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1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

TEL .  + 31 -  (0)20 -  624 97 40
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CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH
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THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

Ons team staat u graag te woord en is u van dienst met 
vrijblijvend advies en beoordeling van postzegels.

Digitale presentaties o.a. proeven uit het Kolf archief;
fi latelistische hoogtepunten Corinphila 2010 - 2015.

WWW.CORINPHILA.NL   
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Directie: Dirk N. Sluis
B.de Vriesstraat 10, 1622 AC  HOORN (bezoek na afspraak) 

3 minuten lopen vanaf station Hoorn-c
Postadres: Postbus 169, 1620 AD  HOORN The Netherlands

Tel: +31 (0)229-261611 bgg: +31 (0)6-55 88 43 87
Email: sales@stamps-dns.com – IBAN: NL04 INGB 0000 5285 01

Nederland NVPH TG7
Ongebruikt met certi�caat NVPH 12/05/2015
Cataloguswaarde: €1.750,00

Bel nu: 0229-261611 of mail: sales@stamps-dns.com

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website: www.stamps-dns.com

1987-2015, Stamps-DNS reeds 28 jaar tot uw dienst

STAMPS-DNS

Nederland: NVPH Port 27I en 28 III
Postfris met certi�caat Vleeming 08/04/2014
Cataloguswaarde: €800,00

Nederland: NVPH 101
Postfris met certi�caat Vleeming 03/03/2015
Cataloguswaarde: €2.250,00

Berlijn: Michel Blok 1
Postfris met Attest Schlegel 27/01/1988
Cataloguswaarde: €950,00

Prijs: 1.295,00

Prijs: 575,00

Indonesië: Zonnebloem nummer NU 1 (niet uitgegeven) in paar
ZEER ZELDZAAM - Postfris met certi�caat NKD 08/11/2012
Opmerking: Vouwen door beide zegels en bruine gom
Prangko nummer T-1
Cataloguswaarde: €3.500,00 Prijs: 1.295,00

Prijs: 1.695,00

Prijs: 1.450,00 Prijs: 495,00

AANKOOP: WIJ GEVEN U EEN EERLIJKE PRIJS VOOR AL UW 
ZEGELS, COLLECTIES, PARTIJEN ETC.

GRATIS TAXATIE BIJ ONS OP KANTOOR

WIJ STAAN MET EEN DUBBELE STAND OP DE POSTEX
IN DE AMERICAHAL TE APELDOORN 16-17-18 OKTOBER 2015

SBZ = Thüringen Michel Blok 1 Ta (VI)
Echt gebruikt met Attest Jasch 29/07/2014
ZEER ZELDZAAM - EINWANDFREI
Cataloguswaarde: €3.200,00
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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
Ma:    gesloten
Di t/m vr:   9.00 – 13.00 & 13.30 – 17.30
Za:    9.00 – 16.00 uur

WIJ ZIJN VERHUIST! KOM EENS 
LANGS IN ONZE NIEUWE WINKEL 

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)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:

LANGS IN ONZE NIEUWE WINKEL

BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE 
MET WEBSHOP VOOR 
POSTZEGELS & ACCESSOIRES.

 BEZOEK ONS OP DE POSTEX APELDOORN
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VERZAMELBEURZEN

ASSEN 
ZATERDAG 17 OKTOBER

(09.30-15.00 UUR)

“HET SCHAKELVELD” 

– WITTERHOOFDWEG 1A, 9405 HX –

ROTTERDAM
ZONDAG 25 OKTOBER

(10.00-16.00 UUR)

REGARDZ AIRPORT HOTEL

– VLIEGVELDWEG 59, 3043 NT –
 

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

Duitsland Euro Zegels   € 0,75 per  1  EURO.

Ruud Vergossen Filatelie
U kunt uw frankeer geldige postzegels aanbieden tijdens 

de Postex 16, 17 en 18 oktober in Apeldoorn

“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

Motief catalogus Automobielen Wereld, 1e editie, in kleur € 64,-
West Europa 2015/16 in kleur, hard kaft, EK6 € 66,-
Zwitserland met LBK Liechtenstein Speciaal 2015/16 
in kleur, hard kaft € 72,-
Karibische Eilanden 2015/16 deel 1 (A-J) in kleur, hard kaft (UK2/1) € 84,-
Begin oktober worden verwacht:
Oost Europa 2015/16 in kleur, hard kaft € 66,-
Karibische Eilanden 2015/16 deel 2 (K-Z) in kleur, hard kaft (UK2/2) € 84,-
Handboek “Briefmarken bestimmen” 1e editie, in kleur € 29,80
Tijdschrift “Wertvolles sammeln” 3e uitgave in kleur € 14,80
Begin november:
Zuid Amerika 2015/16 deel 2 (K-Z) in kleur, hard kaft (UK3/2) € 84,-
Motief catalogus Vliegtuigen wereld € 64,-
Begin december:
Junior Duitsland 2016 in kleur € 9,95
Sovjet Unie Speciaal 2016 € 149,80
U.N.O. Speciaal 2016 € 56,-

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

NIEUWE MICHEL CATALOGI HERFST 2015
64,-

 deel 2 (K-Z) in kleur, hard kaft (UK3/2) €
€

€
€
€

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 

�

Schwaneberger Verlag GmbHOhmstraße 1  85716 Unterschleißheim 

 

  Tel. +49 (0)89 3 23 93-207  Fax +49 (0)89 3 23 93-248 

 

  E-Mail: vertrieb@michel.de www.michel.de

Westeuropa-Katalog 2015/2016 (EK 6) 
100. Auflage, in Farbe�

»Das Standardwerk der Europa-Philatelie Band 6« 

�

Westeuropa-Katalog 2015/2016 (EK 6)100. Auflage, in Farbe1376 Seiten Format: 155 x 230 mm, Hardcover Erstverkaufstag: 4. September 2015 Katalogpreis: 66,00 € ISBN: 978-3-95402-116-1 
MICHEL-Online-Bibliothek: 33,00 € ISBN: 978-3-95402-890-0 

Die beliebten Sammelgebiete der Britischen Inseln einschließlich 

Irlands und der Benelux-Staaten! 
Inhalt� Alderney, Belgien, Großbritannien, Guernsey, Isle of Man, Irland, Jersey, 

Luxemburg und die Niederlande. Inklusive „Schatzkästchen“ mit internationalen Auktionsergebnissen. 

Details
• NEU: 100. Jubiläumsausgabe mit Festeinband und Lesebändchen  

• Fundgrube für Motiv- und Klassiksammler • Redaktionelle Überarbeitung des gesamten Katalogs
• Neubearbeitungen bei Belgien und Großbritannien 
• Heftchenblätter bei Irland jetzt in Farbe (über 100 Neuscans) 
• Nicht ausgegebene MiNr. I (Irland) neu aufgenommen 
• Handliches Format mit übersichtlichem modernem Layout 
• Rund 14.500 Abbildungen und etwa 76.000 Preisnotierungen  
• Preisbewegungen bei vielen Gebieten; steigende Tendenzen z.B. ab 2000 

bei klassischen Ausgaben Großbritanniens und Irland der 50er Jahre 
• Neuheiten-Katalogisierung bis MiR 8/2015 

Unser Tipp:� Es empfiehlt sich ein Abonnement der MICHEL-Rundschau ab Heft 9/2015, um

den Katalog aktuell zu halten. Kataloge, die Sie auch interessieren könnten: Osteuropa-Katalog 2015/2016 (EK 

7), Europa-Kompakt-Katalog 2015 und Deutschland-Katalog 2015/2016.Alle Europa-Kataloge finden Sie auch in der MICHEL-Online-Bibliothek!

�

�
�

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

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

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

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

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

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

FI1510 bw.indd   4 02-09-15   16:57



OKTOBER 2015 FILATELIE 583

I N H O U D

A D V E R T E N T I E - I N D E X

602  Loketambtenaren 
zijn ook maar mensen!

612  Rubberen hand
stempels van Aruba

598  Bijzonder vogel
leven op kleine eilanden

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESTUUR
Voorzitter: Hans Kraaibeek
Secretaris: Leo Elzinga, Schalmei 5,  
4876 VC Etten-Leur, tel.: 076-5035295
Penningmeester: Jan van de Kasteele 

ONTWERP EN VORMGEVING
Fake Booij, www.fakebooij.nl

DRUK
Habo DaCosta, www.habodacosta.nl

Copyright: © 2015 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 22.500 exemplaren 

ISSN-nummer: 0166-3437

Het maandblad Filatelie is 
Official Partner van de AIJP 
(Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques).
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J A A R G A N G  9 3 •  O K T O B E R  2 0 15 •  N R .  1051

www.filatelie.nu

47The Philatelic Journalist / No. 145 / October 2014

Information from the Board

Präsident/President

Wolfgang Maassen
Vogelsrather Weg 27, D-41366 Schwalmtal, Deutschland

Tel. +49/(0) 21 63/4 97 60 

Fax +49/(0) 21 63/3 00 03 

E-Mail: W.Maassen@aijp.org

Generalsekretär/General secretary

Rainer von Scharpen 
Tucholskyweg 5, 55127 Mainz, Deutschland

Tel. +49/(0) 61 31/7 17 27

E-Mail: Rainervonscharpen@t-online.de

Vizepräsidenten/vice presidents

Aad Knikman
Achtergracht 71, NL-1381 BL Weesp

Tel. +31/(0) 294/43 28 01

E-Mail: A.Knikman@aijp.org

Dr. Giancarlo Morolli
Seconda Strada 12, I-20090 Segrate (Mi), Italien

Tel. +39/(0) 27 53 28 02

Fax: +39/(0) 2 70 30 07 27

E-Mail: g.morolli@aijp.org

Schatzmeister/treasurer0

Hans Schwarz
Postfach 177, CH-5707 Seengen, Switzerland 

Tel. +41/52 301 44 05 

Fax +41/52 301 45 31

E-Mail: H.Schwarz@aijp.org

Direktoren /Directors

Dr. Mark Bottu
Patijntjestraat 168, B-9000 Gent, Belgium

Tel. +32/92 20 04 94

Fax +32/92 20 09 90

E-Mail: M.Bottu@aijp.org

René Hillesum 
Postbus 7, NL-3330 AA Zwijndrecht, Netherlands

Tel. +31/78 610 15 20

Fax +31/78 610 60 33

E-Mail: hillesum@fi latelist.com

Konto der AIJP/bank account of AIJP

Postbank Frankfurt (Deutschland) 

Nr./No. 301 040 605 (BLZ 500 100 60)

AIJP

z.H. Herrn Hans Schwarz

Postfach 177

5707 Seengen

Schweiz

For payment from foreign countries: 

IBAN: DE78 5001 0060 0301 0406 05 

BIC: PBNKDEFF (only in Euros!)

Die AIJP wurde am 22. Mai 1981 im Vereinsregister der 

Handelskammer in Den Haag, Niederlande, Nr. 40 410 379, 

eingetragen. Der Verband hat seinen Sitz in Den Haag, Nieder-

lande.

The AIJP was registered on May 22, 1981, at the Chamber 

of Commerce in Den Hag, Netherlands, under the number 40 

410 379. The Associatoin is constituted with headquarters in 

Den Haag.

Impressum

Herausgeber / Publisher

Association Internationale des Journalistes Philatéliques

«The Philatelic Journalist» erscheint 3 x pro Jahr im März, 

Juni und Oktober

Aufl age: 750 Exemplare

Redaktion / Editor
Wolfgang Maassen, Michael Maassen

Übersetzungen / translations
Aad Knikman, Dr. Mark Bottu, Rainer von Scharpen

Layout und Satz
Phil*Creativ GmbH, Vogelsrather Weg 27, 

41366 Schwalmtal, Germany

Druck
Drukkerij Van den Berg b.v.

NL 3334 Zwijndrecht

Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques

AIJPAIJP

Official
partner

Uit de wereld van de filatelie 590
Bondspagina’s 592
Verzamelgebied Nederland 594
Maximafilie 596
Bijzonder vogelleven op kleine eilanden 598
Loketambtenaren zijn ook maar mensen! 602
Terug naar 1953 605
Gevangen op een eiland! 606 
Postex 2015 609
De postzegelmarkt 2 610
Tempo Doeloe 1910 611
Rubberen handstempels van Aruba 612
De Posthoorn 615
De Nica opdrukken 620
Luchtpost van/naar Willemstad (Curaçao) 622
Filatelistische evenementen 626
Inleiding tot de filatelie van (Spaans) Puerto Rico 628
Ellan Vannin, het Zeegodeiland 630
Het groothertogdom Luxemburg 
in de geschiedenis 634
Kleine stukjes buitenland 638
Wij lazen voor u 642
De teloorgang van PostNL  644
Nederlandse stempels  646
Boekenplank  646
Postzegelboekjes 648
Nieuwe uitgiften 650 
Kleine annonces 658

VERZAMELBEURZEN

ASSEN 
ZATERDAG 17 OKTOBER

(09.30-15.00 UUR)

“HET SCHAKELVELD” 

– WITTERHOOFDWEG 1A, 9405 HX –

ROTTERDAM
ZONDAG 25 OKTOBER

(10.00-16.00 UUR)

REGARDZ AIRPORT HOTEL

– VLIEGVELDWEG 59, 3043 NT –
 

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

Duitsland Euro Zegels   € 0,75 per  1  EURO.

Ruud Vergossen Filatelie
U kunt uw frankeer geldige postzegels aanbieden tijdens 

de Postex 16, 17 en 18 oktober in Apeldoorn

“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

Motief catalogus Automobielen Wereld, 1e editie, in kleur € 64,-
West Europa 2015/16 in kleur, hard kaft, EK6 € 66,-
Zwitserland met LBK Liechtenstein Speciaal 2015/16 
in kleur, hard kaft € 72,-
Karibische Eilanden 2015/16 deel 1 (A-J) in kleur, hard kaft (UK2/1) € 84,-
Begin oktober worden verwacht:
Oost Europa 2015/16 in kleur, hard kaft € 66,-
Karibische Eilanden 2015/16 deel 2 (K-Z) in kleur, hard kaft (UK2/2) € 84,-
Handboek “Briefmarken bestimmen” 1e editie, in kleur € 29,80
Tijdschrift “Wertvolles sammeln” 3e uitgave in kleur € 14,80
Begin november:
Zuid Amerika 2015/16 deel 2 (K-Z) in kleur, hard kaft (UK3/2) € 84,-
Motief catalogus Vliegtuigen wereld € 64,-
Begin december:
Junior Duitsland 2016 in kleur € 9,95
Sovjet Unie Speciaal 2016 € 149,80
U.N.O. Speciaal 2016 € 56,-

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

NIEUWE MICHEL CATALOGI HERFST 2015
64,-

 deel 2 (K-Z) in kleur, hard kaft (UK3/2) €
€

€
€
€

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 

�

Schwaneberger Verlag GmbHOhmstraße 1  85716 Unterschleißheim 

 

  Tel. +49 (0)89 3 23 93-207  Fax +49 (0)89 3 23 93-248 

 

  E-Mail: vertrieb@michel.de www.michel.de

Westeuropa-Katalog 2015/2016 (EK 6) 
100. Auflage, in Farbe�

»Das Standardwerk der Europa-Philatelie Band 6« 

�

Westeuropa-Katalog 2015/2016 (EK 6)100. Auflage, in Farbe1376 Seiten Format: 155 x 230 mm, Hardcover Erstverkaufstag: 4. September 2015 Katalogpreis: 66,00 € ISBN: 978-3-95402-116-1 
MICHEL-Online-Bibliothek: 33,00 € ISBN: 978-3-95402-890-0 

Die beliebten Sammelgebiete der Britischen Inseln einschließlich 

Irlands und der Benelux-Staaten! 
Inhalt� Alderney, Belgien, Großbritannien, Guernsey, Isle of Man, Irland, Jersey, 

Luxemburg und die Niederlande. Inklusive „Schatzkästchen“ mit internationalen Auktionsergebnissen. 

Details
• NEU: 100. Jubiläumsausgabe mit Festeinband und Lesebändchen  

• Fundgrube für Motiv- und Klassiksammler • Redaktionelle Überarbeitung des gesamten Katalogs
• Neubearbeitungen bei Belgien und Großbritannien 
• Heftchenblätter bei Irland jetzt in Farbe (über 100 Neuscans) 
• Nicht ausgegebene MiNr. I (Irland) neu aufgenommen 
• Handliches Format mit übersichtlichem modernem Layout 
• Rund 14.500 Abbildungen und etwa 76.000 Preisnotierungen  
• Preisbewegungen bei vielen Gebieten; steigende Tendenzen z.B. ab 2000 

bei klassischen Ausgaben Großbritanniens und Irland der 50er Jahre 
• Neuheiten-Katalogisierung bis MiR 8/2015 

Unser Tipp:� Es empfiehlt sich ein Abonnement der MICHEL-Rundschau ab Heft 9/2015, um

den Katalog aktuell zu halten. Kataloge, die Sie auch interessieren könnten: Osteuropa-Katalog 2015/2016 (EK 

7), Europa-Kompakt-Katalog 2015 und Deutschland-Katalog 2015/2016.Alle Europa-Kataloge finden Sie auch in der MICHEL-Online-Bibliothek!

�

�
�

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

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

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

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

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

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

FI1510 bw.indd   4 02-09-15   16:57

BIJ DE VOORPAGINA: Er zijn heel veel kleine landen en gebieden waar 
veel over te vertellen valt. Dat blijkt wel uit de tien bijdragen in dit themanum-
mer. De benadering hiervan is ook heel divers: thematisch, (post)historisch, 
stempels, fiscaal. Bij elkaar een bonte verzameling interessante artikelen.
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Smits Philately
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn)
Bank: NL97RABO0381681378, Giro NL82INGB0007227081

info@fi latelie.net  -  WWW.FILATELIE.NET  -  www.stampsontheweb.com

23745 Alderney 1983-2005. Prijs: € 225
Vrijwel complete, postfrisse collectie Alderney 1983-2005 in Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23746 Alderney 1983-2005. Prijs: € 200
Vrijwel complete, gestempelde collectie Alderney 1983-2005 in Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23667 Amerikaanse Zone, Bauten serie. Prijs: € 525
Leuke collectie postfrisse variëteiten van de Bauten serie van de Amerikaans-Britse zone van Duitsland. 
Bevat o.a. ongetande zegels, eenzijdig ongetande zegels, dubbeldrukken, verschoven perforaties etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23729 Australië 1913-2001. Prijs: € 425
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-2001 in Davo album. Collectie is in het 
begin spaarzaam gevuld, later veel postfris materiaal, inclusief ook wat Australisch Antarctica, Norfolk, 
Cocos, Christmas etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23767 België 1849-1933. Prijs: € 1500
Vrijwel complete meest gebruikte collectie in meest mooie kwaliteit, vrijwel alle topnummers zijn aan-
wezig w.o. 1849: 10c en 20c, 1c t/m 40c ongetand en getand, 1866: 1c grijs ongetand, 1915: 5 franken, 
1919/20 staalhelm serie w.o. 2fr gebruikt, (10fr ingeplakt, later ongebruikt deel ook deels ingeplakt..), 
1918 Rode Kruis opdrukserie luxe gebruikt, 1928 Orval met L opdruk (deels ingeplakt), 1932 tbc, 1933 
blauwe Madonna etc. etc. op albumbladen, in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23712 België 1858-1980. Prijs: € 2100
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie België 1858-1980 in dik Kabe album in wat gemeng-
de kwaliteit. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 6*, 8(*), 81-88II*, 81-88III*, 99*, 145-158* (no. 156, 2 
Frank ontbreekt), 191-203*, 235-243*, 291-297*, 314*, 315-321*, 366-372*, 929-940*, 941-946*, 947-
948*, 1000**, blok 2*, 3*, 4* (beschadigd), 5**, 20*, 21**, 22**, 23**, 24**, spoorwegzegels 278-294**/*, 
297*, 299*, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23655 Canada 1859-2005. Prijs: € 900
Rommelige, maar wel aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1859-
2005 in 8 albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 36, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 68, 72, 84-91 (91 met 
kort tandje), en verder zeer veel materiaal, waaronder ook veel postfris nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23701 Canada 1902-1972. Prijs: € 2800
Uitgebreide postfrisse en ongebruikte stock Canada 1902-1972 in 4 insteekboeken, waarin veel beter 
materiaal, dienstopdrukken, special delivery zegels etc. Cat. waarde ca. 20.000 pond (ca. 28.000 euro) 
Nu voor slechts 10%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23695 Canada 1935-1960. Prijs: € 450
Mooie postfrisse collectie (plaat)blokken van de langlopende zegels van Canada 1935-1960 in blanco 
Scott album, waarin ook veel dienstzegels met G opdruk. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23722 China 1980-1987. Prijs: € 375
Postfrisse collectie met series en blokken, ook 2 aapjes met specimen (schuin streepje in rechteronder-
hoek), in stockboek. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23663 Côte des Somalis 1894-1965. Prijs: € 150
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Côte des Somalis 1894-1965, waaronder o.a. (Yvert 
no’s): 11*, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 27, 48, 121*, 137-140*, 141-146*, 147*, blok 1*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23709 Denemarken 1851-1934. Prijs: € 325
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Denemarken 1851-1934 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23752 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1550
Vrijwel complete, voornamelijk gestempelde collectie Duitse Rijk 1872-1945 in insteekboek. Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 398-401, 423-424 (Zeppelin), 425-429, 430-434, 438*, 
439(*) (Zeppelin, Zuid Amerika), 450-453, 456-458 (Zeppelin, Poolvlucht), 459-462, 474-478, 496, 497*, 
498*, (Zeppelin, Chicago), 499-507 (Wagner), blok 3 (Ostropa), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Mooie collec-
tie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23727 Duitsland 1850-1949. Prijs: € 2500
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie oud Duitse Staten (o.a. Beieren, 
Württemberg), Duitse gebieden (o.a. Danzig, Memel) en koloniën (o.a. Kameroen, Kiautschou, Duits Nieuw 
Guinea etc.), Duitse Zones, Duitse bezettingen in de 2e wereldoorlog (o.a. Letland, Servië, Kanaaleilanden) 
etc. in 5 albums. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23686 Duitsland 1850-1967. Prijs: € 2900
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Duitsland 1850-
1967 in 4 dikke, oude Schaubek albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): aardig oud Duitse Staten, 
koloniën en gebieden, Duitse Rijk blok 8*, 8, 9**, 9, 10** (beetje bruin), 10, 11**, 11, Bundespost 111-
112**, 113-115**, 113-115, 116*, 117-120**, 117-120, 121-122**, 139-140**, 141-142**, 143-146**, 
Berlijn 35-41 (UPU), 61-63 (Wagner), 68-70, 72-73**, 74**, 80-81**, 82-86**, 87**, 91-100**, 101-105**, 
106-109**, 110-111**, 112-113**, DDR 256-259**, 261-270**, 284-285**, 286-288**, 289-292**, blok 6 
(Goethe), 7** (Debria), 7, 8A-9B** (Karl Marx blokken), 8A-9B, etc. Verder goed Franse Zones, Saar, etc. 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23783 Duitsland Veldpost. Prijs: € 2300
Kleine, ongebruikte en gebruikte collectie veldpostzegels van Duitsland, waaronder (Michel no’s): 5(*) 
gekeurd, 5 (gekeurd), 7b** (gekeurd), 8BII*, 9*, 10 op brief (gekeurd), 11B** (gekeurd), 12*, 13a (ge-
keurd),  13c (2x, beide gekeurd) etc. Leuke collectie, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23786 Duitsland. Prijs: € 3600
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt beter materiaal van Duitsland en wat mate-
riaal van andere Europese landen. Partij bevat o.a. Saar Hochwasserhilfe blokken 3x (!), alle postfris, 
maar enkele met minieme plekjes op gomzijde, Iposta blok Duitse Rijk postfris, DDR Debria en 4 Karl 
Marx blokken postfris en bovendien (Michel no’s): 276 DV2**, 277 DV2**, 278 DV4**, 279 DV2** (cat. 
samen 1750,00), 284-285 DV**, 286-288**, Berlijn 68-70*, 75-79**, 82-86**, 91-100**, etc. Verder o.a. 
Italië 1933 luchtposttriptieken postfris, Ierland CEPT 1962 en 1963 in postfrisse brugparen, Zwitserland 
LUNABA blok 1951 postfris etc. Mooie partij, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23651 Engeland 1891. Prijs: € 2000
Engeland 1891, 1 pond groen Victoria (Stanley Gibbons no. 212), ongebruikt met volledige gom en met 
2 keurstempels. Cat. waarde 4000 pond (ca. 5500 euro). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23673 Engeland 1952-1970. Prijs: € 400
Mooi opgezette, gestempelde collectie Engeland 1852-1970 in 2 blanco albums, waarin o.a. de betere 
fosfor series en veel FDC’s. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23723 Engelse koloniën 1880-1911. Prijs: € 270
Kleine meest gebruikte collectie met aardig Samoa, Cook en Fiji, op albumbladen, in map

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23652 Engelse koloniën. Prijs: € 325
Map met stockkaarten met voornamelijk postfrisse betere series van diverse Engelse koloniën en teven 
wat materiaal van andere landen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23654 Europa CEPT 1993-2006. Prijs: € 150
Stockboek met postfrisse blokken Europa CEPT 1993-2006 van de kleinere landen (Albanië, Moldavië, 
Faeröer etc.). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23670 Finland 1856-2013. Prijs: € 1200
Zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 
1856-2013 in Davo cristal album en 2 Davo luxe albums (albums lopen tot 2011, rest op stockbladen). 
Collectie bevat o.a. aardig deel serpentines, Zeppelin 1930 gebruikt, auto-pakketzegels, veel postze-
gelboekjes en ook nominaal materiaal. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 10.000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23676 Finland 1860-2002. Prijs: € 600
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-2002 in Davo album en 2 insteekboeken. 
Collectie bevat o.a. aardig deel klassiek, maar wel in gemengde kwaliteit, zeer veel series, vanaf 1950 
voornamelijk postfris, Aland, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23672 Frankrijk 1849-1969. Prijs: € 400
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1969 in album en stockboek in iets ge-
mengde kwaliteit, waarin leuk Liberation opdrukken en veel betere zegels uit de jaren 50.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23657 Frans Antarctica 1957-1986. Prijs: € 250
Leuke postfrisse partij Frans Antarctica 1957-1986 in insteekboek. Partij bevat betere zegels zoals 
(Yvert no’s): 16, 17, 18, 19, 32, 46-47, 48, 49-51, luchtpost 1, 11A, 21, 27, 28 (!), etc. Cat. waarde ca. 
1000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23747 Griekenland 1872-1986. Prijs: € 340
Aardige, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1872-1986 in Schaubek album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23693 Hongarije 1872-1944. Prijs: € 1150
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1872-1944 in Kabe album. 
Collectie bevat mooi klassiek deel en betere zegels zoals (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 210-211, 
403-410*, 423-426**, 427-429*, 467-470*, 478-478* (Zeppelin), 478-479 (3x), 484-487*, 487 (3x), 502-
510, 510, 511-515*, 517-521**, blok 1*, 1, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23778 Indonesië 1949-2003. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk postfrisse stock Indonesië 1949-2003 in 4 luxe Importa Bristol insteekboe-
ken. Cat. waarde ca. 8000 euro. De stock bevat geen blokken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23779 Indonesië 1950-2013! Prijs: € 900
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Indonesië 1950-2013 in 3 albums. Collectie is van-
af 1960 ogenschijnlijk compleet en postfris, inclusief de dure blokken (apen, tennis, voetbal). Aanrader!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23648 Italiaanse gebieden en koloniën. Prijs: € 900
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Italiaanse gebieden en koloniën, waaron-
der betere zegels. Cat. waarde Sassone ruim 8700 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23739 Italië 1861-2010. Prijs: € 525
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1861-2010 in 2 Schaubek albums. Collectie is in 
het begin gebruikt, later ongebruikt en postfris en vanaf 1983 vrijwel compleet met dus veel nominaal 
materiaal.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23671 Italië 1862-1987. Prijs: € 335
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1987 in 2 Davo albums. Collectie is goed 
gevuld en vanaf 1956 vrijwel geheel postfris. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23763 Italië 1926-1979. Prijs: € 400
Schitterende postfrisse collectie in blokken van 4, met vele betere uitgaven jaren 50, opgezet in in-
steekboek. Zeer hoge cat.w. en zelden aangeboden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23714 Italië 1945-1983. Prijs: € 500
Vrijwel complete, gestempelde collectie Italië 1945-1983 in Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 744-745, 773, 774-776, 779, 784-785, 796-797, 826-827, 830-831, 834-836, 837-838, 
839-840, etc. Mooie kwaliteit, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23740 Italië 1945-2001. Prijs: € 1550
Vrijwel complete, geheel postfrisse collectie Italië 1945-2001 in 4 luxe Safe albums. Mooie kwaliteit, 
zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23680 Japan ansichtkaarten 1900-1930. Prijs: € 800
Zeer indrukwekkende oude collectie ansichtkaarten, veelal handgeschilderd of ingeschilderd w.o. met 
goudverf, ook houten kaarten, meest onbeschreven, doch ook enkele interessante verzonden kaarten, 
veel met scheepjes, vulkanen, vogelkaarten met echte veren(!!), door een verzamelaar met veel geduld 
in de loop der jaren bij elkaar verzameld, in totaal 550 kaarten, in album. PRACHTLOT!!! .

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23785 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 425
Aardige ongebruikte en gebruikte collectie Japanse bezetting Nederlands Indië op albumbladen in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23690 Jordanië 1920-1985. Prijs: € 1050
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Jordanië 1920-1985 in 2 blanco albums, 
waarin beter materiaal zoals (Michel no’s): 61-69*, 87-95*, 143-154*, port 16A(*), 23-28*, 35-37*, toe-
slagzegels 1-12, en verder zeer veel postfrisse series, inclusief ongetand materiaal, blokken, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23650 Liechtenstein 1912-1938. Prijs: € 300
Stockkaart met 36 (!) proeven en variëteiten van Liechtenstein, waaronder ongetand, misperforaties 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23649 Liechtenstein 1912-1963. Prijs: € 1000
Insteekboek met betere, ongebruikte zegels van Liechtenstein 1912-1963. Cat. waarde Michel ruim 
7500 euro (correct berekend). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23749 Liechtenstein 1912-2012. Prijs: € 1850
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-2012 in 2 Davo 
luxe albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 48B*, 49B*, 51B*, 52B*, 53-60*, 64*, 65-71*, 72-74*, 
75-77*, 78-81**, 82-89*, 90-93*, 94-107*/o inclusief veel verschillende tandingen, 108-113*, 114-115*, 
116-118**, 122-124*, 143-147*, 148*, 149-150**, etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23674 Luxemburg 1852-1987. Prijs: € 400
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1987 in oud Yvert al-
bum en stockboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 58*, 64*, 76*, 208-212**, 213-217**, 221-226**, 
227-231**, 227-231*, 238**, 240-244**, 240-244*, 245-249*, 252-256**, 259-264*, 333-338*, 417-422**, 
blok 3*, 7*, veel dienstzegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23741 Luxemburg 1852-2013. Prijs: € 2000
Vrijwel complete, tot 1945 voornamelijk gebruikte, daarna hoofdzakelijk postfrisse en ongebruikte col-
lectie Luxemburg 1852-2013 in 3 Davo luxe albums. Collectie bevat mooi klassiek deel en veel beter 
materiaal zoals (Michel no’s): 45-56, 72-83, 182-186, 227-231, 240-244, 245-249, 252-256, 259-264, 
266-280 (intellectuelen), 284-289, 333-338, 468-473**, 468-473 op FDC, 478-483, 488-489**, 490-
494**, 555-557** (Europa 1956), 572-574** (Europa 1957), blok 3, 7**, 7, etc. Verder aardig dienst, port 
etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

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

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

Kies één van onderstaande mogelijkheden:

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

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

!

23761 Luxemburg 1931-1982. Prijs: € 475
Prachtige postfrisse partij betere series en blokken in diverse aantallen, meest zeer mooie, frisse kwa-
liteit, met o.a. 2x kindserie 1931, 14x kindserie 1936, 4x Willibrord 1948, 6x 1939 Caritas, 14x weder-
opbouw Willibrord abdij, 10x1956 Europa EGKS etc. in stockboek. Cat.w. ruim 5200 euro, slechts 9% 
cataloguswaarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23699 Monaco 1885-1921. Prijs: € 450
Ongebruikte (ook iets zonder gom) collectie Monaco 1885-1921 op albumbladen in map. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 3*, 4(**), 5*, 6*, 7*, 8(*), 11-21*, 28-31*, 34-40*, 44-47*, etc. Cat. waarde 4475 
euro. Nu slechts 10%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23776 Nederland 1852-1967. Prijs: € 700
Aardig gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Nederland 1852-1967 in Davo album. Collectie be-
vat o.a. (NVPH no’s): 1-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-28, 30-33*, 47, 49, 84-86*, 104-105, 130, 131, 134-136*, 
149-162(**), 163-165*, 178-198*, 257-260, 356-373*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23760 Nederland bestellersstempel collectie op brief. Prijs: € 1750
Prachtige intact aangeboden lot brieven en kaarten, vanaf circa 1860, alle met bestellerstempels van 
de postbode, zeer gevarieerde partij, veel prachtig materiaal, frankeringen, bestemmingen, afwijkende 
formaten, kleuren, lettertypen, tussen de 1200/1400 stuks, schatgraafpartij, in 2 doosjes!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23713 Nederland en gebieden. Prijs: € 250
Rare collectie Nederland en gebieden in dik Davo album, waarin o.a. blokken Nederland (o.a. legi-
oenblokken ongebruikt, gestempelde Amphilex velletjes), internering no 2 ongebruikt zonder gom, 
Nederlands Indië met o.a. 5 gulden jubileum 1923, aardig Antillen etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23735 Nederland puntstempels. Prijs: € 1250
Collectie van ruim 950 puntstempels van Nederland op verschillende waarden van de 1872 emissie 
in blanco album. Collectie bevat betere zegels (o.a. 4x NVPH no. 89) en veel betere stempels. Mooie 
collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23756 Nederlandse Antillen 1873-2010. Prijs: € 1100
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1873-2010 in 2 Davo al-
bums. Collectie is vanaf 1950 zo goed als compleet, inclusief alle moderne blokken. Zeer hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23744 Nieuw Zeeland 1937-1993. Prijs: € 525
Voornamelijk gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1937-1993 in blanco Davo album, waarin ook wat 
brieven en FDC’s en wat dienstzegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23742 Noorwegen 1855-1987. Prijs: € 950
Goed gevulde, eerst gebruikte en vanaf 1960 voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie 
Noorwegen 1855-1987 in Davo album, waarin o.a. no. 1, 2-5 etc. Tevens 15 postzegelboekjes aanwe-
zig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23710 Oostenrijkse post op Kreta. Prijs: € 500
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijkse post op Kreta op albumbladen in map. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 6, 12*, 23-24 (beide gesigneerd Krüger) etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23682 Portugal en gebieden 1853-1995. Prijs: € 2000
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en (voornamelijk) gebruikte collectie Portugal en gebieden 1853-
1995 in 5 Davo albums. Collectie bevat mooi klassiek deel en veel betere zegels zoals (Michel no’s): 
Portugal 96-108, 182-189, 196-203, 403*, 404*, 405*, 730-737, 748-451, 831-834, blok 6**, 7*, 12*, 14*, 
etc. Verder veel materiaal van diverse gebieden aanwezig zoals Portugees Guinea, Portugees India, 
Madeira, Azoren, Timor etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23705 Rhodesië 1924-1978. Prijs: € 650
Vrijwel complete, postfrisse en ongebruikte collectie Rhodesië 1924-1978 in insteekboek, waarin ook 
fiscaalzegels tot 10 pond en 2 postzegelboekjes (2e boekje mist deel van de achterkant).

