr. 1100 
(1957); bevrijding Yvert 
nr. 669 (1945); Mont 
St. Michel Yvert nr. 260 
(1929); nationale musea 
Yvert nr. 354 (1937); Pilatre 
de Rosier (1754-1785) Yvert 
nr. 313 (1936); Pont du 
Gard Yvert nr. 262 (1929); 
Languedoc Yvert nr. 448 
(1939); Victor Hugo Yvert 
nr. 304 ( 1935). 

21-9-’15. Kunst.
€ 1.90. Schilderij ‘Vrouw 
met witte kousen’ van 
Suzanne Valadon (1865-
1938). 

21-9-’15. Nationale 
 Assemblée.
€ 0.76. Nationaal symbool 
Marianne met geweer.

GRIEKENLAND
9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
€ 3.-. Vissersbootje. 

GUERNSEY
22-7-’15. Sepac*, cultuur.
42, 56, 57, 62, 68, 77 p. 
Schilderijen resp. ‘Moulin 
Huet’, ‘La Moye Harbour’, Le 
Gouffre, Cradle Rock & Pea 
Stacks, La Saignee, Sark, 
Grand Rocques Old Fort. 

22-7-’15. Sark 450 jaar 
Brits kroonbezit.
42, 57, 62, 68, 77 p. velletje 
met £ 1.-, 2.-. Resp. St. 
Magloire beschermheilige 
van Sark en draak, Sark in 
15e eeuw, Franse invasie, 
Le Manoir, oude zilvermijn; 
kanon, koningin Elizabeth I 
(1533-1603). 

HONGARIJE
26-6-’15. Viering Dag van 
de Postzegel in Tata.
115, 145 Ft. ; blok 600+300 
Ft. Resp. klokkentoren, kas-
teel, beeld van Johannes de 
Doper bij Tata-meer. 

3-7-’15. Museumschat-
ten, III.
200, 270 Ft. Resp. Kunst-
historisch Museum Rómer 
Flóris in Györ: portret 
archeoloog en kunsthisto-
ricus Rómer Flóris (1815-
1889) met gebouw en vaas 
en kist, Janus Pannonius 
Museum in Pécs, keramiek: 
bord, vaas en schaal met 
deksel. 

24-7-’15. Pesti Vigadó-
gebouw 150 jaar.
2.85 Ft. Trappenhuis in 
gebouw Hongaarse Kunst-
academie.

IERLAND
1-7-’15. Frankeerzegels, 
fauna.
€ 0.02, driemaal € 0.70, 
1.05. Resp. knobbelzwaan 
(Cygnus olor), grote bonte 
specht (Dendrocopos 
major), knobbelzwaan, 
vos (Vulpes vulpes), otter 
(Lutra lutra). 

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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16-7-’15. Ierland, voedsel-
eiland.
€ 0.70, 0.70, 1.05, 1.05 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. boer met koeien en 
vlees, kaasmaker met kaas, 
visser en vis,  landbouwer en 
producten (o.a. vruch ten). 
Ook velletje met de zegels. 

1-8-’15. Republikeinse 
toespraak Padraigh Pearse 
(1897-1916) 100 jaar 
geleden.
€ 0.70. Pearse en toehoor-
ders tijdens begrafenis 
Jeremiah O’Donovan Rossa 
(1831-1915).
13-8-’15. Architect en 
meubelontwerper Eileen 
Gray (1878-1976).
Viermaal € 0.70 (samen-
hangend). Kast, stoel, 
tafeltje, ladekastje. 

10-9-’15. Vijf zintuigen.
€ 0.70, 1.05, 1.25, 1.70, 
2.80. Resp. smaakzin: 
mond en tong, tastzin: 
hand, gezichtsvermogen: 
oog, gehoor: oor, reukzin: 
neus. 

ITALIË
3-7-’15. Wereldtentoon-
stelling in Milaan.
€ 0.80. Mascotte van fruit, 
beeldmerk. 

3-7-’15. Wereldtentoon-
stelling in Milaan, ‘Voeding 
voor de planeet, energie 
voor het leven’.
Vel met vijftienmaal 
€ 0.80. Beeldmerk met 
verschillende agrarische 
producten.

20-7-’15. 150 jaar 
kustwacht. 
€ 0.80. Historisch en 
modern schip. 

22-7-’15. 500e geboortedag 
San Filippo Neri (1515-1595).
€ 0.80. Priester en stichter 
orde der Oratorianen.
25-7-’15. Serie ’Land-
schappelijk Erfgoed’.
€ 0.95. Nationaal Park 
Puez-Odle met bergmassief 
Odle in Dolomieten.
1-8-’15. Serie ‘Vieringen’, 
Palio del Golfo in La Spezia.
€ 0.95. Roeiboten, toe-
schouwers.

JERSEY 
10-7-’15. Slag om Engeland 
75 jaar geleden. 
47, 57, 64, 73, 85, 95 p. 
Resp. MK I Spitfire, 
zendmasten en vliegtuigen, 
vliegerwing RAF*, beeld-
merk RAF, versperrings-
ballen en koepel van St. 
Pauls kathedraal (Londen), 
vliegtuig en landkaart. 

4-8-’15. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden, II.
47, 57, 64, 73, 85, 95 p.; blok 
£  1.-. Resp. tank en militair 
op paard, radio en militair 
met vlag, schip, militair 
en uniformjas, dubbel-
deks vliegtuig en ballon, 
prikkeldraad met helm en 
landkaart; watervliegtuig. 
6-8-’15. Sark 450 jaar 
Brits kroonbezit.
Blok £ 1.50. Wapenschild 
met fabeldieren en 
eekhoorn.

KOSOVO
17-6-’15. Ukshin Hoti 
(1943-1999).
€ 1.-. Vrijheidsactivist.
5-7-’15. Klederdrachten.
€ 0.80, 0.90, 1.-; blok € 2.-. 
Resp. herenkleding en tas, 
jurk, versiering; damesvest 
met ketting. 

KROATIË
9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
5.80 kn. Traditioneel 
vrachtzeilschip type 
Bracera.
27-7-’15. Cultureel 
erfgoed, I.
Viermaal 3.10 kn.; blok 3.- 
kn. Resp. Ruiterfeest Sjins-
ka Alka met paard en ruiter, 
volksfeest Zvončar, Bećarac 
traditionele zang en dans 
uit oost-Kroatië, Klapsko 
Pjevanje a-capella koor uit 
Dalmatië; beeldmerk 300 
jaar Sjinska Alka. 

3-8-’15. Dag van Defensie 
en Overwinning. 
3.10 kn. Tekst uit volkslied.

LETLAND
24-7-’15. Restauratie 
Paleis Rundāle.
€ 1.57. Paleis in Pilsrundāle. 

LIECHTENSTEIN
7-9-’15. Oude appelrassen.
Achtmaal 1.40 F. (zes-
kantig). Triesenberger 
Weinapfel, Damason 
Reinette, Leuser, Bohnap-
fel, Berlepsch, Rollapfel, 
Gold parmäne, Rösli Marie. 

7-9-’15. Alpen. Gezamen-
lijke uitgifte met Slovenië.
1.40, 1.40 F. Malbundal 
(Liechtenstein), Velina 
Planina-plateau (Slovenië).
7-9-’15. Serie ‘Verzame-
lingen in Liechtenstein’, 
bijzondere voertuigen.
0.85, 1.-, 1.40, 1.90 F. 
Resp. Kaiser autotractor, 
Raimundle-tractor, Unimog, 
Fordson-tractor. 

MALTA
9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
€ 3.59. Firilla. 

 
29-7-’15. Malta maritiem, 
ex voto-schilderijen in 
kerken.
€ 0.52, 0.82, 1.-. Madonna 
en Kind met resp. brigantijn 
‘Concezione’, bark ‘Matu-
tina’, zeilschip ‘S. Francesco 
di Paula’. 

MAN
8-5-’15. Slag bij Waterloo 
200 jaar geleden.
75, 75, 75, 75, 90, 90, 90, 
90 p. (twee per waarde 
samenhangend). Resp. 
opmars Britse troepen, 
infanteristen uit Braunsch-
weig bij Quatre Bras, aanval 
op La Haye Sainte, Napoleon 
op paard en militairen met 
vlag, kamp bij slot Hougou-
mont, Britse troepen in ge-
vecht, maarschalk Blücher 
en hertog van Wellington, 
oproep van generaal lord 
Rowland Hill aan Keizerlijke 
Garde tot overgave.

18-6-’15. Koningin 
Elizabeth II (1926) langst 
regerende vorstin.
44, 44, 77, 77, 93, 93 p., 
£ 1.24, 1.24. Koningin 
tijdens resp. kroning in 
Westminster Abbey, instal-
latie prins Charles als prins 
van Wales, viering zilveren 
jubileum, uitreiking Orde 
van de Kousenband, viering 
gouden jubileum, Trooping 
the Colour, diamanten jubi-
leum, opening parlement.
3-7-’15. Wildpark Curraghs 
50 jaar.
44, 44, 93 p., £ 1.25, 1.33, 
1.34. Resp. Humboldt 
pinguïn (Spheniscus hum-
boldti), rode panda (Ailurus 
fulgens), lemur (Varecia 
variegata), heremietibis 
((Geronticus eremita), 
vissende kat (Prionailurus 
viverrinus), Rodrigues-
vleerhond (Pteropus 
rodricensis). 

MOLDAVIË
17-7-’15. Bekende 
personen.
1.20, 1.75, 4.-, 5.75, 11.- L. 
Resp. actrice Constanța 
Tîrțău (1930-2014), 
zanger Gică Petrescu 
(1915-2006), schrijver 
en academicus Nicolae 
Corlăteanu (1915-2005) 
met boeken, componist 
volkslied Alexandru Cristea 
(1890-1942) met viool, 
componist Pjotr Iljitsch 
Tsjaikovski (1840-1893) 
met balletdanseres. 

MONACO
17-8-’15. Wereldkampioen-
schap Rugby in Engeland 
en Wales.
€ 1.20 (ovaal zegel). Rugby-
spelers. 

3-9-’15. 23e verzamelaars-
beurs voor munten en 
prentbriefkaarten. 
€ 0.76. Munten, postzegel, 
prentbriefkaarten, haven 
van Monaco.
3-9-‘15. 25e Jachtenshow.
€ 1.20. Vrouw in gala-
kleding.
3-9-’15. Postzegeltentoon-
stelling MonacoPhil 2015.
€ 0.76. Thema Poolfilatelie. 

3-9-’15. Alliantie van fami-
lies Grimaldi met Matignon 
300 jaar.
€ 1.50. Kasteel van 
Matignon.
10-9-’15. 175e geboorte-
dag Pjotr Iljitsch Tsjaikovski 
(1840-1895).
€ 2.-. Portret Russische 
componist.
10-9-’15. Operazangers. 
€ 2.60, 3.05. Resp. Frances-
co Tamagno (1850-1905) 
in opera Othelo, sopraan 
Adelina Patti (1843-1919) 
in opera Aïda. 

POLEN
25-6-’15. Jan Potocki 
(1761-1815).
5.- ZŁ. Portret schrijver, 
man op paard, mensen aan 
galg, man met gitaar.
1-7-’15. Voorzitterschap 
Raad van Baltische 
Zeestaten.
5.- ZŁ. Beeldmerk, palen 
in zee.
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17-7-’15. Regionale 
producten.
5.- ZŁ. Koryciński-kaas, 
koeien. 

PORTUGAL
1-7-’15. Toren van Belém 
500 jaar.
€ 0.45, 0.72, 0.80; 
blok € 2.-. Resp. histori-
sche tekening en koning 
Manuel I, toren met vlag en 
zeilschip en pantserneus-
hoorn, huidige toren en 
watervliegtuig; toren. 

9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
€ 0.45, 0.72, 0.80; blok 
€ 1.80. Resp. canoa do alto, 
calão, canoa da picada; 
caíque en galeão.
15-7-’15. Ombudsman 
40 jaar.
€ 0.45; blok € 2.-.Resp. 
gezin met gebouw, gebouw 
en vogels.
20-7-’15. Mediterraan 
dieet.
€ 0.45, 0.45, 0.72, 0.80; 
blok € 1.80. Resp. sopa de 
beldroegas (posteleinsoep 
met kaas), carapaus de 
escabeche (makreelge-
recht), cozido de grão com 
peras (bonenstoofpot met 
peren), broas de batata 
doce (koekjes van zoete 
aardappel); caldeirada 
de polvo (stoofpot van 
octopus). 

ROEMENIË
3-7-’15. Botanische tuin, 
bloemen.
1.-, 3.30, 8.10, 9.10 L. Resp. 
Astragalus peterfii Jáv, Iris 

brandzae Prodan, Paeonia 
peregrina Mill, Hepatica 
transsilvanica Fuss. 

15-7-’15. Erkenning 
bisschoppelijk bestuur 
Roemeens-orthodoxe kerk 
130 jaar geleden. 
5.- L; blok 8.10 L. Resp. 
kathedraal, kathedraal en 
bisschoppelijk wapen-
schild.
24-7-’15. Paarden op 
schilderijen.
3.60, 8.10, 9.10 L. Details 
van resp. ‘Ploegen’ van Oc-
tavian Paler (1926-2007), 
‘Officier op paard’ van 
Nicolae Grigorescu (1838-
1907), ‘Boer met koets’ 
van Rudolf Schweitzer-
Cumpana (1886-1975).

RUSLAND
7-7-’15. Zevende Brics*-
topconferentie in Ufa 
(Bashkortostan).
19.- r. Standbeeld van nati-
onale held Salavat Yulayev 
op paard, stadssilhouet
met brug.
10-7-’15. 150e sterfdag 
Pyotr Bagrathion (1765-
1812).
21.- r. Portret generaal, 
militairen met kanon en 
vlag. 
=

23-7-‘15. Russische post. 
17.- r. Beeldmerk met 
adelaar.
23-7-’15. Russische geo-
grafische organisatie.
25.- r. Wereldkaart. 

SLOVENIË
9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
€ 0.64. Tonijnvissersbootje, 
tonijnen. 

SPANJE
8-9-’15. Fermín Caballero 
(1800-1876).
€ 0.42. Portret politicus, 
zegel-op-zegel 6 c. Yvert 
nr. 1 (1850). 

17-9-’15. Filmfestival van 
San Sebastian.
€ 0.55. Vuurtoren, theater, 
filmstrip.
18-9-’15. 400e geboor-
tedag Juan Carreño de 
Miranda (1614-1685).
€ 0.55. Kunstschilder met 
palet.
18-9-’15.Stichting van San 
Agustin de Florida 450 jaar 
geleden.
C. Portret en beeld van 
stichter Pedro de Menén-
dez de Avilés (1519-1574), 
landkaart. 

23-9-’15. Segobriga 
Romeinse stad 2000 jaar 
geleden.
€ 0.42. Keizer Augustus 
(63 v.Chr.-14 n.Chr.), 
amfitheater.

25-9-’15. Gastronomie in 
Galicië.
Velletje met € 1.-, 1.-. Peper 
van Herbón en Mexillón, 
mosselen. 
30-9-’15. Wereldwon-
deren. 
€ 0.55, 0.90, 1.-. Resp. 
Chinese Muur,piramide 
van Lukulcán in Chichén 
Itza (Mexico), standbeeld 
Christus de verlosser (Rio 
de Janeiro). 

TURKIJE
9-7-’15. Beschermde na-
tuurgebieden en Nationale 
Parken.
Blok NTL 1.25. Milli Park (bij 
Kusadasi): beekje, hagedis, 
vlinder, blonde tapuit. 
(Oenanthe hispanica). 

WIT-RUSLAND
11-8-’15. Verenigde Naties 
70 jaar.
H. Beeldmerk.
1-9-’15. Gevlekte grond-
eekhoorn.
A, N, M, H. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Spermophilus suslicus met 
WWF*-pandabeeldmerk. 

11-9-’15. Theater.
A. Acteurs van Brest Acade-
misch Drama Theater.

ZWITSERLAND
3-9-’15. Klassieke auto’s.
85, 100, 140, 190 c. Resp. 
Pic-pic, Martini, Tribelhorn, 
Fischer. 

3-9-’15. Marsupilami.
100, 100 c. Stripfiguur.
3-9-’15. Groetzegels.
85, 85, 100, 100 c. Slak, 
roos, lieveheersbeestje, 
veer. 

3-9-’15. Traditionele 
sierraden. Gezamenlijke 
uitgifte met Åland.
100, 140 c. Sjaalspeld 
(Åland), broche (Zwitser-
land).
3-9-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
100 c. Zegel-op-zegel brief 
‘Penny Black’ Groot-
Brittannië Yvert nr. 1 (1840) 
op brief.
3-9-’15. Verbond van 
Zwitserse filatelistenver-
enigingen 125 jaar.
100 c. (met aanhangsel). 
Zegel-op-zegel Basel 
2½ r. Yvert nr. 8 (1845), 
vergrootglas. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
20-6-’15. Wereld Vluchte-
lingen Dag.
25.- Dh. Vluchtelingen.
15-7-’15. Traditionele 
kleding.
25.-, 30.- Dh. Klederdracht 
uit resp. Algiers, Kabylie. 

ARGENTINIË
29-6-’15. Congres van 
de Vrije Mensen 200 jaar 
geleden opgericht.
$ 10. Gezichten.
13-7-’15. Dr. René G. 
Favaloro (1923-2000).
Tweemaal $ 10. Hartchirurg 
en pionier bypassoperaties, 
hart met bypass. 

ARUBA
30-6-’15. Vlinders.
Tienmaal 220 c. 
Colias hyale, Carcharodus 
lavatherae, Anthocharis 
cardamines, Carcharodus 
flocciferus, Colias palaeno, 
Euchloe ausonia, Gonepte-
ryx cleopatra, Heteropterus 
morpheus, Ochlodes 
venatus, Pyrgus fritillarius. 

AUSTRALIË
7-7-’15. Vuurtorens.
Viermaal 70 c. Cape Byron, 
Cape Leeuwin, North Reef, 
Tasman Island. 
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4-8-’15. Wereldbeker 
netbal in Sidney.
70 c. Beeldmerk.
11-8-’15. Wandelgebieden.
Viermaal 70 c. National 
Pass, Cape to Cape Track, 
Larapinta Trail, Overland 
Track. Ook velletje met de 
zegels. 