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23656 Roemenië blokken 1939-1994. Prijs: € 250
Insteekboek met een postfrisse collectie blokken van Roemenië 1938-1994, waaronder betere zoals 
(Michel no’s): blok 41, 42 (!), 44 (!), 46, 47, 122 (!), 125, 147, 150, 162, 165, 172, 185, etc. Cat. waarde 
ca. 1600 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23787 Saar 1920-1959. Prijs: € 2100
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Saar 1920-1959 in oud Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 1-17, 30, 104-107, 122-125, 128-134, 167-170, 151-157, 159-159, 161-167, 179-194, 
255-259, 262-263, 265-266, 267-271, 289, 291, 292, 297-298, 299-303, blok 1-2 (Hochwasserhilfe 
blokken, geen garantie op stempel), etc. Zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23754 Saoedi Arabië en Syrië. Prijs: € 500
Insteekboek met betere klassieke zegels van Saoedi Arabië en Syrië, waarvan de meeste met certifi-
caat. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23781 Scandinavië militair en veldpost. Prijs: € 1550
Collectie militair en veldpostzegels van Scandinavië op albumbladen in map, waaronder (Michel no’s): 
Finland militair 8**, 8 op brief, 9**, 9 op brief, Zweden 86-96*, 97-106**, Noorwegen 278-283** met 
Londen opdruk (cat. 1200,00) etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23666 Senegal 1887-1944. Prijs: € 625
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Senegal 1887-1944 op MOC bladen in map. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 2 (keur Roumet), 3* (keur Brun), 5*, 6-7 (keur Brun), 21-25*, 26-29* (29 mist 
hoektandje), 30-46*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23757 Spaans Andorra 1928-2013. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse (ook wat met plakker) collectie Spaans Andorra 1928-2013 
in Lindner album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 11*, 12*, 14*, I-XII**, XIII-XXIV**, 44-50**, 51**, 52-
58**, 71** (CEPT 1972), etc. Cat. waarde ca. 2100 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23758 Spaans Andorra 1928-2013. Prijs: € 250
Goed gevulde, gebruikte collectie Spaans Andorra 1928-2013 in Lindner album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 8, 21, 27, I-XII, 42, 44-50, 51, 52-58, 71 (CEPT 1972), etc. Cat. waarde ca. 1100 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23759 Spaans Andorra 1929-2006. Prijs: € 150
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Spaans Andorra, waaronder 
(Michel no’s): 44**, 44*, 45**, 46 (2x), 48**, 48, 50**, 50, 55**, 56 (3x), 57 (5x), 58, 71** (3x CEPT 1972), 
71*, etc. Tevens wat Frans Andorra aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23720 Spaans Andorra 1990-2007. Prijs: € 125
Prachtige collectie onbeschreven fdc’s, in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23774 Spaans Andorra FDC’s 1963-2014! Prijs: € 200
Vrijwel complete collectie FDC’s van Spaans Andorra 1963-2014 in 2 FDC albums. Cat. waarde Michel 
ca. 850 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23683 Spanje en koloniën 1850-2000. Prijs: € 2000
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Spanje en koloniën in 6 Davo albums. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 298-311**, 322-335**, 679-680*, 711 (!), 928, 948-949, 989-993*, 1010, 1019, 1020, 
blok 1a*, 3*, 10A**, 13**, 14**, 15-18**, etc. Verder ook Spaanse gebieden aanwezig (o.a. Marokko, Sahara), 
Spaans Andorra (o.a. Michel 24*, 44*, 48**, 49*, 56**, 57*, 58*) en Frans Andorra (o.a. Michel 1-21*, 159, 160, 
170**, 172**, 173**, 222-223**, 232-233**) etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23719 Spanje fdc-collectie 1983-2007. Prijs: € 350
Prachtige collectie onbeschreven fdc’s incl. blokken en euro-waarden, in  10 albums!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23736 Suriname 1873-1975. Prijs: € 850
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Suriname 18723-1975 in Leuchtturm album. Collectie 
bevat o.a. (NVPH no’s): 14, 15(*), 37-40(*), 62, 64, 104-110*, luchtpost 8-14* (Do.X), etc. Hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23771 Turks Cyprus 1975-1995. Prijs: € 300
Dubbele (postfrisse EN gebruikte) collectie Turks Cyprus 1975-1995 in luxe Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23675 USA 1847-1980. Prijs: € 900
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1847-1980 in 2 Leuchtturm albums, 
waarin aardig klassiek materiaal zoals Columbus t/m 50 cent, Omaha t/m 50 cent, en vanaf 1940 vrijwel 
compleet en voornamelijk postfris. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23772 USA 1851-1984. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte partij USA 1851-1984 in 4 albums. Partij bevat veel klassiek materiaal, 
waaronder ook betere zegels, maar in wat gemengde kwaliteit. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23681 USA brieven, kaarten en bankbiljetten. Prijs: € 1100
Album met diverse bankbiljetten, brieven, kaarten en FDC’s van USA en gebieden. Leuk materiaal!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23717 USA klassiek. Prijs: € 625
Album met door PSE gekeurde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte klassieke zegels van USA, waarin 
ook wat valse rolzegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23770 Vaticaan kerkelijke Staten 1852-1969. Prijs: € 1500
Overcomplete gebruikte/ongebruikte collectie incl. 1850: 50 baj (2) en 1 scudo gebruikt, ook diverse 
extra’s, in album. Enorme cat.w.! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23726 VN Geneve 1969-2007. Prijs: € 325
Uitgebreide collectie VN Geneve 1969-2007 in meerdere albums in doos. Partij bevat een gestempelde 
collectie 1969-2007, een postfrisse collectie 1969-1994, een FDC collectie 1969-2001 en tevens een 
FDC collectie VN Wenen 1980-1990. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23653 Wereld Prijs: € 125
Map met stockkaarten met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van vele landen, waarin 
aardig motief. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23698 Wereld tot ca. 1900. Prijs: € 350
Oud, 19e eeuws Lincoln album met divers, voornamelijk gebruikt materiaal van vele landen, waaronder 
aardig India, Japan en oud Australische Staten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23766 Wereld uitzoekpartij met veel oud! Prijs: € 1500
Prachtige verzamelaar nalatenschap in 12 albums en op albumbladen, zeer veel oud en beter materi-
aal, leuk Engeland en veel koloniën, Azië met Japan en China, Spaanse en Portugese koloniën, intact 
aangeboden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23689 Zuid Afrika thuislanden. Prijs: € 350
Insteekboek met postfris materiaal van de thuislanden (Bophuthatswana, Ciskei, Transkei en Venda), 
waaronder veel plaatblokken. Tevens materiaal van Zuid West Afrika en Zambia.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23788 Zwitserland 1862-2005. Prijs: € 6500
Prachtige, postfrisse en ongebruikte, deels gespecialiseerde collectie Zwitserland 1862-2005 in 2 blan-
co Importa albums. Collectie bevat zeer veel betere zegels zoals (Michel no’s): 121-123*, 142*, 152* 
(certificaat), 233-234*, 447-459**/* (Pax), blok 1**. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23715 Zwitserland 1945-1984. Prijs: € 500
Vrijwel complete, gestempelde collectie Zwitserland 1945-1984 in Leuchtturm album. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 447-459 (Pax), 518, 545-549, 555-559, blok 11, 12, 13, 14, 15, etc. Mooie collectie, 
hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23748 Zwitserland back of the book. Prijs: € 785
Aardige, gestempelde collectie back of the book (luchtpost, dienst, port etc.) van Zwitserland in blanco 
album. Collectie bevat aardig materiaal zoals (Michel no’s): dienst 1-15, 19-27, 28-45, 46-63, 64-74, 
SDN 61-64, 65-67, 70-90, BIT 48, 49-52, 53-56, 57-59, 83-93, BIE 1-21, 29-39, OMS 1-5, 6-25, ONU 
1-11, 12-20, OIR 1-8, aardige combinaties en keerdrukken en leuk luchtpost. Mooie collectie, hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst
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23745 Alderney 1983-2005. Prijs: € 225
Vrijwel complete, postfrisse collectie Alderney 1983-2005 in Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23746 Alderney 1983-2005. Prijs: € 200
Vrijwel complete, gestempelde collectie Alderney 1983-2005 in Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23667 Amerikaanse Zone, Bauten serie. Prijs: € 525
Leuke collectie postfrisse variëteiten van de Bauten serie van de Amerikaans-Britse zone van Duitsland. 
Bevat o.a. ongetande zegels, eenzijdig ongetande zegels, dubbeldrukken, verschoven perforaties etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23729 Australië 1913-2001. Prijs: € 425
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-2001 in Davo album. Collectie is in het 
begin spaarzaam gevuld, later veel postfris materiaal, inclusief ook wat Australisch Antarctica, Norfolk, 
Cocos, Christmas etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23767 België 1849-1933. Prijs: € 1500
Vrijwel complete meest gebruikte collectie in meest mooie kwaliteit, vrijwel alle topnummers zijn aan-
wezig w.o. 1849: 10c en 20c, 1c t/m 40c ongetand en getand, 1866: 1c grijs ongetand, 1915: 5 franken, 
1919/20 staalhelm serie w.o. 2fr gebruikt, (10fr ingeplakt, later ongebruikt deel ook deels ingeplakt..), 
1918 Rode Kruis opdrukserie luxe gebruikt, 1928 Orval met L opdruk (deels ingeplakt), 1932 tbc, 1933 
blauwe Madonna etc. etc. op albumbladen, in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23712 België 1858-1980. Prijs: € 2100
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie België 1858-1980 in dik Kabe album in wat gemeng-
de kwaliteit. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 6*, 8(*), 81-88II*, 81-88III*, 99*, 145-158* (no. 156, 2 
Frank ontbreekt), 191-203*, 235-243*, 291-297*, 314*, 315-321*, 366-372*, 929-940*, 941-946*, 947-
948*, 1000**, blok 2*, 3*, 4* (beschadigd), 5**, 20*, 21**, 22**, 23**, 24**, spoorwegzegels 278-294**/*, 
297*, 299*, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23655 Canada 1859-2005. Prijs: € 900
Rommelige, maar wel aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1859-
2005 in 8 albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 36, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 68, 72, 84-91 (91 met 
kort tandje), en verder zeer veel materiaal, waaronder ook veel postfris nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23701 Canada 1902-1972. Prijs: € 2800
Uitgebreide postfrisse en ongebruikte stock Canada 1902-1972 in 4 insteekboeken, waarin veel beter 
materiaal, dienstopdrukken, special delivery zegels etc. Cat. waarde ca. 20.000 pond (ca. 28.000 euro) 
Nu voor slechts 10%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23695 Canada 1935-1960. Prijs: € 450
Mooie postfrisse collectie (plaat)blokken van de langlopende zegels van Canada 1935-1960 in blanco 
Scott album, waarin ook veel dienstzegels met G opdruk. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23722 China 1980-1987. Prijs: € 375
Postfrisse collectie met series en blokken, ook 2 aapjes met specimen (schuin streepje in rechteronder-
hoek), in stockboek. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23663 Côte des Somalis 1894-1965. Prijs: € 150
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Côte des Somalis 1894-1965, waaronder o.a. (Yvert 
no’s): 11*, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 27, 48, 121*, 137-140*, 141-146*, 147*, blok 1*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23709 Denemarken 1851-1934. Prijs: € 325
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Denemarken 1851-1934 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23752 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1550
Vrijwel complete, voornamelijk gestempelde collectie Duitse Rijk 1872-1945 in insteekboek. Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 398-401, 423-424 (Zeppelin), 425-429, 430-434, 438*, 
439(*) (Zeppelin, Zuid Amerika), 450-453, 456-458 (Zeppelin, Poolvlucht), 459-462, 474-478, 496, 497*, 
498*, (Zeppelin, Chicago), 499-507 (Wagner), blok 3 (Ostropa), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Mooie collec-
tie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23727 Duitsland 1850-1949. Prijs: € 2500
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie oud Duitse Staten (o.a. Beieren, 
Württemberg), Duitse gebieden (o.a. Danzig, Memel) en koloniën (o.a. Kameroen, Kiautschou, Duits Nieuw 
Guinea etc.), Duitse Zones, Duitse bezettingen in de 2e wereldoorlog (o.a. Letland, Servië, Kanaaleilanden) 
etc. in 5 albums. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23686 Duitsland 1850-1967. Prijs: € 2900
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Duitsland 1850-
1967 in 4 dikke, oude Schaubek albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): aardig oud Duitse Staten, 
koloniën en gebieden, Duitse Rijk blok 8*, 8, 9**, 9, 10** (beetje bruin), 10, 11**, 11, Bundespost 111-
112**, 113-115**, 113-115, 116*, 117-120**, 117-120, 121-122**, 139-140**, 141-142**, 143-146**, 
Berlijn 35-41 (UPU), 61-63 (Wagner), 68-70, 72-73**, 74**, 80-81**, 82-86**, 87**, 91-100**, 101-105**, 
106-109**, 110-111**, 112-113**, DDR 256-259**, 261-270**, 284-285**, 286-288**, 289-292**, blok 6 
(Goethe), 7** (Debria), 7, 8A-9B** (Karl Marx blokken), 8A-9B, etc. Verder goed Franse Zones, Saar, etc. 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23783 Duitsland Veldpost. Prijs: € 2300
Kleine, ongebruikte en gebruikte collectie veldpostzegels van Duitsland, waaronder (Michel no’s): 5(*) 
gekeurd, 5 (gekeurd), 7b** (gekeurd), 8BII*, 9*, 10 op brief (gekeurd), 11B** (gekeurd), 12*, 13a (ge-
keurd),  13c (2x, beide gekeurd) etc. Leuke collectie, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23786 Duitsland. Prijs: € 3600
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt beter materiaal van Duitsland en wat mate-
riaal van andere Europese landen. Partij bevat o.a. Saar Hochwasserhilfe blokken 3x (!), alle postfris, 
maar enkele met minieme plekjes op gomzijde, Iposta blok Duitse Rijk postfris, DDR Debria en 4 Karl 
Marx blokken postfris en bovendien (Michel no’s): 276 DV2**, 277 DV2**, 278 DV4**, 279 DV2** (cat. 
samen 1750,00), 284-285 DV**, 286-288**, Berlijn 68-70*, 75-79**, 82-86**, 91-100**, etc. Verder o.a. 
Italië 1933 luchtposttriptieken postfris, Ierland CEPT 1962 en 1963 in postfrisse brugparen, Zwitserland 
LUNABA blok 1951 postfris etc. Mooie partij, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23651 Engeland 1891. Prijs: € 2000
Engeland 1891, 1 pond groen Victoria (Stanley Gibbons no. 212), ongebruikt met volledige gom en met 
2 keurstempels. Cat. waarde 4000 pond (ca. 5500 euro). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23673 Engeland 1952-1970. Prijs: € 400
Mooi opgezette, gestempelde collectie Engeland 1852-1970 in 2 blanco albums, waarin o.a. de betere 
fosfor series en veel FDC’s. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23723 Engelse koloniën 1880-1911. Prijs: € 270
Kleine meest gebruikte collectie met aardig Samoa, Cook en Fiji, op albumbladen, in map

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23652 Engelse koloniën. Prijs: € 325
Map met stockkaarten met voornamelijk postfrisse betere series van diverse Engelse koloniën en teven 
wat materiaal van andere landen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23654 Europa CEPT 1993-2006. Prijs: € 150
Stockboek met postfrisse blokken Europa CEPT 1993-2006 van de kleinere landen (Albanië, Moldavië, 
Faeröer etc.). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23670 Finland 1856-2013. Prijs: € 1200
Zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 
1856-2013 in Davo cristal album en 2 Davo luxe albums (albums lopen tot 2011, rest op stockbladen). 
Collectie bevat o.a. aardig deel serpentines, Zeppelin 1930 gebruikt, auto-pakketzegels, veel postze-
gelboekjes en ook nominaal materiaal. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 10.000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23676 Finland 1860-2002. Prijs: € 600
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-2002 in Davo album en 2 insteekboeken. 
Collectie bevat o.a. aardig deel klassiek, maar wel in gemengde kwaliteit, zeer veel series, vanaf 1950 
voornamelijk postfris, Aland, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23672 Frankrijk 1849-1969. Prijs: € 400
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1969 in album en stockboek in iets ge-
mengde kwaliteit, waarin leuk Liberation opdrukken en veel betere zegels uit de jaren 50.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23657 Frans Antarctica 1957-1986. Prijs: € 250
Leuke postfrisse partij Frans Antarctica 1957-1986 in insteekboek. Partij bevat betere zegels zoals 
(Yvert no’s): 16, 17, 18, 19, 32, 46-47, 48, 49-51, luchtpost 1, 11A, 21, 27, 28 (!), etc. Cat. waarde ca. 
1000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23747 Griekenland 1872-1986. Prijs: € 340
Aardige, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1872-1986 in Schaubek album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23693 Hongarije 1872-1944. Prijs: € 1150
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1872-1944 in Kabe album. 
Collectie bevat mooi klassiek deel en betere zegels zoals (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 210-211, 
403-410*, 423-426**, 427-429*, 467-470*, 478-478* (Zeppelin), 478-479 (3x), 484-487*, 487 (3x), 502-
510, 510, 511-515*, 517-521**, blok 1*, 1, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23778 Indonesië 1949-2003. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk postfrisse stock Indonesië 1949-2003 in 4 luxe Importa Bristol insteekboe-
ken. Cat. waarde ca. 8000 euro. De stock bevat geen blokken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23779 Indonesië 1950-2013! Prijs: € 900
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Indonesië 1950-2013 in 3 albums. Collectie is van-
af 1960 ogenschijnlijk compleet en postfris, inclusief de dure blokken (apen, tennis, voetbal). Aanrader!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23648 Italiaanse gebieden en koloniën. Prijs: € 900
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Italiaanse gebieden en koloniën, waaron-
der betere zegels. Cat. waarde Sassone ruim 8700 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23739 Italië 1861-2010. Prijs: € 525
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1861-2010 in 2 Schaubek albums. Collectie is in 
het begin gebruikt, later ongebruikt en postfris en vanaf 1983 vrijwel compleet met dus veel nominaal 
materiaal.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23671 Italië 1862-1987. Prijs: € 335
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1987 in 2 Davo albums. Collectie is goed 
gevuld en vanaf 1956 vrijwel geheel postfris. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23763 Italië 1926-1979. Prijs: € 400
Schitterende postfrisse collectie in blokken van 4, met vele betere uitgaven jaren 50, opgezet in in-
steekboek. Zeer hoge cat.w. en zelden aangeboden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23714 Italië 1945-1983. Prijs: € 500
Vrijwel complete, gestempelde collectie Italië 1945-1983 in Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 744-745, 773, 774-776, 779, 784-785, 796-797, 826-827, 830-831, 834-836, 837-838, 
839-840, etc. Mooie kwaliteit, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23740 Italië 1945-2001. Prijs: € 1550
Vrijwel complete, geheel postfrisse collectie Italië 1945-2001 in 4 luxe Safe albums. Mooie kwaliteit, 
zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23680 Japan ansichtkaarten 1900-1930. Prijs: € 800
Zeer indrukwekkende oude collectie ansichtkaarten, veelal handgeschilderd of ingeschilderd w.o. met 
goudverf, ook houten kaarten, meest onbeschreven, doch ook enkele interessante verzonden kaarten, 
veel met scheepjes, vulkanen, vogelkaarten met echte veren(!!), door een verzamelaar met veel geduld 
in de loop der jaren bij elkaar verzameld, in totaal 550 kaarten, in album. PRACHTLOT!!! .

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23785 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 425
Aardige ongebruikte en gebruikte collectie Japanse bezetting Nederlands Indië op albumbladen in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23690 Jordanië 1920-1985. Prijs: € 1050
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Jordanië 1920-1985 in 2 blanco albums, 
waarin beter materiaal zoals (Michel no’s): 61-69*, 87-95*, 143-154*, port 16A(*), 23-28*, 35-37*, toe-
slagzegels 1-12, en verder zeer veel postfrisse series, inclusief ongetand materiaal, blokken, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23650 Liechtenstein 1912-1938. Prijs: € 300
Stockkaart met 36 (!) proeven en variëteiten van Liechtenstein, waaronder ongetand, misperforaties 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23649 Liechtenstein 1912-1963. Prijs: € 1000
Insteekboek met betere, ongebruikte zegels van Liechtenstein 1912-1963. Cat. waarde Michel ruim 
7500 euro (correct berekend). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23749 Liechtenstein 1912-2012. Prijs: € 1850
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-2012 in 2 Davo 
luxe albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 48B*, 49B*, 51B*, 52B*, 53-60*, 64*, 65-71*, 72-74*, 
75-77*, 78-81**, 82-89*, 90-93*, 94-107*/o inclusief veel verschillende tandingen, 108-113*, 114-115*, 
116-118**, 122-124*, 143-147*, 148*, 149-150**, etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23674 Luxemburg 1852-1987. Prijs: € 400
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1987 in oud Yvert al-
bum en stockboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 58*, 64*, 76*, 208-212**, 213-217**, 221-226**, 
227-231**, 227-231*, 238**, 240-244**, 240-244*, 245-249*, 252-256**, 259-264*, 333-338*, 417-422**, 
blok 3*, 7*, veel dienstzegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23741 Luxemburg 1852-2013. Prijs: € 2000
Vrijwel complete, tot 1945 voornamelijk gebruikte, daarna hoofdzakelijk postfrisse en ongebruikte col-
lectie Luxemburg 1852-2013 in 3 Davo luxe albums. Collectie bevat mooi klassiek deel en veel beter 
materiaal zoals (Michel no’s): 45-56, 72-83, 182-186, 227-231, 240-244, 245-249, 252-256, 259-264, 
266-280 (intellectuelen), 284-289, 333-338, 468-473**, 468-473 op FDC, 478-483, 488-489**, 490-
494**, 555-557** (Europa 1956), 572-574** (Europa 1957), blok 3, 7**, 7, etc. Verder aardig dienst, port 
etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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23761 Luxemburg 1931-1982. Prijs: € 475
Prachtige postfrisse partij betere series en blokken in diverse aantallen, meest zeer mooie, frisse kwa-
liteit, met o.a. 2x kindserie 1931, 14x kindserie 1936, 4x Willibrord 1948, 6x 1939 Caritas, 14x weder-
opbouw Willibrord abdij, 10x1956 Europa EGKS etc. in stockboek. Cat.w. ruim 5200 euro, slechts 9% 
cataloguswaarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23699 Monaco 1885-1921. Prijs: € 450
Ongebruikte (ook iets zonder gom) collectie Monaco 1885-1921 op albumbladen in map. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 3*, 4(**), 5*, 6*, 7*, 8(*), 11-21*, 28-31*, 34-40*, 44-47*, etc. Cat. waarde 4475 
euro. Nu slechts 10%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23776 Nederland 1852-1967. Prijs: € 700
Aardig gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Nederland 1852-1967 in Davo album. Collectie be-
vat o.a. (NVPH no’s): 1-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-28, 30-33*, 47, 49, 84-86*, 104-105, 130, 131, 134-136*, 
149-162(**), 163-165*, 178-198*, 257-260, 356-373*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23760 Nederland bestellersstempel collectie op brief. Prijs: € 1750
Prachtige intact aangeboden lot brieven en kaarten, vanaf circa 1860, alle met bestellerstempels van 
de postbode, zeer gevarieerde partij, veel prachtig materiaal, frankeringen, bestemmingen, afwijkende 
formaten, kleuren, lettertypen, tussen de 1200/1400 stuks, schatgraafpartij, in 2 doosjes!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23713 Nederland en gebieden. Prijs: € 250
Rare collectie Nederland en gebieden in dik Davo album, waarin o.a. blokken Nederland (o.a. legi-
oenblokken ongebruikt, gestempelde Amphilex velletjes), internering no 2 ongebruikt zonder gom, 
Nederlands Indië met o.a. 5 gulden jubileum 1923, aardig Antillen etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23735 Nederland puntstempels. Prijs: € 1250
Collectie van ruim 950 puntstempels van Nederland op verschillende waarden van de 1872 emissie 
in blanco album. Collectie bevat betere zegels (o.a. 4x NVPH no. 89) en veel betere stempels. Mooie 
collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23756 Nederlandse Antillen 1873-2010. Prijs: € 1100
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1873-2010 in 2 Davo al-
bums. Collectie is vanaf 1950 zo goed als compleet, inclusief alle moderne blokken. Zeer hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23744 Nieuw Zeeland 1937-1993. Prijs: € 525
Voornamelijk gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1937-1993 in blanco Davo album, waarin ook wat 
brieven en FDC’s en wat dienstzegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23742 Noorwegen 1855-1987. Prijs: € 950
Goed gevulde, eerst gebruikte en vanaf 1960 voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie 
Noorwegen 1855-1987 in Davo album, waarin o.a. no. 1, 2-5 etc. Tevens 15 postzegelboekjes aanwe-
zig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23710 Oostenrijkse post op Kreta. Prijs: € 500
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijkse post op Kreta op albumbladen in map. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 6, 12*, 23-24 (beide gesigneerd Krüger) etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23682 Portugal en gebieden 1853-1995. Prijs: € 2000
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en (voornamelijk) gebruikte collectie Portugal en gebieden 1853-
1995 in 5 Davo albums. Collectie bevat mooi klassiek deel en veel betere zegels zoals (Michel no’s): 
Portugal 96-108, 182-189, 196-203, 403*, 404*, 405*, 730-737, 748-451, 831-834, blok 6**, 7*, 12*, 14*, 
etc. Verder veel materiaal van diverse gebieden aanwezig zoals Portugees Guinea, Portugees India, 
Madeira, Azoren, Timor etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23705 Rhodesië 1924-1978. Prijs: € 650
Vrijwel complete, postfrisse en ongebruikte collectie Rhodesië 1924-1978 in insteekboek, waarin ook 
fiscaalzegels tot 10 pond en 2 postzegelboekjes (2e boekje mist deel van de achterkant).

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23656 Roemenië blokken 1939-1994. Prijs: € 250
Insteekboek met een postfrisse collectie blokken van Roemenië 1938-1994, waaronder betere zoals 
(Michel no’s): blok 41, 42 (!), 44 (!), 46, 47, 122 (!), 125, 147, 150, 162, 165, 172, 185, etc. Cat. waarde 
ca. 1600 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23787 Saar 1920-1959. Prijs: € 2100
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Saar 1920-1959 in oud Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 1-17, 30, 104-107, 122-125, 128-134, 167-170, 151-157, 159-159, 161-167, 179-194, 
255-259, 262-263, 265-266, 267-271, 289, 291, 292, 297-298, 299-303, blok 1-2 (Hochwasserhilfe 
blokken, geen garantie op stempel), etc. Zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23754 Saoedi Arabië en Syrië. Prijs: € 500
Insteekboek met betere klassieke zegels van Saoedi Arabië en Syrië, waarvan de meeste met certifi-
caat. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23781 Scandinavië militair en veldpost. Prijs: € 1550
Collectie militair en veldpostzegels van Scandinavië op albumbladen in map, waaronder (Michel no’s): 
Finland militair 8**, 8 op brief, 9**, 9 op brief, Zweden 86-96*, 97-106**, Noorwegen 278-283** met 
Londen opdruk (cat. 1200,00) etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23666 Senegal 1887-1944. Prijs: € 625
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Senegal 1887-1944 op MOC bladen in map. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 2 (keur Roumet), 3* (keur Brun), 5*, 6-7 (keur Brun), 21-25*, 26-29* (29 mist 
hoektandje), 30-46*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23757 Spaans Andorra 1928-2013. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse (ook wat met plakker) collectie Spaans Andorra 1928-2013 
in Lindner album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 11*, 12*, 14*, I-XII**, XIII-XXIV**, 44-50**, 51**, 52-
58**, 71** (CEPT 1972), etc. Cat. waarde ca. 2100 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23758 Spaans Andorra 1928-2013. Prijs: € 250
Goed gevulde, gebruikte collectie Spaans Andorra 1928-2013 in Lindner album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 8, 21, 27, I-XII, 42, 44-50, 51, 52-58, 71 (CEPT 1972), etc. Cat. waarde ca. 1100 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23759 Spaans Andorra 1929-2006. Prijs: € 150
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Spaans Andorra, waaronder 
(Michel no’s): 44**, 44*, 45**, 46 (2x), 48**, 48, 50**, 50, 55**, 56 (3x), 57 (5x), 58, 71** (3x CEPT 1972), 
71*, etc. Tevens wat Frans Andorra aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23720 Spaans Andorra 1990-2007. Prijs: € 125
Prachtige collectie onbeschreven fdc’s, in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23774 Spaans Andorra FDC’s 1963-2014! Prijs: € 200
Vrijwel complete collectie FDC’s van Spaans Andorra 1963-2014 in 2 FDC albums. Cat. waarde Michel 
ca. 850 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23683 Spanje en koloniën 1850-2000. Prijs: € 2000
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Spanje en koloniën in 6 Davo albums. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 298-311**, 322-335**, 679-680*, 711 (!), 928, 948-949, 989-993*, 1010, 1019, 1020, 
blok 1a*, 3*, 10A**, 13**, 14**, 15-18**, etc. Verder ook Spaanse gebieden aanwezig (o.a. Marokko, Sahara), 
Spaans Andorra (o.a. Michel 24*, 44*, 48**, 49*, 56**, 57*, 58*) en Frans Andorra (o.a. Michel 1-21*, 159, 160, 
170**, 172**, 173**, 222-223**, 232-233**) etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23719 Spanje fdc-collectie 1983-2007. Prijs: € 350
Prachtige collectie onbeschreven fdc’s incl. blokken en euro-waarden, in  10 albums!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23736 Suriname 1873-1975. Prijs: € 850
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Suriname 18723-1975 in Leuchtturm album. Collectie 
bevat o.a. (NVPH no’s): 14, 15(*), 37-40(*), 62, 64, 104-110*, luchtpost 8-14* (Do.X), etc. Hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23771 Turks Cyprus 1975-1995. Prijs: € 300
Dubbele (postfrisse EN gebruikte) collectie Turks Cyprus 1975-1995 in luxe Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23675 USA 1847-1980. Prijs: € 900
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1847-1980 in 2 Leuchtturm albums, 
waarin aardig klassiek materiaal zoals Columbus t/m 50 cent, Omaha t/m 50 cent, en vanaf 1940 vrijwel 
compleet en voornamelijk postfris. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23772 USA 1851-1984. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte partij USA 1851-1984 in 4 albums. Partij bevat veel klassiek materiaal, 
waaronder ook betere zegels, maar in wat gemengde kwaliteit. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23681 USA brieven, kaarten en bankbiljetten. Prijs: € 1100
Album met diverse bankbiljetten, brieven, kaarten en FDC’s van USA en gebieden. Leuk materiaal!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23717 USA klassiek. Prijs: € 625
Album met door PSE gekeurde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte klassieke zegels van USA, waarin 
ook wat valse rolzegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23770 Vaticaan kerkelijke Staten 1852-1969. Prijs: € 1500
Overcomplete gebruikte/ongebruikte collectie incl. 1850: 50 baj (2) en 1 scudo gebruikt, ook diverse 
extra’s, in album. Enorme cat.w.! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23726 VN Geneve 1969-2007. Prijs: € 325
Uitgebreide collectie VN Geneve 1969-2007 in meerdere albums in doos. Partij bevat een gestempelde 
collectie 1969-2007, een postfrisse collectie 1969-1994, een FDC collectie 1969-2001 en tevens een 
FDC collectie VN Wenen 1980-1990. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23653 Wereld Prijs: € 125
Map met stockkaarten met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van vele landen, waarin 
aardig motief. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23698 Wereld tot ca. 1900. Prijs: € 350
Oud, 19e eeuws Lincoln album met divers, voornamelijk gebruikt materiaal van vele landen, waaronder 
aardig India, Japan en oud Australische Staten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23766 Wereld uitzoekpartij met veel oud! Prijs: € 1500
Prachtige verzamelaar nalatenschap in 12 albums en op albumbladen, zeer veel oud en beter materi-
aal, leuk Engeland en veel koloniën, Azië met Japan en China, Spaanse en Portugese koloniën, intact 
aangeboden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23689 Zuid Afrika thuislanden. Prijs: € 350
Insteekboek met postfris materiaal van de thuislanden (Bophuthatswana, Ciskei, Transkei en Venda), 
waaronder veel plaatblokken. Tevens materiaal van Zuid West Afrika en Zambia.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23788 Zwitserland 1862-2005. Prijs: € 6500
Prachtige, postfrisse en ongebruikte, deels gespecialiseerde collectie Zwitserland 1862-2005 in 2 blan-
co Importa albums. Collectie bevat zeer veel betere zegels zoals (Michel no’s): 121-123*, 142*, 152* 
(certificaat), 233-234*, 447-459**/* (Pax), blok 1**. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23715 Zwitserland 1945-1984. Prijs: € 500
Vrijwel complete, gestempelde collectie Zwitserland 1945-1984 in Leuchtturm album. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 447-459 (Pax), 518, 545-549, 555-559, blok 11, 12, 13, 14, 15, etc. Mooie collectie, 
hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23748 Zwitserland back of the book. Prijs: € 785
Aardige, gestempelde collectie back of the book (luchtpost, dienst, port etc.) van Zwitserland in blanco 
album. Collectie bevat aardig materiaal zoals (Michel no’s): dienst 1-15, 19-27, 28-45, 46-63, 64-74, 
SDN 61-64, 65-67, 70-90, BIT 48, 49-52, 53-56, 57-59, 83-93, BIE 1-21, 29-39, OMS 1-5, 6-25, ONU 
1-11, 12-20, OIR 1-8, aardige combinaties en keerdrukken en leuk luchtpost. Mooie collectie, hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst
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23745 Alderney 1983-2005. Prijs: € 225
Vrijwel complete, postfrisse collectie Alderney 1983-2005 in Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23746 Alderney 1983-2005. Prijs: € 200
Vrijwel complete, gestempelde collectie Alderney 1983-2005 in Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23667 Amerikaanse Zone, Bauten serie. Prijs: € 525
Leuke collectie postfrisse variëteiten van de Bauten serie van de Amerikaans-Britse zone van Duitsland. 
Bevat o.a. ongetande zegels, eenzijdig ongetande zegels, dubbeldrukken, verschoven perforaties etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23729 Australië 1913-2001. Prijs: € 425
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-2001 in Davo album. Collectie is in het 
begin spaarzaam gevuld, later veel postfris materiaal, inclusief ook wat Australisch Antarctica, Norfolk, 
Cocos, Christmas etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23767 België 1849-1933. Prijs: € 1500
Vrijwel complete meest gebruikte collectie in meest mooie kwaliteit, vrijwel alle topnummers zijn aan-
wezig w.o. 1849: 10c en 20c, 1c t/m 40c ongetand en getand, 1866: 1c grijs ongetand, 1915: 5 franken, 
1919/20 staalhelm serie w.o. 2fr gebruikt, (10fr ingeplakt, later ongebruikt deel ook deels ingeplakt..), 
1918 Rode Kruis opdrukserie luxe gebruikt, 1928 Orval met L opdruk (deels ingeplakt), 1932 tbc, 1933 
blauwe Madonna etc. etc. op albumbladen, in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23712 België 1858-1980. Prijs: € 2100
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie België 1858-1980 in dik Kabe album in wat gemeng-
de kwaliteit. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 6*, 8(*), 81-88II*, 81-88III*, 99*, 145-158* (no. 156, 2 
Frank ontbreekt), 191-203*, 235-243*, 291-297*, 314*, 315-321*, 366-372*, 929-940*, 941-946*, 947-
948*, 1000**, blok 2*, 3*, 4* (beschadigd), 5**, 20*, 21**, 22**, 23**, 24**, spoorwegzegels 278-294**/*, 
297*, 299*, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23655 Canada 1859-2005. Prijs: € 900
Rommelige, maar wel aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1859-
2005 in 8 albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 36, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 68, 72, 84-91 (91 met 
kort tandje), en verder zeer veel materiaal, waaronder ook veel postfris nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23701 Canada 1902-1972. Prijs: € 2800
Uitgebreide postfrisse en ongebruikte stock Canada 1902-1972 in 4 insteekboeken, waarin veel beter 
materiaal, dienstopdrukken, special delivery zegels etc. Cat. waarde ca. 20.000 pond (ca. 28.000 euro) 
Nu voor slechts 10%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23695 Canada 1935-1960. Prijs: € 450
Mooie postfrisse collectie (plaat)blokken van de langlopende zegels van Canada 1935-1960 in blanco 
Scott album, waarin ook veel dienstzegels met G opdruk. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23722 China 1980-1987. Prijs: € 375
Postfrisse collectie met series en blokken, ook 2 aapjes met specimen (schuin streepje in rechteronder-
hoek), in stockboek. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23663 Côte des Somalis 1894-1965. Prijs: € 150
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Côte des Somalis 1894-1965, waaronder o.a. (Yvert 
no’s): 11*, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 27, 48, 121*, 137-140*, 141-146*, 147*, blok 1*, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23709 Denemarken 1851-1934. Prijs: € 325
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Denemarken 1851-1934 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23752 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1550
Vrijwel complete, voornamelijk gestempelde collectie Duitse Rijk 1872-1945 in insteekboek. Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 398-401, 423-424 (Zeppelin), 425-429, 430-434, 438*, 
439(*) (Zeppelin, Zuid Amerika), 450-453, 456-458 (Zeppelin, Poolvlucht), 459-462, 474-478, 496, 497*, 
498*, (Zeppelin, Chicago), 499-507 (Wagner), blok 3 (Ostropa), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Mooie collec-
tie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23727 Duitsland 1850-1949. Prijs: € 2500
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie oud Duitse Staten (o.a. Beieren, 
Württemberg), Duitse gebieden (o.a. Danzig, Memel) en koloniën (o.a. Kameroen, Kiautschou, Duits Nieuw 
Guinea etc.), Duitse Zones, Duitse bezettingen in de 2e wereldoorlog (o.a. Letland, Servië, Kanaaleilanden) 
etc. in 5 albums. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23686 Duitsland 1850-1967. Prijs: € 2900
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Duitsland 1850-
1967 in 4 dikke, oude Schaubek albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): aardig oud Duitse Staten, 
koloniën en gebieden, Duitse Rijk blok 8*, 8, 9**, 9, 10** (beetje bruin), 10, 11**, 11, Bundespost 111-
112**, 113-115**, 113-115, 116*, 117-120**, 117-120, 121-122**, 139-140**, 141-142**, 143-146**, 
Berlijn 35-41 (UPU), 61-63 (Wagner), 68-70, 72-73**, 74**, 80-81**, 82-86**, 87**, 91-100**, 101-105**, 
106-109**, 110-111**, 112-113**, DDR 256-259**, 261-270**, 284-285**, 286-288**, 289-292**, blok 6 
(Goethe), 7** (Debria), 7, 8A-9B** (Karl Marx blokken), 8A-9B, etc. Verder goed Franse Zones, Saar, etc. 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23783 Duitsland Veldpost. Prijs: € 2300
Kleine, ongebruikte en gebruikte collectie veldpostzegels van Duitsland, waaronder (Michel no’s): 5(*) 
gekeurd, 5 (gekeurd), 7b** (gekeurd), 8BII*, 9*, 10 op brief (gekeurd), 11B** (gekeurd), 12*, 13a (ge-
keurd),  13c (2x, beide gekeurd) etc. Leuke collectie, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23786 Duitsland. Prijs: € 3600
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt beter materiaal van Duitsland en wat mate-
riaal van andere Europese landen. Partij bevat o.a. Saar Hochwasserhilfe blokken 3x (!), alle postfris, 
maar enkele met minieme plekjes op gomzijde, Iposta blok Duitse Rijk postfris, DDR Debria en 4 Karl 
Marx blokken postfris en bovendien (Michel no’s): 276 DV2**, 277 DV2**, 278 DV4**, 279 DV2** (cat. 
samen 1750,00), 284-285 DV**, 286-288**, Berlijn 68-70*, 75-79**, 82-86**, 91-100**, etc. Verder o.a. 
Italië 1933 luchtposttriptieken postfris, Ierland CEPT 1962 en 1963 in postfrisse brugparen, Zwitserland 
LUNABA blok 1951 postfris etc. Mooie partij, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23651 Engeland 1891. Prijs: € 2000
Engeland 1891, 1 pond groen Victoria (Stanley Gibbons no. 212), ongebruikt met volledige gom en met 
2 keurstempels. Cat. waarde 4000 pond (ca. 5500 euro). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23673 Engeland 1952-1970. Prijs: € 400
Mooi opgezette, gestempelde collectie Engeland 1852-1970 in 2 blanco albums, waarin o.a. de betere 
fosfor series en veel FDC’s. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23723 Engelse koloniën 1880-1911. Prijs: € 270
Kleine meest gebruikte collectie met aardig Samoa, Cook en Fiji, op albumbladen, in map

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23652 Engelse koloniën. Prijs: € 325
Map met stockkaarten met voornamelijk postfrisse betere series van diverse Engelse koloniën en teven 
wat materiaal van andere landen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23654 Europa CEPT 1993-2006. Prijs: € 150
Stockboek met postfrisse blokken Europa CEPT 1993-2006 van de kleinere landen (Albanië, Moldavië, 
Faeröer etc.). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23670 Finland 1856-2013. Prijs: € 1200
Zeer goed gevulde, deel dubbel verzamelde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 
1856-2013 in Davo cristal album en 2 Davo luxe albums (albums lopen tot 2011, rest op stockbladen). 
Collectie bevat o.a. aardig deel serpentines, Zeppelin 1930 gebruikt, auto-pakketzegels, veel postze-
gelboekjes en ook nominaal materiaal. Cat. waarde volgens verzamelaar ca. 10.000 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23676 Finland 1860-2002. Prijs: € 600
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-2002 in Davo album en 2 insteekboeken. 
Collectie bevat o.a. aardig deel klassiek, maar wel in gemengde kwaliteit, zeer veel series, vanaf 1950 
voornamelijk postfris, Aland, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23672 Frankrijk 1849-1969. Prijs: € 400
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1969 in album en stockboek in iets ge-
mengde kwaliteit, waarin leuk Liberation opdrukken en veel betere zegels uit de jaren 50.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23657 Frans Antarctica 1957-1986. Prijs: € 250
Leuke postfrisse partij Frans Antarctica 1957-1986 in insteekboek. Partij bevat betere zegels zoals 
(Yvert no’s): 16, 17, 18, 19, 32, 46-47, 48, 49-51, luchtpost 1, 11A, 21, 27, 28 (!), etc. Cat. waarde ca. 
1000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23747 Griekenland 1872-1986. Prijs: € 340
Aardige, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 1872-1986 in Schaubek album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23693 Hongarije 1872-1944. Prijs: € 1150
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1872-1944 in Kabe album. 
Collectie bevat mooi klassiek deel en betere zegels zoals (Michel no’s): 128-144*, 145-161*, 210-211, 
403-410*, 423-426**, 427-429*, 467-470*, 478-478* (Zeppelin), 478-479 (3x), 484-487*, 487 (3x), 502-
510, 510, 511-515*, 517-521**, blok 1*, 1, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23778 Indonesië 1949-2003. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk postfrisse stock Indonesië 1949-2003 in 4 luxe Importa Bristol insteekboe-
ken. Cat. waarde ca. 8000 euro. De stock bevat geen blokken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23779 Indonesië 1950-2013! Prijs: € 900
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Indonesië 1950-2013 in 3 albums. Collectie is van-
af 1960 ogenschijnlijk compleet en postfris, inclusief de dure blokken (apen, tennis, voetbal). Aanrader!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23648 Italiaanse gebieden en koloniën. Prijs: € 900
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Italiaanse gebieden en koloniën, waaron-
der betere zegels. Cat. waarde Sassone ruim 8700 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23739 Italië 1861-2010. Prijs: € 525
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1861-2010 in 2 Schaubek albums. Collectie is in 
het begin gebruikt, later ongebruikt en postfris en vanaf 1983 vrijwel compleet met dus veel nominaal 
materiaal.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23671 Italië 1862-1987. Prijs: € 335
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1987 in 2 Davo albums. Collectie is goed 
gevuld en vanaf 1956 vrijwel geheel postfris. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23763 Italië 1926-1979. Prijs: € 400
Schitterende postfrisse collectie in blokken van 4, met vele betere uitgaven jaren 50, opgezet in in-
steekboek. Zeer hoge cat.w. en zelden aangeboden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23714 Italië 1945-1983. Prijs: € 500
Vrijwel complete, gestempelde collectie Italië 1945-1983 in Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 744-745, 773, 774-776, 779, 784-785, 796-797, 826-827, 830-831, 834-836, 837-838, 
839-840, etc. Mooie kwaliteit, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23740 Italië 1945-2001. Prijs: € 1550
Vrijwel complete, geheel postfrisse collectie Italië 1945-2001 in 4 luxe Safe albums. Mooie kwaliteit, 
zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23680 Japan ansichtkaarten 1900-1930. Prijs: € 800
Zeer indrukwekkende oude collectie ansichtkaarten, veelal handgeschilderd of ingeschilderd w.o. met 
goudverf, ook houten kaarten, meest onbeschreven, doch ook enkele interessante verzonden kaarten, 
veel met scheepjes, vulkanen, vogelkaarten met echte veren(!!), door een verzamelaar met veel geduld 
in de loop der jaren bij elkaar verzameld, in totaal 550 kaarten, in album. PRACHTLOT!!! .

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23785 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 425
Aardige ongebruikte en gebruikte collectie Japanse bezetting Nederlands Indië op albumbladen in 
map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23690 Jordanië 1920-1985. Prijs: € 1050
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Jordanië 1920-1985 in 2 blanco albums, 
waarin beter materiaal zoals (Michel no’s): 61-69*, 87-95*, 143-154*, port 16A(*), 23-28*, 35-37*, toe-
slagzegels 1-12, en verder zeer veel postfrisse series, inclusief ongetand materiaal, blokken, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23650 Liechtenstein 1912-1938. Prijs: € 300
Stockkaart met 36 (!) proeven en variëteiten van Liechtenstein, waaronder ongetand, misperforaties 
etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23649 Liechtenstein 1912-1963. Prijs: € 1000
Insteekboek met betere, ongebruikte zegels van Liechtenstein 1912-1963. Cat. waarde Michel ruim 
7500 euro (correct berekend). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23749 Liechtenstein 1912-2012. Prijs: € 1850
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-2012 in 2 Davo 
luxe albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 48B*, 49B*, 51B*, 52B*, 53-60*, 64*, 65-71*, 72-74*, 
75-77*, 78-81**, 82-89*, 90-93*, 94-107*/o inclusief veel verschillende tandingen, 108-113*, 114-115*, 
116-118**, 122-124*, 143-147*, 148*, 149-150**, etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23674 Luxemburg 1852-1987. Prijs: € 400
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1987 in oud Yvert al-
bum en stockboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 58*, 64*, 76*, 208-212**, 213-217**, 221-226**, 
227-231**, 227-231*, 238**, 240-244**, 240-244*, 245-249*, 252-256**, 259-264*, 333-338*, 417-422**, 
blok 3*, 7*, veel dienstzegels etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23741 Luxemburg 1852-2013. Prijs: € 2000
Vrijwel complete, tot 1945 voornamelijk gebruikte, daarna hoofdzakelijk postfrisse en ongebruikte col-
lectie Luxemburg 1852-2013 in 3 Davo luxe albums. Collectie bevat mooi klassiek deel en veel beter 
materiaal zoals (Michel no’s): 45-56, 72-83, 182-186, 227-231, 240-244, 245-249, 252-256, 259-264, 
266-280 (intellectuelen), 284-289, 333-338, 468-473**, 468-473 op FDC, 478-483, 488-489**, 490-
494**, 555-557** (Europa 1956), 572-574** (Europa 1957), blok 3, 7**, 7, etc. Verder aardig dienst, port 
etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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23761 Luxemburg 1931-1982. Prijs: € 475
Prachtige postfrisse partij betere series en blokken in diverse aantallen, meest zeer mooie, frisse kwa-
liteit, met o.a. 2x kindserie 1931, 14x kindserie 1936, 4x Willibrord 1948, 6x 1939 Caritas, 14x weder-
opbouw Willibrord abdij, 10x1956 Europa EGKS etc. in stockboek. Cat.w. ruim 5200 euro, slechts 9% 
cataloguswaarde!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23699 Monaco 1885-1921. Prijs: € 450
Ongebruikte (ook iets zonder gom) collectie Monaco 1885-1921 op albumbladen in map. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 3*, 4(**), 5*, 6*, 7*, 8(*), 11-21*, 28-31*, 34-40*, 44-47*, etc. Cat. waarde 4475 
euro. Nu slechts 10%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23776 Nederland 1852-1967. Prijs: € 700
Aardig gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Nederland 1852-1967 in Davo album. Collectie be-
vat o.a. (NVPH no’s): 1-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-28, 30-33*, 47, 49, 84-86*, 104-105, 130, 131, 134-136*, 
149-162(**), 163-165*, 178-198*, 257-260, 356-373*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23760 Nederland bestellersstempel collectie op brief. Prijs: € 1750
Prachtige intact aangeboden lot brieven en kaarten, vanaf circa 1860, alle met bestellerstempels van 
de postbode, zeer gevarieerde partij, veel prachtig materiaal, frankeringen, bestemmingen, afwijkende 
formaten, kleuren, lettertypen, tussen de 1200/1400 stuks, schatgraafpartij, in 2 doosjes!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23713 Nederland en gebieden. Prijs: € 250
Rare collectie Nederland en gebieden in dik Davo album, waarin o.a. blokken Nederland (o.a. legi-
oenblokken ongebruikt, gestempelde Amphilex velletjes), internering no 2 ongebruikt zonder gom, 
Nederlands Indië met o.a. 5 gulden jubileum 1923, aardig Antillen etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23735 Nederland puntstempels. Prijs: € 1250
Collectie van ruim 950 puntstempels van Nederland op verschillende waarden van de 1872 emissie 
in blanco album. Collectie bevat betere zegels (o.a. 4x NVPH no. 89) en veel betere stempels. Mooie 
collectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23756 Nederlandse Antillen 1873-2010. Prijs: € 1100
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1873-2010 in 2 Davo al-
bums. Collectie is vanaf 1950 zo goed als compleet, inclusief alle moderne blokken. Zeer hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23744 Nieuw Zeeland 1937-1993. Prijs: € 525
Voornamelijk gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1937-1993 in blanco Davo album, waarin ook wat 
brieven en FDC’s en wat dienstzegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23742 Noorwegen 1855-1987. Prijs: € 950
Goed gevulde, eerst gebruikte en vanaf 1960 voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie 
Noorwegen 1855-1987 in Davo album, waarin o.a. no. 1, 2-5 etc. Tevens 15 postzegelboekjes aanwe-
zig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23710 Oostenrijkse post op Kreta. Prijs: € 500
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijkse post op Kreta op albumbladen in map. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 6, 12*, 23-24 (beide gesigneerd Krüger) etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23682 Portugal en gebieden 1853-1995. Prijs: € 2000
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en (voornamelijk) gebruikte collectie Portugal en gebieden 1853-
1995 in 5 Davo albums. Collectie bevat mooi klassiek deel en veel betere zegels zoals (Michel no’s): 
Portugal 96-108, 182-189, 196-203, 403*, 404*, 405*, 730-737, 748-451, 831-834, blok 6**, 7*, 12*, 14*, 
etc. Verder veel materiaal van diverse gebieden aanwezig zoals Portugees Guinea, Portugees India, 
Madeira, Azoren, Timor etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23705 Rhodesië 1924-1978. Prijs: € 650
Vrijwel complete, postfrisse en ongebruikte collectie Rhodesië 1924-1978 in insteekboek, waarin ook 
fiscaalzegels tot 10 pond en 2 postzegelboekjes (2e boekje mist deel van de achterkant).

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23656 Roemenië blokken 1939-1994. Prijs: € 250
Insteekboek met een postfrisse collectie blokken van Roemenië 1938-1994, waaronder betere zoals 
(Michel no’s): blok 41, 42 (!), 44 (!), 46, 47, 122 (!), 125, 147, 150, 162, 165, 172, 185, etc. Cat. waarde 
ca. 1600 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23787 Saar 1920-1959. Prijs: € 2100
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Saar 1920-1959 in oud Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 1-17, 30, 104-107, 122-125, 128-134, 167-170, 151-157, 159-159, 161-167, 179-194, 
255-259, 262-263, 265-266, 267-271, 289, 291, 292, 297-298, 299-303, blok 1-2 (Hochwasserhilfe 
blokken, geen garantie op stempel), etc. Zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23754 Saoedi Arabië en Syrië. Prijs: € 500
Insteekboek met betere klassieke zegels van Saoedi Arabië en Syrië, waarvan de meeste met certifi-
caat. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23781 Scandinavië militair en veldpost. Prijs: € 1550
Collectie militair en veldpostzegels van Scandinavië op albumbladen in map, waaronder (Michel no’s): 
Finland militair 8**, 8 op brief, 9**, 9 op brief, Zweden 86-96*, 97-106**, Noorwegen 278-283** met 
Londen opdruk (cat. 1200,00) etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23666 Senegal 1887-1944. Prijs: € 625
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Senegal 1887-1944 op MOC bladen in map. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 2 (keur Roumet), 3* (keur Brun), 5*, 6-7 (keur Brun), 21-25*, 26-29* (29 mist 
hoektandje), 30-46*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23757 Spaans Andorra 1928-2013. Prijs: € 500
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse (ook wat met plakker) collectie Spaans Andorra 1928-2013 
in Lindner album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 11*, 12*, 14*, I-XII**, XIII-XXIV**, 44-50**, 51**, 52-
58**, 71** (CEPT 1972), etc. Cat. waarde ca. 2100 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23758 Spaans Andorra 1928-2013. Prijs: € 250
Goed gevulde, gebruikte collectie Spaans Andorra 1928-2013 in Lindner album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 8, 21, 27, I-XII, 42, 44-50, 51, 52-58, 71 (CEPT 1972), etc. Cat. waarde ca. 1100 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23759 Spaans Andorra 1929-2006. Prijs: € 150
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Spaans Andorra, waaronder 
(Michel no’s): 44**, 44*, 45**, 46 (2x), 48**, 48, 50**, 50, 55**, 56 (3x), 57 (5x), 58, 71** (3x CEPT 1972), 
71*, etc. Tevens wat Frans Andorra aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23720 Spaans Andorra 1990-2007. Prijs: € 125
Prachtige collectie onbeschreven fdc’s, in album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23774 Spaans Andorra FDC’s 1963-2014! Prijs: € 200
Vrijwel complete collectie FDC’s van Spaans Andorra 1963-2014 in 2 FDC albums. Cat. waarde Michel 
ca. 850 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23683 Spanje en koloniën 1850-2000. Prijs: € 2000
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Spanje en koloniën in 6 Davo albums. Collectie 
bevat o.a. (Michel no’s): 298-311**, 322-335**, 679-680*, 711 (!), 928, 948-949, 989-993*, 1010, 1019, 1020, 
blok 1a*, 3*, 10A**, 13**, 14**, 15-18**, etc. Verder ook Spaanse gebieden aanwezig (o.a. Marokko, Sahara), 
Spaans Andorra (o.a. Michel 24*, 44*, 48**, 49*, 56**, 57*, 58*) en Frans Andorra (o.a. Michel 1-21*, 159, 160, 
170**, 172**, 173**, 222-223**, 232-233**) etc.  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23719 Spanje fdc-collectie 1983-2007. Prijs: € 350
Prachtige collectie onbeschreven fdc’s incl. blokken en euro-waarden, in  10 albums!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23736 Suriname 1873-1975. Prijs: € 850
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Suriname 18723-1975 in Leuchtturm album. Collectie 
bevat o.a. (NVPH no’s): 14, 15(*), 37-40(*), 62, 64, 104-110*, luchtpost 8-14* (Do.X), etc. Hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23771 Turks Cyprus 1975-1995. Prijs: € 300
Dubbele (postfrisse EN gebruikte) collectie Turks Cyprus 1975-1995 in luxe Lindner album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23675 USA 1847-1980. Prijs: € 900
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1847-1980 in 2 Leuchtturm albums, 
waarin aardig klassiek materiaal zoals Columbus t/m 50 cent, Omaha t/m 50 cent, en vanaf 1940 vrijwel 
compleet en voornamelijk postfris. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23772 USA 1851-1984. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte partij USA 1851-1984 in 4 albums. Partij bevat veel klassiek materiaal, 
waaronder ook betere zegels, maar in wat gemengde kwaliteit. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23681 USA brieven, kaarten en bankbiljetten. Prijs: € 1100
Album met diverse bankbiljetten, brieven, kaarten en FDC’s van USA en gebieden. Leuk materiaal!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23717 USA klassiek. Prijs: € 625
Album met door PSE gekeurde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte klassieke zegels van USA, waarin 
ook wat valse rolzegels. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23770 Vaticaan kerkelijke Staten 1852-1969. Prijs: € 1500
Overcomplete gebruikte/ongebruikte collectie incl. 1850: 50 baj (2) en 1 scudo gebruikt, ook diverse 
extra’s, in album. Enorme cat.w.! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23726 VN Geneve 1969-2007. Prijs: € 325
Uitgebreide collectie VN Geneve 1969-2007 in meerdere albums in doos. Partij bevat een gestempelde 
collectie 1969-2007, een postfrisse collectie 1969-1994, een FDC collectie 1969-2001 en tevens een 
FDC collectie VN Wenen 1980-1990. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23653 Wereld Prijs: € 125
Map met stockkaarten met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van vele landen, waarin 
aardig motief. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23698 Wereld tot ca. 1900. Prijs: € 350
Oud, 19e eeuws Lincoln album met divers, voornamelijk gebruikt materiaal van vele landen, waaronder 
aardig India, Japan en oud Australische Staten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23766 Wereld uitzoekpartij met veel oud! Prijs: € 1500
Prachtige verzamelaar nalatenschap in 12 albums en op albumbladen, zeer veel oud en beter materi-
aal, leuk Engeland en veel koloniën, Azië met Japan en China, Spaanse en Portugese koloniën, intact 
aangeboden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23689 Zuid Afrika thuislanden. Prijs: € 350
Insteekboek met postfris materiaal van de thuislanden (Bophuthatswana, Ciskei, Transkei en Venda), 
waaronder veel plaatblokken. Tevens materiaal van Zuid West Afrika en Zambia.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23788 Zwitserland 1862-2005. Prijs: € 6500
Prachtige, postfrisse en ongebruikte, deels gespecialiseerde collectie Zwitserland 1862-2005 in 2 blan-
co Importa albums. Collectie bevat zeer veel betere zegels zoals (Michel no’s): 121-123*, 142*, 152* 
(certificaat), 233-234*, 447-459**/* (Pax), blok 1**. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23715 Zwitserland 1945-1984. Prijs: € 500
Vrijwel complete, gestempelde collectie Zwitserland 1945-1984 in Leuchtturm album. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 447-459 (Pax), 518, 545-549, 555-559, blok 11, 12, 13, 14, 15, etc. Mooie collectie, 
hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23748 Zwitserland back of the book. Prijs: € 785
Aardige, gestempelde collectie back of the book (luchtpost, dienst, port etc.) van Zwitserland in blanco 
album. Collectie bevat aardig materiaal zoals (Michel no’s): dienst 1-15, 19-27, 28-45, 46-63, 64-74, 
SDN 61-64, 65-67, 70-90, BIT 48, 49-52, 53-56, 57-59, 83-93, BIE 1-21, 29-39, OMS 1-5, 6-25, ONU 
1-11, 12-20, OIR 1-8, aardige combinaties en keerdrukken en leuk luchtpost. Mooie collectie, hoge cat. 
waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst
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293/95 xx 8,—
296/99 xx 30,—
300/04 xx 29,—
305/09 xx 27,50
310/12 xx 10,—
313/17 xx 25,—
318/22 xx 25,—
323/24 xx 8,50
325/26 xx 12,50
327/31 xx 25,—
332/45 xx 15,—
346/49 xx 225,—
336 P xx 25,—
350/55 xx 26,—
356/73 xx 80,—
371 xx 24,—
372 xx 30,—
373 xx 27,50
356 a/d xx 48,—
374/78 xx 9,—
375 P xx 12,—
376 P1 xx 14,—
379/91 xx 6,—
379 a/d xx 7,50
392/96 xx 2,50
397/01 xx 1,50
402/03 xx 6,—
402/03B xx 88,—
403B P xx 120,—
405/21 xx 1,50
423/27 xx —,70
428/42 xx 6,50
444/48 xx 1,—
449/53 xx 1,75
454/59 xx 2,25
460/68 xx 4,—
462 xx 4,—
469/73 xx 1,90
472 P xx 8,—
474/86 xx 34,—
474/89 xx 76,—
487/89 xx 34,—
490/94 xx 4,—
495/99 xx 2,—
500/03 xx 3,50
504/05 xx 1,—
506/07 xx 1,75
508/12 xx 3,—
513/17 xx 8,—
518/33 xx 95,—

534/37 xx 395,—

538/41 xx 8,—
542/43 xx 4,—
544/48 xx 9,—
549 xx 0,75
550/55 xx 15,—
556/60 xx 24,—
561/62 xx 4,—
563/67 xx 15,—
568/72 xx 16,—
573/77 xx 12,—
578/81 xx 10,—
582 xx 0,75
583/87 xx 8,—
588/91 xx 4,—
592/95 xx 24,—
596/00 xx 6,—
602/06 xx 11,—
607/11 xx 7,—
612/16 xx 8,—
637/40 xx 12,—
617/36 xx 7,50

fosfor
465b/634b xx 9,—
641/45 xx 14,—
646 xx 0,75
647/48 xx 2,—
649/53 xx 7,—
654+660 xx 1,—
655/59 xx 9,—
661/65 xx 5,50
666/70 xx 7,50
671/75 xx 15,—
676/80 xx 5,—
681/82 xx 20,—
683/87 xx 5,50
688/92 xx 7,—
693/94 xx 2,—
695/99 xx 3,50
700/01 xx 4,—
702/06 xx 6,—
707/11 xx 7,50
712 xx 0,75
712b xx 6,75
712 f xx 225,—
712 bf xx 225,—
713/14 xx 0,75
715/19 xx 4,50
720/21 xx 0,50
722/26 xx 6,—
727/28 xx 2,—
729/30 xx 1,25
731/35 xx 4,—
736/37 xx 1,50
738/42 xx 6,50
743/44 xx 2,50
745/46 xx 1,50
747/51 xx 6,—
enz. leverbaar
gaarne manco-lijst
Automaatboekjes
postfris
1 H 4,—
1 Mx 12,—
1 My 11,25
1 Mz 24,75
2 H 6,—
2 Mx 20,—
2 My 11,—
2 Mz 11,—
3 y 1,75
3 a 2,—
4 y 1,75
4 z 4,50
5 1,50
6 a 3,—
6 b 70,—
6 c 24,—
6 d 24,—
6 e 5,50
6 eF 1,50
6 fFp 3,50
6 fFq 12,50
7 a 2,25
7 b 2,25
7 bF 3,75
8 a 6,—
8 aF 6,—
8 b 6,50
8 bF 8,—
8 c 24,—
8 cF 32,—
9 a 8,—
9 aF 5,—
9 b 75,—
9 cF 39,—
9 d 55,—
9 dF 40,—
9 e 40,—
9 eF 75,—

9 f 52,—
9 fF 52,—
9 g 18,—
9 gF 15,—
9 h 9,—
9 hF 4,50
10 a 5,25
10 aF 6,—
10 bF 12,—
11 a 7,—
11 b 8,—
12 a 8,—
13 a 8,—
14 a 4,—
14 b 4,—
15 a 3,—
enz. leverbaar
ook Telblok
prijslijst op aanvraag
Roltanding
1/18 xx 925,—
7 los xx —,—
12 los xx —,—
13 los xx 16,—
14 los xx 76,—
15 los xx 24,—
18 los xx 60,—
19/31 xx 275,—
29a xx 148,—
33/56 xx 310,—
57/70 xx 149,—
71/73 xx 176,—
74/77 xx 88,—
78/81 xx 55,—
82/85 xx 77,—
86/89 xx 45,—
90/93 xx 80,—
94/97 xx 77,—
98/01 xx 75,—
Porto
3 xx 45,—
4 xx 54,—
27 xx 45,—
27/28 xx —,—
29/30 xx 28,—
31/43 xx 975,—
42 xx —,—
43 xx 495,—
44/60 xx 395,—
61/64 xx 35,—
65/68 xx 8,50
67a/68a xx 25,—
67 b xx 125,—
68 b xx 300,—
69/79 xx 42,—
80/105 xx 24,—
80a/105a xx 120,—
Luchtpost
1/3 xx 150,—
4/5 xx 1,50
4/5a xx 5,—
6/8 xx 40,—
9 xx 44,—
9 a xx 44,—
10 xx 1,—
12/13 xx 244,—
14 xx 3,—
Brandkast
1/7+
Cert. xx 975,—
Internering
1/2+Cert. xx 330,—
Dienst
1/8 xx+Cert. 550,—
16/19 xx 66,—
16a/19a xx —,—
25/26+Cert. xx 
 440,—

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonder plakker, org. gom met volle garantie van 
echtheid, duurdere soorten met foto-certificaat, kosten hiervan in overleg. Aanbod gel-
dig voorzover de voorraad strekt. Bij opdracht boven € 250,– -/- 2% korting. Postgiro 
271040. Porto extra, echter franco levering vanaf € 150,– opdracht. Geen winkel, 
bezoek gaarne na telefonisch afspraak.  

J.H. ACKERMANN
ROSENDAEL 2 – 1121 HH LANDSMEER – Tel. 020-4823966

NEDERLAND
Postfris zonder plakker

Prijsactief!

518/33 xx    95,—

Kerver 10
5521 DB Eersel

Tel: 0497-512057
Fax: 0497-516605

info@bpvveiling.nl
www.bpvveiling.nl

 
 

 

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

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

zaterdag 31 oktober 2015
in Restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden.

In onze 139e veiling zijn o.a. opgenomen honderden verhuisdozen 
uit nalatenschappen.

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor 
onze 140e veiling worden ingeleverd.

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

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

Bezichtiging ten kantore dagelijks mogelijk.
Kijkgelegenheid op: donderdag 29 oktober van 13.00 - 18.00
 vrijdag 30 oktober van 10.00 - 18.00
  zaterdag 31 oktober van 08.00 - 11.30

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio maart 2016.
Inzendingen dagelijks mogelijk.

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

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

Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe.

Onze 139e veiling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op   

FI1510 bw.indd   8 02-09-15   16:58
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1 H 4,—
1 Mx 12,—
1 My 11,25
1 Mz 24,75
2 H 6,—
2 Mx 20,—
2 My 11,—
2 Mz 11,—
3 y 1,75
3 a 2,—
4 y 1,75
4 z 4,50
5 1,50
6 a 3,—
6 b 70,—
6 c 24,—
6 d 24,—
6 e 5,50
6 eF 1,50
6 fFp 3,50
6 fFq 12,50
7 a 2,25
7 b 2,25
7 bF 3,75
8 a 6,—
8 aF 6,—
8 b 6,50
8 bF 8,—
8 c 24,—
8 cF 32,—
9 a 8,—
9 aF 5,—
9 b 75,—
9 cF 39,—
9 d 55,—
9 dF 40,—
9 e 40,—
9 eF 75,—

9 f 52,—
9 fF 52,—
9 g 18,—
9 gF 15,—
9 h 9,—
9 hF 4,50
10 a 5,25
10 aF 6,—
10 bF 12,—
11 a 7,—
11 b 8,—
12 a 8,—
13 a 8,—
14 a 4,—
14 b 4,—
15 a 3,—
enz. leverbaar
ook Telblok
prijslijst op aanvraag
Roltanding
1/18 xx 925,—
7 los xx —,—
12 los xx —,—
13 los xx 16,—
14 los xx 76,—
15 los xx 24,—
18 los xx 60,—
19/31 xx 275,—
29a xx 148,—
33/56 xx 310,—
57/70 xx 149,—
71/73 xx 176,—
74/77 xx 88,—
78/81 xx 55,—
82/85 xx 77,—
86/89 xx 45,—
90/93 xx 80,—
94/97 xx 77,—
98/01 xx 75,—
Porto
3 xx 45,—
4 xx 54,—
27 xx 45,—
27/28 xx —,—
29/30 xx 28,—
31/43 xx 975,—
42 xx —,—
43 xx 495,—
44/60 xx 395,—
61/64 xx 35,—
65/68 xx 8,50
67a/68a xx 25,—
67 b xx 125,—
68 b xx 300,—
69/79 xx 42,—
80/105 xx 24,—
80a/105a xx 120,—
Luchtpost
1/3 xx 150,—
4/5 xx 1,50
4/5a xx 5,—
6/8 xx 40,—
9 xx 44,—
9 a xx 44,—
10 xx 1,—
12/13 xx 244,—
14 xx 3,—
Brandkast
1/7+
Cert. xx 975,—
Internering
1/2+Cert. xx 330,—
Dienst
1/8 xx+Cert. 550,—
16/19 xx 66,—
16a/19a xx —,—
25/26+Cert. xx 
 440,—

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonder plakker, org. gom met volle garantie van 
echtheid, duurdere soorten met foto-certificaat, kosten hiervan in overleg. Aanbod gel-
dig voorzover de voorraad strekt. Bij opdracht boven € 250,– -/- 2% korting. Postgiro 
271040. Porto extra, echter franco levering vanaf € 150,– opdracht. Geen winkel, 
bezoek gaarne na telefonisch afspraak.  

J.H. ACKERMANN
ROSENDAEL 2 – 1121 HH LANDSMEER – Tel. 020-4823966

NEDERLAND
Postfris zonder plakker

Prijsactief!

518/33 xx    95,—

Kerver 10
5521 DB Eersel

Tel: 0497-512057
Fax: 0497-516605

info@bpvveiling.nl
www.bpvveiling.nl

 
 

 

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

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

zaterdag 31 oktober 2015
in Restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden.

In onze 139e veiling zijn o.a. opgenomen honderden verhuisdozen 
uit nalatenschappen.

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor 
onze 140e veiling worden ingeleverd.

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

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

Bezichtiging ten kantore dagelijks mogelijk.
Kijkgelegenheid op: donderdag 29 oktober van 13.00 - 18.00
 vrijdag 30 oktober van 10.00 - 18.00
  zaterdag 31 oktober van 08.00 - 11.30

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio maart 2016.
Inzendingen dagelijks mogelijk.

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

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

Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe.

Onze 139e veiling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op   

FI1510 bw.indd   8 02-09-15   16:58

www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

Winkels:
 Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 geopend: di t/m vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, nieuwtjes op voorraad, grote stock zegels, accessoires.
 Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, numismatiek, behandeling mancolijstjes, accessoires.
 Rotterdam, PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255
 geopend: di, do, za 10:30-17:00
 o.a.: partijen, wereldstock bekijken met veel losse zegels, koffie.

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

Ook op de Postex!!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

‘Verzamelend Nederland’
GROTE INTERNATIONALE

VERZAMEL- EN CURIOSAMARKT
7 - 8 november 2015

VAN 9.30 - 16.30 UUR
B E U R S FA B R I E K
NIEUWEGEIN

gelegen aan de Symfonielaan, nabij de A.C. Verhoefweg en A12

570 kramen vol verzamelitems!                         ENTREE: € 5,00
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88

www.verzamelendnederland.nl
Al meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van verzamelaars!
Een evenement dat u beslist niet mag missen!

Gratis parkeren (1.500 auto’s)

Per openbaar vervoer: Sneltram 

vanuit Utrecht C.S., uitstappen  

halte Zuilenstein (t/o Beursfabriek)

Duizenden bezoekers

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)
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POSTZEGELVEILING

’LEOPARDI’
VEILING 200
zaterdag 14 november 2015
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•  KIJKDAGEN: maandag 9 november t/m vrijdag 13 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 14 november van 8.30 tot 12.30 uur.

•  VEILING: zaterdag 14 november van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. ‘kleine kavels‘ en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen.

•  Vraag de GRATIS CATALOGUS!
•  Veiling 201 wordt gehouden op 16 januari 2016.

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties.

Een fantastisch aanbod tegen lage startprijzen!!!!

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

Vraag de gratis catalogus!

VEILING 

200
VEILING 

200

FI1510 bw.indd   10 02-09-15   16:58



OKTOBER 2015 FILATELIE 589

POSTZEGELVEILING

’LEOPARDI’
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zaterdag 14 november 2015
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W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

Vraag de gratis catalogus!

VEILING 

200
VEILING 

200
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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
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W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

Vraag de gratis catalogus!

VEILING 

200
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FI1510 bw.indd   11 02-09-15   16:58



590 FILATELIE  OKTOBER 2015

 

 

Voor de derde maal een Postexthema
nummer. Zoals bekend, draait het thema 
om de gespecialiseerde verenigingen 
of vereniging die op de Postex een 
jubileum viert. Aangezien dat er dit jaar 
maar één is Liechtenstein was het 
thema snel gevonden: Kleine landen en 
gebieden.

De gespecialiseerde verenigingen heb
ben ruim gereageerd met het leveren 
van een bijdrage. Terecht zien zij dit 
met de geboden mogelijkheid om voor 
de eigen vereniging gratis reclame te 
mogen maken als een interessante 
manier om de vereniging ‘aan de man’ 
te brengen. Dit themanummer is een 
uitgelezen platform om voor een breed 
publiek de vereniging onder de aan
dacht te brengen. 
Er werd dan ook massaal gereageerd 
op de oproep om een bijdrage voor dit 
nummer te leveren. Het thema zelf 
leverde ook geen problemen op. Maar 
liefst tien themabijdragen zijn er in 
dit nummer te vinden. Helaas bleek te 
elfder ure dat de ‘naamgever’ van dit 
themanummer, Liechtenstein, er niet in 
slaagde een bijdrage uit te leveren.

Het is met de tien bijdragen met een 
gemeenschappelijk thema een zeer 
gevarieerd nummer geworden. Diverse 
landen en thema’s komen aan bod. 
Bijzonder is wel dat er twee artikelen 
over Luxemburg gaan: Een artikel over 
de geschiedenis van Luxemburg en een 
over Franse post naar Luxemburg. 
Door het verheugende aantal artikelen 
dat werd aangeleverd, waarbij een aantal 
langere, ontstond wel een luxeprobleem.  
Er waren minder pagina’s beschikbaar 
in het oktobernummer dan dat er kopij 
was. Zo zullen er vier themaartikelen 
zijn die een vervolg krijgen. Daarmee 
kwamen we er nog steeds niet. Het 
gevolg is dat u thans een zeer dik num
mer in handen heeft met maar liefst 
84 pagina’s. Veel leesgenoegen!

Postexnummer

DE F I L AT ELIE

U
IT

 D
E WERELD VA

N

Dubbele 
spoorweg
briefkaarten 
ontdekt

Notos 2015

FilatelieSchool  
In het septembernummer stond de eerste 
aflevering van de FilatelieSchool over het platen 
en positioneren van Emissie 1852. Helaas is in dit 
artikel de laatste zin weggevallen:
U kunt zich aanmelden bij de  hoofdredacteur: 

 hillesum@filatelist.com 078-6101520. 
Gelukkig hebben velen zich al aangemeld. 
Mocht u interesse hebben in de cursusmiddag op 
10  oktober in het Museum voor Communicatie in 
Den Haag, meldt u dan snel aan!

In 2014 verscheen Geuzendam’s catalogus van 
de particulier bedrukte postwaardestukken van 
Nederland en Nederlands-Indië. Een belangrijk 
onderdeel in deze catalogus vormen de zoge-
noemde spoorwegbriefkaarten. Deze kaarten 
werden ook opgenomen in de ‘grote Geuzendam’ 
uit 2008. Er konden evenwel vele nieuwe kaarten 
opgenomen worden. Tot op heden waren er 
echter in het geheel geen dubbele spoorweg-
briefkaarten bekend (briefkaarten met betaald 
antwoord). Nu zijn er dan twee verschillende 
opgedoken. Beide zogenoemde ‘Bleckmann-
kaarten’ van de Nederlandsche Rhijnspoorweg. 
Beide kaarten zijn samenhangend en gebruikt. 
Het betreffen de nummers 2 en 17.

De internationale tentoonstel-
ling NOTOS 2015, van 12-15 no-
vember in de Griekse hoofdstad 
Athene, is met 1196 kaders en 
125 literatuurinzendingen geen 
kleintje.
De Nederlandse deelname is 
gering. De tentoonstelling is 
voor de Zuid-Europese landen 
en collecties van deze gebieden 

uit andere landen. De litera-
tuurklasse is echter zonder 
beperkingen opengesteld. Ook 
maandblad Filatelie doet mee 
en heeft de Cd-rom ingezonden.
Een te prijzen initiatief is dat nu 
al op de site http://hps.gr/
notos2015/exhibits-by-country 
te lezen is wat er te zien is.
Voor de literatuur is er een 

speciaal supplement met heel 
veel achtergrondinformatie.  
http://hps.gr/notos2015/ 
philatelic-literature-supplement

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN

http://hps.gr/notos2015/exhibits-by-country
http://hps.gr/notos2015/exhibits-by-country
http://hps.gr/notos2015/philatelic-literature-supplement
http://hps.gr/notos2015/philatelic-literature-supplement
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Het is een hectische tijd geweest. Niet alleen 
dat we een extra dik nummer van Filatelie 
geproduceerd hebben, ook is er een speciale 

editie verschenen, het Kennismakingsnummer, dat 
u in uw tasje op de Postex zult aantreffen. 
Dit speciale 0nummer (we bestaan al sinds 1922, 
maar een 0nummer verscheen er nimmer) werd 
al gedrukt bij onze nieuwe drukker die vanaf het 
januarinummer Filatelie gaat drukken.
Dit nummer geeft dus een mooi beeld van wat u 
in januari mag verwachten. De nieuwe opmaak 
(waar u inmiddels wel aan gewend zult zijn) en het 
resultaat van een ander drukproces, ander papier 
en fijner raster.
Om dit laatste goed te kunnen zien, kijkt u het beste 
naar de achterpagina. Dit is dezelfde pagina die ook 
in het septembernummer (pagina 564) is afgedrukt. 
Zet u de loep maar eens op de zegels!

Dit Postexthemanummer is extra dik. U heeft hier 
op de vorige pagina al over kunnen lezen. Toch 
hebben een aantal vaste rubrieken helaas plaats 
moeten maken.

Nu we het toch over de Postex hebben: De 
America hal, waar traditioneel het evenement 
Postex plaatsvindt, kent iedere Nederlander in
middels. Het evenementencentrum was dagenlang 
in het nieuws in verband met de asielzoekers die er 
ingaande 1 september gehuisvest waren. Waren ja, 
want hoewel de berichtgeving in het begin sprak 
over een einddatum van 5 november, werd die later 
bijgesteld tot 25 september. Bij het ter perse gaan 
van dit nummer is dat nog steeds zo, hoewel er nog 
geen oplossing is voor het elders onderbrengen 
van de vluchtelingen daarna. Waar wij gebruikelijk 
plegen te postzegelen stonden 50 units opgesteld 
voor ieder acht vluchtelingen.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een 
bekend gezegde. Zo ontving ik een aangetekende 
brief retour in mijn postbus die ik de dag tevoren 
had verzonden naar het buitenland. Kan gebeuren 
natuurlijk. De baliemedewerkster aan de business
balie in Zwijndrecht kon niet aangeven waarom het 
stuk retour was gekomen. Voldoende gefrankeerd 
met uitsluitend geldige postzegels, adres uit de 
computer en goed leesbaar, barcode onbeschadigd 
en omslag ook verder niet beschadigd.
Opnieuw versturen kon alleen indien opnieuw 
betaald werd. De business klantenservice ter 
plekke gebeld. Mijn centen kon ik terugkrijgen, 
maar er diende een onderzoek ingesteld te worden. 
Dat was natuurlijk niet nodig, want er viel niets te 
onderzoeken. Het was het land niet uit geweest. Ik 
gaf aan dat de dame van de businessbalie wel even 
kon bevestigen dat er niets mee aan de hand was 
en voldoende gefrankeerd. Zo werkt dat niet. En 
wie nu denkt een binnenlands onderzoek, die heeft 
het mis. Dat terwijl het stuk het land niet is uit 
geweest. “Kan wel drie maanden duren”!