 
14-08-’15. Singapore 
World Stamp Exhibition 
2015. Gezamenlijke uitgifte 
met Singapore en Nieuw-
Zeeland.
70 c., $ 1.85, 1.95. Parle-
mentsgebouwen in resp. 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
Singapore.
1-9-’15. Tekens van de tijd, 
neonreclames.
70, 70 c., $ 1.40. Resp. 
meisje met springtouw 
‘Little Audrey’, reclame van 
motel ‘Pink Poodle’, ‘Danda 
Pig’ van vleesverwerkings-
fabriek.
 
BARBADOS
23-6-’15. Windmolens.
10, 65 c., $ 2.20, 2.50. 
Resp. Graeme Hill, Balls, 
St. Nicholas Abbey, Morgan 
Lewis. 

BHUTAN 
17-12-’14.Traditionele 
sierraden.
Velletje met zesmaal 
20 nu.; blok 80 nu. Resp. 
verschillende sierraden; 
doosje voor betelnoten. 

29-4-’15. Architect en 
bruggenbouwer Drubtop 
Thantong Gyalpo.
Velletje met achtmaal 
20 nu.; blok 40 nu. Resp. 
portret, Dungtsi Lhakhang, 
kettingbrug, gateway 
Tschorten, kettingbrug, 
Boeddha Sakyamuni, ijze-
ren ketting, kettingbrug; 
portret.

BOLIVIA
25-6-’15. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Zuid-Korea, vogels. 
2.-, 2.- Bs. (samenhan-
gend). Mergus squamatus 
met vlag, Phibalura flavi-
rostris en staatsbeeldmerk. 

2-7-’15. Bezoek paus 
Franciscus I (1936).
28.- Bs. Portret.

BOTSWANA
24-2-’15. Natuurgebied 
Okavango Delta op Wereld-
erfgoedlijst.
Velletje met 3.50, 
5.40, 7.30, 8.- P. Resp. 
kameleon en wilde hond 
en neushoorn, olifanten 
en kraanvogels (Grus 
carunculatus), reiger 
(Egretta vinaceigula) en 
zadelbekooievaar (Ephip-
piorhynchus senegalensis) 
met waterlelies, reiger 
(Ardea goliath) en gazelles. 

20-5-’15. Lokale kunst.
4.-, 5.90, 8.-, 10.- P. ‘De 
trommel’ van Modirwa 
Kekwaletswe, ‘Hut’ van 
Reginald Bakwena, ‘Zonder 
titel’ van Isaac Chibua, 
‘Kom samen’ van Prince 
Marokane. 

BRAZILIË
15-6-’15. Duurzaamheid.
1o Porte Não Comercial, 
1o Porte Comercial. Kind 
met koptelefoon en 
boeken, vermindering 
CO2-uitstoot. 

CAYMANEILANDEN 
20-5-’15. Bekende 
personen.
25, 50, 80 c., $ 1.-, 
Resp. docent Timothy E. 
McField (1928-1995) met 
zeeverkenners, politica 
en wettelijk agent Annie 
Huldah (1908-1989) met 
gestrand schip, politicus en 
advocaat Ormond L. Panton 
(1920-1992) en gebouw 
met vlag, politicus en 
zakenman Keith P. Tibetta 
sr. (1916-1996) met winkel. 

CHINA
19-5-’15. Groetzegels.
0.80, 1.20, 3.- y. Resp. 
man fotografeert vrouw 
en dochter, gezin in auto 
op brug, wandelaars met 
rugzakken.
1-7-’15. Getij in Quintang.
1.20, 1.20, 1.50 y. (samen-
hangend). Resp. kruiszee, 
vloed, eb. 

COCOS (KEELING) 
EILANDEN
25-8-’15. Onbewoonde 
eilanden.
70, 70 c., $ 1.40, 1.40 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. Klapa Satu, Maraya, 
Blan Madar, Beras. 

COLOMBIA
Dec. ’14. Dienstzegels.
$ 10.000, 20.000. 
Beeldmerk postdienst resp. 
blauw, rood. 

3-3-’15. Augusto Ramírez 
Ocampo (1934-2011).
$ 1.000 Jurist, econoom en 
politicus met vlag.
22-4-’15. Gabriel García 
Marquez (1927-2014).
$ 200. Portret schrijver. 

CUBA
2-2-’15. Aquariumvissen.
5, 15, 45, 65, 75, 90 c.; 
blok 1.- P. Resp. Betta 
splendens, Chromobotia 
macracanthus, Trichogas-
ter leeri, Apistogramma 
ramirezi, Poecilia sphenop, 
Carassius auratus; Lepido-
cybium flavobrunneum.
3-2-’15. Honden.
15, 30, 40, 65, 75, 85 c.; 
blok 1.- P. Resp. cockerspa-
niël, golden retriever, collie, 
Alaska malamute, labrador 
retriever, Sint-bernard; 
Duitse herder.
24-4-’15. Eerste Cubaan se 
postzegels 160 jaar geleden.
10, 30, 65, 75 c. (samen-
hangend). Resp. Postbode 
met badge en brievenbus-
sen, paardenkoetsen en 
sleutel, brievenwegen en 
interieur postkantoor, 
document en postkantoor.
1-5-’15. Viering 1 mei.
75 c. Hoofd met helm, 
hand, werkschoen. 

8-5-’15. 55 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Rusland.
85 c. Basiliuskathedraal 
(Moskou), Russisch-
orthodoxe Kazankathedraal 
(Havana).

16-5-’15. Aankost Fidel 
Castro 55 jaar geleden.
75 c. Veerboot ‘Pinero’. 

17-5-’15. ITU* 150 jaar.
65 c. Wereldbol, satelliet. 
23-5-’15. 75e geboortedag 
‘kapitein San Luis’.
65 c. Guerrillastrijder 
Eliseo Reyes (1940-1967) 
met geweer. 
6-6-’15. 55e sterfdag 
Manuel Lopez Portilla 
(1940-1960)
65 c. Portret eerste veilig-
heidsagent van Cuba.

EGYPTE
25-1-’15. Revolutie vier 
jaar geleden.
E£ 2.-. Personen met 
gespreide armen.
8-3-’15. Overlijden Faten 
Hamama (1931-2015).
E£ 3.- Portret film- en tv 
actrice.
13-3-’15. Economische 
ontwikkelingconferentie.
E£ 2.-. Landkaart, beeld-
merk, pictogrammen. 

23-3-’15. 26e Arabische 
topconferentie in Sharm 
El-Sheik.
E£ 3.-. Beeldmerk, landkaart.
17-5-’15. ITU* 150 jaar.
E£ 4.-. Wereldbol, pirami-
des, beeldmerk.
1-6-’15. Religieus onder-
wijsinstituut Dar Al Aftaa 
Masriya 120 jaar. 
E£ 2.-. Beeldmerk met zon 
en toren. 

EL SALVADOR
8-12-’14. Universiteit 173 
jaar.
$ 0.20. Beeldmerk. 

13-2-’15. 80 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Japan.
$ 2.50, 2.50 (samen-
hangend). Beeldmerk, 
beeldmerk en kinderen met 
vlaggen.

FILIPPIJNEN
23-6-’15. Vliegers.
Velletje met tienmaal 
10.- P.; blok 40.- P. Verschil-
lende vliegers. 

1-7-’15. San Carlos City .
15.-, 15.- P. Stadswapen 
met gemeentehuis, 
dansers tijdens Pinta 
Flores-festival.

GABON
2014. Vijfde sterfdag presi-
dent Omar Bongo Ondimba 
(1935-2009).
250, 500 F.; 500 F. (rol-
zegel); blok 3.000 F; blok 
10.000 F. Resp. president 
met vlag, portret en land-
kaart, portret in landkaart; 
president en echtgenote in 
landkaart; idem.
2014. Samenwerking met 
China.
Viermaal 500 F. , 1.000 F. 
Resp. sportstadion (Libre-
ville), toren van Tempel 
van de hemel (Peking), 
reuzenpanda’s (Ailuropoda 
melanoleuca), Afrikaanse 
savanneolifanten (Loxo-
donta africana), Chinese 
president Xi Jinping (1953) 
en Gabonese president Ali-
Ben Bongo Ondimba (1959). 
Ook velletje met de zegels. 

GUATEMALA
26-2-’15. Culturele hoofd-
stad van Ibero-america.
2.-, 8.- Q. Resp. vogelmas-
cotte, beeldmerk. 
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24-4-’15. Kathedraal 200 
jaar.
0.50, 5.-, 6.50 Q. Resp. 
koepeldak, interieur, klok-
kentoren.

HONGKONG 
17-7-’15. Folklore, verhalen.
$ 1.70, 3.10, 2.20, 2.90, 
3.70, 5.-. Kindertekeningen 
met resp. ‘De oude man die 
de bergen bewoog’: man 
met manden en kinderen 
en berg, ‘De schildpad 
en de haas’: haas en 
schildpad, ‘De kleine motor 
die alles kon’: trein en 
speelgoed, ‘Wilde zwanen’: 
zwanen en meisje, ‘Drie 
kleine varkens’: varkentjes 
in huis en vos, parabel van 
de waterleiding: jongen 
met meer en waterrad. Ook 
velletje met de zegels. 