Het seizoen is weer begonnen. We konden begin 
september met z’n allen naar Roden in Drenthe om 
‘Groningen 100’ te vieren. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

Singapore 2015

Nieuw bij 
PostNL

Nederland was niet officieel 
vertegenwoordigd op deze 
FIP postzegeltentoonstelling 
van 14-19 augustus. Er de-
den wel enige Nederlanders 
mee, onder ‘vreemde vlag’ 
uiteraard. 
Hans van Dooremalen na-
mens het Verenigd Konink-
rijk. Zijn collectie USA Postal 
Cards 1873-1913 behaalde 
groot goud met een ereprijs. 
(De enige met groot goud in 
de klasse postwaardestuk-
ken).
Hotze Wiersma namens 
Duitsland. Zijn collectie 
 Postal Services in Rural 
Areas in the Netherlands 
before 1850 behaalde een 
gouden medaille.
Ook namens Duitsland de 
literatuurinzending van 
Corinphila B.V. Special 
Edition: Postverkehr zwi-
schen den Niederlanden & 
den Altdeutschen Staaten 
1852-1900 (Postal Traffic 
between the Netherlands 
& the Old German States 
1852-1900 - The Bouwe 
Brandsma  Collection). Dit 

boek behaalde groot verguld 
zilver.
De in de USA woonachtige 
Nederlander Kees Adema 
deed ook mee (uiteraard na-
mens de USA). Zijn collectie 
World War II Effect on Mail 
in Holland and its Colonies 
werd bekroond met goud.

De buitenlandse inzendingen 
van ‘Nederlandse’ interesse:
Sven Påhlman (Zweden): 
Dutch East Indies: Postal 
Routes and Rates 1672-1917. 
Goud.
Avie Wijaya (Indonesië): 
Indonesia 1945-1949 Under 
NICA (Netherlands Indies 
Civil Administration). Verguld 
zilver.

Michael Fock (Slovenië): 
Netherlands 1936 (Previous 
title -Academia Traiectina). 
Verzilverd brons, 66 punten
Asroni Harahap (Indone-
sië): Study of Postal Cancel-
lation during Japanese Oc-
cupation of the Netherlands 
Indies 1942-1945. Groot 
verguld zilver.
Fadli Zon (Indonesië): 
Netherlands Indies Postal 
Cancellation 1789-1917. 
Groot verguld zilver.
idem: The Netherlands 
Indies Postal Stationery 
1874-1942. Verguld zilver.
Mao-Hsin Lin (Taiwan): Ne-
therlands East Indies Airmail 
from 1920 to 1942. Groot 
verguld zilver.
Tono Dwi Putranto (Indo-
nesië): The Development of 
KLM and KNILM Operation 
in Netherlands Indies 1920-
1942. Goud.
Yehezkiel Adji Permaditya 
(Indonesië): The Develop-
ment of Airmail Route by 
KLM and KNILM in Nether-
lands Indies 1927-1942. 
Groot verguld zilver.

De rubriek ‘Nieuw bij PostNL’ 
zal met ingang van dit 
nummer in de rubriek ‘Uit 
de wereld van de filatelie’ 
geplaatst worden. Hierin zal 
dan kort worden opgenomen 
welke nieuwe uitgiften van 
PostNL zullen verschijnen tot 
het moment dat de volgende 
Filatelie bij u op de mat ligt. 
Het beeldmateriaal zal dan 
op een later tijdstip worden 
opgenomen (en besproken) 
in de rubriek Nederland. 
12 oktober: Scheepsmo-
dellen van het Maritiem 
Museum
12 oktober: Verlichting
16 oktober: Dag van de 
Postzegel
2 november: Kinderpost-
zegels

P O S T Z E G E L M O O R D
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Overzicht gespecialiseerde verenigingen

oals gebruikelijk publi-
ceren wij regelmatig een 
geactualiseerd overzicht 
van in Nederland actieve 

gespecialiseerde verenigingen 
en studiegroepen. Het overzicht 
is door de Bond samengesteld. 
Informatie over de bij de Bond 
aangesloten verenigingen (en over 
de mogelijkheden tot aansluiting 
bij de Bond) zijn verkrijgbaar bij 
het Bondsbureau, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, tel. 030-2894290, 
info@knbf.nl.
De verklaring van de cijfers in het 
overzicht is als volgt:
1. gebied
2. activiteiten
3. contactpersoon
4. jaarlijkse contributie (i.g. = 
eenmalig inschrijfgeld of inschrijf-
kosten)
5. e-mail en eventueel website

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN
AL BARID - Filatelistische Contact-
groep Islamitische Wereld
1. Filatelie “Islamitische Wereld” in 
Zuidwest Azië en Noordoost Afrika.
2. Ruil en vergaderbijeenkomsten, 
veiling, studies, voordrachten, 
bibliotheek (publicaties in het blad 
Al-Barid).
3. W.A. Poppelaars, Emmastraat 
243, 7513 BE Enschede, tel. 053-
4304771.
4. € 22,50
5. wim.poppelaars@hotmail.com, 
www.pv-al-barid.com
Studiegroep China Filatelie
1. China, Taiwan, Hongkong, Macau, 
Tibet en gebieden.
2. Publicatie verenigingsblad China 
Filatelie (4 x jaar), ledenvergaderin-
gen met veiling
 (4 x jaar) en vereniginsbibliotheek.
3. W. Terlouw, Kwikstaarthof 10, 2841 
NV Moordrecht, tel. 0182-379470
4. € 18,15
5. info@chinafilatelie.nl,  
www.chinafilatelie.nl en   
www.chinafilatelie.eu 
Filatelistenvereniging Duitsland
1. Alles wat in de Michelcatalogus 
Deutschland Spezial staat.
2. Veiling, rondzending, lezingen, 
publicatie Deutsche Post, bijeen-
komsten.
3. J.H.J. Pasop, Smetanalaan 282, 

Z

9402 AM Assen, tel. 06-51466307.
4. € 15,00 
5. fvduitsland@deds.nl, home.deds.
nl/~fvduitsland
Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars
1. Frankrijk en overzeese gebieden, 
Andorra, Monaco, voormalige Franse 
koloniën.
2. Bijeenkomsten, veilingen, 
lezingen, rondzendingen, voordelige 
abonnementen op Franse filatelisti-
sche tijdschriften.
3. P. Zwaag, Amstel 224-2, 1017 AJ 
Amsterdam, tel. 020-6277894.
4. € 19,00 (i.g. € 3,50) 
5. secretaris@cfv-marianne.nl,  
www.cfv-marianne.nl 
Postzegelvereniging Griekenland
1. Verzamelgebied Griekenland en 
Cyprus. 
2. 4 x per jaar bijeenkomst in Zeist 
met dia-lezing en eigen veiling; 4 x 
per jaar het bulletin Hermes in kleur; 
eigen bibliotheek en rondzenddienst.
3. J.R. Blijleven, Westerhof 2, 2987 
XS Ridderkerk, tel. 0180415789.
4. Verenigingsjaar loopt van 1 
september tot 31 augustus. Vanaf 
1 september 2009: € 26,00 voor 
in Nederland woonachtige leden 
en € 31,00 voor in het buitenland 
woonachtige leden.
5. info@pv-griekenland.nl, 
www.pv-griekenland.nl in Neder-
lands en Engels.
Contactgroep Filitalia
1. Italië en gebieden, San Marino, 
Vaticaanstad.
2. Ruil- en regionale vergaderbijeen-
komsten ( 4 x per jaar in Utrecht), 
veilingen, publicatie van verenigings-
blad (6 x per jaar), rondzendingen.
3. L.H. van den Brun, Van Kinsber-
genstraat 33, 2518 GV Den Haag, tel. 
0651140411.
4. € 15,00 per jaar 
5. filitalia@upcmail.nl (voorzitter) 
of leovandenbrun@hotmail.com 
(secretaris), www.filitalia.nl
Nederlandse Vereniging van Post-
zegelverzamelaars van het Vor-
stendom Liechtenstein (NVPVL)
1. Postzegels en postwaardestukken 
van Liechtenstein.
2. Bijeenkomsten (2x per jaar), 
nieuwtjesdienst, schriftelijke 
veilingen, mededelingenblad (4 x 
per jaar).
3. J.H.J. Heere, Sara Burgerharterf 
16, 2907 BG Capelle a/d IJsel 
4. € 20,00

5. jhheere@kpnmail.nl,  
www.nvpvl.nl, tel.nr. 010-4506941
Vereniging ‘Filatelistische 
Contactgroep OostEuropa’
1. Postzegels, poststukken en 
postgeschiedenis van OostEuropese 
landen en gebieden.
2. Bijeenkomsten (4 x per jaar), blad 
Oost Europa Filatelie, veiling, nieuw-
tjesdienst, rondzendingen.
3. A. Welvaart, Boomstede 424, 3608 
BE Maarssen, tel. 0346572593.
4. € 27,50
5. secr-fcoe@ziggo.nl, www.fcoe.nl 
Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië
1. Alle Scandinavische en noordelijke 
landen (Zweden, Noorwegen, Dene-
marken, Deens West Indië, Finland, 
Groenland, IJsland, Færoer, Åland).
2. 4 bijeenkomsten met verenigings-
veiling, kwartaalblad Het Noorder-
licht, 
 rondzendverkeer, catalogi.
3. F.C.J.K. Hertel, Urkwal 74, 1324 HR 
Almere, tel. 036-5344650.
4. € 30,00; familielid € 10,00; Europa 
€ 32.50; buiten Europa € 37,50.
5. f.hertel@kpnmail.nl,  
www.nfvskandinavie.nl 
Filatelistische Kontactgroep 
SpanjePortugal
1. Spanje, Portugal en koloniën.
2. Bijeenkomsten, veilingen, vereni-
gingsblad “Iberia”.
3. H. Veen, Tweede Stationsstraat 
258, 2718 AC Zoetermeer,  
tel. 079-3611910. 
4. € 25,00 digitaal lidmaatschap 
€ 18,00
5. ksp-iberia@planet.nl,  
www.ksp-iberia.nl 
Vereniging voor Tsjechoslowakije-
Filatelie
1. Tsjechoslowakije en voorlopers, 
Bohemen & Moravië, Tsjechië en 
Slowakije, KarpatenOekraïne.
2. Bijeenkomsten, verenigingsblad, 
veilingen, bibliotheek.
3. S. Oosterhuis, Hobbemastraat 2, 
5102 EB Dongen, tel. 0162-313413.
4. € 18,50 
5. csfilatelie@gmail.com,  
www.cs-filatelie.nl
Vereniging voor USA & Canada 
Filatelie
1. Canada & Gebieden, USA & 
Gebieden.
2. 7 Landelijke bijeenkomsten 
met veilingen, USCAPost, Vereni-
gingsbibliotheek, nieuwtjesdienst, 
rondzenddienst.

3. B. Kee, Heemraadsingel 38, 3641 
JJ Mijdrecht, tel. 0297-250205.
4. € 23,50, automatische incasso 
€ 21,50. Buitenlandse leden accept-
giro € 27,50.
5. e- mail: bkee@xs4all.nl,  
www.usca.nl 
Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika
1. Zuidelijk Afrika.
2. Bijeenkomsten, veiling, rond-
zending, bibliotheek, nieuwsbrief 
Bartelomeu Dias, nieuwtjesdienst.
3. P. Mulder, Ruimzicht 304, 1068 CZ 
Amsterdam, tel.nr. 020 6197689
4. € 20,00
5. muld1234@kpnmail.nl 
Studiegroep ZWP
1. De postgeschiedenis van de (voor-
malige) Nederlandse Overzeese 
Rijksdelen (‘Tropisch Nederland’) en 
Australasia.
2. Bijeenkomsten met veilingen, 
jaarlijkse clubtentoonstelling, 
verenigingsblad.
3. J.A. Dijkstra, Dolderstraat 
74, 6706 JG Wageningen, tel. 
0317417490.
4. € 25,00 voor alle leden, zowel in 
binnen-als buitenland.
5. j.dijkstra50@chello.nl,  
www.studiegroep-zwp.nl en  
www.zwp-lbstudie.nl 
Studiegroep Zwitserland
1. Zwitserland.
2. Bijeenkomsten, lezingen, rondzen-
ding, veilingen, blad Jungfraupost.
3. F.H. Olthuis, Aronskelkweg 61, 2555 
GC Den Haag, tel. 06-30989117.
4. € 75,00 incl. Schweitzer Briefmarken 
Zeitung (SBZ); € 26,00 zonder SBZ.
5. info@olthuis-resource.nl,  
www.studiegroepzwitserland.nl 

THEMATISCHE VERENIGINGEN
Nederlandse Vereniging voor 
 Thematische Filatelie
1. Thematische filatelie.
2. Blad Thema (5x per jaar), contact-
dagen, rondzendingen, schriftelijke 
veilingen, motiefcontact, vertaalser-
vice, tentoonstellingen, regiogroe-
pen.
3. A. van Berkel, Melafier 19, 3831 VR 
Leusden, tel. 033-4943265.
4. € 33,00
5. vberkela@gmail.com, www.nvtf.nl 
Nederlandse Vereniging voor 
 Verenigde Naties en Verenigd 
Europa Filatelie (VN-VE Filatelie)
1. Verenigde Naties en Verenigd 
Europa.
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2. Bijeenkomsten, schriftelijke vei-
ling, blad ‘Grenzenloos’.
3. J.M. Snellenberg, Porfier 9, 3831 
VL Leusden, tel. 033-4943567.
4. € 32,00
5. porfier@hotmail.com, www.vn-ve.eu
Filatelisten Vereniging Gabriël
1. Is een oecumenische themati-
sche vereniging voor verzamelaars 
van postzegels, poststempels en 
poststukken waarvan de thema’s 
direct of indirect verband houden 
met Bijbel en Christendom.
2. 4 x ledenbijeenkomsten, fila-
telistische literatuur m.b.t. bijbel 
en christendom, nieuwtjes 6 x per 
jaar verenigingsblad en diverse 
studiegroepen.
3. Mw. J.L. van Strien-Veurtjes, 
Marokkostraat 10, 2622 CH Delft, 
tel. 015-2611118.
4. € 25,50 (Ned.), € 32,50 (buiten-
land) i.g. € 3,75.
5. strv.j@casema.nl, www.gabrielfila.nl
Vereniging voor Kinderpostzegels 
en Maximafilie
1. De diverse verzamelgebieden 
omtrent de kinderpostzegelactie en 
kinderpostzegels en Maximafilie.
2. Ledenbijeenkomsten (2 x per 
jaar), verenigingsblad (4 x per jaar), 
(schriftelijke) veilingen, tentoon-
stellingen.
3. M.J. Guldemond, Pilotenlaan 29, 
8017 GG Zwolle, tel. 038-4651735
4. € 22,50 (i.g. € 2,50)
5. mguldemond@home.nl
Filatelistische Motiefgroep 
“Papier en Druk” Nld.
1. Papier en Druk, grondstoffen en 
papiervervaardiging, vormvervaar-
diging, druktechnieken, drukpersen 
en andere machines, geschiedenis 
van het schrift en het drukken, ma-
nuscripten, boeken, kranten e.d.
2. Een bijeenkomst per jaar, uitgave 
van “ Druk Doende”, stands op 
grafische vakbeurzen en tentoon-
stellingen.
3. T. Demoed-van Hoogstraten,  
De Waarden 68, 7206 GJ Zutphen, 
tel. 0575 520374.
4. € 25,00
5. trudiedemoedvh@hetnet.nl
Maçonnieke Filatelistische Stu-
diegroep “De Getande Rand”
1. Vrijmetselarij op postzegels in de 
wereld en vrijmetselarij op FDC’s.
2. Bijeenkomsten op wisselende 
data, 2 tot 3 keer per jaar, eigen 
orgaan ‘De Verlichte Loep’.
3. J. van Nooijen, Maarland Noord-
zijde 46, 3231 CG Brielle,  
tel. 0181-479770
4. € 18,00
5. j.v.nooijen@compaqnet.nl

OVERIGE VERENIGINGEN
Nederlandse Vereniging van 
Poststukken en Poststempel-
verzamelaars
1. Poststukken, postale afstempelin-
gen en overige filatelistische zaken, 
 postgeschiedenis.
2. Bijeenkomsten in Nijkerk met 
lezingen/veilingen, bijeenkomsten 
Groep Postgeschiedenis en Groep 
Postmechanisatie, algemeen en 
gespecialiseerd rondzendverkeer, 
uitwisselen frankeer/machinestem-
pels, publicaties De Postzak en 
Verenigingsnieuws, posthistorische 
studies, catalogi op stempelgebied.
3. E.W. Flentge, Oude Hoflaan 11, 
9751 BK. Haren, tel. 050-5349131.
4. € 40,00 Euro per jaar, geen i.g. Jon-
geren t/m 35 jaar € 25,00 per jaar.
5. e.w.flentge@freeler.nl,  
www.po-en-po.nl 
Contact en studiegroep  
1e emissie Nederland 1852
1. Emissie 1852.
2. Bestudering van de eerste emis-
sie, bijeenkomsten minimaal 3 x 
per jaar.
3. T van Elk, Roobeekweg 4, 5944 EZ 
Arcen, tel. 06 53378459.
4. € 35,00 incl. lunch tijdens bijeen-
komsten (i.g. € 25,00).
5. info1852@gmail.com 
Nederlandse Vereniging van 
Aero-Philatelisten ‘De Vliegende 
Hollander’
1. Luchtpost (ontwikkeling, eerste 
vluchten e.d.) luchtpostcatalogus.
2. Regiobijeenkomsten in Kudel-
staart (bij Aalsmeer), Hilversum, 
Eindhoven, Vlissingen, (schrifte-
lijke) veilingen; jaarlijkse Dag van 
de Aerofilatelie met tentoonstelling. 
Nieuwtjesdienst voor eerste en 
speciale vluchten met bijzonder 
poststempel, rondzenddienst, publi-
catie De AeroPhilatelist (4 x per 
jaar) en diverse naslagwerken.
3. W. van der Helm, De Kolk 13, 
3931 WN Woudenberg,  
tel. 033-2858424. 
4. € 25,00 (Nederland); overige 
landen buiten Nederland € 30,00
5. w.vanderhelm@veteranen.nl, 
www.de-vliegende-hollander.com 
Studiegroep Particuliere 
 Postbezorging
1. Particuliere Postbezorging 
(Stadspost) in Nederland.
2. Informatievergaring en uit-
wisseling over Nederlandse Stads-
postdiensten, Stadspostzegels 
en - stempels. Bijeenkomsten in 
Apeldoorn (4 x per jaar), drie-
maandelijkse periodiek, Catalogus 
(losbladig) en Nieuwtjesdienst.

3. A.F. Buitenhuis, Tolhuis 2030, 
6537 LW Nijmegen, tel. 024 3449032 
4. € 15,00 
5. ton@buitenhuizen.com
Filatelistenvereniging Dai Nippon
1. NederlandsIndië onder Japanse 
bezetting en onder het bewind van 
de Republiek Indonesië voor de 
soevereiniteitsoverdracht.
2. Gegevensuitwisseling, catalogi, 
blad, publicaties, rondzending, 
 veiling, vergadering.
3. L.B. Vosse, Vinkenbaan 3,  
1851 TB Heiloo, tel. 0725332293
4. € 25,00 Euro 
5. e.mail: leo.vosse@planet.nl,  
www.dainippon.nl 
Landelijke Vereniging van Aan-
tekenstrookjesverzamelaars
1. Aantekenstrookjes, van Neder-
land en andere landen.
2. Beurzen, eigen blad, schriftelijke 
veilingen, uitgifte kantorenlijst.
3. L.L. Louwerse, Kon. Wilhelmina-
straat 51, 2811 TT Reeuwijk,  
tel. 0182395103.
4. € 12,50
5. louwerse51@kpnmail.nl 
Studiegroep Velrandbijzonderheden 
(Plaat- en Etsingnummers)
1. Plaat/etsingnummers, knip-
pen/ponsen, drukkerstekens, 
pas kruizen, registerblokken en 
perforaties.
2. Bijeenkomsten, ruilverkeer, 
veilingen, Publicaties Randver-
schijnselenen Handboek Plaat- en 
Etsingnummers.
3. Secretariaat p/a Postbus 522, 
1000 AM Amsterdam.
4. € 12,50
5. secretaris@etsingnummers.nl, 
www.etsingnummers.nl 
Nederlandse Postzegelvereniging 
‘De Plaatfout’
1. Studie plaatfouten op Neder-
landse postzegels (+o.r.)
2. Bijeenkomsten, eigen orgaan, 
veilingen.
3. J.E. van Biezen, Zicht 3,  
8061 MT Hasselt, tel. 038-4772366.
4. € 25,00 Nederland, € 29,00 
buiten Nederland (€ 2,50 i.g.).
5. joop.van.biezen@freeler.nl,  
www.plaatfout.org
Nederlandse Vereniging voor 
Fiscale Filatelie
1. Fiscale filatelie.
2. Bijeenkomsten, eigen orgaan, 
veilingen
3. A.J.A. Overwater, Hendrikahoeve 
8, 2131 MV Hoofddorp,  
tel. 023-5626577.
4. € 25,00 (Nederland en Europa); 
€ 29,00 overig ( € 5,00 i.g.).
5. fons@erina.nl, www.nvff.nl 

Nederlandse Academie voor 
Filatelie
1. Gespecialiseerd in: postge-
schiedenis, traditioneel, eo-
filatelie,thematisch, postwaarde-
stukken, maximafilie, aerofilatelie, 
fiscale filatelie en literatuur.
2. Vier bijeenkomsten per jaar, uit-
wisseling gegevens, eigen orgaan: 
Notities
3. R.J.A. Verberne, Thomas More-
dreef 14, 5645 KE Eindhoven, tel. 
040-2113834.
4. Lidmaatschap uitsluitend op 
uitnodiging.
5. ruudverberne@gmail.com, 
www.nedacademievoorfilatelie.nl
VPPV Vereniging voor verzame-
laars van persoonlijke postzegels
1. Filatelie betreffende de persoon-
lijke postzegels van Nederland en 
wereldwijd.
2. Vergader- en ruilbijeenkomsten, 
lezingen, veiling.
3. Mw. E. Schouten, Postbus 4172, 
6803 ED Arnhem.
4. € 20,00
5. vppv@hotmail.nl

NIET BIJ DE KNBF AAN
GESLOTEN VERENIGINGEN
Perfin Club Nederland 
www.perfinclub.nl 
Mw. J.A. Birnie-de Gelder, 
Klipper 84, 3263 NB OUD-
BEIJERLAND, 0186 614522
Filatelististengroep 
“Het Baltische Gebied” 
www.hetbaltischegebied.nl 
H.W.A. Pijpers, Nederlandlaan 42, 
2711 JA ZOETERMEER, 06531712081
Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland 
A.M.G. Gremmen, 
Paul Krugerstraat 70-18,  
7551 GZ HENGELO, 074 8221940
Postzegelkring Latijns Amerika
www.laca.nl 
A.N. Baas, Th. Schwarzeplein 23 B, 
1073 JL AMSTERDAM, 020 4704793
Studiegroep Britannia
www.sgbritannia.nl  
P.R. de Rooij, Verl. Horstlaan 4  
3971 MP DRIEBERGEN, 0343 415824
Nederland-Israël Philatelie
www.ver-nip.nl 
Fr. B. Poederoyen, Rozengaard 14 61 
8212 DH LELYSTAD
Motor Filatelisten Nederland 
www.mfnl.nl 
Nico Helling, Baambrugse Zuwe 84, 
3645 AJ Vinkeveen 0297-264060
Motivgruppe Ornithologie NL-BE
www.mg-o.de/mgonlaktueel.htm 
Gerard Kolkman, Akkerslagen 45, 
5364 RG Escharen 0486-473868
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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‘Da’s toch een kaart waard?’ 
Op 30 mei 2015 verscheen een 
blokje met 2 verschillende zegels 
waarde ‘1’. Bij aankoop van wens-
kaarten voor ten minste Є 4.95 
kreeg je een blokje er gratis bij. Aan 
deze actie doen een aantal kiosk-
ketens mee waaronder Primera.
De zegels zijn gedrukt in 4-kleuren 
offset met velinleg bij Joh. Enschedé 
Security Printing in Haarlem. Drie 
kleuren: rood, groen en zwart. Daar-
bovenop de L-vormige fosforbalk. 
Zwart gerasterd onder 45 graden, 
rood en groen ongerasterd.
Het zegel formaat is 30x40mm. De 

gebruikte kamtanding loopt nergens 
door in de blokrand.
De tandingmaat is makkelijk te 
herleiden vanuit de zegelafmetingen 
en het aantal tanden horizontaal/
verticaal: 20/28 en levert op: 
13.333:14.000 ofwel afgerond naar 
het dichtsbijzijnde kwart: 13 1/4:14.
Geen productbarcode of artikel-
nummer op het blokje zelf. Product-
barcode + 86013 op de cellofaan-
verpakking.
De papierrichting loopt parallel aan 
de lange zijde van het zegel. De gom 
is synthetisch.

Slag bij Waterloo
Uitgegeven op 22 juni 2015. Blok 
met 5 dezelfde zegels ‘1 inter-
nationaal’ naast elkaar.
Gedrukt bij Cartor, La Loupe, Frank-
rijk, in offset op een vel inleg pers. 
Het zegelformaat G = 25x36mm; 
kamtanding 13.6:13.333 17/24 tan-
den horizontaal/verticaal. De tanding 
loopt links en rechts door, boven en 
onder niet.
De drukvellen zijn 3 horizontale rijen 
van 3 blokken naast elkaar groot. 
Accordering van het modelvel op 
8 december 2014.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een raster 
van 150 onder rasterhoeken per 
kleur verschillend: cyaan 75, ma-
genta 15, geel 0 en zwart 45 graden. 
Papierrichting <-> (horizontaal).

Artikelnummers: 351061 en product-
barcode + 84088. Aanvang verkoop: 
22 juni 2015. Dat laatste werd nau-
welijks gehandhaafd. Al op vrijdag 
19 juni kon ik ze in de kiosk kopen. 

Uitgegeven op 20 juli 2015. 
Blok met 5x2 zegels ‘1’, waarvan 
telkens 2 dezelfde. Gedrukt 
bij Cartor, La Loupe, Frankrijk, 
in offset op een velinleg pers. 
Zegelformaat G =  36x25mm; 
kamtanding 13.333:13.600 24/17 
tanden horizontaal/verticaal. De 
tanding loopt boven en onder 
door, links en rechts niet. De 
drukvellen zijn 5 horizontale rijen 
van 3 blokken naast elkaar groot. 
Accordering van het modelvel op 
9 maart 2015.
Vijf kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en fosfor) 
met een raster van 150 onder ras-
terhoeken per kleur verschillend:  
cyaan 75, magenta 15, geel 0 en 
zwart 45 graden. De zwarte tekst 
op de blokrand alsook het haakje 
zijn een over elkaar heen drukken 
van alle kleuren inclusief zwart.
Met behulp van de CEE App 
[Chameleon, ontwikkeld door Joh. 
Enschedé] kan informatie over de 
zegels worden opgevraagd met 
een smartphone. De benodigde 
code staat in het gele patroon 
dat over het gehele zegelblok 
is verspreid en geacht wordt 
‘onzichtbaar’ te zijn.

Papierrichting  | (verticaal).
Artikelnummers: 350461 en 
product-barcode + 84330.  
Aanvang verkoop: 20 juli 2015. 

Ontdek de 
Wetenschap

Uitgegeven op 17 augustus 2015, 
terwijl op het blok 10 augustus ge-
drukt staat. Blok met 2x5 zegels 
‘1’.  Iedere persoon met portret en 
brieftekst. Daarnaast een zegel 
zonder frankeergeldigheid met 
aanvullende tekst. Afgebeeld van 
boven naar beneden: Vincent van 
Gogh, Leo Vroman, Rembrandt, 
Eramus en Chirstiaan Huygens.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Secu-
rity Printing, Haarlem, in offset op 
een velinleg pers. Zegelformaat 
G =  36x25mm; kamtanding 

13.333:12.800 24/16 tanden 
horizontaal/verticaal. De tanding 
loopt links en rechts door, boven 
en onder niet.
Vijf kleuren offset (cyaan, magen-
ta, geel, zwart en fosfor) met een 
raster van 120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend:  cyaan 75, 
magenta 15, geel 0  graden en 
zwart ongerasterd 
Papierrichting  | (verticaal).
Artikelnummers: 351461 en pro-
duct-barcode + 83739. Aanvang 
verkoop: 10 augustus 2015.

Brieven Schrijven
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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.

Meer info bij uw LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM:  
Postfach 1340 · D-21495 Geesthacht · Tel. +49 (0) 4152/801-200 · Fax +49 (0) 4152/801-300 · info@leuchtturm.com · www.leuchtturm.com
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 Albums POSTCARDS
 Albums met 50 vast ingebonden bladen voor de onderbrenging van uw ansichtkaarten tot het formaat 162 x 114 mm. De bladen houden alles netjes op de plaats 
en beschermen tegen verontreinigingen. Bladen van transparante kunststof voor het van beide zijden bekijken van de kaarten.

 1  Album POSTCARDS 6
 Geschikt voor max. 600 post kaarten
(dubbelzijdige bladen). Incl. 50 gebonden
bladen, welke elk 12 stuks kan hebben.
Buitenformaat: 398 x 375 x 60 mm.

 art.nr. 347 771 € 29,95

 2  Album POSTCARDS 2
 Geschikt voor max. 200 post kaarten 
(dubbelzijdige bladen). Incl. 50 gebonden 
bladen, welke elk 4 stuks kan hebben. 
Buitenformaat: 204 x 255 x 60 mm.

 art.nr. 347 770 € 13,95

NIEUW

De nieuwe accessoirecatalogi zijn er!
• Accessoires voor postzegels en munten   • Meer dan 6.000 artikelen   • Tal van nieuwe producten

Vraag nu kosteloos en vrijblijvend uw GRATIS-exemplaar aan!

 1 2

AZ_NL_Filatelie_10-15.indd   1 01.09.15   13:43

FL1510 vrij.indd   3 02-09-15   17:08
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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e bekende publicist en 
natuurliefhebber, Jac. P. 
Thijsse richtte in 1905 
op tijd de Vereniging 

Natuurmonumenten op, anders 
was het unieke 1.180 ha. grote 
natuurgebied, het Naardermeer 
verworden tot de stortplaats van 
Amsterdam. Het heeft nu filate-
listische aandacht gekregen door 
het velletje van tien zegels met zijn 
soms unieke flora en fauna en op de 
tussenstrook nog waterwegen, een 
NS koploper en een molen.
De watergentiaan (afb. 1) is een we-
lig tierende waterplant die met zijn 
kleine 5 - 10 cm boven het water 
uitstekende gele eendagsbloemen 
zo prachtig bloeit. Een blikvanger 
in elke vijver naast de grotere 

waterlelie die ook op het velletje 
staat. Zeldzamer en beschermd is 
de paarse Rietorchis (afb. 2), een 
15 cm hoge Europese orchidee 
die goed gedijt op natte gronden. 
De aanpalende rietvelden vormen 
een uitstekende broedplaats voor 
het trekvogeltje de Kleine Karekiet 
(afb. 3). Dit bruine, behendige mug-
genvangertje bouwt gemakkelijk 
een nestje tussen vier rietstengels. 
Andere vogels op het velletje zijn 
de fuut en de aalscholver die beide 
uitstekende visjagers zijn en onder 
water kunnen zwemmen op jacht 
naar hun prooi. Een van de aalschol-
vers slaat zijn vleugels (afb. 4) uit. 
En zou dat zijn omdat hij gevaar 
ziet dreigen van de dieren van de 
kaarten daaronder? Nee, het is 

zijn gebruikelijke houding om wind 
te vangen en zijn veren te laten 
drogen. Met een spanwijdte tot wel 
1,5 meter heeft deze grote vogel 
circa een pond vis per dag nodig, 
oplopend tot een kilo in de broedtijd 
voor de jongen.
De ringslang (afb. 5) is beschermd, 
kan een meter lang worden en oogt 
gevaarlijk. Gelukkig mijdt deze wa-
terslang druktes en is hij niet giftig. 
De snoek (afb. 6) is een roofvis 
die overal in Nederland voorkomt. 
Met zijn torpedoachtig lichaam kan 
hij snel op zijn prooi toeschieten 
en beetpakken met die krachtige 
kaken waar geen ontsnappen meer 
mogelijk is. Helder zicht is nodig om 
zijn prooi te zien. Dat is het geval 
door de goede waterhuishouding 

D

Naarden en het Naardermeer

in het Naardermeer, waarvoor het 
water en het waterpeil actief beheer 
vraagt. Dat doet de molen van 
(afb. 7) in zijn eentje door het over-
tollige water in de Vecht te lozen, als 
’s winters het waterpeil hoger stijgt 
door neerslag. ’s Zomers dreigt juist 
het tegenovergestelde en dan wordt 
(gezuiverd) water ingelaten uit het 
IJmeer. En dat ligt allemaal dicht bij 
de vesting Naarden, onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
een van de best bewaarde vesting-
steden in Europa. De kaart met de 
zegel uit de serie Mooi Nederland 
(afb. 8) laat zijn unieke stervorm 
met zes bastions, zijn dubbele 
omwalling en grachten gordel in 
 vogelvlucht zien. Stempeling Naar-
den spreekt voor zich.

4
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We are pleased to give you a preview of our Aucti on
in October. 

19th October 2015 ASIA single lots
e.g. large off er ex. Cardoza

20th October 2015 THEMATICS single lots 
e.g. nice secti on Olympics
OVERSEAS single lots
e.g. aerogrammes ex. Kasper
AIR MAIL & ZEPPELIN MAIL single lots
great internati onal off er e.g. Italy
EUROPE single lots
e.g. Swiss and Rariti es

21st October 2015 GERMAN STATES single lots
e.g. Bavaria and Saxony
GERMANY 1871 - 1945 single lots
e.g. colonies, Saar, WW II
GERMANY aft er 1945 single lots
with specialiti es of its postal history

22th October 2015 OVERSEAS collecti ons 
THEMATICS  collecti ons
EUROPE collecti ons

23th October 2015 ESTATES
GERMANY before 1945 collecti ons
GERMANY aft er 1945 collecti ons
with special West Berlin „John Gunn“

24th October 2015 PICTURE POSTCARDS
NUMISMATICS | COINS  
e.g. russian decorati ons

27th October 2015 BANKNOTES | PAPER MONEY

Overall ca. 35,000 lots – biggest offer single lots
covers as well as cover lots worldwide

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bieti gheim-Bissingen, Germany | Tel. +49-(0)7142-789400  
Fax. +49-(0)7142-789410 | info@aukti onen-gaertner.de | www.aukti onen-gaertner.de

32nd AUCTION
19th - 24th October 2015 

WORLDWIDE OFFER PHILATELY & NUMISMATICS  –  www.aukti onen-gaertner.de

We are pleased to give you a preview of our Aucti on
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én ding hebben ze allemaal ge-
meen: door hun zeer geïsoleerde 
ligging (afb. 1) hebben ze een 
unieke leefgemeenschap ontwik-

keld met eigen soorten vogels die nergens 
anders ter wereld voorkomen. In dit artikel 
gaan we rondzwerven over deze oceanen 
om op enkele van die kleine eilanden een 
paar van deze gevederde vrienden nader te 
bekijken. 

In alle oceanen ter wereld liggen kleine en grotere eilanden of eilandgroepen. 
Vele daarvan zijn een zelfstandige staat, andere maken deel uit van het 
imperium van landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Australië, maar 
hebben wel grote bestuurlijke zelfstandigheid en geven hun eigen postzegels uit. 
door Tom Loorij  

E

Bijzonder vogelleven 
op kleine eilanden

Kleine oppervlakte
Sommige soorten komen maar voor op één 
enkel klein eiland. Het is duidelijk dat het per 
soort nooit om grote populaties kan gaan 
gezien de kleine oppervlakte van hun leefge-
bied (soms maar een paar km2). Dit maakt 
die soorten uiterst kwetsbaar voor menselijke 
invloeden. Was het vroeger vooral jacht en 
vogelvangst waardoor soorten op kleine eilan-
den in de gevarenzone raakten, tegenwoordig 

zijn het biotoopvernietiging (o.a. grootschalige 
ontbossing) en de introductie van gebieds-
vreemde diersoorten zoals ratten, katten en 
mangoesten die bepaalde eilandsoorten op 
het randje van uitsterven brengen.
Illustratief is het feit dat meer dan 90% van 
alle 140 in historische tijden uitgestorven 
vogelsoorten alleen op eilanden voorkwamen. 
Mauritius (een van de grotere kleine eilanden, 
1900 km2) is trieste recordhouder. Van de 
eens 75 vogelsoorten die er voorkwamen zijn 
er 20 uitgestorven en van de andere zijn er 14 
sterk bedreigd. Het is ook het eiland met de 
beroemdste uitgestorven vogelsoort, de Dodo 
(afb. 2). En wij Nederlanders waren er in de 
17e eeuw schuldig aan. Tijdens de Neder-
landse bezetting (afb. 3) verdween de laatste 
Dodo in de pan van het scheepsvolk. Op de 
zegel is een Dodo te zien.
Eén van de sterk bedreigde soorten is de Mau-
ritiusduif (afb. 4). Hij komt slechts voor op 
een stukje van 80 km2 op het eiland. In 1990 
werden er slechts 10 exemplaren in het wild 
geteld. Dankzij een intensief beschermings-
programma waarbij aan biotoopherstel en de 
bestrijding van de niet inheemse mangoesten 
werd gedaan, steeg de populatie tot circa 
250 stuks. Voor de Mauritiusparkiet (afb. 5) 
geldt hetzelfde verhaal: van bijna uitgestorven 
groeide de populatie tot ruim 300 exempla-
ren, maar hij komt slechts in één reservaat 
van 60 km2 voor.

Afgelegen eilanden
Op afbeelding 1 zagen we al dat Tristan da 
Cunha tot de meest afgelegen oorden ter 
wereld behoort. Tot de groep behoren onder 
meer Gough (slechts 65 km2) en Inaccessible, 
14 km2. Beide zijn in 1995 door de Unesco 
tot Werelderfgoed verklaard vanwege hun 
bijzondere fauna. Op Gough eiland komt de 
Goughgors (afb. 6) en het Goughwaterhoen 
(afb. 7) voor, beide sterk bedreigd. De eerste 

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN

Motivgruppe Ornithologie e.V. – Nederlands-Belgische afdeling
De Motivgruppe Ornithologie is een inter
nationale vereniging met in totaal 155 leden. 
Ze werd in 1974 in Duitsland opgericht. In 
1985 werd een NederlandsBelgische afdeling 
opgericht. Met 45 leden heeft deze afdeling 
maar liefst 29% van alle leden. Zij kan onder 
de vlag van de moederorganisatie in grote 
mate autonoom opereren. In 2015 viert de 
afdeling haar 30jarig jubileum. 
De contactpersoon voor Nederland is  
Gerard Kolman, Akkerslagen 45,  
5364 RG Escharen, (0486) 47 38 68,  
gajkolman@home.nl.
De kosten van een lidmaatschap zijn op dit 

moment 27 euro per jaar. Aanmelding als lid 
kan via de contactpersoon of het contact
formulier op de website. 
Daarvoor krijgt u vanuit Duitsland drie  of 
viermaal per jaar een Rundbrief (in het Duits) 
met veel wetenswaardigheden over vogelfila
telie en drie of viermaal per jaar een contact
brief in het Nederlands (alleen voor de Neder
landse en Belgische leden) met eigen bijdragen 
van deze leden. Verder kunt u deelnemen aan 
een florerende rondzenddienst.
Twee keer per jaar is er een contactdag op een 
centrale plaats in Nederland met een lezing 
(filatelistisch of ornithologisch) en gelegen

heid tot kopen en ruilen. Jaarlijks (meestal in 
Duitsland) is er het Jahrestreffen, altijd met 
één of meer vogelexcursies.
De website van de motiefgroep is:  
www.mg-o.de met een afzonderlijk Neder
landstalig deel, waar u alle verdere infor
matie kunt vinden. Daar is ook een met een 
wachtwoord afgeschermd gedeelte, alleen 
toegankelijk voor leden, met alle nieuwtjes die 
op vogelpostzegelgebied zijn verschenen en 
de Rundbrief in elektronische vorm. Zowel de 
nieuwtjes als de Rundbrief zijn daarop vol
ledig in kleur te zien (nadere info: Peter van 
Nies, mgonl@mgo.de).