30-9-’15. Hooggerechts-
hof.
Blok $ 10.-. Rechtbankge-
bouw en -zaal.

INDIA
21-6-’15. Internationale 
Dag van de Yoga.
5.- R. Yogafiguur. Ook blok 
met zegel. 

17-7-’15. Religieus festival 
Nabakalebara Rath Yatra 
2015.
5.- R. Beeldmerk.

JAPAN
15-5-’15. Nationale 
 bebossingscampagne.
Tienmaal 52 yen. Pru-
nusbloesem, cyprestak, 
paardenkastanje, fresia, 
zwarte dennenappels, 
pruimenbloesem, wilde 
kersenbloesem, azalea, 
iep, lelie. 
29-5-’15. Bloemen.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 82 
yen. Resp. lagerstroemia, 
zonnebloemen, maagden-
palm, lisianthus, gladiool; 
afrikaantje, salvia, hydran-
gea, aster, ridderspoor.
2-6-’15. Wet lokale auto-
nomie Tokushima 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Naruto whirlpools 
met brug en bloemen, 
Awa poppentheater, Yos-
hinorivier en Mount Bizan, 
lianenbrugeb in Iya-vallei, 
zeeschildpad.
5-6-’15. Zomergroeten, 
schelpen.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen. Resp. Conus 
ammiralis, Mimachlamys 
nobilis, Tendridae, Latiaxis 
gemmatus, Tellinella ligua-
felis; Columbarium pagoda, 
Phalium flammiferum, Neo-
cancilla papilia, Spondylus 
sanguineus, Architectonica 
perspectiva.
16-6-’15. Wet lokale auto-
nomie Fukuoka 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Okinoshima-
eiland met heiligdom van 
Manukata en gouden ring, 
Kokura-kasteel, Drievoudig 
waterrad in Asakura, 
cruise op Yanagawa-rivier, 
Hikosan Jingu-heiligdom. 
22-6-’15. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Zuid-Korea. 
82, 82 yen (samenhan-
gend). Vrouwen in kimono 
en hanbok, bloesems van 
kersen en sharonfruit. 

25-6-’15. Japans 
Werelderfgoed, Tomioka 
zijdefabriek.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Tweemaal museum 
met historisch fabrieksin-
terieur (doorlopend beeld), 
medewerksters in hal, 
ingang warenhuis, zijde-
molen, beeld van fabriek 
uit dagboek Tomioka Nikki, 
Tajima Yahei zijderupsen-
farm, Takayama-sha oplei-
dingsschool voor zijdeteelt, 
Arafune-koelsysteem, 
gevelsteen. 

10-7-’15. Buitenlands 
Werelderfgoed.
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Yosemite National 
Park, Acropolis (Athene), 
tempel in Chichen-Itza 
(Mexico), St. Petersburg 
(Rusland), Borobudur 
(Indonesië).
23-7-’15. Internati-
onale Week van het 
Brievenschrijven.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Resp. jongen 
met potlood en brief, 
pinguïns, pompoenen, 
camelia en sneeuwvlokken, 
kersenbloesem, jongen 
en brievenbus, stokroos, 
spreeuwen, chrysanten, 
karpervaan; kind in 
zwembad, hydrangea, bloe-
menpatroon, kraanvogel en 
bloemen, perzikbloesem, 
jongen en postzegels, 
ballonnen, gedroogde per-
simmons, bloesempatroon, 
heermoes.
28-7-’15. 23e Scouting 
Jamboree.
Viermaal 82 yen. Padvin-
ders, beeldmerk.

KOREA NOORD
10-6-’15. Hooggerechts-
hof.
30 w. Gebouw, beeldmerk.
15-6-’15. Afkondiging 
gezamenlijke verklaring 
Noord- en Zuid-Korea 15 
jaar geleden.
30 w. Beeldmerk met 
landkaart, tekst.

28-6-’15. Uitgangspunt 
van landsbeleid.
Blok 30 w. Kim Il-sungplein 
in Pyongyang met Groot 
studiehuis van het volk.
15-8-’15. Vriendschapsjaar 
Noord-Korea en Rusland.
30 w. Vlaggen en nationale 
emblemen. 

LIBANON
17-3-’15. Nationale Veilig-
heidstroepen, leger.
L£ 1.750. Beeldmerk.
7-7-’15. Bekende personen.
L£ 1.750, 1.750. Resp. 
Politicus en militair Amine 
El Hafez met vlag, activiste 
en schrijfster Leila Oseiran. 
9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
L£ 5.000. Verschillende 
scheepjes, vlag. 

14-7-’15. Politici.
L£ 1.750, 1.750. Oud-
senaatsvoorzitter Bechara 
El Khoury (1890-1964), 
oud-premier Riad El Solh 
(1894-1951).

MACAU
8-7-’15. Vuurtoren van Guia 
150 jaar.
2.-, 5.- ptcs.; blok 12.- ptcs. 
Resp. dak en toren, ingang; 
toren met vlag. 

15-7-’15. Historisch 
centrum 10 jaar Werelderf-
goed.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Verschillen-
de gebouwen en mensen.

MARSHALLEILANDEN
7-7-’15. Vogels.
Vel met vijftienmaal $ 0.49. 
Resp. Tockus rufirostris, 
Larus marinus, Tyto alba
Pelecanus onocrotalus, 
Haliaeetus albicilla, 
Crossoptilon harmani, 
Geronticus eremita, Ardea 
cinerea, Gypaetus barba-
tus, Alcedo atthis, Phala-
crocorax lucidus, Ardea 
alba, Buteo platypterus, 
Phoenicopterus roseus, 
Falco peregrinus. 

MEXICO
7-7-’15. Internationale 
dag van het Intellectueel 
Eigendom.
$ 15.- Gitaren.
9-7-’15. Nationale mensen-
rechtencommissie 25 jaar.
$ 7.-. Gebouw, hand, 
mensen op landkaart. 

10-7-’15. Cultureel Festival 
Guelaquetza in Oaxaca.
$ 13.50. Kerk, dansers.
16-7-’15. Samenwerking 
met Frankrijk. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk.
$ 7.-, 13.50 (samenhan-
gend). Mexicaanse revoluti-
onair en diplomaat Gilberto 
Bosques (1882-1995).

MONGOLIË
19-7-’15. Departement van 
Transport, opdruk.
900 T. op 40 m. Vracht-
wagen. 

MONTSERRAT
20-7-’15. Rozen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.- Verschil-
lende rozen.
15-9-’15. Foto’s uit de 
ruimte.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.-. Resp. 
bosbranden in Chili, Kavin-
woestijn in Iran, centraal 
Saoedi-Arabië, Cancun in 
Mexico; Montserrat. 
30-9-’15. Bijen.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.-. Resp. 
Bombus ternarius, Bombus 
pensylvanicus, Xylocopa 
virginica, Nomada luteola; 
Bombus impatiens. 

NAMIBIË
15-5-’15. Bijeneters. 
Standard Mail, Inland 
Registered Mail, N$ 5.70, 
6.-, 7.70. Resp. Merops 
pusillus, Merops hirundi-
neus, Merops bullockoides, 
Merops nubicoides, Merops 
apiaster. 
22-6-’15. Antilopen.
Viermaal Postcard Rate. 
Madoqua kirkii, Oreotragus 
oreotragus, Sylvicapra 
grimmia, Raphicerus 
campestris. 
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6-7-’15. Big Five.
Standard Mail, Non 
Standard Registered Mail, 
N$ 5.70, 6.60, 7.70. Resp. 
Panthera pardus, Panthera 
leo, Loxodonta africana, 
Diceros bicornis, Syncerus 
kaffer. 

NEPAL
1-7-’15. Taleju.
10.- R. Tempel in Nuwakot.
1-7-’15. Sindhuli Gadhi.
5.- R. Ruïne van fort in 
Sindhuli.
1-7-’15. Siddha Pokhari.
2.- R. Vijver in Bhaktapur. 
1-7-’15. Mohankali Dhun-
gedhara.
8.- R. Waterbassin met 
beeld in Hanumandhoka
1-7-’15. Makwanpur Gadhi.
1.- R. Dorp met fort in 
Makwanpur. 
1-7-’15. Lamjung Durbar. 
2.- R. Tempel in Lamjung.
1-7-’15. Kaliyadaman.
5.- R. Hindoe-beeld in 
Sundhari Chwok.
1-7-’15. Fewa-meer en 
Machhapuchhre.
60.- R. Meer en berg in 
Kaska. 

1-7-’15. Dwarika Bhankta 
Mathema (1902-1960).
1.- R. Portret musicus. 
1-7-’15. Doleshwor 
Mahadev.
5.- R. Tempel in Bhaktapur.
1-7-’15. Chandeswori-
tempel.
1.- R. Tempel in Banepa.
1-7-’15. Bulbule Taal.
10.- R. Meer in Surkhet
1-7-’15. Banepa Bardibas 
Highway.
Viermaal 10.- R. (samen-
hangend). Nepalese en 
Japanse vlag met verschil-
lende afbeeldingen van 
snelweg tussen Banepa en 
Sindhuli. 

7-7-’15. Prehistorische 
olifanten van Nepal.
Velletje met zesmaal 10.- R. 
Deinotherium indicum, 
Gomphotherium sp., 
Stegodon bombifrons, 
Elephas namadicus, Elep-
has hysudricus, Stegodon 
ganesa. Alle zegels met 
beeldmerk Nationaal 
Historisch Museum.

NIEUW-CALEDONIË
6-6-’15. Inheemse reigers. 
Velletje met driemaal 110 F. 
Nycticorax caledonicus, 
Egretta novaehollandiae, 
Egretta sacra.
6-6-’15. Betrokkenheid 
Nieuw-Caledonië bij Eerste 
Wereldoorlog.
Driemaal 35 F. (samenhan-
gend). Verscheping van 
militairen, strijdtoneel, 
schip met terugkerende 
militairen.
6-6-’15. Filatelie op school.
75 F.; tweemaal 75 F. (met 
tussenstrook). Resp. kin-
dertekening met: vogels, 
schildpad haai en dolfijnen; 
kindertekeningen: school 
en palmboom, schild en 
zeeslang en bloem. 

6-8-’15. 50 jaar vogelken-
nersorganisatie SCO, fauna.
110 F. Reuzenmuskaatduif 
(Ducula goliath).
6-8-’15. Teelt van wortel-
knol yam
100 F. Mensen op het land, 
knollen.

NIEUW-ZEELAND
5-8-’15. Werelderfgoed.
80 c., $ 1.40, 2.-, 2.20, 
2.50, 3.-. Resp. Emerald 
Lakes (Tongariro National 
Park), Franz Josef Glacier 
(Wahipounamu), Enderby 
Island (Antarctic Islands), 
eilanden), Mount Ngau-
ruhoe (Tongariro National 
Park), Lake Mackenzie 
(Wahipounamu), Campbell 
Island (Sub Antartic 
Islands). Ook velletje met 
de zegels. 

14-8-’15. Parlements-
gebouw.
$ 2.50. Gebouw in 
 Wellington.
14-8-’15. Singapore World 
Stamp Exhibition 2015. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Singapore en Australië.
Velletje met 70 c., $ 1.30, 
2.50. Parlementsgebouwen 
in resp. Australië, Singa-
pore, Nieuw Zeeland.

NIUE
3-6-’15. Inlandse flora
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.-. Resp. 
Hibiscus tiliaceus, Fagraea 
berteroana, Alphitonia 
zizyphoides, Cordyline 
fruticosa. Ook velletje met 
de zegels.
5-8-’15. Traditionele 
wapens.
30 c., $ 1.-, 3.-, 4. Verschil-
lende speren. Ook velletje 
met de zegels.

NORFOLKEILAND
19-3-’15. Vergaan zeilschip 
‘Sirius’ 225 jaar geleden.
Tienmaal 70 c. (in boekje). 
Duiker, zeilschip, stranding 
van schip, navigatie-instru-
ment, portret kapitein John 
Hunter (1737-1821), anker, 
schip, kanonnen, sluithaak, 
ornamenten.
24-4-’15. Landing Norfolk-
militairen bij Gallipoli 100 
jaar geleden.
Blok $ 5.-. Herdenkings-
monument. 

1-6-’15. Frankeerzegels, 
Norfolk dennenboom.
Tienmaal 15 c. (in boekje). 
Verschillende afbeeldingen 
van Araucaria heterophylla.

OEZBEKISTAN
15-7-’15. Opdrukken op 
zegels uit 1993, fauna.
200 op 2.- (S), 200 op 3.- 
(S), 300 op 15.- (S), 500 op 
1.- (S), 500 op 2.- (S), 500 
op 5.- (S), 500 op 10.- (S). 
Resp. Kaspische cobra 
(Naja oxiana), visarend 
(Pandion haliaetus), 
woestijnvaraan (Varanus 
griseus), wondergekko 
(Teratoscincus scincus), 
muskusrat (Ondatra 
zibethica), buidelmees 
(Remiz pendulinus), 
bosslaapmuis (Dryomys 
nitedula). 

OMAN
3-3-’15. Wereld Water Dag.
Blok 200 b. Irrigatiesys-
teem bij Falaj Dares.
22-3-’15. Arabische Water 
Dag.
Blok 200 b. Irrigatiesys-
teem bij Falaj Al-Khatmeen. 

PALESTIJNSE 
AUTHORITEIT
17-7-’14. Bekende 
personen.
50, 150, 300, 400, 500, 
1.000 m. Resp. Ezz eldin 
al-Qassam (1882-1936), 
Abdulqader al-Husseiny 
(1907-1948), Fathi al-
Sheqaqy (1951-1995), Mus-
tafa Ali Zibri (1938-2001), 
Yaser Arafat (1929-2004), 
Ahmed Yassin (1938-
2004).
21-8-’14. Moskeeën.
50, 100, 150, 500, 750, 
1.000 m. Resp. Hassan Bek, 
Al-Omary, Ibrahimi, Ahmed 
Basha al-Jazzar, Be’r al-
Saba, Al-Aqsa.
26-8-’14. Fauna.
50, 100, 250, 300, 500, 
750 m. Resp. kameel, 
olifant, muskiet, bijen, 
mieren, spin.
1-1-’15. Al-Aqsa is van ons.
150, 250, 400, 500, 750, 
1.000 m.; blok 2.000 m. 
Moskee met resp. vuist, 
hand, kind, man, man met 
pijl in rug, moskeesilhouet; 
stadsgezicht met Al-Aqsa. 

8-3-’15. Internationale Dag 
van de Vrouw.
250, 600 m.; blok 1.500 m. 
Resp. tweemaal vrouw in 
klederdracht, vrouw en 
boomstronk. 
9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
500 m. Scheepjes en 
vissers. 

PAPOEA- 
NIEUW-GUINEA
9-3-’15. Traditionele 
schilderijen.
1.34, 1.35, 6.20, 8.95 K; vel-
letje met 1.35, 1.35, 6.20, 
8.95 K.; blok 10.- K. Resp. 
beeld van Arawe-moeder 
en kind, totempalen en 
palenhuizen in Metua, 
maskers van vuurdansers 
in New Britain, krokodil-
lenjagers in West Papoea; 
Mount Elimbari en huis 
in Simbu, pruikenmakers 
in zuidelijke hooglanden, 
gezicht van jager met 
boog en speren in West 
Sepik, houtbewerker bij 
Milne Bay; totempalen en 
palenhuizen in Metua.
30-3-’15. College voor 
Christelijke Leiders (CLTC) 
50 jaar.
1.35, 1.35, 6.20, 8.95 K.; 
velletje met 1.35, 1.35, 
6.20, 8.95 K.; blok 10.- K. 
Beeldmerk met resp. leraar 
en leerling, leerlingen in 
1965, geslaagde leerlingen, 
luchtfoto van gebouwen; 
veldbezoek, gebouwen, 
leerlingen, in klaslokaal; 
leraren en geslaagde 
studenten. 

POLYNESIË
1-8-’15. Koffie.
100 F. Plant met koffie-
bonen. 

1-8-’15. Hoop voor de 
toekomst.
1 F. Meisje, planten.
14-8-’15. Wereldtentoon-
stelling Tropische Architec-
tuur in Singapore.
80, 100 F. Resp. café en 
man op bromfiets, winkel 
en vrouw op fiets.
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SRI LANKA
8-7-’15. Departement van 
Archeologie 125 jaar, I.
10.-, 15.-, 35.-, 40 R. Ver-
schillende middeleeuwse 
sculpturen. Ook velletje 
met de zegels.
8-7-’15. Departement van 
Archeologie 125 jaar, II.
10.- R. Archeoloog Harry 
C.P. Bell (1851-1937) met 
opgraving. 

ST. KITTS
1-4-’15. Caribische 
palmbomen.
Velletje met zesmaal 
$ 3.15; blok $ 10.- Resp. 
tweemaal Cocos nucifera, 
Copernicia macraglossa, 
tweemaal Roystonea regia, 
Sabal palmetto; Cocos 
nucifera. 

ST. MAARTEN
17-6-’15. Cruiseschepen.
275, 325, 475, 525 c. Resp. 
Norwegian Getaway, Jewel 
of the Seas, Freedom of the 
Seas, Royal Prince. 

SURINAME
15-7-’15. Bloemen.
SR$ 2.25, 2.75, 3.25, 3.75, 
4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25, 
6.75, 7.25, 7.75. Resp. 
Bauhinia purpurea, Catha-
ranthus roseus, Courou-
pita guianensis, Lantana 
camara, Datura candida, 
Passiflora, Euphorbia pul-
cherrima, Solandra nitida, 
Nerium oleander, Strelitzia 
reginae, Punica granatum 
L., Thunbergia grandiflora. 

TADZJIKISTAN
18-4-’15. Internationale 
postzegeltentoonstellingen 
Singapore en Taiwan, flora 
en fauna.
3.-, 3.-, 3.50, 3.50 S. (ook 
ongetand). Resp. orchidee 
Vanda Miss Joaquin, lotus-
bloem, olifant en panter, 
reuzenpanda en panter. 