1
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geheel verdreven. Zij zijn uitgeweken naar het 
piepkleine Boatswainbird eiland (afb. 11) vlak 
voor de kust dat slechts 5,3 ha groot is. Daar 
broeden nu 6.000 paar van deze vogels, veilig 
zolang de katten van het hoofdeiland dit oord 
niet kunnen bereiken. Overigens is men op 
Ascension zelf met een campagne bezig om 
het aantal katten sterk te reduceren. Maar de 
fregatvogel is tot nu toe nog niet op zijn oude 
stek teruggekeerd. 
Sint-Helena is ook al zo’n geïsoleerd eiland, 
ver van vasteland en ander eilanden. De 
nationale vogel van het eiland is de Sint-He-
lenaplevier die dan ook op diverse postzegels 
van het eiland is afgebeeld (afb. 12). De soort 
wordt sterk bedreigd door allerlei menselijke 
ingrepen en er zijn er minder dan 250 over. 
Een ander zeer afgelegen eiland is Amster-
dam, 55 km2. Het behoort tot de Franse 
overzeese gebieden, in filateliekringen vaak 
tot TAAF afgekort. Slechts 4 keer per jaar 
doet een schip, de Marion Dufresne (afb. 13), 

het eiland aan om onderzoekers te bevoor-
raden. Deze doen onderzoek naar een unieke 
vogelsoort op het eiland, de Amsterdam-
albatros (afb. 14). Alle vogels (minder dan 
100 exemplaren) zijn geringd en sommige zijn 
met zenders uitgerust. Het merendeel broedt 
op kunstmatige nesten (afb. 15) met allerlei 
ingebouwde meetapparatuur. 
En dan hebben we ook de beroemde Pitcairn-
archipel, bekend geworden door de muiterij op 
de Bounty. Pitcairn zelf is maar 5 km2 en het 
enige bewoonde eiland van de eilandengroep. 
Voor zeldzame vogels is Henderson eiland, 
dat met 36 km2 aanzienlijk groter is, echter 
veel interessanter. Er leven hier maar liefst 
5 soorten die alleen op dit eiland voorkomen. 
Alle vijf zijn ze bedreigd en op een serie uit 
2011 staan ze alle vijf afgebeeld (afb.16). Deze 
is uitgegeven in samenwerking met de RSPB 
(Royal Society for the Protection of Birds), de 
Engelse vogelbescherming, omdat Pitcairn 
formeel een Engelse kolonie is in de Stille Oce-

soort wordt bedreigd doordat op een keer 
huismuizen per ongeluk op het eiland zijn 
terechtgekomen. Deze roven de eieren en de 
nestjongen van de gors. Momenteel leven er 
nog slechts 670 exemplaren gorzen op het 
eiland. Getracht is om de muizen te bestrijden 
met vergif, maar dat had het bezwaar dat 
het waterhoentje, dat de muizen als voedsel 
gebruikt, wordt vergiftigd.
Inaccessible is inderdaad zo goed als onbe-
reikbaar en het domein van de Inaccessible-
eilandral (afb. 8). De 5.600 rallen op het 
eiland zijn op dit moment redelijk veilig omdat 
er geen directe bedreiging is, maar men is 
uiterst beducht dat het de ratten toch lukt 
het eiland te bereiken. Omdat ze namelijk niet 
kunnen vliegen zijn ze (en ook de eieren) een 
gemakkelijke prooi voor de ratten.
Tristan da Cunha vormt samen met Ascension 
en Sint-Helena een onderdeel van het Britse 
Gemenebest. Op Ascension hebben de katten 
(afb. 9) de Ascensionfregatvogel (afb. 10) 
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aan. Een grote bedreiging voor alle vijf soorten 
zijn de ratten op het eiland. De Henderson 
stormvogel op de middelste zegel is in aantal 
teruggelopen van 5 miljoen paar tot 40.000 
paar, voornamelijk omdat vrijwel alle kuikens 
ten prooi vallen aan de ratten. In 2011 is de 
RSPB een grote campagne begonnen om de 
ratten uit te roeien. De campagne, verspreid 
over een aantal jaren, werd een groot succes.

Een-eilandstaatjes
Nauru is het kleinste onafhankelijk eiland ter 
wereld en slechts 21 km2 groot. Er broeden 
maar 20 verschillende vogelsoorten, vrijwel 
allemaal zee- en kustvogels. Maar er komt 
ook één zangvogel voor die alleen op Nauru 
broedt: de Naurukarekiet. Bij gebrek aan 
natuurlijke vijanden is zijn populatie stabiel en 
bedraagt circa 2.500 paar. In 2003 verscheen 
een heel mooi velletje met vijf zegels van 
deze soort (afb. 17). Het werd uitgegeven in 
samenwerking met Birdlife International, de 
organisatie die zich wereldwijd met bescher-
ming van bedreigde vogelsoorten bezighoudt.
Christmaseiland behoort tot het Gemenebest 

van Australië, maar is verregaand bestuurlijk 
onafhankelijk. Het is beroemd geworden 
door de trek van de rode krabben waarover al 
diverse natuurdocumentaires zijn verschenen 
(afb. 18). Maar het is ook een eiland waar de 
natuur voor een belangrijk deel is verwoest 
door de fosfaatwinning (afb. 19). En dat 
terwijl op het eiland maar liefst 4 soorten 
vogels broeden die nergens anders ter wereld 
voorkomen en door de fosfaatwinning in pro-
blemen zijn geraakt. De beroemdste en meest 
bedreigde is de Abbotts Gent (afb. 20). 
Voor andere kleine eilandjes verhuizen we 
naar het Caribische gebied. Aan de zuidrand 
ligt Grenada, met 344 km2 het op 10 na klein-
ste zelfstandige land ter wereld. De nationale 
vogel van Grenada is de Grenadaduif die op 
tal van postzegels is afgebeeld (afb. 21). Het 
is één van de zeldzaamste vogelsoorten ter 
wereld en waarschijnlijk zijn er minder dan 
90 exemplaren in het wild over. Grootscha-
lige biotoopvernietiging is de belangrijkste 
oorzaak van zijn achteruitgang.
Noordelijker ligt het iets grotere Saint Lucia. 
Evenals op diverse andere eilanden in het 

Caribische gebied heeft Saint Lucia zijn eigen 
amazonepapegaai: de Sint-Lucia-amazone 
(afb. 22). In recente tijd ging hij hard achteruit 
onder meer omdat hij bejaagd werd. Na 
afkondiging van een jachtverbod stabiliseerde 
de stand. Mede door de voorlichting hierover 
werd hij toen het nationale symbool van het 
eiland.
Even verderop naar het noorden ligt het kleine 
eiland Dominica. Hier leven zelfs twee amazo-
nes, die allebei beperkt zijn tot dit eiland, de 
Keizeramazone en de Roodkeelamazone. Ze 
zijn samen op een zegel afgebeeld (afb. 23). 
De Keizeramazone is de zeldzaamste van de 
twee en heet in de volksmond ook de Sisserou. 
Het is de nationale vogel van het eiland. Er 
leven er slechts 160 tot 240 exemplaren. 
De Roodkeelamazone telt nog een kleine 
1.000 exemplaren. De bedreigingen zijn het-
zelfde als op Saint Lucia, maar hier speelt ook 
biotoopvernietiging een belangrijke rol.
Nog verder naar het noorden ligt Montserrat. 
De nationale vogel van dit eiland is de Mont-
serrattroepiaal. Overbodig om op te merken 
dat hij alleen daar voorkomt en op veel zegels 
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van het land is afgebeeld (afb. 24). Montserrat 
is een Brits overzees gebiedsdeel, maar geniet 
grote mate van onafhankelijkheid. Met zijn 
102 km2 behoort het tot de 10 kleinste (semi-)
onafhankelijke staatjes ter wereld. Het eiland 
wordt gedomineerd door een vulkaan die 
regelmatig tot uitbarsting komt en grote delen 
van het eiland vernietigt. Zo ook het biotoop 
van de Montserrattroepiaal. Tegenwoordig zijn 
er slechts 200 tot 400 vogels van deze soort 
over. Het is een van de weinige soorten die 
bedreigd wordt door een natuurlijke oorzaak 
en niet zozeer door menselijk handelen.

Eilandrijken die uit verschillende 
eilanden bestaan
De Seychellen zijn met 452 km2 ook één 
van de 25 kleinste onafhankelijke landen 
ter wereld. De eilanden waaruit de groep 
bestaat, zijn echter veel en veel kleiner. Op een 
aantal daarvan komen vogelsoorten voor die 
oorspronkelijk alleen tot één eiland beperkt 
waren. Hierdoor hebben ze een hele kleine 
populatie. Sommige zijn, om het risico van 
uitsterven te beperken, meestal met succes 
uitgezet op andere eilanden van de groep. Het 
aantal endemische soorten (soorten die alleen 
daar voorkomen) bedraagt maar liefst 15 
stuks. Op vier na verkeren ze allemaal in de ge-
varenzone. De zeldzaamste is de Seychellen-
paradijsmonarch (afb. 25). Er zijn er nog maar 
150 tot 200 over die allemaal leven op het 
piepkleine eiland La Dique, dat slechts 12 km2 
groot is. Op het eilandje heeft biotoopvernie-
tiging ten behoeve van de toeristenindustrie 
de belangrijkste rol in zijn achteruitgang 

gespeeld. De Seychellenrietzanger (afb. 26) 
kwam eens op diverse eilanden voor, maar ver-
dween bijna overal door biotoopvernietiging 
en geïntroduceerde diersoorten. Uiteindelijk 
waren er nog maar 30 over in 1968 die alle 
leefden op het nog veel piepkleinere eilandje 
Cousin (slechts 0,3 km2 groot). Een groot-
scheepse reddingscampagne werd gestart 
waarbij een aantal vogels ook werd uitgezet op 
drie andere kleine eilandjes, samen ook nog 
maar 3 km2. Mede dankzij het herstel van zijn 
leefgebied groeide de populatie langzaam tot 
momenteel ongeveer 1.700 exemplaren. Dat 
was een groot succes voor de vogelbescher-
ming. De Praslinpape gaai (afb. 27) is een 
bijna geheel zwarte, kleine papegaaiensoort 
die – de naam zegt het al – alleen op het 
eiland Praslin voorkomt. Daar leven ongeveer 
500 exemplaren op een oppervlakte van 
slechts 47 km2. Zij zijn daar betrekkelijk veilig 
bij gebrek aan bedreigingen die hun geluk 
kunnen verstoren. Het enige serieuze gevaar 
hebben ze te duchten van bosbranden die zo 
nu en dan delen van hun leefgebied in de as 
leggen.

Frans-Polynesië
Een tweede eilandenrijk is Frans-Polynesië. 
Het land als geheel kan je met ruim 4.000 km2 
bezwaarlijk een klein land of eiland noemen. 
Maar het bestaat wel uit maar liefst 128 eilan-
den die verspreid liggen over 2,5 miljoen km2 
oceaan. En Tahiti, het grootste eiland, is in 
zijn eentje al goed voor een kwart van de hele 
oppervlakte van het land. Dat betekent dat 
de rest van de eilandjes gemiddeld maar heel 

klein zijn. Op die eilandjes leven maar liefst 
26 vogelsoorten die beperkt zijn tot één of en-
kele eilanden van de groep. Een van die kleine 
eilandjes is Rapa (40 km2) en alleen daar leeft 
de Rapajufferduif (afb. 28), maar dan nog 
alleen in de bossen die nog niet aangetast zijn 
door de mens en die zijn in totaal maar 4 km2 
groot. Het gaat om hooguit 180 volwassen 
vogels. Nog kleiner is het eiland Makatea 
(24 km2); ook daar leeft een duivensoort die 
nergens anders voorkomt, de Tahitiaanse 
muskaatduif. Deze soort is afgebeeld op een 
zelfklevende zegel uit een postzegelboekje 
van Frans-Polynesië (afb. 29a+b). Er zijn nog 
zo’n 1.200 exemplaren over. De soort is vooral 
achteruitgegaan door de mijnbouw (fosfaat-
winning) op het eiland. 

Filatelie
Filatelie is een prima medium voor de pro-
blematiek van bedreigde soorten op kleine 
eilanden. Wereldwijd tellen we circa 10.000 vo-
gelsoorten, daarvan zijn er 3.200 op een post-
zegel verschenen (32%). Van deze soorten zijn 
er ruim 1.300 zeer sterk bedreigd; daarvan 
staan er ongeveer 560 (dus maar liefst 43%) 
op één of meer zegels. Dat is op zich al heel 
mooi. Maar van die 1.300 zijn er ongeveer 
150 beperkt tot één enkel klein eiland (en een 
veelvoud daarvan tot kleine eilanden in het al-
gemeen). En daarvan staan er 93 op een zegel 
oftewel 64%! Daarmee bewijzen de posterijen 
op deze kleine eilanden de vogelbescherming 
een uitstekende dienst om de problematiek 
van deze soorten onder de aandacht van het 
grote publiek te brengen.
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at vroeg natuurlijk om een voorkeurs-
behandeling! Die kregen de Luxem-
burgers dan ook in de vorm van een 
verlaagd port zowel van Luxemburg 

naar Frankrijk als andersom. Ik beperk mij hier 
tot het verkeer van Frankrijk naar Luxemburg.

Of het nu komt doordat Luxemburg van 1795 tot 1815 deel heeft 
uitgemaakt van Frankrijk, of doordat het buurlandje voor een 
belangrijk deel Frans spreekt, feit is dat de Fransen naar Luxemburg 
keken en kijken als was het land een provincie van Frankrijk.
door Edwin Voeman

D

Loketambtenaren zijn 
ook maar mensen!

Portregimes
In de loop van de tijd zijn er niet minder dan 
6 verschillende begunstigde portregimes gel-
dig geweest voor Luxemburg met als gevolg 
dat niemand er op den duur nog een touw 
aan vast kon knopen. Tot 10 mei 1910 liep de 

post naar Luxemburg keurig in de pas met 
die van de overige UPU landen. Nog niets 
aan de hand. Van 10 mei 1910 tot 1 juni 1928 
golden voor Luxemburg de binnenlandse 
Franse posttarieven als was het land ingelijfd 
bij Frankrijk. De enige onderbreking in die 
periode is de Eerste Wereldoorlog geweest 
toen Luxemburg door de Duitsers was bezet 
en daarmee vijandig buitenland was ge-
worden. Van 1 juni 1928 tot 1 augustus 1937 
gold er een ‘speciaal’ tarief voor Luxemburg 
dat hoger lag dan de tarieven die binnen 
Frankrijk zelf werden gehanteerd, maar 
die beduidend lager waren (ca. de helft) 
in vergelijking tot de normale tarieven die 
golden voor post naar het buitenland. Van 
1 augustus 1937 tot 6 januari 1959 werd het 
zogenoemde ‘grenstarief’ gehanteerd. Dit ta-
rief komen we het meest tegen bij post met 
bestemming België en Zwitserland. De regel 
was dat post die van het ene land naar het 
andere wordt vervoerd, waarbij de afstand 
in rechte lijn van het kantoor van verzending 
tot het kantoor van ontvangst maximaal 
30 km bedraagt, tegen het verlaagde ‘grens-
tarief’ mocht geworden gefrankeerd. Voor 
Luxemburg gold de grenstariefregel voor het 
hele Franse binnenland. Dus ongeacht de 

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN

de chaotische tarifering 
van het postverkeer van 
frankrijk naar luxemburg

Afb. 1. 1876. Briefje van ChâlonssurMarne verzonden naar Diekirch 
gefrankeerd met 2 x 15C type Cérès samen 30C volgens het UPU tarief van 
1 januari 1876 tot 1 mei 1878.

Afb. 2. 1920. Briefkaart > 5 woorden verzonden van Parijs naar Tétange en 
gefrankeerd met een 10C Semeuse zegel. Deze 10C stonden gelijk aan het 
internationale briefkaarttarief dat gold tot 1 april 1921. Van toepassing was 
het binnenlandse Franse briefkaarttarief dat op dat ogenblik 20C bedroeg. 
Er is dus gekozen voor het lagere internationale tarief. Blijkbaar was het 
toegestaan om af te wijken naar een lager tarief. Een interessant geval.

Afb. 3. 1925. Briefkaart > 5 woorden verzonden van Fontainebleau naar Troisvierges. 
Hier is het grenstarief voor een brief toegepast in plaats van het briefkaart tarief 
binnenland van 20C. Nadeel 5C.

Afb. 4. 1936. Rouwbrief verzonden van Cocumont naar LuxemburgStad en correct gefrankeerd 
met 75C volgens het speciale brieftarief voor Luxemburg dat gold van 1 juni 1928 tot 1 augustus 
1937. Het normale tarief buitenland bedroeg op dat moment 1F50, een voordeel van 50% dus.
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Contactgroep Frankrijk Verzamelaars
De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 
is opgericht in 1967 en viert in 2017 haar 
50jarig bestaan. De vereniging telt mo
menteel 180 leden verspreid over het hele 
land. Viermaal per jaar vindt er een 
ledenbijeenkomst plaats in De Bilt. 
Tijdens deze bijeenkomsten bestaat 
er ruime  mogelijkheid tot ruilen en 
(ver)kopen. Daarnaast is er altijd 
een presentatie op één of enkele 
tentoonstellingskaders, een 
lezing en een veiling met een bo
vengemiddeld gevarieerd aanbod. 
De vereniging kent een uitgebreid 
rondzendverkeer.
Frankrijk en zijn (voormalige) koloniën 
vormen een rijk verzamelgebied met 
aandacht voor alle facetten van het land 
en zijn bevolking. Geschiedenis, natuur, 
kunstuitingen, politiek, techniek, sport, 
toerisme en wat dies meer zij komen 
allemaal aan bod. Tel daarbij op dat het 
land altijd toonaangevende postzegel
ontwerpers en graveurs heeft gekend 
en de aantrekke lijkheid van Frankrijk 

en Koloniën als verzamelgebied behoeft 
nauwelijks meer betoog. 
Het bindende element van de vereniging is 
haar ‘Marianne’ bulletin dat viermaal per 

jaar verschijnt. In dit blad komt een 
brede verscheidenheid aan onder

werpen aan bod. Het bestuur 
stimuleert de leden over hun 
verzamelgebied(en) te schrijven. 
Het lidmaatschap van de Con

tactgroep Frankrijk Verzame
laars bedraagt € 19,00 per jaar, 

met eenmalig € 3,50 entreegeld. 
Voor deelname aan het rondzend
verkeer is een eenmalig bedrag van 

€ 8,50 verschuldigd voor het aanmaken 
van een stempel. Het verenigingsjaar loopt 
van 1 januari tot en met 31 december. Op 
onze website (www.cfv-marianne.nl) 
vindt u meer informatie.
Het bestuur nodigt u van harte uit om eens 
geheel vrijblijvend een bezoek te brengen 
aan één van onze bijeenkomsten in De 
Bilt of langs te komen bij onze stand op de 
Postex.

plek waarvandaan post voor Luxemburg op 
de bus werd gedaan, mocht het verlaagde 
grenstarief worden gehanteerd. Tussen 
6 januari 1959 en 18 januari 1965 werd het 
tarief voor Luxemburg gelijkgesteld aan 
dat voor België, dat een bijzondere tarifaire 
begunstiging genoot. Op 18 januari 1965 
werd het tarief voor Luxemburg gelijkge-
steld aan dat voor Duitsland, dat ook een 
begunstigde status kende. Dit duurde tot 
11 januari 1990 waarna Luxemburg opging 
in de gemeenschappelijk tarifering van een 
groot aantal Europese landen en kon van 
een echt bijzonder tarief niet meer worden 
gesproken. Ik hoop dat u het nog kunt 
volgen, want veel postambtenaren raakten 
gaandeweg het spoor bijster.

Tariefregime Periode

UPU 1 januari 1876 tot 10 mei 1910

Franse binnenlandse tarief 10 mei 1910 tot 1 juni 1928

Speciaal tarief voor Luxemburg 1 juni 1928 tot 1 augustus 1937

Grenstarief 1 augustus 1937 tot 6 januari 1959

Gelijk aan tarief voor België 6 januari 1959 tot 18 januari 1965

Gelijk aan tarief voor Duitsland 18 januari 1965 tot 11 januari 1990

Gelijk aan tarief EEG landen Vanaf 11 januari 1990

Afb. 5. 1937. Briefkaart > 5 woorden verzonden van Parijs naar Hespérange. De kaart 
is gefrankeerd met een mengfrankeringv an de typen Paix en Semeuse voor een totaal 
van 75C volgens het speciale brieftarief voor Luxemburg. Dit had 50C moeten zijn, 
want dat was het speciale briefkaarttarief voor Luxemburg. Blijkbaar had men de klok 
horen luiden, maar wist niet precies waar de klepel hing. De afzender had toch nog een 
klein voordeeltje omdat het normale briefkaarttarief buitenland op dat moment 90C 
bedroeg, maar het voordeel had dus groter kunnen zijn. 

Afb. 6. 1937. Briefkaart < 5 woorden verzonden van Compiègne naar RoodtsurSyr. 
De kaart is gefrankeerd met een 40C zegel type Paix volgens het binnenlandse briefkaart
tarief > 5 woorden, maar dit had 50C moeten zijn volgens het speciale briefkaarttarief 
voor Luxemburg. In dit geval werd de post benadeeld voor 10C hetgeen onbestraft bleef. 

Afb. 7. 1937 (12 augustus). Met 60C correct gefrankeerde briefkaart met een meng
frankering van de typen Paix en Semeuse volgens het grenstarief verzonden van 
Bordeaux naar Rodange. Op 1 augustus 1937 was het tariefregime gewijzigd van 
‘bijzonder’ naar ‘grens’ wat 10C meer kostte. 

Afb. 8. 1937. Dat het ook fout kon gaan bewijst deze briefkaart > 5 woorden verzonden 
van Loudun naar Rodange waar aan het grenstarief straal voorbij is gegaan en het 
algemene buitenland tarief van 1F is toegepast middels een paartje van de 50C type 
Paix. Nadeel voor de afzender 40C.

http://www.cfv-marianne.nl


604 FILATELIE  OKTOBER 2015

Afb. 9. 1948. Briefkaart < 5 woorden verzonden van Straatsburg naar 
Béreldange en gefrankeerd met een 5F zegels type Marianne de Gandon. 
5F was het tarief binnenland voor een dergelijke briefkaart. In dit geval 
had het grenstarief van 8F moeten worden toegepast en werd dit keer de 
post weer eens benadeeld voor 3F wat geen vervelende consequenties 
voor de ontvanger had.

Afb. 10. 1953. Brief verzonden van Mont SaintMartin naar Luxemburg 
Station en gefrankeerd voor de volle internationale ‘tariefmep’ van 30F 
middels 2 zegels type Marianne de Gandon van 15F terwijl 18F volgens het 
grenstarief voldoende was geweest. De afzender sneed zich dus voor 12F in de 
vingers of liet zich in de vingers snijden door de onwetende lokettist.

Afb. 11. 1954. Dat het ook goed kon, bewijst deze brief verzonden van Parijs 
naar LuxemburgHollerich waarbij het grenstarief van 18F goed is toegepast. 
In het internationale verkeer kon men op dat ogenblik voor 18F een briefkaart 
> 5 woorden versturen, maar geen brief. Dat was dus de specifieke Luxem
burgse begunstiging.

Afb. 12. 1961. Zo grof hebben we het nog niet gezien. Voor deze briefkaart > 5 woorden 
verzonden van Aubervilliers naar Diekirch werd het internationale brieftarief toegepast 
middels het plakken van 2 zegels van 25C type Marianne de Decaris. Er werd dus voorbij 
gegaan aan het lagere briefkaarttarief en eveneens werd voorbij gegaan aan het bijzondere 
tarief voor België waaraan de post voor Luxemburg in deze periode was gelijkgesteld. De 
eerste fout scheelde 20C en de tweede nog eens 10C. Het had dus voor 20C gekund in plaats 
van voor de geplakte 50C. De afzender kwam er in dit geval wel erg slecht vanaf!

Afb. 13. 1961. Deze brief werd verzonden van Parijs naar Luxemburgstad en gefrankeerd 
met 2 zegels van 25C type Marianne de Decaris. Voorbij is gegaan aan het bijzondere 
brieftarief voor België dat 25C bedroeg in plaats van het onterecht toegepaste tarief van 
50C voor het internationale briefverkeer. Nadeel 100%.

Afb. 14. 1973. Als slot laat ik u een briefkaart >5 woorden zien verzonden van Cognac naar 
Perlé en gefrankeerd met een 50C type Marianne de Béquet. In 1973 was het posttarief voor 
Luxemburg gelijkgesteld met dat voor Duitsland en had de kaart kunnen worden verzonden 
voor 30C. De geplakte 50C komt overeen met het binnenlandse brieftarief voor de service 
rapide. Het één heeft natuurlijk niets met het ander te maken. Een fraai staaltje nonchalance.
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Veel fouten
Er is geen buitenlandse bestemming voor 
de Franse post waarbij zoveel fouten in 
het juist hanteren van de posttarieven zijn 
gemaakt als bij Luxemburg. Gezien het 
bovenstaande is dat ook niet zo verwonder-
lijk. Mijn schatting is dat ongeveer de helft 
van de post met bestemming Luxemburg 
onjuist is gefrankeerd. Dat heeft overigens 
nooit tot veel naheffingen geleid in de vorm 
van het innen van strafport die al in Frank-
rijk bij vertrek moest worden gesignaleerd, 
want eigenlijk wist niemand wat nu goed 
of fout was of men nam eenvoudigweg de 
moeite niet om het uit te zoeken. ‘Passer 
en tolérence’ noemen de Fransen dat met 
dezelfde elegante welsprekendheid waar-
mee zij bij voortduring Europa om de tuin 

leiden… Maar dat terzijde. Het klinkt in elk 
geval erg mooi.

Spitwerk
Aangezien ik mij zowel verdiep in een deel 
van de Luxemburgse filatelie als in de Franse, 
kom ik af en toe op de jaarlijkse beurs van 
Echternach en kijk dan ook altijd even wat 
er van Frankrijk wordt aangeboden. Post van 
Frankrijk naar Luxemburg komt bij de meeste 
Nederlandse Frankrijk verzamelaars niet snel 
in beeld. De stukken zijn over het algemeen 
financieel te onbeduidend om internationaal 
verder te worden verhandeld en blijven dus 
in het land van bestemming. Je hebt er het 
rijk alleen. Bij thuiskomst merkte ik dikwijls 
dat het toegepaste tarief niet klopte wat me 
erg stoorde. Dat soort stukken gingen op een 

apart stapeltje om nog eens van de hand te 
doen. Maar gaandeweg drong het besef bij 
mij door dat het foutpercentage dermate 
indrukwekkend was dat hier sprake moest zijn 
van een structureel patroon. Na enig spitwerk 
ontdekte ik dat ditzelfde fenomeen ook binnen 
Frankrijk niet onopgemerkt was gebleven en 
vond ik enkele artikelen over het onderwerp. 
Tegenwoordig ben ik zelfs een beetje teleur-
gesteld indien de frankering op een nieuw 
verworven poststuk blijkt te kloppen. Ik richt 
mij liever op de foute. Het kan verkeren…

Ik laat u in dit artikel enkele stukken zien 
die juist zijn gefrankeerd, want die zijn er 
natuurlijk ook, maar het merendeel is fout en 
in sommige gevallen flink ten nadele van de 
afzender, zoals we zullen zien.

e Postcheque en Giro-
dienst (PC&GD) was actief 
van 1918 tot 1977 als zelf-
standige eenheid van de 

PTT. Het was een zeer succesvolle 
onderneming en verving langzaam 
maar zeker het gebruik van post-
wissels. De bedragen die hiermee 
werden overgemaakt waren meestal 
onder de ƒ 500,-. Vanaf 1 novem-
ber 1946 bedroeg het recht voor 
geldstortingen 5 cent per ƒ 500,-, 
dat tot 1 november 1966 door 

middel van frankeerzegels werd 
verantwoord (zie het Handboek 
Postwaarden Nederland Tarieflijst 
C38). Meestal was er dus sprake van 
een bedrag van 5 cent. Het kwam 
echter voor dat er sprake was van 
hogere bedragen dan ƒ 500,- die 
werden overgemaakt, zodat dan een 
hoger recht moest worden betaald. 
Op 1 december 1953 werd door de 
Ontvanger der Invoerrechten en 
 Accijnzen in Eindhoven ook een ho-
ger bedrag overgemaakt, namelijk 

ƒ 1.137.000, dus meer dan 1 miljoen 
gulden. Hiervoor moest dus ook een 
recht van 5 cent per ƒ 500,- worden 
betaald, dus 1.137.000 : 500 x 5 cent 
= ƒ 113,70. Dat bedrag moest dus in 
frankeerzegels worden verantwoord 
op het formulier, waarvoor op de 
achterzijde (afb. rechts) 8 zegels 
van 5 gulden en 6 zegels van 
10 gulden werden geplakt, tezamen 
100 gulden en de rest (ƒ 13,70) op 
de voorzijde (afb. links). Vervolgens 
werd een dag later het formulier 

tweemaal geperforeerd met ‘2 12 53’ 
en werd iedere postzegel ook 
nog eens geperforeerd met een 
perforator. De vraag komt nu op of 
op 1 december 1953 een ambtenaar 
van de Ontvanger der Invoerrechten 
en Accijnzen in Eindhoven naar het 
postkantoor in Eindhoven kwam 
met een koffer met de 1 miljoen 
137 duizend gulden en die aan het 
loket van de PC&GD overhandigde. 
Wie het weet, mag het zeggen. 

Gert Holstege

D

Terug naar 1953
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k kan erin meegaan dat het een 
 dubbelzinnige betekenis heeft 
maar humor?
Er was voor de bevolking destijds 

weinig om over te lachen. Je kon de fiscus 
daar niet omzeilen want je zat daar op een 
eiland. Verder werd de belasting gevangen 
zodat de Nederlandse titel ‘gevangen op een 
eiland’ beter tot zijn recht komt.
Er was echter meer aan de hand en daar-
voor moeten we even een stukje terug in de 
geschiedenis van het eiland.

Een stukje geschiedenis
Zo lang als dat er een beschaving was, 
waren er verschillende volkeren die op het 
eiland leefden c.q. heersten. Het begon 
met de  Minoïsche beschaving in de periode 
2600-1400 v.Chr. totdat een aardbeving hier 
een einde aan maakte. De Dorianen (1400 
– 69 v. Chr.) en de Romeinen (69 v. Chr. – 
323 n. Chr.) volgden elkaar op. Na het uiteen-
vallen van het Romeinse Rijk viel het eiland 
onder het oostelijk deel dat als Byzantijns rijk 
tot 824 bleef bestaan. In 827 kwam het eiland 
in Arabische handen die later ook wel Sarace-
nen genoemd werden. In 961 werd het eiland 
weer door het Byzantijnse Rijk heroverd en 
bleef daarbij tot 1204. Kruistochten maakten 

Ik heb deze titel in het Engels op een tentoonstellingskader staan en 
kreeg daarmee dit jaar op de Europhilex 2015 in Londen een discussie 
voor de jurering. Ik zou de twee regels met elkaar moeten verwisselen 
zodat het gebied als kop wordt genomen. Het was ‘te ludiek’ en humor, 
zoals ik al eens eerder heb gehoord, mag je niet in een titel verwerken. 
Het is een serieuze aangelegenheid. 
door Oscar van der Vliet

I

Gevangen op een eiland!

een einde aan dit rijk. Het werd opgesplitst 
waarbij het eiland kort na de opdeling werd 
doorverkocht aan Venetië. Er zijn gedurende 
de Venetiaanse periode 25 pogingen van 
verzet geweest door de bevolking maar geen 
enkele had succes. In 1649 ontstond er een 
20-jarige strijd tussen Venetië en het Ot-
tomaanse Rijk met als resultaat de verove-
ring van het eiland in 1669. De Ottomaanse 
periode (1669-1898) stond bekend als een 
periode met een wreed regime. De bekendste 
opstand, die uiteindelijk in de rest van Europa 
de houding ten opzichte van het Ottomaanse 
Rijk liet veranderen, was een opstand in 1897 
vanuit het Arkadi klooster door de abt Gabriël 
Marinakis. Iedereen die zich niet over gaf werd 
na de belegering afgeslacht.
Griekenland liet zich verleiden tot een oorlog 
maar was daar niet op toegerust. Door 
ingrijpen van de Europese mogendheden 
bleef de schade beperkt tot het afstaan van 
kleine delen van Thessalië. De mogendheden 
zorgden voor een vlootblokkade om verdere 
escalatie tussen de Grieken en Ottomanen te 
voorkomen. Deelnemers van deze blokkade 
waren het Verenigd Koninkrijk; Frankrijk; Rus-
land en Italië. Oostenrijk (afb. 1) en Duitsland 
worden ook genoemd en waren er vanaf maart 
1897 maar trokken zich na enkele maanden 

weer terug. De Ottomanen gingen niet in op 
de eisen van de mogendheden. Na de rellen 
in augustus 1898, waarbij de Britse consul 
en 14 soldaten door de Ottomanen werden 
gedood, escaleerde de situatie. De Britten 
openden het vuur op de Ottomaanse forten 
waarna de Pasha inbond. Alle Ottomaanse 
troepen verlieten het eiland met uitzondering 
van een kleine eenheid Ottomaanse soldaten 
in het fort van Suda voor het symboliseren van 
de soevereiniteit van de Sultan over Kreta.

Het eiland werd opgedeeld in 4 sectoren:
Italië bezette de provincie Chania; Rusland de 
provincie Rethymno; Het Verenigd Koninkrijk 
kwam in de provincie van Heraklion en Frank-
rijk kreeg controle over de provincie Lassith.
De 4 beschermende landen verklaarden 
Kreta tot een autonome staat en wezen prins 
George, de 2e zoon van de Griekse koning aan 
als hoge commissaris van het eiland. Hij kwam 
op 9 december 1898 aan. Niet lang daarna be-
gonnen de eilandbewoners te denken aan een 
hereniging met Griekenland. Na wat strub-
belingen was dit na het Verdrag van Londen op 
1 februari 1913 een feit.

Het eiland en zijn belastingzegels
1 - 1875-1878
De eerste belastingzegels als ingedrukt of 
opgedrukt zegel van het Ottomaanse Rijk zijn 
bekend vanaf 1830 en de zelfklevende zegels 
vanaf 1875. Ik richt mij op de laatstgenoemde 
groep. De eerste zegels waren proportio-
nele belastingzegels en een advertentie 
/ rekeningzegel (afb. 2-5) van de Sultan 
Abdul Aziz (1861-1876). Deze zijn uitgegeven 
naar aanleiding van de nieuwe zegelwet van 
30  november 1873 maar trad pas per 1 maart 
1875 in werking.
De zegels hebben een kenmerk van de sultan 
in de vorm van een Tughra:
Voor Kreta zijn de volgende Tughra’s van 
belang (afb. s1 + s2).

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN(zelfklevende) belastingzegels op kreta (18751913)

De valuta is als volgt opgebouwd: 40 para = 
1 piaster ; 1000 piaster is 1 pond
Ik kom ook andere namen voor deze onder-
delen tegen zoals grosh wel eens voor piaster 
wordt gebruikt. Voor deze series hanteer ik, 
tenzij zo genoemd, deze benamingen.

Afb. 1: reke
ning voor een 
telegrambericht 
op 12 maart 1897 
door het Oosten
rijkse consulaat 
in Candia naar 
het Oostenrijkse 
Marinecommando 
in Wenen. In die 
periode was de 
Duitse kruiser 
Kaiserin Augusta 
bij Kreta (20 janu
ari – 29 april) en 
lag voor anker in 
Suda Bay.

S1: Abdul Aziz 
(18611876) 

S2: Abdul Hamid 
(18761909)
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De Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie staat voor u in de aanslag
 De vereniging komt vier keer per jaar 
bijeen te Utrecht. 
Belastingzegels worden vaak gezien als 
postzegels. In Nederland was het echter 
verboden deze daarvoor te gebruiken. Ze 
hebben vaak wel de vorm. In vele Engelsta
lige landen hebben of hadden de postzegels 
ook de functie van een belastingzegel. Het 
verschil in gebruik zit in de ontwaarding. 
Ook dient men deze niet te verwarren met 
spoorzegels; semiofficiële en particuliere 
uitgiften; provinciale en gemeentelijke 
zegels en Cinderella’s zoals sluitzegels en 

andere zegels met charitatieve doeleinden. 
Al die soorten zegels komen bij de NVFF 
wel aan bod, zij het vaak tussen de leden bij 
uitruilen of in de veiling.
Wie belastingzegels verzamelt is vaak 
een pionier op zijn gebied. In 1994 heb
ben 12 mensen het initiatief genomen dit 
verzamelgebied in verenigingsvorm om te 
zetten. Nu, 20 jaar later telt de vereniging 
een veelvoud aan leden over de hele wereld.
Enkele weken voor de bijeenkomst krijgt 
een lid het A4grote blad “’t Cleyn Segel” in 
kleur in de bus.