13-6-’15. Wetenschap en 
ruimte.
Velletje met 5.-, 5.- S. (ook 
ongetand). Medicus en 
wetenschapper Avicenna 
(980-1037), kosmonaut 
Joeri Gagarin (1934-1968).
13-6-’15. Overwinning in 
Tweede Wereldoorlog 70 
jaar geleden.
2.-, 2.-, 2.50, 4.- (S). (ook 
ongetand). Resp. beeld van 
militair, militair met helm, 
onderscheiding, slagveld.

TONGA
4-7-’15. Kroning koning 
Tupou IV.
$ 2.25, 5.-; velletje met 
driemaal $ 2.25. Resp 
koning, koning en echtge-
note; troon, koning met 
echtgenote, kroon. 

TUNESIË
15-6-’15. Herdenking 
martelaren van Tunesische 
leger
2.350 m. Beeldmerk, vlag, 
militairen, gevechtswagen, 
vliegtuig. 

9-7-’15. Euromed-Postal, 
scheepjes van de Middel-
landse Zee. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
1.350 m. Romeins 
galeischip.

URUGUAY
8-7-’15. LATU* 50 jaar. 
$ 15. Beeldmerk, hand met 
laboratoriuminstrument.
10-7-’15. Frankeerzegel, 
José Gervasio Artigas.
$ 5. Vrijheidsstrijder en 
stichter van Uruguay.
23-7-’15. Diplomatieke 
betrekkingen met Egypte.
Velletje met $ 15, 50. Resp. 
muziekinstrument sistro, 
begrafenismasker. Vlaggen 
en muzikanten op rand. 

VENEZUELA
12-5-’15. 100e geboorte-
dag Serge Raynaud de la 
Ferrière (1916-1962).
Velletje met 0.20, 0.40, 
0.50, 0.80, 12.50, 25.-, 
34.50, 50.-, 100.-, 200.- Bs. 
Verschillende afbeeldingen 
van Franse filosoof en 
stichter van organisatie 
Universal Great Brother-
hood in Caracas.
29-6-’15. Mausoleum van 
vrijheidsstrijder Pedro 
Camejo (1790-1821).
Velletje met 0.30, 0.50, 4.-, 
9.-, 15.-, 35.-, 45.-, 50.-, 
100.-, 200.- Bs. Verschil-
lende afbeeldingen van 
mausoleum met borstbeeld 
en vlaggen. 

VERENIGDE NATIES
20-8-’15. Stop geweld 
tegen kinderen.
US$ 0.49, 1.20, Zw.Fr. 1.-, 
1.40, € 0.68, 0.80. Resp. 
vermindering wapenge-
weld: kind met geweer en 
beer aan hand, sexueel 
geweld; wolf en meisje met 
pop, kinderhuwelijk: wolf 
met meisje en handboei, 
kinderhandel: wolf en kin-

deren in net, geweld tegen 
geslacht: wolf met boek 
en meisje, kinderarbeid: 
kinderen met houwelen. 

VERENIGDE STATEN
12-8-’15. Elvis Presley 
(1935-1977).
Forever. Portret zanger en 
filmacteur. 

20-8-’15. 100e geboor-
tedag Ingrid Bergman. 
(1915-1982).
Forever. Portret Zweedse 
filmactrice.
20-8-’15. World Stamp 
Show 2016 in New York.
Tweemaal Forever. Beeld-
merk in rood, blauw. 

18-9-’15. Paul Newman 
(1925-2008).
Forever. Portret acteur.

WALLIS EN FUTUNA
28-4-’15. Saint-Pierre 
Chanel (1803-1841).
55 F. Priester martelaar
21-5-’15. Orchideeën.
75, 135 F. Verschillende 
orchideeën. 

13-7-’15. Traditioneel 
zeilschip.
400 F. Pirogue.

ZAMBIA
22-10-’14. Onafhankelijk-
heid 50 jaar.
Velletje met tweemaal 
3.80 K.; velletje met twee-
maal 10 K.; twee velletjes 
met elk vijfmaal 10.- K. 
Resp. oud-president Ken-
neth Kaunda (1924), Kaun-
da met koningin Elizabeth; 
tweemaal oud-president 
Michael Sata (1937-2014); 
oud-presidenten: Kenneth 
Kaunda, Frederick Chiluba 
(1943-2011), Levy Mwana-
wasa (1948-2008), Rupiah 
Banda (1937), Michael 
Sata; Kaunda met koningin 
Elizabeth, Margaret 
Thatcher, aartsbisschop 
van Canterbury, tijdens 
onafhankelijkheidsdag in 
1964, Afrikaanse leiders. 
2014. Overdruk op zegel 
wereldkampioenschap 
voetbal uit 2010.
4.05 K. op 4.050 K. Vlag, 
voetballer, bal, mascotte. 

2014. Vijftig jaar betrek-
kingen met Volksrepubliek 
China.
2.50, 3.-, 3.50, 3.80, 4.05, 
4.95 K. Resp. president 
Edgar Lungu (1956) en 
Chinese president Xi Jinping 
(1953) met erewacht, 
president Kaunda en vice-
premier Li Xiannan, trein 
op spoorweg naar Tanzania, 
stadion, Victoria watervallen 
met brug, Chinese Muur. 

ZUID-AFRIKA
4-5-’15. Internationale 
Brandweer Dag.
Velletje met achtmaal 
Standard Postage. Histo-
rische brandweerwagen, 
moderne brandweerauto, 
brandweerman met blus-
spuit, reddingsactie met 
helikopter, brandweerman-
nen, brandweermannen 
bij omgeslagen auto, 
brandweermannen bij 
reddingsactie op water, 
onderwijs aan brandweer-
personeel. 

25-6-’15. Vrijheids-
manifest 60 jaar.
Blok 5.- R. Juichende 
mensen.

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
21-6-’15. Laatste Britse 
stoomtrawler. 
70, 70, 80 p., £ 1.25; blok 
£ 2.50. Viola voorheen Dias 
resp. tijdens visvangst, 
als patrouillevaartuig, op 
walvisvangst, voor de kust 
en zeeolifant (Mirounga 
leonina); schip. 

ZUIDPOOLGEBIED 
FRANS
14-7-’15. 60 jaar bestuur-
lijke eenheid TAAF*.
Driemaal € 0.80 
(samenhangend). Schip 
en vliegtuig met vogel en 
schildpad met zeeleeuw, 
schip en helikopter met 
orka en meeuw, schip met 
meeuw en pinguïn. 

Afkortingen:
Brics: Economisch 
samenwerkingsverband 
van Brazilië, Rusland, India, 
China en Zuid-Afrika.
ITU: International Tele-
communication Union
LATU: Laboratorio 
 Technologico del Uruguay
RAF: Royal Air Force
Sepac: Small Euro-
pean Postal Administration 
 Cooperation
TAAF: Terres Australes et 
Antarctique Françaises
WWF: World Wildlife Fund
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In onze editie van mei jl. hebben wij aangekondigd om het beleid van de te publiceren zegels 
in de rubriek Nieuwe Uitgiften enigszins aan te passen. De reden hiervan is, dat enkele com-
merciële bedrijven (post)zegels op de markt brengen die op geen enkele wijze recht doen aan 
het feit waarvoor postzegels zijn bedoeld. Deze zegels komen namelijk niet beschikbaar via de 
postadministraties van de landen waarvan de naam op de zegels staat vermeld en zullen dus 
niet in het postale verkeer komen. Uitzonderingen hierop bevestigen de regel. Zegels waarvan 
bij ons bekend is, dat zij via de post beschikbaar zijn, zullen wel door ons worden vermeld.

Diverse lezers van ons blad hebben op de mede-
deling gereageerd. Wij hebben zowel positieve als 
negatieve opmerkingen ontvangen. De meeste  
reacties waren positief en slechts een enkeling 
liet ons weten niet blij te zijn met onze beslissing. 
Deze verzamelaars hebben wij in een persoon-
lijke brief de achtergrond van ons standpunt 
nader uitgelegd. 