De gepubliceerde artikelen laten vaak de 
passie zien van de auteur en vaak tevens 
verzamelaar van het gebied zien. 
Het lidmaatschap voor Nederland en 
Europa bedraagt op dit moment € 25, per 
jaar. Voor de overige landen in de wereld: 
€ 29,. Nieuwe leden betalen eenmalig 
€ 5, entreegeld.
Het secretariaat is gevestigd op Hendrika-
hoeve 8, 2131MV te Hoofddorp. U kunt ook 
contact opnemen per email: fons@erina.nl.
Telefonisch is het secretariaat niet bereik
baar. www.nvff.nl

tuut onder de naam O.P.D.A. (Ottoman Public 
Debt Administration) een feit was. Aandeel-
houders in deze constructie waren de Britten; 
Nederlanders; Fransen; Italianen; Duitsers; 
Oostenrijkers en Ottomanen. Dit instituut 
inde de belastingen op zout en tabak van de 
monopolies; drank zoals wijn en raki; zijde in 
delen van het rijk; vis en belastingzegels.
Het is mij nog onduidelijk in hoeverre aanpas-
singen zijn doorgevoerd op de tarieven omdat 
ik hiervoor nog geen bewijzen heb gevonden.
Volgens de bestaande literatuur zijn bijna alle 
zegels op Kreta voorzien van een met de hand 
uitgevoerde opdruk die in meerdere kleuren 
voorkomt. De oudste typen zijn bekend onder 
type I en II en dragen de volgende tekst: ‘bir 
misli zam’ ofwel ‘de prijs is verdubbeld’.
Ik heb in de 10 jaar dat ik dit gebied verzamel 
nog geen enkel document van deze serie met 
type I of II gevonden. Er zijn mensen die ook 
bekend zijn met deze zegels, die beweren dat 
er sprake kan zijn van maakwerk. Omdat een 
onderbouwing van het verhaal ontbreekt ga 
ik er voorlopig vanuit dat het geen maakwerk 
is. De toekomst zal uitwijzen wie het bij het 
rechte eind heeft. (afb. s3-s6)
Verder is onduidelijk of de dubbele belasting 
verband houdt met de status van een militair 
regime op Kreta vanaf 1875.
Een andere groep hand-gestempelde opdruk-
ken is echter wel goed te verklaren. (afb. 2-5)

Congres van Berlijn
Gedurende het Congres van Berlijn in de 

zomer van 1878 was er een nieuwe opstand.
Door een snelle interventie van de Britten en 
de opname van een wet voor gelijkheid van 
christenen voor administratieve zaken uit 
1867/68, leidde dit tot een constitutionele 
overeenkomst bekend als het Pact van Halepa. 

Pact van Halepa ; 1878 - 1889
Het Pact van Halepa, waarover in de tot nu 
toe bekende catalogi overigens niet wordt 
gesproken, was een overeenkomst tussen de 
Sultan Abdul Hamid II en de vertegenwoordi-
gers van het revolutionair comité van Kreta. 
Het werd genoemd naar de plaats Halepa waar 
de overeenkomst werd ondertekend (nu een 
onderdeel van het district Chania).
Het streven van de Sultan was de discrimina-
tie van de christelijke bevolking af te schaffen.

Kreta werd een semionafhankelijke parlemen-
taire staat binnen het Ottomaanse Rijk onder 
een Ottomaanse gouverneur van christelijke 
oorsprong. Kostakis Adosidis Pasha was de 
eerste gouverneur-generaal die met groot 
vizier Muhtar Pasha in onderhandeling ging.
Op 27 oktober 1878 werd de overeenkomst 
ondertekend
Kenmerken van de overeenkomst:
• Het eiland Kreta zou bestuurd worden door 
een gouverneur-generaal voor een termijn van 
5 jaar. Als de gouverneur een christen was, 
dan was zijn plaatsvervanger een moslim en 
omgekeerd.
• Publieke functies worden bemand door de 
lokale bevolking en Grieks werd de nieuwe 
voertaal van de rechtbank.
• Een deel van de belastingen bleven op het 
eiland voor lokaal gebruik. Verder werden een 
aantal belastingverlagingen goedgekeurd.
• Het aantal bestuurders van de districten 

De geel met rood frame etc. zegels geven 
waarden in para’s aan; de groene met rood 
frame etc. geven de waarden in piasters aan. 
Hoewel de series tot 1000 piaster loopt, zijn 
voor Kreta op een enkele uitzondering na geen 
waarden hoger dan 10 piaster gebruikt.
De zegels zijn zonder watermerk en de tanding 
is 13 ½ en 11 ½ (zeldzaam).

In beginsel is alleen het gebruik op het eiland 
te herleiden indien de zegel nog op een 
document zit en in de tekst te herleiden is 
waar de zegel is ontwaard. Toch spelen er een 
aantal zaken die ervoor zorgen dat ze met 
enige voorkennis te herkennen zijn.

Bankroet
De eerste reden (maar hard bewijs ontbreekt 
nog) is het bankroet van het Ottomaanse Rijk 
in 1875. 
Onder Abdul Aziz verslechterde de financiële 
situatie door zijn levensstijl en de complexe 
vorm van belastingheffing uit die tijd. Tussen 
1855 en 1875 liep de schuldenlast op van 
4 miljoen £T naar 200 miljoen £T. Meer dan 
de helft van de belastingen ging op aan rente. 
Er was een slechte oogst zodat het heffen van 
belasting tot verzet leidde in de regio’s van 
wat nu Bulgarije en Bosnië is. In oktober 1875 
hoorden de schuldeisers dat zij nog maar de 
helft van de te betalen rente zouden krijgen. 
De minister van financiën moest toen het veld 
ruimen. Een staatsgreep leidde tot de Con-
stitutie van 1876. Sultan Abdul Aziz was maar 
enkele maanden aan de macht en pleegde 
zelfmoord op 6 juni 1876 waarna hij werd 
opgevolgd door Abdul Hamid (1876-1908).

In 1876 werd 80% van de belasting aan rente 
betaald. De schulden werden geherstructu-
reerd tot 106 miljoen £T zodat slechts 20% 
van het huidige budget naar het voldoen van 
de schuldverplichtingen ging. Sultan Abdul 
Hamid vaardigde het ‘decreet van Mouharrem’ 
uit op 20 december 1881 waarmee het insti-

Afb. 25: Serie 1875 met type I op 2 ; 10 Para en 1 Piaster; type IV op 10 Piaster 

Afb S36: Type I in 
kleuren zwart ; rood 
en blauw en type II 
in zwart / grijs
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bestaat voor een meerderheid uit christenen.
• Een nieuwe Kretenzer gendarmerie van 
lokale mensen wordt de nieuwe politiemacht.
• Een algemene amnestie voor diegenen die 
aan de opstand hadden deelgenomen en 
toestemming voor het dragen van wapens.

In 1881 heeft het eiland 279.165 inwoners, 
wat overeenkomst met een gemiddelde van 
33 inwoners per km2. De bevolking was over-
wegend Grieks. Het kaartje uit 1861 laat zien 
hoe de verdeling was (afb. 6). In rood (24%) 
overwegend de Ottomaanse moslimbevol-
king; in blauw (76%) overwegend de Griekse 
christenen.
De overeenkomst hield stand totdat deze door 
de groot vizier Shakir Pasha in 1889 werd be-
eindigd. Daarna werd Kreta weer onder militair 
gezag geplaatst.

Handstempels
Gedurende die periode kende ieder district 
zijn eigen handstempel. In de Filatelistische 
literatuur zijn de typen III en IV bekend voor de 
districten Rethymno (III) en Chania (IV).
Veel minder bekend zijn de stempels van de 
districten Candia en Lassithi. Het boek van 
de Bank van Kreta laat wel afbeeldingen zien 
maar maakt daar geen melding van alsof ze 
niet als zodanig herkend worden. Een aantal 
van deze stempels laten het jaartal ١٢٩٥ zien 
(1878). Kenmerk van het stempel is dat de 
naam van het district links is terug te vinden, 
zij het niet altijd even herkenbaar. De stempels 
luiden: ‹Muhasebe Liva› (Accounting Depart-
ment) ; gevolgd door de districtsnaam Resmo; 
Hanya; Kandiye en Laşit.
De stempels zijn meestal in donkerblauw 
maar in uitzonderingsgevallen donkergrijs 
of donkerpaars afhankelijk van het district. 
(afb s6-9)
De periode waarin het pact gold laat zich 
verklaren waarom deze stempels ook op de 
eerste serie voorkomen, zij het beperkt. De 
stempels komen meestal voor op de tweede 
serie uit 1879 (afb. 7-13) voor zowel de nati-
onale uitgave als die voor de provincies maar 
op een uitzondering na (afb. 14) niet meer op 
de derde serie van 1890. De ‘Fixed Fee’-zegels 
van 1890 zijn niet bekend met deze hands-
tempels.
Er zijn ook handstempels gevonden op de 
zegels van 1879 met overdruk ten behoeve van 
rekeningen.
Deze uitgiften zijn van 1888 met blauwe 
overdruk en 1890 met zwarte overdruk. Later 
hierover meer.
Van de handstempels komt type III volgens 
mij het meeste voor en niet veel minder type 
IV. Beide typen zijn tot dusver alleen bekend 
op de proportionele zegels van serie 1875 en 
1879 waarbij type IV bij mij bekend is op een 
rekeningzegel van serie 1888. De stempels van 
type III zijn vaak van goede kwaliteit. Die van 
type IV echter zijn vaak vlekkerig en kunnen 
ook door het afweken zijn vervaagd.
Een stuk zeldzamer zijn de stempels van wat 
ik nu type X heb genoemd: Lassithi. Tot dusver 

Afb. 6: voorstelling van de etnische verdeling op het eiland in 1861. (Bron: Ethnographie de la Turquie d’Europe par G.Lejean, 
Gotha: Justus Perthes)

 IIIResmo IVHanya IXKandiye X Laşit

Afb S7 10: District
stempels gevonden op 
Ottomaanse belasting
zegels; Naast zwart en 
blauw komt alleen No IV 
ook in paars voor.

Afb. 710: Districtstempels op 2 Para advertentiezegel en Proportionele belasting; serie 1879

Afb. 1114: Proportionele belastingzegels voor de provincie serie 1879 met type I , III en IV. En serie 1890 met type IX voor Candia.

Afb. 15: Pakketkaart van Brindisi naar Candia.Laat gebruik van 10 Para serie 1879met deel van stempeltype IX 
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heb ik een enkel document en zegels gezien 
met dit stempeltype op de proportionele be-
lastingzegels van 1879. Ze zijn redelijk zuiver 
aangebracht en zijn te herkennen aan het 
‘vorkje met 2 tanden’ links op het stempel.
Het stempel van Candia dat ik nu type IX heb 
genoemd is een verhaal apart. In het boek 
van de Bank van Kreta (Feenstra & Papaioan-
nou) uit 1996 staat op blz. 25 een voorbeeld 
in donkergrijs op een proportionele zegel van 
1 piaster van serie 1890. Tot nu toe heb ik 
1  ander document met deze zegel gezien en 
nog geen losse zegels van die serie. Dit jaar 
kwam ik er bij toeval achter dat een versie in 
blauw ook op serie 1879 is gebruikt. Tot nu toe 
heb ik er maar enkele gevonden van 1 piaster 
van serie 1879. Het probleem van deze stem-
pels is de slechte kwaliteit waarin ze opduiken, 
gecombineerd met het feit dat ze vaak half op 
de ene zegel en half op een andere zegel zijn 
gestempeld. Een enkel bewijs heb ik gevon-
den op een Italiaanse pakketkaart uit 1890 
van Brindisi naar Candia waarbij naast een 
laat gebruik van een proportionele zegel van 
10 para van serie 1879 in combinatie met een 
zeldzaam Lloyds stempel van Candia wordt 
afgebeeld. (afb. 15, s11)

De proportionele serie lijkt, afgezien van een 
andere Tughra, op de serie van 1875.
De variatie is echter een stuk groter. De tan-
ding 11 ½ en 13 ½ komt hier ook voor.
Verder komt de serie zowel zonder als met 
watermerk voor.
Het watermerk: ‘varaka pulu’ (= gezegeld 
papier) is op de achterkant in de lengterich-
ting van de zegel in spiegelzijde te zien in de 
volgende posities: (afb. w1-4) 
De watermerk posities 1 en 3 heb ik bij de 
serie van 1879 gevonden.
De serie 1879 voor de provincie heeft geen 
watermerk maar heeft in beide tandingen.
De serie 1890 voor proportionele belastingen 
kent beide tandingen (11 ½ = zeldzaam) 
Daarnaast komt de serie met en zonder water-
merk voor; met watermerk in 4 posities.
Voor de Fixed Fee-zegels van 1890 geldt 
hetzelfde als de proportionele zegels van 1890 
met het verschil dat deze zegels veel minder 
worden gevonden.
[Wordt vervolgd]

W 14: Omlaaglinks; omlaagrechts; omhooglinks; 
omhoogrechts. Het tweede en vierde watermerk 
zijn gespiegelde versies van wat normaal voorkomt.

afb. S11: 
ovaal hand
stempel  
Lloyd Candia.

n de Americahal te Apeldoorn 
wordt de Postzegelshow Postex 
2015 gehouden. Een filatelistisch 
evenement dat u niet mag mis-

sen. Er zijn prachtige postzegelcollecties 
te zien en ongeveer 50 postzegelhandela-
ren zijn aanwezig met een verkoopstand. 
PostNL is er met een stand, waar recent 
uitgegeven postzegels gekocht kunnen 
worden. Ook de postadministraties van 
Liechtenstein en Duitsland zijn aanwezig 
met recente uitgiften. Diverse gespeci-
aliseerde verenigingen en organisaties 
zijn aanwezig met een promotiestand, 
zoals de KNBF en maandblad Filatelie. 
Ook is er ruim aandacht voor  de jeugdige 
verzamelaars.
De Nederlandse Vereniging van Postze-
gelverzamelaars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) viert haar 45-jarig 
jubileum met een bijzondere tentoon-
stelling, waarbij ook collecties van een 
aantal buitenlandse verzamelaars zijn te 
bezichtigen. 
De vereniging De Vliegende Hollander, 
viert de 54e Dag van de Aerophilatelie, 
waarbij enkele mooie collecties worden 
tentoongesteld
Een grote collectie falsificaten wordt door 
de Rotterdamse Philatelistenvereniging  
tentoongesteld.
Met vragen over stempels en afstempe-
lingen, alsmede postzegelboekjes kunt u 
op zaterdagmiddag bij enkele specialisten 
terecht.
Iedere bezoeker krijgt een unieke gratis 
postzegel. Elke 100e bezoeker ontvangt 
een NVPH cadeaubon van € 50,00, die 
op de Postex besteed kan worden bij een 
handelaar die is aangesloten bij de NVPH. 
Er is gratis wifi beschikbaar.
De Dag van de Postzegel wordt gevierd 
met een bijzondere envelop met speciaal 

stempel, tevens komt er een speciale 
postzegel uit en een prestigeboekje.
De dubbeltjeshoek van de NVPV is aan-
wezig met een groot aantal stockboeken 
met postzegels van de gehele wereld, 
gesorteerd op land en thema. 
U kunt zien hoe op creatieve wijze bescha-
digde postzegels worden verwerkt in 
collages, op kaarten etc.
Op vrijdag, om 15.00 uur worden de Fila-
telie Verenigingsbladprijzen uitgereikt. 

Thema 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden
De Nederlandse Academie voor Filatelie 
laat de postgeschiedenis zien tijdens 
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in 
een grote tentoonstelling. Er zijn ook en-
kele individuele collecties te bewonderen 
in het kader van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden.
Laatste nieuwtjes, uitgebreide informatie 
en plattegrond: www.postex.nl

Americahal
Laan van Erica 50, 7321 BX Apeldoorn

Openingstijden:
Vrijdag 16 oktober 10.00 – 20.00 uur
Zaterdag 17 oktober 10.00 – 17.00 uur
Zondag 18 oktober 10.00 – 16.00 uur
Entree: € 5,00, jeugd t/m 17 jaar gratis
Gratis entree op vrijdag na 17.00 uur
Parkeren: € 4 per dag
Openbaar vervoer: Station Apeldoorn De 
Maten ligt naast de Americahal
Auto: Neem op de A50 afrit 24 Apeldoorn 
Teuge, vervolgens rijdt u richting Apel-
doorn Centrum, na ongeveer 1 kilometer 
bij de stoplichten linksaf, dit is de Laan 
van Erica. Na ongeveer 100 meter aan uw 
rechterhand vindt u de Americahal. Er is 
voldoende parkeergelegenheid.

Postex 2015
I

http://www.postex.nl/
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et einde van de zomer betekent voor 
velen weer de terugkeer naar de 
dagelijkse routine. Ook de filatelie 
ontwaakt langzaam maar zeker weer 

uit haar zomerslaap. Anders dan voorgaande 
jaren wordt het seizoen niet afgetrapt met 
de Hollandfila. Die verhuisde naar juni en 
kwam terecht in de eerste van vele hitte-
golven dit jaar. De Postex in oktober schuift 
daarmee door als eerste grote filateliebeurs 
van het seizoen. Voordat het zover is, is er 
voor de verzamelaar al genoeg te beleven op 
de verschillende veilingen. De Hollandse en 
Sheraton & Peel openden eind augustus het 
veilingseizoen, in september gevolgd door 
Corinphila, Leopardi en de MPO.

MPO
Het is diezelfde MPO, de Munten- en Post-
zegel Organisatie uit IJsselstein, die ons begin 
augustus verrastte met het nieuws dat het 
een samenwerkingsverband is aangegaan met 
het gerenommeerde Amerikaanse Heritage 
Auctions. “Al ruim anderhalf jaar geleden 
begonnen de gesprekken met Heritage. Ze 
waren op zoek naar een betrouwbare partner 
in Europa waar bovendien een grote hoeveel-
heid vakkennis aanwezig moest zijn. Uitein-
delijk bleek MPO aan alle eisen te voldoen. 
Ook was er duidelijk een klik wat betreft 
de visie op ondernemen,” zo vertelt Jacco 
Scheper, managing director van de MPO, die 
zijn functie zal blijven voortzetten. “Voor MPO 
zal er in Nederland in eerste instantie weinig 
veranderen. We blijven zelfstandig opereren. 
Daarnaast bestaat er voor Nederlandse en 
andere Europese verzamelaars nu ook de mo-
gelijkheid om via het Europese hoofdkantoor 
in IJsselstein verzamelartikelen in te zenden 
voor Heritage veilingen in de USA of Hong 
Kong. Heritage richt zich daar voornamelijk 
op het topsegment, exclusieve munten, pen-
ningen, bankbiljetten, horloges, sieraden en 
schilderijen in de prijscategorie vanaf enkele 
duizenden euro’s per stuk. Heritage behaalt 
voor deze exclusieve stukken consequent 
topresultaten en wil daarmee nadrukkelijk 
de concurrentie aangaan met veilingen als 
Christies en Sotheby’s.” 
Scheper ziet voordelen voor zowel koper 
als aanbieder: “Aanbieders kunnen gebruik 
maken van veilingen in diverse continenten en 
via Heritage kan een klantengroep van bijna 
een miljoen bieders/leden bereikt worden.” 
Het Amstelveense Wiggers De Vries, dat 
onder de nieuwe naam Corinphila enige jaren 
geleden een samenwerkingsverband aanging 
met veilinghuizen in onder andere Duitsland, 
Zwitserland en Hong Kong, beperkt zich net 
als haar partners uitsluitend tot filatelie. Bij 

MPO (denk daarbij aan de recente veiling van 
de collectie Olympiade 1928) en bij Heri-
tage zijn postzegels niet het belangrijkste 
werkterrein, maar is dat numismatiek. “Op 
het gebied van postzegels is Heritage veel 
minder bekend. Heritage verkoopt alleen zeer 
exclusieve zegels of collecties via ‘private 
treaty’. MPO blijft qua filatelie zijn eigen beleid 
uitstippelen en dat houdt in dat we voorlopig 
met een ongewijzigd team dezelfde veilingen 
blijven organiseren zoals men dat van ons 
gewend was.”

Dat betekent niet dat Scheper de postzegel-
markt met vertrouwen tegemoet ziet: “De ont-
wikkelingen in de filatelie zijn niet rooskleurig. 
De klassieke winkels hebben het moeilijk of 
sluiten de deuren. Alleen winkeliers die met 
hun tijd meegaan, voorraad blijven verversen 
en ook op internet en/of beurzen actief zijn, 
kunnen overleven. Op het internet is intussen 
een nieuwe groep handelaren actief gewor-
den. Hoe graag ik ook de conclusie zou willen 
trekken dat de markt alleen verschuift en niet 
verslechtert, de praktijk is helaas anders. De 
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gewone ‘huis-tuin-en-keuken collectie’ is de 
afgelopen jaren behoorlijk gekelderd. Een 
lichtpuntje is dat het op de veiling nog steeds 
gezellig druk is en dat gespecialiseerde 
collecties, topzegels en zeldzaamheden 
onverminderd goed scoren.” 

Sheraton & Peel
Zondag 30 augustus jongstleden organi-
seerde veilinghouder René Hillesum de 
53e Sheraton & Peel veiling in Zwijndrecht, 
zijn eerste veiling in 2015. Zoals gewoonlijk 
veel poststukken en een opvallend ruim 
aanbod postwaardestukken van maar liefst 
ruim 200 kavels. Hoogtepunt van de vei-
ling (en ook op de voorkant van catalogus 
prijkend) is een prentbriefkaart uit 1905 van 
Rucphen naar Sprundel (kavel 5864, afb. 1) 
met kurkstempel van Sint Willebrord. Het 
grootrondstempel was een noodstempel dat 
na de opening van het hulppostkantoor van 
Sint Willebrord op zondag 16 juli 1905 een 
paar dagen werd gebruikt omdat het officiële 
grootrondstempel nog niet was gearriveerd. 
Dit stempel was door kapelaan Bastiaan-
sen vervaardigd. Er zijn stempelafdrukken 
bekend van 17, 19 en 20 juli. Hiervoor werd 
hetzelfde kurkstempel gebruikt, waarbij de 
cijfers van de dag werden hersneden. Pas op 
20 juli werd het nieuwe grootrondstempel uit 
Den Haag verzonden, zodat dit uiterlijk 22 juli 
is aangekomen in Sint Willebrord. Afstem-
pelingen met dit noodstempel zijn uiterst 
zeldzaam. Het tijdens de veiling aangeboden 
stempel is het enig bekende dat gebruikt is 
als aankomststempel. De prentbriefkaart 
leverde uiteindelijk ruim 1800 euro (exclu-
sief opgeld) op, bij een inzet van 700 euro. 
Tijdens de veiling meldde zich een aspirant-
bieder die nog een exemplaar in bezit heeft 
dat tot op heden niet bekend was. 
Opvallend bij de Sheraton & Peel veiling is 
overigens ook het mooie aanbod zegels. Niet 
alleen een thema als stempels dat nog enigs-
zins tegen de posthistorie aanschurkt. Er 
komen grote landencollecties Nederland en 
Frankrijk onder de hamer, alsmede gespeci-
aliseerde verzamelingen zoals een uitge-
breide plaatreconstructie “1864” van bijna 
600 zegels die voor 1100 euro van eigenaar 
verwisselt. Uitschieters zijn twee collecties 
Verenigde Staten (kavels 5261 en 5263, 
afb. 2+3) die, ingezet op 250 en 100 euro. 
maar liefst 1.312,50 respectievelijk 599,50 
opleveren (wederom exclusief opgeld). 
Het zijn echter niet alleen de grote kavels 
die in Zwijndrecht de aandacht trekken. Een 
collectie bandjes ‘Lebeau’ met voorontwaar-
ding (kavel 6502, afb. 4) en een inzet van 
20 euro brengt uiteindelijk 121 euro op. Het is 
maar een van de vele voorbeelden dat er voor 
kleinere gespecialiseerde collecties altijd een 
markt is. Waarmee de woorden van Jacco 
Scheper van MPO nog maar eens bewaarheid 
worden. 

en archipel binnen een archipel. Zo 
zijn de Karimondjawa-eilanden op te 
vatten. Een groep van 26 eilandjes, 
ongeveer 75 kilometer ten noorden 

van Semarang in de Javazee gelegen. In de 
eerste helft van de negentiende eeuw werd de 
eilandengroep ook wel de Crimon Java Archipel 
genoemd. Volgens oude bronnen komt de naam 
van het Arabische chari en het Javaanse moen, 
dat zoveel betekent als ‘stille, verlaten plaats’. 
Misschien juist daarom van oudsher een geliefd 
toevluchtsoord voor zeerovers. Het waren onbe-
duidende eilandjes, waarvan alleen het grootste 
permanent bewoond werd. Daar, op de zuidpunt 
van dat eiland, bevond zich namelijk een klein 
plaatsje dat bevolkt werd door hoofdzakelijk 
Javanen, een paar Chinese handelaren en één 
Europeaan: de posthouder. Dat had niets te 
maken met de postdienst, maar deze titel stond 
voor een bestuursambtenaar, die in een afgele-
gen streek (zoals de Karimondjawa-eilanden) 
het wettig gezag van de regering vertegenwoor-
digde. 
Op 1 juli 1903 kreeg de posthouder een heus 
hulppostkantoor tot zijn beschikking. Daarvoor 
moest hij wel een kamer van zijn werkkantoor 
afstaan. We kunnen aannemen dat er een 
postcommies was aangesteld die de gewichtige 
taak had zo af en toe een poststuk verzendklaar 
te maken, of in ontvangst te nemen. Kari-
mondjawa was zo weinig betekenend, dat deze 
eilandengroep niet eens was opgenomen in de 
wijdvertakte vaarroutes van de KPM (Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij).
Zouden er behalve de posthouder nog andere 
bewoners gebruik hebben gemaakt van het 
hulppostkantoor? Toch heeft het hulppostkan-
toor het nog bijna drie decennia volgehouden. 
Op 11 juni 1931 werden de boeken definitief 
gesloten als gevolg van de ‘economische inzin-
king’ waaronder ook Indië zwaar gebukt ging. 
Veel post is er overigens nooit verzonden of 
ontvangen, maar een hoogst enkele keer stuiten 
we op een bewaard gebleven poststuk.

De afgebeelde envelop is aangetekend verzon-
den naar P.B. van Reenen, gezagvoerder van de 
Gouvernements Stoomer ‘Cycloop’, die blijkbaar 
in de haven van Tandjong Priok lag aangemeerd. 
De achterzijde van dit postwaardestuk van 
20 cent (10 cent brieftarief voor brieven tot 
20 gram plus 10 cent aantekenrecht) geeft meer 
informatie prijs: de afzender is S.G. Ginsel en 
dankzij Google weten we dat hij de posthouder 
van Karimondjawa was. Via Japara 23-5-1910 
(onder dit postkantoor ressorteerde Karimon-
djawa toen) en Semarang 24-5-1910 is het post-
stuk naar de bestemming verstuurd. De Cycloop 
was door de Gouvernements Marine in de vaart 
gebracht als opiumjager. Zou dit stoomschip 
Karimondjawa hebben aangedaan, op zoek naar 
illegale Chinese opiumsmokkelaars?
De geschiedenis van deze eilanden is boeiend. 
Het is nota bene een Pruisische landjonker die 
de eilandengroep bijna letterlijk op de kaart 
heeft gezet. Carel Rudolph von Michalofski 
(1792-1854) is van 1818 tot 1838 de eerste post-
houder geweest. Samen met zijn vrouw Joanna 
Theodora, kind van een Timorese slavin en een 
onbekend gebleven Europese vader, hebben ze 
gestreden tegen de zeerovers en de eilanden 
in cultuur gebracht, samen met locale vissers 
en honderden gestraften, die tijdelijk verban-
nen werden naar Karimondjawa. En nadat 
posthouder Von Michalofski  daar was vertrok-
ken? Zijn opvolgers hadden het maar moeilijk: 
‘Slangen worden er niet gevonden, hoewel de 
visschers dit uitstrooijen, naar het schijnt om 
den Posthouders te beletten hunne woning te 
verlaten, ten einde zoodoende ongestraft jagt 
en strandroof uit te oefenen.’

Peter Storm van Leeuwen
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e positieve reacties die daarop 
volgden, stimuleerden mij om me 
serieus aan dat onderwerp te gaan 
wijden. Dit sloot ook naadloos aan 

bij de kort ervoor genomen beslissing van 
de Studiegroep ZWP om zich meer te gaan be-
zighouden met de postgeschiedenis van onze 
rijksdelen in ‘De West’. Uit zelfbescherming 
besloot ik me te beperken tot de opvallende, 
soms buitenissige rubberen stempels van na 
1970, omdat daarover nog nauwelijks iets op 
papier staat. 
Dat ik voor dit artikel voor Aruba heb gekozen 
en niet voor de Antillen als geheel of een van 
de andere eilanden (Curaçao of St. Maarten 
lenen er zich ook uitstekend voor) komt, 
omdat ik over dat gebiedsdeel recentelijk een 
inventariserend overzicht heb samengesteld. 
In elk geval past Aruba, met zijn Status Aparte, 
ca. 110.000 inwoners en een oppervlak van 
190 km2 perfect in het thema ‘Filatelie van 
kleine landen’. 

Vroege rubberstempels
Het gebruik van rubber handstempels in de 
Nederlandse Antillen begint al in de vroege 
vijftiger jaren van de vorige eeuw. In hun 
standaardwerk A Postal History of Curaçao 
delen Julsen en Benders de tot begin jaren 
’70 geproduceerde rubberstempels vooral 
in op basis van de vorm van het ‘ornament’ 
(een sierelement boven in het stempel) in een 
aantal typen in: Early type, Maltese cross type, 
Rosette type, Miscellaneous sub-types en Sans 
ornament, Single-circle types. Bijna al deze 

D

Rubberen hand
stempels van Aruba

(sub)modellen komen ook op Aruba (Oranje-
stad en/of Sint Nicolaas/San Nicolas) voor. 
Vooral de laatste groep, waarin het ornament 
in de nok van de cirkel ontbreekt, is weer in 
vele subgroepen onderverdeeld, afhankelijk 
van de positie van de plaatsnaam/eilandnaam 
en het gebruik van een enkele of dubbele ring. 
Enkele voorbeelden van deze vroege rubber-
stempels zijn in afb. 1a-e weergegeven.
In dit artikel beperk ik mij verder tot de rub-
beren stempels die na het verschijnen (1976) 
van de publicatie van Julsen en Benders zijn 
gebruikt. Er is geen onderscheid gemaakt tus-
sen de periode tot 1986, toen Aruba nog deel 
uitmaakte van de Nederlandse Antillen en 
de periode van Status Aparte, aangezien dit 

aspect voldoende wordt verduidelijkt door de 
datering en de verschillende landsnamen op 
de postzegels van voor en na de verzelfstandi-
ging van Aruba. De plaatsnaam Sint Nicolaas 
komt in de moderne stempels niet meer voor; 
voor zover de plaatsnaam is weergegeven is 
dat na 1975 altijd als San Nicolas. ‘Sint Nico-
laas’ zien we soms nog op doorgebruikte oude 
aantekenstrookjes.

Voorkomen en naamgeving
Hoewel Julsen en Benders de door hen 
beschreven rubberstempels omschrijven als 
‘pakketpoststempels’, die af en toe ook op de 
achterzijde van brieven als doorzendstempel 
voorkomen, is mijn beschrijving bijna geheel 
gebaseerd op stempelafdrukken aangetroffen 
op ‘normale post’ (brieven en briefkaarten/
ansichtkaarten, waaronder ook veel aangete-
kende stukken). 
Wat betreft de classificatie van de ronde 
stempels let ik niet zozeer op de ornamenten 
-die in de nieuwe modellen veel schaarser en 
soberder zijn dan in de vroege typen- maar 
op het aantal cirkelringen, alsook op de 
weergave van de datum en de stempelnum-
mers. Ik maak daarbij onderscheid tussen 
enkelringstempels, dubbelringstempels en 
tweeringstempels. Een enkelringstempel heeft 
slechts één (buiten)ring, een tweeringstempel 
heeft twee cirkels, die op enige mm afstand 
van elkaar liggen, de binnen- en buitencirkel, 
en waartussen zich karakters (letters, cijfers, 
sterren) kunnen bevinden. Een dubbel-
ringstempel heeft ook twee ringen, maar zo 
dicht bij elkaar, dat daartussen geen ruimte 
voor karakters is. 

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN

Niet geremd door enige voorkennis schreef ik in 
2003 voor het inmiddels al lang ter ziele gegane 
filatelistische tijdschrift ‘Mijn Stokpaardje’ een 
luchtig artikeltje over de rijkdom aan stempels 
in de Nederlandse Antillen en Aruba. 
door Bert van Marrewijk

waarin een klein land groot kan zijn
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Studiegroep ZWP
De Studiegroep ZWP werd in 1968 
opgericht onder de naam ZuidWest 
Pacific. In de eerste jaren van haar 
bestaan lag de nadruk op de postge
schiedenis van Nederlands Nieuw
Guinea en Australazië. Twintig jaar 
later werd besloten de Indische 
archipel in zijn geheel op te nemen en nog weer 
later vonden de Antillen en Suriname even
eens onderdak. Inmiddels is ZWP uitgegroeid 
tot een bloeiende vereniging van 125 leden in 
binnen en buitenland, die zich wijden aan de 
postale geschiedenis van ‘Tropisch Nederland 
en Australazië’.
Jaarlijks zijn er vier reguliere bijeenkom
sten met veiling. Daarnaast houden we in de 
maand november een clubtentoonstelling. De 
studiegroep geeft een eigen Mededelingenblad 

uit, dat minimaal twee keer per jaar 
op A4formaat en geheel in kleur 
verschijnt in een omvang van 6080 
pagina’s en artikelen bevat over alle 
interessegebieden van onze leden. 
Ook verschijnen regelmatig losse 
bijlagen en boeken. Het lidmaatschap 
bedraagt € 25, per jaar.

Belangrijke aandachtsgebieden: Nederlands
Indië • Nederlands NieuwGuinea incl. 
UNTEA, Irian Barat, Irian Jaya en Papua • 
 Indonesië • PapoeaNieuwGuinea • Austra
lië • Nederlandse Antillen incl. Aruba, Cura
çao, St. Maarten en BESeilanden • Suriname
Voor nadere informatie over en de activiteiten 
van Studiegroep ZWP kunt u zich wenden tot 
de secretaris: J.A. Dijkstra, Dolderstraat 74
6706 JG Wageningen j.dijkstra50@chello.nl 
website: www.studiegroep-zwp.nl

lange namen afgekort tot drie letters zonder 
punt aan het einde; jaar soms ontbrekend; taal 
Engels. Vb. OCT 5 1974; MAY 17 1975 (afb. 2).
75: Volgorde dag, maand, jaar. Maand als in 
1974; taal Nederlands. Vb. -8 MRT 1975; 12 NOV 
1976 (afb. 3).
78: Volgorde als in 1975, maar korte maanden 
(tot 5 letters) volledig vermeld en punt na afkor-
ting. Vb. 3 MAART 1978; 19 OKT. 1979 (afb. 4-5).
De meeste stempels zijn afgedrukt in grijs-
tinten, maar van enkele stempels komen 

ook zwarte, rode of blauwe afdrukken voor 
(afb. 6-7).
In de jaren negentig komt een nieuw stempelmo-
del in gebruik met een dubbele buitenring en een 
enkele binnenring, een dubbeltweeringstempel. 
Dit stempel heeft een diameter van ca. 40 mm 
(door de flexibiliteit van rubber kan de door-
snede enigszins variëren) en heeft de datum 
tussen twee datumbalken met volgorde dag, 
maand, jaar. Tussen de dubbele buitenring en de 
binnenring zijn boven de landsnaam en onder 

Rondstempels
Anders dan op andere eilanden van de Ne-
derlandse Antillen (met name St. Maarten en 
Curaçao) waar ook veel blokvormige stempels 
verschenen, hebben de tussen medio 1970 en 
2010 op Aruba gebruikte rubberen handstem-
pels overwegend een ronde vorm. De hier gege-
ven beschrijving van de afzonderlijke stempel-
modellen is zeer summier gehouden. Voor een 
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen 
naar de in de bronvermelding opgenomen 
nummers van het ZWP Mededelingenblad.

Vanaf midden jaren ’70 kwam een klein for-
maat (Ø 32 mm) dubbelringstempel in gebruik 
bestaande uit een dikke buitencirkel en een 
dunne binnencirkel. In de cirkel bevinden zich 
van boven naar beneden de (ei)landsnaam, de 
datumgegevens en het stempelnummer. Het 
stempelnummer vermeldt naast een volgnum-
mer ook het jaartal van ingebruikneming. Zo 
kunnen we drie stempelreeksen onderschei-
den met de jaartallen (19)74, 75 en 78. Vooral 
de laatste reeks is zeer omvangrijk. Ik heb 
16 verschillende van deze stempels gezien 
met volgnummers tussen 3 en 29. Van de 
beide andere reeksen ken ik alleen stempel-
nummers 1-74, 2-74 en 6-74 resp. 1-75, 2-75, 
5-75, 7-75 en 8-75.
Tussen de jaarreeksen bestaan kleine verschil-
len in vormgeving. Zo is de datumaanduiding 
in de drie jaren steeds een beetje anders:
74: Volgorde maand, dag, jaar. Maand in letters; 
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het stempelnummer aangebracht, terwijl 
ter weerszijde van het stempelnummer een 
achtpuntige ster te zien is (afb. 8-9). De maand 
is vermeld in letters, waarbij korte namen 
(maart, april, juni) volledig worden weergege-
ven en lange worden afgekort; taal Nederlands. 
Alle stempels zijn in grijstinten afgedrukt; een 
enkele (nr. 22) ook in blauw. Op brieven trof ik 
de volgnummers 21 t/m 29 en 32 aan. Gebruikt 
tussen 1991 en 1998. 
Vanaf midden jaren ’90 duiken ook enkel-
ringstempels van groot formaat (Ø 47 mm) 
op met een datumblok in het midden zoals 
bij onze cilinderbalkstempels. Deze stempels 
hebben een maandaanduiding in Romeinse 

cijfers en een datumweergave in de volgorde 
dag, maand, jaar, uur. De landsnaam staat 
boven in de ring en onderin bevindt zich een 
groot formaat stempelnummers. Geziene 
stempelnummer 101, 102, 112, 115, 117, 119, 
120, 121, 124. Alle stempelafdrukken zijn grijs. 
Gebruiksperiode 1994-1999 (afb. 10+11a-b).

Nieuwe uitvoering
Rond de eeuwwisseling verschijnt weer een 
nieuwe stempeluitvoering, een enkelringstem-
pel met daarbinnen twee segmenten als bij 
onze openbalkstempels. De doorsnede is 
33 mm. De landsnaam Aruba staat tussen 
de cirkel en het bovensegment. De datum-

aanduiding heeft de volgorde maand, dag, 
jaar. De maand nu weer in letters, afgekort tot 
drie karakters; taal Engels. In de onderrand 
bevinden zich drie vijfpuntige sterren terwijl 
het samengestelde stempelnummer in het 
ondersegment staat. Alle nummers beginnen 
met een P, gevolgd door een cijfer van 1 t/m 4 
en daarna -achter een verbindingsstreepje- een 
volgnummer. De reeks P1 loopt van 1 t/m 12, 
waarvan ik er acht op brieven heb aangetroffen 
(afb. 12). P2 gaat van 1 tot 8 (vijf aangetroffen; 
afb. 13). Van P3 en P4 heb ik pas twee stem-
pelnummers gezien: P3-1 en P3-2 resp. P4-2 en 
P4-3 (afb. 14). 
[Wordt vervolgd]
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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

Is het verzamelen van postzegels nog iets voor de 21ste eeuw? Wij vin-
den van wel en jullie ook. Het is gezellig om met elkaar postzegels te 

ruilen. Je leert veel van postzegels en het sorteren van je verzameling 
is leuk om te doen. In Luxemburg is het 125 jaar geleden dat postzegel 
verzamelaars zich organiseerden. Ze richtten postzegelclubs op en 
bedachten activiteiten om samen de hobby te beoefenen. Om te laten 
zien dat het verzamelen van postzegels nog steeds van deze tijd is, gaf 
de Luxemburgse postdienst een zegel uit die dat duidelijk maakt. 

Postzegels verzamelen? Ja, leuk!
 

POSTHOORNde OKT.
2015
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Adreswijzigingen
Een vriende-
lijk  verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. Alle 
adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, 
etc. graag door -
geven aan de leden -
admi nistratie van 
De Posthoorn
Aria Sprangers,
Provincialeweg  
Noord 128,  
4286 EE Almkerk,
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post-
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

N iet alleen mensen houden 
ervan om lekker in de zon 

te liggen. Ook dieren vinden 
het prettig om lekker van de 
zon te genieten. De zand-
hagedis bijvoorbeeld mag 
graag op platte stenen of dor 

hout liggen om te zonnen. De 
postdienst van Liechtenstein 
gaf een zegel uit met zo’n 
zandhagedis, omdat het dier 
er veel voorkomt. Je kunt 
deze hagedissen herkennen 
aan hun groene kleur.

Een zonliefhebber
Circus
festival

B en jij ook zo dol op het 
circus? In Monaco wordt

al bijna veertig jaar een groot 
circusfestival gehouden. Het 

is een van de grootste cir-
cusfestivals ter wereld. Allerlei 

circusartiesten, maar ook 
artiesten met bijzondere acts, 

zoals onze eigen Hans Klok, 
treden daar op. Het festival 

werd in 1974 door de prins van 
Monaco in het leven geroepen. 

Hij vond dat circusartiesten 
niet genoeg waardering kre-

gen en wilde daar verandering 
in brengen. Het succes van 
het festival bewijst dat hij 
daar aardig in geslaagd is, 
maar jammer genoeg gaan 
minder en minder mensen 

naar het circus. Steeds meer 
circussen moeten er daarom 

mee stoppen. 

W e hebben de zomer weer 
achter ons liggen. Het is 

nu volop herfst. De postdienst 
van Cyprus gaf een serie 
zegels uit met plaatjes die 
aan de herfst doen denken, 
zoals een lekkere regenbui 
en vallende bladeren. De 
herfst is niet ieders favoriete 
jaargetijde, maar op de een 

Een lekkere regenbui

H eb je wel eens van de Spelen van de 
Kleine Staten van Europa gehoord? 

Het zijn een soort Olympische Spelen, 
maar dan voor landen met minder dan een 
miljoen inwoners. Bij de echte Olympische 
Spelen vallen hun atleten bijna nooit in 
de prijzen en dat is jammer, ook al is het 
meedoen belangrijker dan het winnen. 

De Spelen van de Kleine Staten van 
Europa worden om het jaar gehouden. De 
landen die meedoen zijn Andorra, Cyprus, 
IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, 
Monaco, Montenegro en San Marino. De 
Spelen werden voor het eerst gehouden 
in 1985. In 2017 vinden ze plaats in San 
Marino.

of andere manier werden we 
toch vrolijk van deze post-
zegels. Wat vind jij?

Spelen van de Kleine Staten van Europa

www.stampkids.nl
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Zoals je hebt gezien kunnen kleine 
landen mooie postzegels hebben. 
Misschien heeft deze Posthoorn 
je op een idee gebracht.  
Kijk eens in je album van welke 
kleine landen jij postzegels hebt.  
Ze zijn zeker de moeite waard.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

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

Heb je wel eens er over gedacht om een land 
te gaan verzamelen? Niet doen! Landen geven 
zoveel postzegels uit, dat al je zakgeld daar 
aan op gaat. Doe maar een thema, veel leuker. 
Maar… mocht je van de eigenwijze soort zijn, 
dan heb ik hier een tip: verzamel een klein land.

hebben. Het landje staat bekend als een luxe 
badplaats met een casino en Formule 1- autora-
cen. Ze hebben ook een eigen voetbalclub. 

Het allerkleinste landje
Vaticaanstad is het allerkleinste onafhankelijke 
staatje ter wereld: 0,44 km2 groot. Het is een 
landje in de stad Rome, en het wordt geregeerd 
door de Paus, die het hoofd van de katholieke 
kerk is. Je hoeft geen paspoort te laten zien als 
je er binnen wilt gaan, maar zoals je ziet geven 

ze wel eigen postzegels uit. En dat is dus wel 
interessant voor ons.

Een hoekpuntje 
Hier is wel het een en ander aan de hand. Gibral-
tar ligt op het uiterste hoekje van Spanje en heeft 
een oppervlakte van 6 km2. Gibraltar is Engels 
grondgebied en hier moet je wèl je paspoort 
laten zien! Natuurlijk wil Spanje dit hoekje graag 
hebben, maar de Engelsen staan het niet af. 
De bewoners willen ook niet bij Spanje horen.

Verzamel jij postzegels met vuur-
torens of ben je geïnteresseerd 

in ze? Dan is de bijeenkomst van de  
Nederlandse Vuurtoren Vereniging 
misschien iets voor je. Ze organi-

seert op zaterdag 14 november 
2015  voor de derde maal een regio 
bijeenkomst in IJmuiden in het Zee- 
en Havenmuseum Havenkade 55. 
De bijeenkomst begint om 10.30 uur 
en duurt tot 13.30. De toegang is 
gratis voor iedereen die interesse 
heeft  in vuurtorens. Het maakt niet 
uit wat je interessant vindt aan deze 
bijzondere bouwwerken je bent van 
harte welkom. Voor meer informatie 
kun je terecht bij Jaap Termes: per 
email   jaaptermes@kpnplanet.nl of 
telefonisch 0251-232054.                                                                             

Bijeenkomst 
Nederlandse 
Vuurtoren 
Vereniging 

Dwergstaatje
Monaco, dit noem je een dwergstaatje, zo klein. 
De oppervlakte is bijna 2 km2 (Nederland is 
41.543 km2). Het wordt geregeerd door een 
prins en een prinses die inmiddels een tweeling 

De RMS Lusitania was korte tijd het 
grootste en snelste passagiersschip 
ter wereld. Het was in de tijd dat 
het nog heel gewoon was dat je per 
boot van Amerika naar Europa ging 
en andersom. De Lusitania staat 
helaas in de geschiedenisboeken om 
iets heel anders. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd het namelijk 
getorpedeerd door een Duitse on-
derzeeër. Dat gebeurde zonder enige 
aanleiding en waarschuwing. Van de 
1962 opvarenden kwamen er 1198 
om het leven. De neutrale Verenigde 
Staten reageerden woedend, want 
er kwamen 128 Amerikanen om het 
leven. Duitsland wilde niet in oorlog 

met de VS komen en beloofde geen 
passagiersschepen meer aan te 
vallen. De stemming in de VS bleef 
anti-Duits. Toen in 1917 de Duitsers 
weer terugkwamen op hun belofte, 
was voor de VS de maat vol. Dankzij 
de komst van Amerikaanse soldaten 
naar Europa kon in 1918 de oorlog 
worden beëindigd. Zo was het tor-
pederen van de Lusitania toch een 
beetje een geluk bij een ongeluk.

Ongeluksschip

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
mailto:jaaptermes@kpnplanet.nl
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Een stel Engelse eilanden 
Voor de kust van Noord-Amerika liggen een aan-
tal eilanden die bij elkaar de Bermuda-eilanden 
genoemd worden. Ze horen bij het Verenigd 
Koninkrijk en ze zijn 53km2 groot.
We kennen ze vooral door de “Bermudadriehoek”. 
Dat is een stuk zee tussen Miami, Bermuda en 
Puerto Rico (ook een eiland). Dit gebied werd be-
kend doordat er op mysterieuze wijze vliegtuigen 
en schepen verdwenen.

De oudste republiek ter wereld 
San Marino (61km2 ) ligt ook in Italië, en is in 301 
gesticht door een monnik en een steenhouwer. 
Het wordt nu geregeerd door twee regenten en 
het kabinet (ministers). Het is een welvarend 
landje, er is bijna geen werkloosheid en er komen 
jaarlijks veel toeristen.

De vrije stad Danzig 
Deze stad bestaat nog steeds onder de Poolse 
naam Gdánsk. De geschiedenis van deze stad is 
erg rumoerig: in 1793 hoorde het bij het koninkrijk 
Pruisen ( in Duitsland). In 1807 werd het een vrije 
stad, en in 1814 kwam het weer bij Pruisen en in 
1871 bij Duitsland. In 1920 werd het nog een keer 
een vrije stad, maar na de Tweede Wereldoorlog 
ging het weer naar Polen. Wat een geschiedenis!

São Tomé en Principe 
Dit republiekje aan de westkust van Afrika 
bestaat uit een aantal eilanden in de Golf van 
Guinee. Ook heel klein: 964 km2. Het is gesticht 
door de Portugezen in 1470, omdat het een 
goede plek was om een nederzetting te stichten, 
zo halverwege de reis naar India. Pas in 1975 
werd het onafhankelijk van Portugal.

Wist je dat…
Heremietkreeften, ook wel heremietkrabben 
genoemd, zijn eigenaardige beesten. Ze leven 
in de ondiepe gedeeltes van de zeeën en de 
oceanen.
En omdat ze een nogal groot zacht achterlijf 
hebben zijn ze een gewilde prooi voor andere 
roofdieren. Vooral zeemeeuwen zijn hun grootste 
vijanden. Maar daar hebben ze iets op gevonden. 
Ze kruipen met hun achterste in een leeg 
slakkenhuis dat ze meteen als woning houden. 
Als ze groter groeien zoeken ze gewoon een 
groter slakkenhuis, of erger soms, ze rukken een 
soortgenoot uit zijn huisje en nemen dat over.
Eigenaardig volk die heremietkrabben!

Toon Oomens

Een ideetje gekregen?
Sommige landjes geven zelf geen postzegels 
(meer) uit. Maar deze wel, Andorra ligt in de 
 Pyreneeën tussen Spanje en Frankrijk. Het is 
maar 468km2 groot. Een klein land is overzichte-
lijk om te verzamelen, als je dan persé een land 
wil verzamelen. Je hebt het voor het uitkiezen, 
want zoals je ziet zijn er genoeg.

Succes er mee!

 

B ij een verzameling horen 
meer dan alleen postzegels. 

Er kunnen ook allerlei stem-
pels en bijzondere uitgaven bij 
gedaan worden. Dat noemen 
we filatelistische elementen. 

Een tijd geleden kon je je post 
ook nog aanbieden met een 
particuliere organisatie, dan 
kreeg je een postzegel of een 
stempel met “stadspost” er op. 
Waarschijnlijk was het goed-

koper, en misschien ook wel 
sneller. Er zijn nogal wat zegels 
met deze tekst uitgegeven, dus 
wellicht vind je het leuk om ze 
te verzamelen? 

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN
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RONALD BOUSCHER
Professioneel philatelist en commissionair
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië Curaçao en Suriname. 

Op zoek naar bijzondere filatelie? Kom naar onze stand. Hierbij een kleine selectie.

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven, afstempelingen en plaatposities.
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.-Indië, Curaçao en Suriname.
Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen- als in buitenland, bij verkoop van filatelistische collecties en objecten. 

Aanwezig bij Postex 2015, 
Americahal, Laan van Erica,  
Apeldoorn,  16 t/m 18 oktober 2015

Messchaertstraat 12/1077WS  Amsterdam
tel.: 020-6795952/fax: 020-6794780

email: info@bouscher.nl/www.bouscher.nl

Rouwcouvert, correct gefrankeerd met 40 ct (#2, pl.V, pos.2; pos.4; pos.15 en 
pos.17), verstuurd vanuit Hotel Bellevue te Den Haag op 24-08-1860 naar 
Londen, aankomststempel 27-08-1860. €  1.175      

Complete vouwbrief met volledige inhoud, geschreven op 05-06-1814, verstuurd vanuit 
Woerden naar Den Haag, met afstempeling Woerden en P.P. € 475

Nederland postfris:

#33F**
met certificaat

€  775

#20H**
met certificaat

€  285

#22L**
met certificaat

€  425

#40**
met certificaat

€  475

#17A**
met certificaat

€  275

#41**
met certificaat

€  225

#42**
met certificaat

€  625

#68**
met certificaat

€ 1.475

#P7DIV**
met certificaat

€  925

R32**
met 2 certificaten

€ 8.775

#45B**
met certificaat

€  650

#46B**
met certificaat

€  925

#77C**
met certificaat

€  395

#47B**
met certificaat

€ 2.975

#48**
met certificaat

€ 2.275

#1 pl.IV, pos.83**
met 3 certificaten

€ 2.375

#2 pl.VIII pos.74**
met certificaat

€ 2.975

#4**
met certificaat

€ 1.225

#6A**
met certificaat

€ 6.275

nr 16B**
met certificaat

€  925

FI1510 bw hart.indd   2 02-09-15   16:56
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aten we maar eens met NICA TIMOR 
beginnen. Timor is een eiland gele-
gen in de meest oostelijke regio van 
de Indonesische archipel. Het werd in 

1512 door de Portugezen ‘ontdekt’, handelaren 
uit Maleisië bezochten het eiland echter al 
eeuwen daarvoor en gaven het ook zijn naam. 
Timor betekent in het Maleis oost.
In 1653 stichtte de Vereenigde Oostindische 
Compagnie een handelspost op west Timor. 
Na de daaropvolgende guerrillaoorlog met de 
Portugezen werd in 1661 een overeenkomst 
gesloten, waarbij het westelijke gedeelte aan 
de Nederlanders werd toegewezen.

Timor
Timor ligt ongeveer 600 km ten noordwesten 
van Australië. (afb. 1) Dit maakte het tijdens 
de Tweede Wereldoorlog voor de Japanners 
en de Australiërs van strategisch belang, 
omdat het voor Japan als basis kon dienen 
om Australië aan te vallen. Daarom werden er 
in 1941 Australische troepen gestationeerd 
om een eventuele Japanse aanval af te slaan. 
Dat bleek echter tevergeefs. In de nacht van 
19 op 20 februari 1942 vielen de Japanners 
het eiland aan. Na enkele dagen van hevige ge-
vechten werden de Australisch/Nederlandse 
troepen gedwongen zich over te geven, of zich 
in de bergen terug te trekken om later naar 
Australië geëvacueerd te worden. 
De Japanse bezetting duurde ongeveer 3½ jaar. 

Af en toe kom je postzegels van Nederlands-
Indië en Japan tegen met een opdruk NICA 
TIMOR of NICA SOEMBA. Wat is nu eigenlijk 
het verhaal achter deze zegels? 
door Rob van Nieuwkerk

L
De Nica opdrukken

Tijdens deze bezetting werden vooroorlogse 
Nederlands-Indische postzegels van een 
opdruk 本日大 (Dai Nippon = Groot Japan) 
en een anker (het symbool van de Japanse ma-
rine) voorzien. Er zijn ook postzegels gebruikt 
uit de in 1943 uitgegeven definitieve serie voor 
het door de Japanse marine bezette gedeelte 
van Nederlands-Indië en Japanse zegels, die in 
alle bezette gebieden geldig waren. (afb. 2a-c)
De Japanners capituleerden op 15 augus-
tus 1945, de officiële capitulatie van Timor 
vond echter pas op 11 september plaats aan 
boord van de HMAS “Moresby” van de Royal 
Australian Navy. Kort na de ondertekening van 
de capitulatie werden de geallieerden (meest 
Australiërs) aan land gezet. Tien dagen later 
stond Timor onder geallieerd bestuur en werd 
daarna gebruikt als basis voor de bevrijding 
van de omliggende eilanden.

Netherlands Indies Civil Affairs (NICA)
Zo gauw de geallieerden bepaalde gebieden 
hadden bevrijd, werd het bestuur door het 
geallieerd commando geleidelijk overgedragen 
aan de lokale autoriteiten. Daartoe werd een 
overeenkomst over civiele zaken (een zoge-
noemd Civil Affairs Agreement) opgesteld om 
de verantwoordelijkheden af te bakenen. Zo een 
overeenkomst werd in 1944 tussen de VS en de 
Nederlandse regering in ballingschap gesloten.
Om de civiele zaken in bevrijd gebied over 
te nemen stelde de Nederlandse regering 
officieren beschikbaar aan het geallieerd com-
mando. De organisatie die hierdoor ontstond 
stond bekend als de Netherlands Indies Civil 
Affairs, of NICA. De NICA voerde haar eerste 
taak uit in Hollandia, op Nieuw-Guinea, nadat 
deze in 1944 door de Amerikanen was bevrijd.
Nadat de geallieerden op Timor aan land waren 
gezet, zette het onder hen aanwezige NICA-
personeel snel een lokale civiele dienst op. De 
hoogste aanwezige NICA-officier in rang was 
Staff Officer NICA (Sonica), C.C. de Rooy.

De Nica Timor opdruk
De NICA kreeg de opdracht zichzelf zoveel 
mogelijk te financieren. Omdat er portvrijdom 
gold, werd besloten verzendkosten te gaan 
rekenen. Aan het eind van de oorlog waren tij-
dens plunderingen veel postzegels gestolen en 
omdat ook de verbindingen tussen de diverse 
postkantoren slecht waren, werd besloten de 
overgebleven voorraad van een opdruk NICA 
TIMOR te voorzien. Hierdoor werden de gesto-
len postzegels automatisch ongeldig.
De eerste NICA TIMOR opdruk (type NT-1) 

werd door middel van een stempelhouder, waar 
losse rubberen letters in waren gezet, aange-
bracht. De houder bestond uit twee aan elkaar 
bevestigde delen (één voor NICA en één voor 
TIMOR). Bij deze eerste opdruk is NICA korter 
dan TIMOR. Omdat de letters los in de houder 
stonden verschoven ze nogal eens, waardoor 
verschillende subtypes ontstonden. De lengte 
van de opdruk varieert van 11 tot 12½ mm voor 
NICA en van 16½ tot 18 mm voor TIMOR.
De opdrukken werden in violet, zwart, blauw en 
oranje aangebracht op vooroorlogse Neder-
lands-Indische postzegels, met en zonder 
Japanse marine-opdrukken. Ook de 1 En uit de 
eerste Japanse Showa serie, waarop de grote 
Boeddha uit Kamakura staat afgebeeld, werd 
van een opdruk voorzien.
De vroegst bekende afstempeling van een 
postzegel met NICA TIMOR opdruk is van 
19 oktober 1945. Het betreft een 7½ cent dan-
ser met een rood marine-anker en een oranje 
NICA TIMOR opdruk. De zegel is afgestempeld 
met het noodstempel Postkantoor Koepang. 

Los van elkaar
Op een gegeven moment viel de houder uit 
elkaar en werden NICA en TIMOR los van elkaar 
aangebracht. Sommige vellen werden eerst 
van de opdruk NICA en later van TIMOR voor-
zien. Ze komen voor in blauw en oranje. Je kan 
ze herkennen aan de onderlinge positie. 
Hier door ontstonden enkele zegels met NICA 
in oranje en TIMOR in blauw, evenals enkele 
zegels met alleen NICA. 
Nadat de houder opnieuw in elkaar was gezet, 
veranderde de afstand tussen de letters. Hier-
door ontstond een nieuwe opdruk (type NT-2), 
waarbij NICA ongeveer net zo lang (±17 mm) 
is als TIMOR. Deze opdruk komt voor in blauw 
en oranje, ook hier ontstonden verschillende 
types door schuivende letters.
Deze opdruk is op slechts enkele waarden aan-
gebracht en is veel schaarser dan opdruk NT-1. 
De data op gebruikte exemplaren laat zien dat 
de opdruk waarschijnlijk tussen eind november 
en half december 1945 is aangebracht.
Het uit elkaar vallen van de houder was blijk-
baar de reden om een stempel uit hout (type 
NT-3) te vervaardigen. Bij dit stempel hebben 

1. Timor en Soemba

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN

2a. Overdrukt 
10 cent

2b. Marine bezet
ting 15 cent

2c. Japans 1en

Filatelistenvereniging DAI NIPPON
Vereniging van speciaalverzamelaars 
van de postzegels van NederlandsIndië 
onder Japanse bezetting en onder het 
bewind van de Republiek Indonesië 
vóór de soevereiniteitsoverdracht. Deze 
vereniging geeft catalogi en boekwerken 
uit, organiseert bijeenkomsten, veilingen 
en rondzendingen en brengt u wereldwijd 
in contact met specialisten. Voor meer 
informatie kunt U zich wenden tot:
L.B.Vosse, Vinkenbaan 3, 1851 TB Heiloo
secretary@dainippon.nl
www.dainippon.nl
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Later sloot hij zich aan bij de Republikeinen, 
diende in de republikeinse regering en werd 
tenslotte een internationaal gevierd zakenman.

Geldigheid
Vanaf 31 december 1945 werden Nederlands-
Indische postzegels, behalve de American 
Bank Note serie (ABC-serie) ongeldig ver-
klaard door het PTT-hoofkantoor in Bandoeng. 
Omdat de leverantie naar sommige afgelegen 
eilanden beperkt was, zien we begin 1946 nog 
af en toe het gebruik van Japanse bezetting en 
NICA TIMOR zegels.

NICA SOEMBA
Het eiland Soemba werd bevrijd op 24 ok-
tober 1945, nadat de HMAS “Parkes” een 
contingent Australische troepen en NICA 
personeel aan land had gebracht.

De NICA SOEMBA opdruk
Onder de NICA-officieren bevond zich de 
aspirant controleur van Soemba, Mr. Drs. 
N.G.B. Gouka. Hij gaf een lokale graveur 
opdracht om uit buffelhoorn een handstem-
pel met de inscriptie NICA SOEMBA en een 
paardenhoofd te snijden. Er bestaan twee 
bijna identieke handstempels. Een voor elk 
van de twee hulppostkantoren, Waingapoe en 
Waikaboebak.

Literatuur
NICA TIMOR, NICA SOEMBA, Medan porten 
door G.J. Bessels, 2004.
The Postal History of the Lesser Sunda Islands, 
Moluccas and New Guinea during the Japanese 
Occupation and Immediate Aftermath 1942-
1946, door J.R. van  Nieuwkerk, 2008.

Met dank aan Jan J. Arts, Giel J. Bessels, Leo 
B. Vosse en het Museum voor Communicatie.

NICA en TIMOR een lengte van respectievelijk 
17½ en 18 mm. De opdruk komt alleen voor 
in violet en is half december 1945 door onder 
andere de Chief Officer NICA (Conica) en voor-
malig Resident van Timor, C.W. Schuller, ver-
vaardigd. Er werd alvast een voorraad gemaakt 
voor het geval postzegels uitverkocht dreigden 
te raken. Omdat ze achteraf niet nodig waren 
komen ze uitsluitend ongebruikt voor.

Gebruik en distributie
Echt gebruikte NICA TIMOR zegels zijn vrij 
schaars. Ze zijn alleen bekend van Koepang, 
de hoofdstad van het Nederlandse gedeelte 
van Timor. Ze zijn afgestempeld met het nood-
stempel Postkantoor Koepang. 
Ondanks dat de nabij gelegen eilanden Roti 
en Alor vanaf begin november 1945 onder 
het bestuur van de NICA vielen zijn daar geen 
NICA-zegels gebruikt. Er zijn een aantal NICA 
TIMOR zegels bekend die op verzoek in Bima 
op Soembawa zijn afgestempeld. Deze zijn 
door filatelisten onder de bevrijdingstroepen 
uit Timor meegenomen. 
De afgebeelde brief werd vanuit Koepang 
verstuurd naar Batavia op 14 december 1945. 
Gefrankeerd met twee 10 cent zegels, voorzien 
van een violette NICA TIMOR opdruk.
De geadresseerde is 1e luitenant J. Tahija, die 
als sergeant Julius Tahija in 1942 Saumlaki 
op de Tanimbar eilanden tegen de Japanners 
verdedigde. Na ontsnapt te zijn naar Australië, 
trad hij toe tot de Netherlands Forces Intelli-
gence Service (zie de notitie NEFIS op de brief). 

NICA korter dan TIMOR

NICA TIMOR type 1

NICA TIMOR type 2

NICA TIMOR type 3

NICA net zo lang als TIMOR

Houten opdruk NICA TIMOR 10 cent Indië Japan 2 sen Japan 50 sen Japan 1 En

Blauw Oranje/Marine Japan 3 sen

Violet Zwart Blauw
Oranje

NICA en TIMOR 
los aangebracht

NICA oranje
TIMOR blauw

NICA enkel

NT1 blauw, 
Koepang,  

10 JAN. 1946

NT1 violet 
Koepang, 
14/11 1945

Brief gefrankeerd met NICA TIMOR zegels verzonden vanuit Koepang naar Batavia op 14/12 1945.

NICA SOEMBA opdruk
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aarvoor waren er incidentele 
vluchten uitgevoerd door de SCADTA 
tussen Willemstad en Venezuela. De 
KLM, met name Plesman, had reeds 

lange tijd het plan om naast de vluchten op 
Batavia ook naar de Nederlandse gebieden in 
West-Indië te gaan vliegen. De toen beschikba-
re KLM-vliegtuigen konden echter de afstand 
over de Atlantische Oceaan niet overbruggen. 

Op 21 juni 1929 werd de route van de PANAM uit Miami met de 
aanduiding ‘US Foreign Contract Air Mail Route No 5’ (FAM 5) verlengd 
van Cristobal (Panama) naar Willemstad. Deze vlucht werd uitgevoerd 
door Frank E. Ormsbee met de Sikorsky S-38-B NC 9776 en betekende 
het begin van het reguliere luchtpostvervoer van en naar Willemstad.1 

door Wim van der Helm

D

Luchtpost van/naar 
Willemstad (Curaçao)

Snip
In december 1934 lukte het de KLM voor de 
eerste (en enige) keer voor WO II om met de 
Fokker F.XVIII PH-AIS “Snip” de overtocht 
naar Willemstad te maken. Dit toestel was 
voor deze vlucht speciaal voorzien van extra 
brandstoftanks en heeft daarnaast bijna 
25.000 poststukken mee kunnen nemen. Deze 
‘SNIP-stukken’ zijn nog gemakkelijk te vinden.

De Snip was het eerste toestel van het West-
Indisch Bedrijf van de KLM en heeft vele jaren 
dienst gedaan. De KLM heeft een korte tijd een 
voorganger gehad en wel de ‘Caraïbische Vlieg-
dienst Compagnie’ (CVC) die in augustus 1934 
begonnen was met de luchtlijn Willemstad-
Oranjestad. Alleen de zegel van 20 cent type 
Mercurius met opdruk 10 ct is de herinnering 
aan het bestaan van deze maatschappij. 

Oranjestad
De eerste geregelde dienst van de KLM begon 
op 19 januari 1935 tussen Willemstad en 
Oranjestad. Deze dienst werd 2x per week 
 gevlogen. Op Aruba moest op het strand 
worden geland door het ontbreken van een 
‘normaal’ vliegveld. De firma Curiel & Sons 
kunt u vaak tegenkomen omdat zij veel 
luchtpoststukken heeft verzorgd ten behoeve 
van verzamelaars waarmee de geschiedenis 

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN

Links: Afb. 1. Speciale enveloppe voor de eerste officiële KLMvlucht met de ‘SNIP’ op de 
terugvlucht naar Willemstad. Port 6 cent en luchtrecht 10 cent. Vertrekstempel Aruba 19.1.35 
en aankomststempel Curaçao 19.1.35. (Dit is geheel in stijl met de tekst op de enveloppe!)

Afb. 2. Luchtpostenveloppe verzonden uit Willemstad op 11.8.38 naar New York met de eerste 
KLM lijnvlucht van Willemstad naar Miami. Port 10 cent + luchtrecht 20 cent. Van Miami naar New 
York vervoerd met Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Speciaal violet stempel van deze vlucht.

Afb. 3. Gewone enveloppe uit Bethlehem Pa verzonden op 25 juli 1938 naar 
Willemstad en geadresseerd aan een Amerikaan die in Hotel Juliana verbleef. 
Port 5 cent en luchtrecht 20 cent voldaan met een luchtpostzegel. Tevens 
stempel ‘Via Air Mail’. Aankomststempel 28.7.38.

Afb.4. Aangetekende luchtpostbrief verzonden op 7.10.41 van Willemstad via Miami naar New 
York met violet driehoekstempel van de censor van Curaçao. De KLM vervoerde de brief naar 
Miami. Op achterzijde aankomststempels van New York N.Y. 1012 1941 REG’Y.DIV.
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Afb. 5. Luchtpostbrief van Willemstad (13.10.45) naar Nederland vermoedelijk via New York en 
Engeland met geschreven aankomstdatum. Port en luchtrecht waren nog hoog in deze periode 
en gefrankeerd is met 90 cent.

Afb. 6. Aangete
kende speciale 
enveloppe voor 
de eerste (charter) 
terugvlucht van 
de KLM van Wil
lemstad (19.2.46) 
via Paramaribo 
naar Amsterdam 
met het bijzondere 
stempel van deze 
vlucht. De afzen
der heeft gefran
keerd met totaal 
63½ cent. (Port + 
luchtrecht 45 cent 
en aantekenrecht 
15 cent).

Rechts: Afb. 7. Speciale KLMenveloppe voor de eerste vlucht van Amsterdam via New York 
naar Willemstad op 6 juni 1946. Port 12½ cent + luchtrecht 50 cent. Aankomststempel Willem
stad 8.6.46. op de achterkant. 

Na de oorlog
Na het beëindigen van WO II kwam het lucht-
postvervoer met Nederland weer op gang. De 
brief (afb. 5) is vermoedelijk verzonden via 
New York om vervolgens met een Clipper van 
de PANAM naar Engeland te zijn vervoerd. 
In Nederland werd deze brief 12 dagen na 
vertrek uit Willemstad reeds ontvangen. Op 
14 februari 1946 vloog de KLM Skymaster 
NL305 in charter voor de BPM van Amster-

dam via Paramaribo naar Willemstad en op 
20 februari retour (afb. 6). Pas op 6 juni 1946 
opende de KLM via New York haar eerste 
geregelde lijnvlucht naar Willemstad en de 
poststukken kregen een ‘bijzonder’ stempel 
(afb. 7).
Behalve de luchtpoststukken van eerste en 
bijzondere vluchten van/naar Willemstad, 
zoals vermeld in publicaties2, kunnen ook 
andere brieven of kaarten vervoerd met een 

kan worden gedocumenteerd (afb. 1). 
Het was altijd de grote wens van de KLM 
geweest om een verbinding tussen Willemstad 
en de VS te kunnen vliegen. Pas op 11 augus-
tus 1938 kon de eerste vlucht van Willemstad 
naar Miami worden gemaakt (afb. 2). Van 
Miami naar New York werd het vervoer door 
Amerikaanse maatschappijen uitgevoerd. Dat 
er reeds een frequente luchtpostverbinding 
bestond met de Verenigde Staten blijkt uit 
afbeelding 3. Deze enveloppe verzonden uit 
Bethlehem (Pa) op 25 juli 1938 naar Willem-
stad kwam daar op 28 juli reeds aan.

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het niet 
mogelijk om post te verzenden tussen adres-
sen in Nederland en de Nederlandse gebieden 
in West-Indië. Soms lukte dat wel door gebruik 
te maken van zogenoemde ‘undercover adres-
sen’. In die periode was er een intensief lucht-
postverkeer tussen Willemstad en plaatsen in 
de VS. Deze poststukken waren onderworpen 
aan de regels van de ingestelde censuur. De 
uit Willemstad op 7 oktober 1941 verzonden 
enveloppe (afb. 4) kwam op 12 oktober in New 
York aan. Het violette stempel van de censor 
geeft aan dat deze niet is geopend.

Afb. 8. Luchtposten
veloppe verzonden 
uit Wageningen op 
10.II.14 1958 naar 
Curaçao. Aankomst
stempel op achter
zijde 13.II.58. Port 
12 cent + luchtrecht 
05 gram 25 cent. Op 
het postkantoor zijn 
de zegels van 35 en 
2 cent netjes uit de 
vellen gescheurd en 
opgeplakt.
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vliegtuig minstens zo interessant zijn. Zo 
toont afbeelding 8 een luchtpostenveloppe 
verzonden vanaf het postkantoor in Wage-
ningen (zie de manier van opplakken van de 
zegels) van 10 februari 1958 naar Willemstad 
(aankomst 13.II.58) met een mooi stempel 
van het bezoek van prinses Beatrix.
Luchtpoststukken halen soms bijzondere 
dingen uit. Een Duitse verzamelaar van 
Nederlandse luchtpost voor de eerste vlucht 
van de KLM met een DC-8 van Amsterdam 
naar Johannesburg liet een aerogramme 
verzenden. (afb. 9) Ook komen ‘normale’ 
luchtpoststukken voor met andere motieven 
zoals in dit geval een ‘scheepvaart motief’. 
Aangetekend verzonden uit Rotterdam op 16 
juli en aankomst op 18 juli 1963 (afb. 10).
Tot slot nog een luchtpostenveloppe 
verzonden uit ’s-Gravenhage op 2 maart 
1973 waarbij de afzender onvoldoende had 
gefrankeerd. Misschien was hij/zij ‘vergeten’ 

dat het tarief voor luchtpostbrieven naar 
de Nederlandse Antillen op 1 september 
1972 was gewijzigd en het tarief voor een 
luchtpostbrief van 0–5 gram 55 cent was 
geworden. Het verschil is heel mooi weerge-
geven met het rode stempel (afb. 11).
Ik heb bewust alle ‘duurdere’ luchtpoststuk-
ken, opgenomen in diverse luchtpostcatalogi, 
niet vermeld want ook tussen de ‘gewone’ 

luchtpoststukken zitten bijzondere stukken. 
Dit is nu juist het aantrekkelijke van het verza-
melen van luchtpost.

Noten
1. American Air Mail Catalogue Volume Three
2. Luchtpostcatalogus van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen.

De Vliegende Hollander
Voor het thema van deze maand van Filatelie heb ik 
 gekozen voor luchtpost van en naar Willemstad. Het 
valt enigszins buiten het thema ‘Nederlandse luchtpost 
19202015’ dat De Vliegende Hollander voor dit jaar heeft 
 gekozen voor de 54e Dag van de Aerofilatelie welke zal 
worden gehouden op 15 oktober 2015 tijdens de POSTEX 
te Apeldoorn. Ook in dit artikel komen luchtpoststukken 
voor die wel onder dit thema kunnen worden gerangschikt.

Afb. 9. Aerogram
me verzonden uit 
Willemstad op 
10 november 1962 
naar Amsterdam 
en daar afge
stempeld met het 
bijzondere stem
pel van de eerste 
DC8 vlucht van 
de KLM op 22 no
vember 1962 naar 
Johannesburg. 
Op achterzijde 
aankomststempel 
Johannesburg 
23.XI.D62.

Afb. 10. Aangetekende luchtpostbrief met machinestempel van PH. VAN OMMEREN te Rot
terdam. Port 12 cent (020gram) + aantekenrecht 25 cent + luchtrecht 510 gram 2x 25 cent, 
dus totaal 87 cent. Verzonden op 16.VII.63 en op achterzijde aankomststempel 18 juli 1963.

Afb. 11. Beporte brief verzonden op 2 maart 1973 uit ‘sGravenhage naar Curaçao NA 
gefrankeerd met zegel van 50 cent terwijl het tarief per 1 september 1972 55 cent bedroeg 
voor een brief van 05 gram.
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Thema:
200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden

Koning 
Willem I

Koning 
Willem II

Koning 
Willem III

Emma
Regentes

Koningin 
Wilhelmina

Koningin  
Juliana

Koningin  
Beatrix

Koning 
Willem-

Alexander
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1890-1898

GRATIS POSTZEGEL 
VOOR ELKE BEZOEKER

Americahal
Laan van Erica 50
7321 BX  Apeldoorn

bereikbaar met:
• Trein (station de Maten)
• Auto (A50 afrit 24)
• Ruime parkeergelegenheid

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

Gratis Catalogus-Verrassingstas en
 Taxaties

www.postex.nl
www.facebook.com/postexapeldoorn
www.twitter.com/postexapeldoorn

ruim 50 handelaren
(ook uit buitenland)

Jeugdafdeling
Meer dan Postzegels
Tentoonstelling
Informatie
Rolstoel vriendelijk
Goede zaalverlichting

BEZOEK OOK DIT JAAR:

16 
17 oktober
18

2015

Postzegelshow 

POSTEX  

Apeldoorn 

®
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Opgaven voor deze rubriek 
in het december 2015 
(verschijnt 3 december) 
moeten uiterlijk op 1 
november 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

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, 
 Scholengemeenschap Philips van 
Horne, Wertastraat 1.  
postzegelclub@home.nl  

7-8 november:
Nieuwegein. Verzamel- en curiosa-
markt, Beursfabriek, Symfonielaan 
1, 3438 EW Nieuwegein, 9.30-16.30 
uur. www.verzamelendnederland.nl

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

20-23 november:
Hong Kong. Hong Kong 2015 31st 
Asian International Stamp Exhibi-
tion. 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. Postzegel Totaal: 
jan.opdencamp@t-online.de. 
T: +49-2826916843, Jo Toussaint-
toernooi: p.grutters@upcmail.nl.   
T: 024-3556644.

11-12 maart:
’s-Hertogenbosch.  Filafair. Maas-
poort Sports & Events,  Marathonloop 
3, vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00 
uur. info@hertogpost-event.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. 
www.nordia2016.net

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

3 oktober:
De Bilt. Latijns Amerika,  
Cultureel Centrum H.F.Witte, Henri 
Dunantplein 4, 12.00-17.00 uur.  
T: 010-4802961. 
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2. 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544
Heeze. dorpshuis ’t Perron,  
Schoolstraat 48, 12.00-15.00 uur.  
T: 40-226 3192
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,  12.00–
16.00 uur. T: 078–6814441
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 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, 
 Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur.  
T: 0297-525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 uur. 
T: 0416-337982.
Zutphen. Waterkracht, Ruys de 
Beerenbrouckstraat 106, 10.00-
16.00 uur. a.langenhof@upcmail.nl
Zoetermeer. Buurtruimte Buyten-
rode, César Franckrode 60, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 

4 oktober:
Obdam. De Brink,  
Dorpsstraat 153-155, 9.00-12.00 uur.  
T: 0226-452047.

7 oktober:
Noordwijk-Binnen. De Wieken, Was-
senaarsestraat 5, 13.30-16.00 uur. 
T: 071-3614198.  
karelmeeuwenberg@ziggo.nl

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

10 oktober:
Den Haag. Wijkcentrum Zuiderpark, 
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.
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur. T: 0318-
513222 deloupe@hccnet.nl
Gouda. Prinsenhof, Anna van Meer-
tenstraat 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.  
T: Tel: 0227-542286.
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220.
Steenbergen. Gemeenschapshuis 
De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, 
9.30-14.00 uur.  
Jeanninenico@home.nl
Zwijndrecht. Nederburgh, Dui-
venvoorde 211a, 12.00-15.30 uur. 
T: 078-6103606.