Via handelaar 
Om meer duidelijkheid te geven van welke landen 
wij geen of minder nieuwe uitgiften zullen publi-
ceren hebben wij hiervan een lijst samengesteld. 
Zoals hiervoor vermeld willen wij benadrukken, 
dat frankeerzegels van de genoemde landen 
die via het lokale postbedrijf voor het frankeren 
van brieven worden verkocht wel in de rubriek 

Nieuwe Uitgiften zullen worden opgenomen.
Van de hierna genoemde landen zullen minder 
zegels worden vermeld:
Aitutaki, Angola, Antigua en Barbuda, Burundi, 
Centraal Afrikaanse Republiek, Congo (Brazzavil-
le), Congo (Kinshasa), Cookeilanden, Dominica, 
Gambia, Ghana, Grenada, Guinee, Guinee-Bissau, 
Guyana, Liberia, Maldiven, Marshalleilanden, 
Micronesië, Mozambique, Nevis, Palau, Papoea-
Nieuw-Guinea, Penrhyn, Rarotonga, Redonda, 
Salomonseilanden, Samoa, São Tomé e Principe, 
Sierra Leone, St. Kitts, St. Vincent/Grenadinen 
(incl. Bequia, Canouan, Mayreau,  Mustique Palm 
Island, Tobago Cays, Union Island) Tanzania, 
Togo, Tonga, Tsjaad, Tuvalu en Uganda. 
De commerciële vertegenwoordigers die zegels 
voor deze landen uitgeven hebben zich met 

Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, etc.). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
maximaal zes regels langer maken: per extra regel wordt 3,50 euro 
in rekening gebracht. Met uw kleine annonces wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aandacht gebracht van de ruim 22.500 lezers die 

ons blad  ontvangen. Bovendien geven veel lezers het blad aan andere 
belangstellenden door, zodat het ‘bereik’ van uw annonces nog groter 
wordt! Om annonces op te geven: maak gebruik van onderstaand formulier 
(of van een fotokopie daarvan). Op een andere wijze kan het niet, omdat er 
een getekende machtiging nodig is om het verschuldigde bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. Stuur het duidelijk ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye, Prieelvogelweg 5, 1349 CG Almere-Hout

Vermelding van uw naam en 
adres (of naam en telefoon-
nummer) in de advertentie 
is verplicht. Plaatsing onder 
 nummer kost vier euro extra.

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00

Wilt u iets kopen of verkopen? Plaats een kleine annonce in Filatelie!

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

ATTENTIE!  Kruis hiernaast aan in welke rubriek u uw kleine annonce opgenomen wenst te zien:  Aangeboden  Gevraagd  Diversen

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere-Hout tot het 
eenmalig afschrijven van het verschuldigde bedrag van zijn/haar eigen banknummer.

Naam:  ..................................................................................................................................................................

Straat en nummer :  .........................................................................................................................................

PC + Plaats:  .......................................................................................................................................................

Telefoon:  .............................................................................................................................................................

IBAN:  ....................................................................................................................................................................

Ten name van:  ...................................................................................................................................................

Handtekening:  ..................................................................................................................................................

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen met een ondertekende machtiging worden in behandeling genomen.  
Sluitingstermijn: minimaal vijf weken voor het verschijnen van ‘Filatelie’.

Teveel wordt iets minder [2]

name gespecialiseerd in ‘plaatjeszegels’ die 
door sommige thematische verzamelaars in hun 
collectie worden opgenomen. Deze verzamelaars 
adviseren wij om contact op te nemen met een 
postzegelhandelaar die hen hiervan kan voorzien.
Een geval apart vormt  Caribisch Nederland. Hier 
worden de zegels weliswaar uitgegeven door de of-
ficiële postinstelling, maar de zegels kunnen echter 
uitsluitend in Nederland worden besteld en dan 
 alleen per jaarset en velletjes. Om deze redenen 
zullen wij van deze zegels geen melding maken. 
Zodra het uitgiftebeleid van dit gebied wordt gewij-
zigd zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
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et tweede eeuwfeest van de Slag bij 
Waterloo is uitgebreid herdacht. Ook 
verschillende postadministraties lieten 
zich niet onbetuigd en gaven zegels, 

velletjes, een postzegelboekje (1), en een post-
waardestuk (2) uit en gebruikten speciale stem-
pels (3). Opvallend daarbij was het ontbreken 
van een Franse uitgifte, maar gezien de ophef die 
ontstond rond een geplande twee euromunt van 
België niet vreemd. Blijkbaar zien de Fransen de 
Slag bij Waterloo nog steeds als een smet op hun 
verleden, waar ze liever niet aan herinnerd willen 
worden. En dat terwijl de herdenkingen niet zo 
zeer de nederlaag van de Fransen dan wel het 
begin van een Europese vrede benadrukten. 

Dreiging
In juni 1815 was het Verenigde Koninkrijk der 
Nederlanden nog maar een kersverse natie. 
Tijdens het Congres van Wenen hadden de grote 
mogendheden (Engeland, Oostenrijk, Rusland en 
Pruisen) haar gezien en gesteund als een buffer 
tegen een eventuele Franse agressie. Nog tijdens 
het Congres haalden de ontwikkelingen de 
onderhandelingen in. In maart verliet Napoleon 
het eiland Elba (4), dat hem was toegewezen als 
vorstendom, na zijn troonsafstand als keizer van 
Frankrijk. Hij ging naar Parijs, waar hij zonder al 
te veel weerstand weer de macht overnam. Het 
was duidelijk dat hij opnieuw aanstuurde op een 
confrontatie met zijn Europese tegenstanders. Zij 
wachtten de ontwikkelingen niet af en verklaar-
den Frankrijk de oorlog. Met de oorlogsdreiging 
in het achterhoofd ondernam ook soeverein vorst 
Willem I actie (5). De rectificatie van de akkoor-
den van het Congres van Wenen duurden hem 
te lang en daarom riep hij zichzelf op 16 maart 
in de vergaderzaal van de Staten-Generaal uit 
tot  Koning der Verenigde Nederlanden. Hij liet 
daarmee zien dat hij zijn Belgische onderdanen 
serieus nam en bereid was ze te verdedigen. 
Vooruitlopend op de strijd die komen zou, stelde 
hij ook alvast een onderscheiding voor die 
toegekend kon worden aan degenen die op het 
slagveld uitzonderlijke ‘moed, beleid en trouw’ 
hadden getoond, de Militaire Willems-Orde (6). 

Franse aanval
Napoleon was in Frankrijk nog steeds populair. 
Hij bracht in korte tijd een leger van 200.000 
man op de been. Hij waagde het erop dat als hij 
de geallieerden een stap voor was, hij ze kon 
verslaan. Daarom zette hij grote haast achter zijn 
oorlogsplannen in de hoop dat zijn tegenstan-
ders nog niet genoeg georganiseerd waren. Hij 
wilde de afzonderlijke vijandelijke legers verslaan 
voordat ze zich met de troepen van hun bondge-
noten hadden verenigd. Zijn eerste doel was om 
het Brits-Nederlandse leger, dat geleid werd door 
de hertog van Wellington (7) en het Pruisische 

leger van maarschalk Blücher (8) op de knieën te 
dwingen. Zij hadden zich in de Zuidelijke Neder-
landen verzameld. Op 14 juni trok Napoleon met 
zijn leger de grens over bij Charleroi. Bij Ligny 
volgde een confrontatie met de Pruisen. Op 
datzelfde moment wisten Nederlandse troepen 
weerstand te bieden aan de Fransen. De 23-jarige 
Prins van Oranje (9), de oudste zoon van de 
koning, was de Nederlandse legeraanvoerder 
en tweede in rang na Wellington. Hoewel hij nog 
erg jong was, had de prins al eerder in Spanje 
getoond als legeraanvoerder uit het goede hout 
gesneden te zijn.

Slag
Het lukte Napoleon om de Pruisen een eer-
ste slag toe te brengen. Wellington besloot 
daarop om zich terug te trekken bij het plaatsje 
Waterloo, waar hij meende Napoleon te kunnen 
verslaan (10). Het kasteel van Hougoumont en 
de boerderij La Haye Sante gebruikte hij om zijn 
manschappen in te verschansen. De grote slag 
begon in de ochtend van 18 juni. Het had de hele 
nacht geregend en dat maakte de situatie nog 
moeilijker dan hij al was. Door middel van een 
aanhoudend kanonnenvuur hoopte Napoleon de 
vijand af te matten voordat hij tot de uitein-
delijke aanval overging. Zijn poging om het 
kasteel te veroveren mislukte echter (11), maar 
de aanval op de boerderij was wel succesvol 
(12). Wellington wist op zijn beurt met behulp 
van de cavalerie de Fransen uiteen te drijven 
en er volgde een veldslag waarbij nu eens de 
ene dan weer de andere partij in het voordeel 
was. Het lukte Wellington maar amper om zijn 
troepen bij elkaar te houden. In een poging een 
ultieme doorbraak te forceren zette Napoleon de 
Keizerlijke Garde in (13,14). Inmiddels waren de 
Pruisen (15) onder leiding van generaal Blücher 
tot de aanval overgegaan en dat voorkwam dat 
Napoleon zijn gehele Garde tegen Wellington 
kon gebruiken. Het moreel onder de geallieerden 
steeg, terwijl bij de Fransen het tegenoverge-
stelde geval was. Er brak paniek onder hen uit en 
ze bliezen de aftocht. Wellington zette de aanval 
in. Napoleon koos eieren voor zijn geld en vertrok 
naar Frankrijk. Hij werd gedwongen om af te 
treden en verbannen naar Sint-Helena, waar hij 
tot zijn dood zou verblijven (16,17). De bloedige 
slag had 10.000 soldaten het leven gekost en er 
waren 35.000 gewonden, onder wie de Prins van 
Oranje, die in zijn schouder getroffen was.

Lafaard
De hertog van Wellington zou de geschiedenis in-
gaan als de man die Napoleon had verslagen. De 
rol van de andere hoofdrolspelers werd gebaga-
telliseerd, bijvoorbeeld die van generaal Blücher 
aan wie Wellington zeer veel te danken had. Ook 
de rol van prins Willem werd door de Engelse ge-

schiedschrijvers naar de achtergrond geduwd. In 
Nederland werd de prins als een held ontvangen. 
Zijn vader gaf hem de Militaire Willems-Orde, de 
regering bood hem Paleis Soestdijk aan en op 
de plek waar de prins gewond was geraakt liet 
de koning een monument bouwen, de Leeuw van 
Waterloo (18,19). Dat nam niet weg dat de Engel-
sen hem wegzetten als een lafaard en slechte 
legeraanvoerder, hoewel Wellington zelf vlak na 
de slag de prins uitvoerig had geprezen. Willem 
zou tot aan zijn dood een van de eregasten zijn 
op het herinneringsdiner dat de hertog jaarlijks 
organiseerde. Op het schilderij dat van een van 
die diners is gemaakt zit hij naast de hertog. 

Herwaardering
De laatste tijd komt er meer waardering voor 
de rol van de prins. Hij was inderdaad roekeloos 
en onbesuisd en ja, door zijn toedoen zijn er on-
nodig veel soldaten omgekomen. Hij werd echter 
door zijn manschappen zeer gerespecteerd als 
officier. Zijn moed en uithoudingsvermogen 
dwongen dat respect af en ook zijn capaciteiten 
om ondanks zijn leeftijd zelfstandig de troepen 
aan te voeren. Bovendien waren er in die tijd 
maar weinig prinsen die zich persoonlijk op 
het slagveld begaven. De kritiek dat Willem bij 
Quatre-Bras en Waterloo stand had kunnen 
houden omdat hij door Wellington werd begeleid, 
is indertijd al door de hertog zelf ontkracht. Het 
was bovendien Willem die de hertog aanvankelijk 
waarschuwde voor een aanval door troepen 
onder leiding van de Franse generaal Ney (20) bij 
Quatre-Bras, wat door Wellington was afgedaan 
als onnodige paniek. Hij dwong de prins zelfs om 
deel ten nemen aan een bal dat georganiseerd 
was. Ook de vijand in de persoon van Napeleon 
zelf was vol lof over de prins. Waarom werd zijn 
rol dan kleiner gemaakt dan hij in werkelijkheid 
was? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de 
rol van Groot-Brittannië als wereldmacht. Wel-
lington was de verpersoonlijking van het land dat 
Europa had verlost van de Franse tirannie. Het 
was tevens het begin van het almachtige Britse 
keizerrijk dat tot aan de Tweede Wereldoorlog 
de wereldorde zou bepalen. Inmiddels is er van 
die Britse suprematie nog maar weinig over en 
herinneren alleen de namen van straten, bruggen 
en stations (zoals in Londen: Waterloo Road, 
Waterloo Bridge en Waterloo Station) er nog 
aan. Het maakt het ook mogelijk om de rol van 
anderen weer naar de voorgrond te halen, zodat 
het Belgische velletje ter ere van de herdenking 
van de Slag bij Waterloo niet alleen de hertog van 
Wellington, maar ook de andere hoofdrolspelers 
eert, inclusief de verslagen keizer (21). Het is 
jammer dat het Nederlandse velletje de andere 
kant uitschiet en alleen maar aandacht besteedt 
aan onze eigen ‘Held van Waterloo’, wat de ge-
schiedenis nu ook weer geen recht doet (22). 

H

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

De slag bij Waterloo
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Aangeboden
www.motiefonline.nl 
Motiefpostzegels met afbeelding. 
Pzh. Jansen. Tel. 0493-320949.

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS,  Sittard. 
Tel. 046-4512751.  
E-mail   robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611.  
www.stamps-dns.com

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Liechten-
stein, Brasil en Indonesië 20-25%. 
R. Dorman, Klokkebuil 5, 7773 AW 
Hardenberg. Tel. 06-30313812. 
E-mail: rick3dorman@gmail.com 

België, Luxemburg, Frankrijk 
en Monaco: postfris en gebruikt: 
www.tenkatephilatelie.nl  
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: info@tenkatephilatelie.nl .

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

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

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

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

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

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 adviesprijs. Gekleurde 
prijskaartjes, fauna. Aanwezig in 
Roden 5 en 6 september. H. de Vos. 
Tel. 06-13380286 of 06-21906406. 
E-mail: foxphilately@post.com 

www.scandinavianstamps.nl 
webwinkel voor postzegels uit 
de Scandinavische landen.  
R. Herscheit, Postbus 23.  
6950 AA Dieren.

Kilowaar Nederland groot 
formaat scherp geprijsd! 
J.F.P. Peerenboom. 
Tel. 040-2619766.

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

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

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

Zaterdag 7 november Emmeloord 
Postzegelbbeurs MFC, Corn. 
Dirkzplein 10 te Emmeloord.  
J. Elshof. Tel. 0527-615628.

Verzamelt u Spanje/Portugal? 
Bijeenkomst 4x per jaar in Utrecht 
met veiling en kwartaalblad.  
H. Veen. Tel. 079-3611910.  
www.ksp-iberia.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.

Op Hoop van Zegels Haarlem 
Postzegelbeurs zondag 25 
oktober 2015 van 11.00 - 15.30 uur 
in Casca de Luifel, Herenweg 96, 
2101 MP Heemstede. Gratis  
entree, nog tafels te huur. Inl.  
M.A. Hagenaars. Tel. 023-5334252.

JVC Joure houdt haar ruilbeurs 
zaterdag 10 oktober 2015 van 
10.00 - 15.00 uur in Partycentrum 
t’Haske, Vegelinsweg 20. Inl.  
S. Wolters. Tel. 0513-415916. Vol gen -
de beurzen 12-12-2015 en 13-2-2016.
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Nu te koop: CD-rom jaargang 2014

Alle elf edities uit de jaargang 2014 gedigitaliseerd. Als u deze CDrom 

wilt bestellen, kunt u € 10,– overmaken op  NL64 INGB 0000 7069 68 ten 

name van de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie in Leiden, onder vermelding van ‘Jaargang 2014 op CDrom’. 

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de CDrom moet 

worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’, de jaargangen 2004 tot en met 201 3.
Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. Als u oudere CD-rom’s wilt bestellen, kunt u € 10 (per jaar) 
overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de penningmeester van de Stichting Neder landsch Maandblad 
voor Philatelie in Leiden, onder vermelding van de gewenste jaargang(en). Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar 

welk adres de CD-rom (’s) moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
mailto:rick3dorman@gmail.com
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
mailto:mennosnoek@hetnet.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:info@voorsterphilatelie.nl
http://www.jorhanstamps.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
mailto:foxphilately@post.com
http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:muld1234@kpnmail.nl
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.ksp-iberia.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
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Grote Internationale Veiling
30 oktober - 1 november 2014

te Weesp
kijkdagen: 26 oktober - 1 november 2014

bezichtiging losse kavels 
tijdens Postex op onze stand

ook voor een gratis taxatie of advies
bezoek onze stand

voor alle opbrengsten 

www.npv.nl

De Nederlandsche Postzegelveiling

WEESP

Leeuwenveldseweg 14a  1382LX Weesp  0294-433020  info@npv.nl  www.npv.nl

hoge opbrengsten op najaarsveiling

inleveren voor onze voorjaarsveiling of taxatie dagelijks mogelijk 

€100.000,-

€100,-
€1000,-

€10.000,-

€10,-

De Nederlandsche Postzegelveiling 
WEESP

Veiling 1/3 oktober 2015

INDELING DER VEILING:

donderdag 1 oktober 19.00 uur

vrijdag 2 oktober 19.00 uur

zaterdag 3 oktober 12.00 uur

Wereldcollecties, partijen in dozen
w.o. diverse intact gelaten nalatenschappen

Landencollecties
van A t/m Z

w.o. grootste collectie Frankrijk ooit bij ons geveild,
uitgebreide collecties en partijen China, etc. etc.

“De Nederland dag”
Posthistorie,

losse kavels met vele zeldzame postfrisse ex.
w.o. nr.11 en nr.12, Telegram en Dienst, etc.,

collecties, in albums en dozen

kijkdagen:
zondag 28 september t/m zaterdag 3 oktober

voor aanvangstijden en catalogus zie 

Leeuwenveldseweg 14a   1382LX Weesp     0294-433020     info@npv.nl

WWW.NPV.NL

CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

In onze komende veiling een groot aanbod 
Nederland en O.R. voorfi latelie, emissie 1852, 
post(waarde)stukken incl. proeven, stempels en 
variëteiten. Daarnaast een prachtig aanbod 
buitenland w.b. veel Azië.

Bekijk de catalogus op:

WWW.CORINPHILA.NL   

NAJAARSVEILING
16 - 19 SEPTEMBER 2015

2015.08.09 aug/sep.indd   1 03-08-15   16:42FI1509 omslag.indd   3 04-08-15   19:19
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Meer dan 96 jaar 
in dienst van de 

Filatelie 
1919-2015 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

 

  

 

  

 

 

Veiling 405 november 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Najaarsveiling 405:  

16, 17 en 18 november 2015 

Uw inzending voor deze 
veiling is welkom tot medio  

september 2015. 
 
 

          

Waarin opgenomen een 
prachtige speciaalafdeling 

Zwitserland! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

                               

                                                             
 

 
 

Plaats ook uw collectie in de internationale etalage! 

Voor grotere inzendingen bezoeken wij u graag. 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op. 
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