11 oktober:
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 
IJmuiden. De Bolder, 
Bloemstraat 124, 11.00-15.00 uur. 
T: 06-4173 9966 
 g.swets@quicknet.nl
Venlo. Zalencomplex Limianz, 
Kaldenkerkerweg 182b, 10.00-13.00 
uur. T: 06-51669561.  
info@philavenlo.nl 
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.
Tiel. Vereniging USA-Canada, De 
Schakel, Scheeringlaan 4a. 10.00-
17.00 uur. T: 06 – 25240316.  
www.usca.nl 

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

15 oktober:
Steenbergen. Gemeenschapshuis De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, 19.00-
21.30 uur. Jeanninenico@home.nl
Tiel: AVGN gebouw Scheeringlaan 
1a, 19:00-22:00, T:0650233644   
secretaris@postzegelclubtiel.nl

17 oktober:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 6, 9.30-15.00 uur.  
T: 0297-343885/345231.  
www.postzegelverenigingaalsmeer.
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Raelijn 55, 10.00-16.00.  
T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl 
Assen. Het Schakelveld, 
Witterhoofdweg 1a, 09.30-15.00 
uur. T: 050-5033926 (’s avonds) 
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T:0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Haarlem. Dienstencentrum het 
Dock, Laan van Berlijn 1,10.00-
16.00. dirk.molenaar@upcmail.nl 
T:06 53321319.
Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint , Prins Frederiklaan 7, 13,00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat 3, 10.00-16.00 uur. T: 
0184-415437. m.a.smeding@tele2.nl
Scheemda. gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
9.30-15.00 uur. T: 0597- 856371. 
gr.elzen@ziggo.nl 
Schoonhoven. Nieuwe Singel 
39, 13.00-16.00 uur. T: 030-
6885264/0172-216239.
Winschoten. gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 86,  
9.30-15.00 uur. T:0597- 856371
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.

18 oktober:
Echt. Buurthuis, St. Joris, 
Cypressstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
rvossen@vangeloven.com

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

19 oktober:
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl

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

24 oktober:
Amsterdam. Huize Antonius, 
Kamperfoelieweg 207, 10.00– 
17.00 uur. T:06-53835096.  
www.avdephilatelist.nl 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Dordrecht. De Gravin, Vijverlaan 1002, 
10.00-16.00 uur. T: 078-6140706.
Katwijk a/d Rijn. gebouw “de wiek”  
Fresiastraat 19, 10.00-15.30 uur.  
T: 071-5173995.  www.postzegel-
verenigingkatwijkrijnsburg.nl 
Nieuw-Roden.“Dörpshuus NyRoon” 
Roderweg 86, 10.00–15.00 uur. 
T: 050 5343470. 
ruilbeurs@filatelistenrodenleek.nl

25 oktober:
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 
Heemstede. “Casca de Luifel” 
Herenweg 96, 2101 MP  Heemstede, 
11.00–15.30 uur. T: 023-5334252. 
m.hagenaars2@chello.nl
Heerhugowaard. Zalencentrum “de 
Swan”, Middenweg 176, 10.00-15.00 
uur. lousfolkers@quicknet.nl
Huissen. Cultureel centrum ‘De 
Brink’, Brink 8, 10.00-14.30 uur. 
T: 026-3271979.
Rotterdam.  Regardz Airport Hotel, 
Vliegveldweg 59-61, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926 (‘s avonds)
Schagen. De Blokhut, Loet 10, 9.30-
12.30 uur. nelboersen@planet.nl  

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

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

31 oktober:
Bruchterveld. Dorpshuis De 
Heujmansbelt, Wijkstraat 2a, 
Bruchterveld, 10.00-16.00 uur. 
T: 0523-260051.  
janb@cbsdewiekslag.nl 
Mijdrecht.  Veenweidebad, 
Ontspanningsweg 1.   10.00-15.00 
uur T:0297-289322.  
www.verzamelaarsrondevenen.nl 
Spijkenisse. Praktijk College, E. 
van Dintelstraat 11, 10.00-15.00 uur. 
T: 0181-616995. maliev@planet.nl
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.

1 november:
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 153-
155, 9.00-12.00 uur. T: 0226-452047.

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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500, Infolijn: 070-
3307575, www.muscom.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
10-17 uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. Gesloten op 
maandag, Koningsdag, 25 december 
en 1 januari. Museumjaarkaart gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op afspraak 
- origineel materiaal uit het depot 
postwaarden bestuderen en bezich-
tigen. Onderzoeksdagen: 8 oktober, 
12 november. Als u materiaal wilt 
bestuderen, neem dan contact op met 
Monique Erkelens (T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toegankelijk 
na telefonische afspraak: mevr. Spiek-
man (T: 070-3307570, ’s morgens).

Tentoonstelling ‘GO3D!’. De eerste 
overzichtstentoonstelling in Neder-
land over 3D-printing (tot 1-11-2015). 

11 oktober: Filatelie café. Lezing 
Rien de Jong ‘De kleur van post-
zegels’. Aanvang 14.00 uur.  
aanmelden@muscom.nl
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r zijn veel fraaie zandstranden met 
palmbomen en er is een belangrijke 
haven voor cruise schepen. De voer-
taal is Spaans. De hoofdstad San 

Juan heeft een nog goed als Spaans herken-
bare oude om muurde binnenstad inclusief 
een groot fort. Het land heeft 3,6 miljoen 
inwoners omdat het merendeel (!) om econo-
mische redenen naar de USA is verhuisd. 

Spaans
Het eiland was tot 1898 Spaans gebied en is 
daarna ‘vrijwillig-geassocieerd’ met de USA. 
Het is dus geen staat van de VS maar het is 
vrijwillig aangesloten. De inwoners hebben 
sindsdien wel de USA-nationaliteit, de dollar 
is de munteenheid en ook hier is Obama 
 presi dent, vertegenwoordigd door een gou-
verneur. In Groot Brittannië zouden ze deze 
constructie een ‘commonwealth’ noemen. 
De eilanden Cuba en Puerto Rico vormden 

E

Inleiding tot de filatelie 
van (Spaans) Puerto Rico

tezamen de ‘Spaanse Antillen’ lange tijd de 
Spaanse provincie ‘Ultramar’ in het Caribisch 
gebied. Nog heden ten dage is dit te zien in 
de vlaggen van deze eilanden, die elkaars 
spiegel beeld vormen voor wat betreft de 
kleuren rood en blauw. 

Columbus
Puerto Rico werd in 1493 door Columbus 
ontdekt en na het Verdrag van Tordesillas 
(1) met de Portugezen in 1494 aan Spanje 
toege wezen. Dit bleef zo tot 1898 toen de 
Spaans-Amerikaanse Oorlog uitbrak welke 
eindigde in het Verdrag van Parijs, waarna 
deze (en andere) gebieden niet langer deel 
uitmaakten van het Spaanse Koninkrijk. 

Stempels
Postzegels waren midden 19e eeuw nog niet 
verplicht dus veel post was tot dan alleen 
voorzien van pre-filatelistische stempels. Het 
eiland Puerto Rico had destijds zo’n 100 lo-
caties met een postkantoor. Net als in Spanje 
waren de meest voorkomende plaats naam-

stempels vanaf 1830 ‘naaamstempels’ naast, 
vanaf 1842, de zogenoemde ‘baeza’-stempel 
met nummer 30 (geldig voor deze beide 
eilan den). Toen postzegels inge voerd werden 
kwamen daar ‘stomme stem pels’ bij, in dit 
gebied veelal het ‘parilla’-stempel en soms 
het ‘Cruz de Malta’-stempel (2 a-d). Voor 
onder andere scheepspost, telegraaf- en 
aangetekende post waren aparte stempels 
in gebruik.
De eerste postzegels werden voor deze 
gebieden uitgegeven in 1855 toen de 
staatsdrukkerij FNMT in Madrid zegels van 
koningin Isabella II van Bourbon (3) toezond 
voor gebruik. Vanaf 1868 vermeldden de 
zegels ‘Ultramar’ als lands naam (4). Waren 
de zegels in Spanje uitgedrukt in reales ‘de 
vellon’ (een legering van zilver en brons), in 
het gebied Ultramar werd dit reales ‘de plata 
fuerte’ (zilver, op de zegels afgekort tot ‘Rl 
Plata F. ’). 

Isabella II
De eerste emissie zegels met koningin Isa-
bella II verscheen op diverse papier soorten, 
eerst met en later zonder watermerk. Deze 
emissie is vanaf 1855 meer dan 10 jaar in 
gebruik geweest waardoor als gevolg van slij-
tage van de druk platen vele variëteiten van 
deze zegels bestaan. Ook bestaan er van deze 
eerste emissie op gewoon papier minstens 
23 typen vervalsingen, de meeste postaal. 
Diverse emissies zegels met het portret van 
de koningin verschenen tot in 1868 toen zij 
werd afgezet en de Spaanse troon enkele ja-
ren onder militair/revolutionair bewind stond. 
De zegels van 1868 en 1869 verschenen na 
het afzetten van de koningin met de overdruk 
‘Habilitado por la Nacion’ (5). Tot de komst 
van koning Alfonso XII in 1875 versche nen 
er, net als in Spanje zelf, zegels met onder 
andere het tijdelijke staatshoofd Amadeus 
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Het eiland Puerto Rico ligt in het noordelijk deel van het 
Caribisch gebied tussen de Dominicaanse Republiek en de 
Maagden Eilanden. Het eiland is ¾ de grootte van Nederland, 
heeft 1½ km hoge bergen en is dus heel groen met onder andere 
een regenwoud en het heeft tropische temperaturen. 
door Hans J.A. Vinkenborg

1

2a: Naam
stempel

2b: Baeze
stempel

2c: Parillastempel

2d: Cruz de 
Maltastempel
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Postzegelkring Latijns-Amerika (LACA)
De postzegelkring LACA is gericht op 
ver zamelaars van Midden en 
Zuid Amerika. Het verzamel
gebied omvat alle Spaans en 
Portugees sprekende landen 
in dit gebied alsmede Haïti 
en de scheepsverbindingen 
binnen en naar dit Caribisch 
gebied. De vereniging komt 
4x per jaar bijeen in De Bilt en 
houdt 2 zaalveilingen per jaar en 
heeft ca. 80 leden. Er worden regelmatig 

presentaties gehouden en de bijeenkomsten 
zijn levendig. 4x per jaar verschijnt een 

blad onder de naam ‘Corre(i)o’ 
waarin veel originele artikelen 
van de leden zijn opgenomen. U 
kunt onze promotiestand op veel 
beurzen aantreffen. Voor nadere 

infor matie kunt u kontakt  opnemen 
met tel.nr. 010-480.2961 of op 

www.laca.nl
Ook kunt u terecht bij de  Kontaktgroep 

SpanjePortugal (KSP) www.ksp.nl

met het kinderkopje van koning Alfonso XIII 
aanwezig en deze werden als steunbetuiging 
aan Spanje en om geld te genereren voor de 
oorlog lokaal overdrukt (gestempeld) met de 
opdruk ‘Habilitado para 1898 y 99.’ en met 
‘Impuesto de Guerra’ wel of niet gevolgd door 
een aantal centavos (12 a-b). Er be staan ook 
een aantal andere opdrukken uit dat jaar 
waarvan niet bekend is of die officieel zijn of 
particulier vervaardigd. En zoals altijd, als er 
zegels met een opdruk bestaan, bestaan er 
ook valse opdrukken. 
Toen de Amerikanen het eiland waren bin-
nengevallen in 1898 zijn er een aantal lokaal 
gedrukte tijdelijke zegels verschenen in het 
bezette gebied die erg zeldzaam zijn, onder 
andere in Coamo, Yauco en Ponce. Vanaf 1899 
werden de postzegels van de USA gebruikt 
met de opdruk ‘Puerto Rico’ of ‘Porto Rico’ (13 
a-b) en daarna de zegels van de USA zelf. 

Voer voor specialisten
Zoals in elk Spaans gebied verschenen er in 
de loop der jaren vele telegraaf zegels, fiscaal-
zegels en postwaardestukken. De verzame-
laars van de postzegels zijn in principe gauw 
klaar omdat er in de Spaanse tijd maar 149 
officiële frankeerzegels voor Puerto Rico zijn 
uitgegeven, afgezien van de vele zegels met 
een opdruk. Maar veel specialisten hebben 
zich toegelegd op het verzamelen van zegels 
met een leesbare plaatsnaamstempel. En 
dan is dus het probleem veel groter, want er 
waren nogal wat ver afgelegen post kantoren 
(bijvoorbeeld in de bergen) die alleen per 

muilezel konden worden bereikt en waar nau-
welijks post werd aangeboden. Die stempels 
zijn moeilijk te vinden, dus erg zeldzaam en 
kunnen de prijs van een eenvoudige zegel 
met een factor 100 of meer vergroten. Door 
leden van de lokale postzegelvereniging in 
San Juan (Sociedad Filatelica de Puerto Rico) 
zijn diverse goede handboeken uitgegeven die 
voor de specialist onmisbaar zijn. Los van de 
zegels/stempels uit de Spaanse periode zijn 
er in Puerto Rico nogal wat verzamelaars van 
zegels van de USA die herkenbaar gebruikt 
zijn op het eiland. Maar ikzelf reken dat tot de 
USA filatelie.

Tenslotte
Omdat dit slechts een inleiding is zal ik niet 
uitweiden over de Engelse en de Franse 
postkantoren op Puerto Rico, over de Sla-
venregisters, over de zegels met de plaatfout 
‘Rico roto’ (gebroken o van Rico) of over het 
schaarse ge bruik van gehalveerde zegels 
op brief dat vele malen zeldzamer is dan de 
gehalveerde zegels op brief op Cuba. Ook 
Muestra zegels en drukkersuitschot blijft hier 
buiten beschouwing. 
Puerto Rico is een overzichtelijk verzamel-
gebied maar het heeft een aantal nogal 
zeldzame zegels en stempels, waardoor er 
toch een forse uitdaging zit in het ver zamelen 
van dit gebied. 

Bronvermelding
Zegels en afbeeldingen uit eigen verzameling; 
landkaartjes van het internet.

van Aosta (6) en allegorische voorstellingen. 
Alle zegels tot dan toe waren in de Spaanse 
Antillen op beide eilanden (Cuba en Puerto 
Rico) geldig en het gebruik in Puerto Rico is 
dus alleen te herkennen aan een leesbaar 
stempel. In de jaren 1873-1876 stond er 
weliswaar nog ‘Ultramar’ boven de zegels van 
beide eilanden, maar waren de postzegels 
van Puerto Rico alleen te onderscheiden van 
die van Cuba doordat ze voor Puerto Rico 
werden overdrukt met een paraaf van de di-
recteur der poste rijen (7). Spanje trad in 1875 
toe tot de UPU en van af 1876 verschenen er 
aparte zegels voor Cuba en voor Puerto Rico 
waar bij de naam van ieder eiland op de zegel 
vermeld stond.

Koning Alfonso XII en Alfonso XIII
De beeltenis van koning Alfonso XII stond op 
de postzegels vanaf 1876 tot zijn over lijden 
in 1886 (8 a-b). Op dat moment werd zijn 
3-jarige zoon Alfonso benoemd tot troonsop-
volger onder de naam Alfonso XIII. De postze-
gels met zijn beeltenis staan dan ook bekend 
onder de naam ‘kinderkopjes’ (9) en daarvan 
verschenen 4 grote emissies in vele kleuren. 
De 5e en laatste emissie van 1898-99 (10) 
verscheen met een andere beeltenis van de 
in middels volwassen geworden koning. 

De ‘barquito’
In al die jaren is slechts éénmaal een postze-
gel uitgegeven waarop het zittende staats-
hoofd niet voorkwam (11): op 19 november 
1893 verscheen er één zegel van 3 centavos 
met een afbeelding van Columbus die per 
roeiboot (‘barquito’) aan land komt, dit ter 
herdenking van het feit dat de ontdekking 
toen 400 jaar eerder had plaatsgevonden. 
Deze zegel is ook bijzonder omdat deze als 
enige lokaal (in Mayagüez) is gedrukt en dus 
niet bij de FNMT in Madrid. Maar ook omdat 
deze zegel maar 1 dag geldig was en dus door 
filatelisten zeer gezocht is. Ook van deze 
zegel bestaan meerdere typen vervalsingen. 
Deze Columbus zegel is nagenoeg de enige 
zegel van Puerto Rico die zich zou lenen voor 
een thematische verzameling.

Spaans-Amerikaanse Oorlog
Toen in 1898 de oorlog tussen Spanje en 
de USA uitbrak waren er nog volop zegels 

3 4 5 6 7

9 10 12a11: Barquito 13a12b 13b

8a 8b
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llan betekent Eiland en Vannin is 
waarschijnlijk afgeleid van Manánnan 
mac Lir, de Keltische god van de zee. 
De god wordt in het Gaelic als Mhan-

nin geschreven maar een h na een M wordt 
uitgesproken als een V. In de rest van de wereld 
kennen we het eiland beter als Isle of Man.

Isle of Man
De Kelten, gevlucht voor de Romeinen, 
vormden rond het begin van onze jaartelling 
de oorspronkelijke bewoners van het nog vrije 

E

Ellan Vannin,  
het Zeegodeiland

eilandje. Toen de Schotten, de Norse-mannen 
(mensen uit het Noorden) [afb. 1] aan het 
begin van de middeleeuwen het eiland in bezit 
namen, werd er in 979 het eerste democrati-
sche parlement ingesteld. Dit parlement wordt 
de Tynwald genoemd en de Isle of Man bevol-
king claimt nog steeds het oudste democrati-
sche parlement ter wereld te hebben.[afb. 2] 
Nog jaarlijks wordt er een openlucht bijeen-
komst van het parlement gehouden, al zetelt 
het bestuur tegenwoordig wel in een stenen 
gebouw in Douglas, de hoofdstad.[afb. 3]
Isle of Man is nog steeds een autonoom land, 
geen lid van het Verenigd Koninkrijk en is (nog) 
geen lid van de Europese Unie.
Wel valt het onder het Britse kroonbezit, zoals 
er op de wereld nog wel een aantal zijn. Crown 
Dependency is een status waarbij het bestuur 
van het betreffende land een grote mate van 
zelfbestuur heeft, maar veel zaken, zoals de 

verdediging en buitenlandse belangenbe-
hartiging, door het Verenigd Koninkrijk laat 
verzorgen.
Zo heeft het eiland een eigen volkslied (Arrane 
Ashoonagh), [afb. 4] een eigen staatsvlag (een 
op een rood vlak geplaatste triskelion van drie 
geharnaste benen met gouden sporen) [afb. 5] 
en een eigen munt, het Isle of Man Pound welke 
strak gekoppeld is aan het Engelse Pond. Op 
het eiland kan wel met GB£ afgerekend worden 
maar met het IoM£ nergens anders dan op 
het eiland. Het eiland is tweetalig: Engels is de 
voertaal maar Manx, een Gaelic taal, wordt in 
3 dialecten gesproken. Om het gebruik van het 
Gaelic te bevorderen is op het eiland de Gaelic 
society opgericht. [afb. 6]
Isle of Man is vooral geliefd om zijn milde belas-
tingklimaat. De Tax bedraagt er voor niemand 
meer dan 20 procent. De economie draait voor-
al op landbouw en visserij en tegenwoordig het 
groeiende toerisme. In het verleden werd er in 
de diverse mijnen op Man veel zilver, koper, zink 
en lood gedolven. Het bekendste mijnenstelsel 
is dat van Laxey, beroemd vanwege zijn twee 
grote wielen, Lady Isabel en Lady Evelyn (beter 
bekend als het Great Laxey Wheel [afb. 7] 
gemaakt van hout en het Sneafell Wheel van 
gietijzer). De wielen worden aangedreven 
door waterkracht en dienden respectievelijk 
om water uit de mijnen te pompen en de erts 
wasvloeren van water te voorzien.
De landbouw bestaat voor een groot gedeelte 
uit gewassen ten behoeve van de veeteelt. Op 
de veehouderijen waar de beroemde staart-
loze Manx-katten [afb. 8] hun leventje lijden. 
Naast het rundvee is vooral het vierhoornige 
Loaghtan-schaap [afb. 9], dat hier gefokt 
wordt, beroemd om zijn muisbruine wolsoort 
en smakelijke vlees. 
De visserij richt zich vooral op de schelpenvis-
serij waarbij de Queen Scallops bij de vissers 
favoriet zijn.
Isle of Man is al van oudsher het vakantie eiland 
van veel Engelsen. De boulevard van Douglas 
bestond en bestaat uit een aaneengesloten lint 
van pensions en hotelletjes. [afb. 10] 
Voor de gasten zijn er vele faciliteiten. Naast 
een bezoek aan de al genoemde Laxey 
mijnstreek per ouderwetse elektrische tram, 
zijn er veel musea, maar liefst 9 golfparken, 
21 prachtige natuurparken te land, ter zee en 
op het strand met Calf of Man, het vogeleiland, 
als absolute topper. [afb. 11] Op het hele eiland 
staan maar drie huizen; twee boerderijen en 
een vuurtoren. Het is mogelijk om het eilandje 
te bezoeken maar tijdig reserveren is gewenst. 
Er mogen namelijk maar acht gasten per dag 
op het eiland zijn.

Postgeschiedenis
De Engelse koning Henry Beauclerc, nu 
bekend als Henry I, stelde rond 1100 de 
eerste postrijders aan. Door het hele rijk en 
aangrenzende landen bezorgden zij in 35 jaar 
zo’n 4.500 poststukken, daarbij ook het Isle of 
Man begrepen. Royal Mail werd opgericht door 
Henry VIII in 1516 en werd toegankelijk voor het 
hele volk in 1635. We weten allemaal natuurlijk 
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Midden in de Ierse zee, even ver 
van Wales, Schotland en het Ierse 
vasteland, ligt het 572 vierkante 
kilometer grote Ellan Vannin. 
door Hans de Kloet

afb. 1. Viking
strijder zet 
voet op het 
eiland Man 
met op de ach
tergrond een 
Vikingschip. 
Jaar 979 afb. 2. De Tynwald’s eerste locatie. 

Bijeenkomst van het oudste parle
ment ter wereld in de 10e eeuw. In 
tentendorp in het huidige St. John.

afb. 3. Het hedendaagse 
parlementsgebouw te 
Douglas.

afb. 4. W.H. Gill, schrijver en 
componist van het Manx volks
lied  (ARRANE ASHOONAGH 
DY VANNIN) in 1907

afb. 5. Marinevlag van Isle of Man. 
Een triskelion (driebenig sym
bool) met goudkleurige sporen.

afb. 6. Gaelic vertaal
zegel “Lente”.

afb. 7. Het grote Laxey 
Wheel, Lady Isabel, 
bij de mijn in Laxey.

afb. 8. De Manx cat, 
staartloos geboren kat.

afb. 10. Douglas 
promenade met ferry 
terminal, het Manx 
radiostation en de 
(nog steeds in bedrijf 
zijnde) oudste paar
dentram ter wereld: 
The Douglas Bay 
Horse Tramway.

afb. 9. Het 
beroemde 
Manx inheemse 
schaap; het 
Loaghtan 
schaap met vier 
hoorns op kaft 
postzegelboekje. 
Overdruk 50 P.
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Jersey en Guernsey deden dat meteen en 
transformeerden naar Jersey- en Guernsey 
Post. De Tynwald wilde wel de post in eigen 
beheer maar niet het bijbehorende telecom 
netwerk. In 1971, tijdens de grote poststaking, 
werd een lokale, geautoriseerde postdienst 
opgericht: Post Manninagh. [afb. 16] De 
postdienst mocht alleen post verzorgen op het 
eiland zelf en gaf eigen postzegels uit.
Op 7 juli 1971 werden de Wilding-zegels vervan-
gen door Machin-zegels met daarop wederom 
het heraldische symbool.
Na onderhandelingen verkreeg Isle of Man in 
1972 de postrechten toch in eigen beheer en 
op 5 juli 1973 werd de zelfstandige postdienst, 
met de uitgifte van de eerste serie zegels met 
vergezichten en bijzonderheden op het eiland, 
een feit. Gelijktijdig werd een herdenkingszegel 
van de inauguratie van de postdienst uitge-
bracht met daarop uitgebeeld de landing van 
een Noorman en dezelfde afbeelding vinden 
we ook op de zegel voor de tiende verjaardag 
van IOM-post. [afb. 17 + 18]
Inmiddels behoort de Manx-filatelie tot de zeer 
begerenswaardige miniatuur kunstwerkjes 
van de wereld en de postdienst brengt vele, 

zeg maar net nog filatelistische maaksels op de 
markt.
Oik Postagh Ellen Vennan, Isle of Man Post is 
aangesloten bij de organisatie van kleine Euro-
pese landen, de SEPAC.

Activiteiten en TT-races
Isle of Man doet zijn best om het toerisme te 
bevorderen en de vele festivals en wedstrijden 
dragen aardig hun steentje hieraan bij. [afb. 19]
Verschillende prestatie-evenementen zoals 
100 mijl wandelen, bergtraject hardlopen, een 
triatlon (de ManXtreme), tennis en golftoer-
nooien, grote zeilwedstrijd ‘round the island’. 
En ook de wielersport vindt er zijn thuis.
Onder het motto ‘Three legs, two wheels, one 
passion’ worden er 24-uurs races, wielerwed-
strijden en (vanaf 2016) een driedaags wieler-
sport evenement gehouden.
Maar…. zeg tegen iemand Isle of Man en zijn 
gedachten gaan toch meteen naar de gemoto-
riseerde sport. Autosport maar toch vooral de 
motorfietssport.

dat Sir Rowland Hill in mei 1840 ons geliefde 
verzamelobject bedacht; de postzegel.
De Penny Black werd in heel Groot-Brittannië, 
Schotland en Ierland als betaalmiddel voor een 
brief tot een ½ ounce (± 14 gram) ingevoerd 
waarmee dit dus ook de eerste postzegel voor 
gebruik op het Isle of Man was. [afb. 12]
De eerste Isle of man zegel is een lokaaltje; De 
‘Knockaloe Farm Camp’ postzegel.
In de jaren 1915 tot 1918 was op het eiland 
vlakbij Peel een geallieerd krijgsgevange-
nen kamp. Dit kamp, dat opgedeeld was in 
3 secties waartussen onderling een postdienst 
bestond, huisveste 23.000 Duitse, Oostenrijk-
se en Turkse militairen. Voor deze zeer lokale 
postdienst bestonden eigen postzegels, de 
Knockaloe-zegels, [afb. 13+14] waarvan nog 
vijf briefstukken en nog een twintigtal zegels 
bekend zijn. 
De eerste ‘eigen’ postzegel verscheen in 1958. 
Het was een Wilding zegel met een inzet van het 
driebenige symbool van het eiland. [afb. 15]
In 1966 besloot de Engelse regering tot een 
hervorming van het postwezen en bood de 
Crown Colonies het eigen beheer van de post-
diensten aan.

afb. 11. Calf; het domein van 
gevleugelden en zeehonden.

afb. 12. De Penny Black. afb. 13. Eén van de weinige over
gebleven kampzegels.

afb. 14. Eén van de vijf bekende 
poststukken verzonden binnen 
kamp Knockeloe.

afb. 15. Regionale zegels 
koningin Elizabeth II met 
inzet triskelion van Man.

afb. 17. Herinneringszegel 
inauguratie postdienst Oik 
Postagh Ellen Vennan in 1973.

afb. 18. 10 Jaar postdienst 
op Isle of man.

afb. 16. Geautoriseerde postzegels van door Quirck 
georganiseerde Post Manninagh voor de bezorging van 
post op het Isle of Man tijdens de grote Engelse poststa
king van 1971. Eerste motorfietspostzegel Isle of Man.
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Het was de Amerikaan Gordon Bennett die in 
1905 de Coupe Internationale, een wedstrijd 
voor automobielen, naar het eiland bracht. 
De in 1901 voor het eerst gereden wedstrijd 
in Frankrijk was bedoeld als landenwedstrijd 
tussen fabrikanten van auto’s, volledig 
opgebouwd uit onderdelen afkomstig uit het 
ingeschreven land. Om van een land alleen de 
beste rijders en producten te selecteren voor 
de race, werden de ‘Gordon Bennett Elimina-
ting Trial’s’ georganiseerd. De Engelse regering 
had een landelijke snelheidsbeperking veror-
dend en daarom werd voor de Engelse Trial’s 
uitgeweken naar het Isle of Man waar nog 
geen maximum snelheid gold. Onder auspiciën 
van de RAC werd er geracet op het Highroads 
parcours (83,9 km lang). De wedstrijd werd 
gewonnen door John Napier in een Arrol 
Johnston. [afb. 20]
De wedstrijd werd verreden op openbare 
wegen, zeg maar toeristische wegen. Vandaar 
dat voor de naam Tourist Trophy werd gekozen. 
In Europa waren er nog niet veel permanente 
circuits en werden races op stratencircuits 
gehouden. Daarom kozen veel vasteland-orga-
nisaties voor dezelfde benaming en zo kwamen 
de letters TT ook naar het vasteland.
Vanwege de veiligheid, op het IoM kruisten 
trams en treinen de racecourse, werd het par-
cours ingekort, afgesloten tijdens racedagen 

en verlegd naar de baan zoals die vandaag de 
dag nog gebruikt wordt, de Sneafell Mountain 
Course. [afb. 21] Het circuit is gelegen rond 
de Snaefell (Zweeds voor sneeuwberg) en 
telt 60,72 kilometer. Hoewel de auto’s op het 
circuit in 1922 hun laatste TT-race reden, wordt 
er op Man nog steeds autosport bedreven. 
Bekend is de Manx National Rally. [afb. 22]
Omdat het circuit voor de autoraces gedu-
rende die week gefaciliteerd was, werd er in 
1906 eveneens een kwalificatiewedstrijd op 
motorfietsen georganiseerd, voor deelname 
aan de ‘International Cup for Motor-Cycles’ 
in Oostenrijk. In de trein terug van dit door 
intriges en schandalen gekwelde Oostenrijkse 
evenement, staken enkele motorsporters de 
koppen bij elkaar en werd het idee bespro-
ken om ook in Engeland een echte race met 
motorfietsen te houden. Door de Auto-Cycle 
club werd de organisatie van het motorfiets-
evenement ter hand genomen. In 1907 werd de 
eerste motorfiets TT-race gereden, een time-
trial. Destijds nog niet op snelheid gewaar-
deerd maar op benzineverbruik. Tijdens de 
motorfiets-trial in 1905 bleek dat de nog niet 
zo krachtige motorfietsen problemen hadden 
met de steile beklimmingen van de heuvels en 
werd uitgeweken naar een korter en egaler cir-
cuit, het St. John’s short course met maar 25,5 
km en een hoogte verschil 237 meter tegen de 

Snaefell course met 422 meter hoogte verschil. 
Er werden twee klassen ingesteld: de een en 
twee cilinder motorfietsen. De kleine klasse 
werd gewonnen door Charlie Collier, [afb. 23] 
een van de initiatiefnemers uit de trein.
In 1911 was de motorfietstechniek zoveel beter 
dat de races ook op het ‘grote jongens’ circuit 
verreden konden worden en werden de klas-
sen aangeduid als Junior-TT (eencilinders tot 
350cc) en Senior-TT (eencilinders tot 500cc en 
tweecilinders tot 585cc).
Door de jaren heen werd nog weleens ver-
anderd van klasse-indeling maar nog steeds 
staan de Junior- en Seniorklasse op de agenda. 
Inmiddels (2015) staan er 8 races per TT op 
het programma waaronder zelfs een race met 
elektrisch aangedreven motorfietsen. De Isle of 
Man-TT telde vele jaren (1949-1976) mee voor 
het FIM motorfiets wereldkampioenschap. In die 
jaren reden alle klassen van de FIM (Fédération 
Internationale de Motocyclisme) hun WK ook op 
Man; 50 cc, 125, 250, 350 en 500 cc alsmede 
de zijspanklasse. Het mountain-circuit was te 
zwaar en te lang voor de lichtere klassen en 
in 1954 werd voor de Ultra-Leightweight-TT, 
de Leightweight-TT en de zijspanwedstrijd 
uitgeweken naar een korter, nieuw parcours van 
17,63 kilometer; het Clypse-parcours. [afb. 24] 
Start en finish bleven op dezelfde plek maar het 
circuit nam een andere route. De race voerde 

afb. 19. Attracties en activiteiten op Isle of Man.

afb. 20. De eerste TTwinnaars voor auto’s bij Bungalow op het Highland course.

Rechts: afb. 21. Maximumkaart met TT Mountain course in rood
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onder andere langs Clypse Beg en Clypse 
Mooar waar het circuit zijn naam aan dankt. 
Door het steeds groter wordende vermogen 
van de machines en de grotere aantallen 
coureurs in de kleine klassen werd in 1960 
teruggegaan naar het Mountain-circuit voor 
deze races. Nu wordt het Clypse-circuit alleen 
nog gebruikt voor het wielrennen, de rally en 
races met klassieke auto’s.

WK-status
De TT-races met WK-status op Man groeiden 
uit tot het grootste en meest prestigieuze mo-
torfietssport evenement ter wereld maar door 
het gevaarlijke stratenkarakter (putdeksels, 
stoepranden en wegmarkeringen) en de meer-
dere dodelijke ongevallen werd de Manx-TT in 
1977 van de FIM WK-lijst geschrapt.
Na het verliezen van deelname aan het WK, 
verloor de Manx-TT snel aan status en werd 
gedegradeerd tot -volgens veel motorsporters 
en liefhebbers- niet meer dan een ‘rondje om 
de berg’. De ACU probeert nog om samen met 
de American Motorcycle Association (AMA) 
met de introductie van verschillende Formula-
races (races op productiemachines) de TT enig 
cachet te geven. In de jaren 80 krabbelt de 
Manx-TT weer op tot een race met allure. Het 
her opstappen van eilandbewoner Geoff Duke 
en terugkeer van Giacomo ‘Ago’ Agostini in de 
veteranenraces en de prestaties van de Ierse 
Joey Dunlop trokken weer massa’s toeschou-
wers en de eerste week van juni bevolkten een 
80.000 racefans ieder jaar weer het eiland.
Met de komst van de veteranenraces en de 
herintroductie van de Ultra-Lightweightklasse 
bestond er weer behoefte aan een korter en 
vlakker circuit. In het zuiden, bij Castletown, 
had de Southern Motor-Cycle Club (SMCC), 
sinds de jaren 50 een ‘eigen’ circuit, het 
Billown-parcours, waar ze de Southern 100 
motorrace op organiseerden. [afb. 25] Dit 
parcours van 6,44 kilometer wordt sinds 2008 
gebruikt voor de kleinere TT-klassen.
In 2010 werd er een nieuwe klasse aan de TT 
toegevoegd; De Zero-klasse voor elektrische 
motorfietsen. Met maar negen rijders is het 
nu nog de kleinste klasse maar zeker niet 
de langzaamste. De winnaar reed in 2015 de 
rondes met een gemiddelde van 200 km/h en 
een topsnelheid van 263,5 km/h (165 mph). 
[afb. 26]
In de week van de races worden vele neveneve-
nementen georganiseerd zoals rally’s en races 
met klassieke motorfietsen, (stunt)shows, een 
grote kermis op de boulevard van Douglas, een 
luchtshow van de RAF Red Arrows, etc. [afb. 27]

Assen
De Tourist Trophy benaming werd en wordt ook 
op het vasteland van Europa gebruikt voor de 
motorraces waarvan de TT-races te Assen de 
oudste nog meetellende voor het FIM-WK zijn.
De Tynwald wil nu de TT competitie weer nieuw 
leven inblazen door naast de FIM-WK een apart 
TT-races WK in te stellen. TT-races worden nog 
verreden in Estland, Finland, Nieuw-Zeeland, 
Japan, Portugal, Ulster en Isle of Man. Of 

‘Assen’ dan nog deel gaat uitmaken van zo’n 
TT-competitie is twijfelachtig, want sinds 1992 
is de TT-baan in Assen een permanent circuit 
met de naam ‘Circuit van Drenthe’. Al snel 
waren de TT-races het domein van de grote en 
snelle fabrieksteams en maakten de privérij-
ders geen enkele kans meer om te winnen.
In 1923 werd naast de Tourist Trophy, verreden 
in juni, voor het eerst in de maand september 
het Manx Amateur Road Race Championship 
georganiseerd. In 1930 veranderde de naam 
in Manx GP. [afb. 28] Met zijn zeven races, 
meerdere parades en vele activiteiten zijn de 

twee weken in september inmiddels ook al een 
veel bezocht evenement.
Uiteraard lukt het organiseren van dergelijke 
races niet zonder de plaatselijke bevolking en 
gelukkig, al dan niet vanwege economische 
motieven, kunnen zij ook goed met het motor-
fenomeen overweg. [afb. 29]

Het Zeegod eiland is met zijn rijke geschiedenis 
en vele sportieve evenementen zeker het bezoe-
ken waard en voor ons motorfilatelisten met nu 
al meer dan 140 motorfietsmotiefzegels en nog 
veel meer poststukken de grootse albumvuller. 

afb. 22. Rally rijders Pond & Nicholson in de 
Vauxhall Chevette HSR; winnaar rally 1981.

afb. 23. Charlie Collier (hier in 1907 op een 
Matchless eencilinder motorfiets): initiatief
nemer TTraces voor motorfietsen.

afb. 25. Southern 100 op het Billown circuit, 
ook wel Southern TTraces genoemd.

afb. 24. Voorzijde van het presentation pack 1991 80 jaar jubileum 
met afbeeldingen van 3 circuits.

afb. 26. Voorzijde promotie Postage Paid brief
kaart voor de Zero TT. Een race voor elektrische 
motorfietsen met Zero CO2uitstoot.

afb. 27. 
Veertien 
dagen motor
race, feest, 
shows en 
vermaak; het 
TTfestival.

afb. 29. 
Een echte 
Manxman.

afb. 28. Postwaarde
stuk ter gelegenheid 
van 75 jaar Manx 
Grand Prix voor 
amateurs.
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it jaar wordt de slag bij Waterloo (1) 
herdacht, waar op 14 juli 1815 Napo-
leon Bonaparte na terugkeer uit zijn 
ballingsoord Elba en de daaropvol-

gende ‘regering’ van 100 dagen definitief werd 
verslagen en naar Sint Helena werd afgevoerd 
naar een ballingschap gedurende zijn verdere 
leven. Zijn vertrek was het sein voor de her-
tekening van de kaart van Europa, waarin ook 
een rol voor Luxemburg was weggelegd. 

Kelten, Romeinen en Franken
Het groothertogdom Luxemburg heeft in de 
loop der eeuwen een bijzondere weg afgelegd. 
Opgravingen hebben aangetoond dat in het 
gebied zeker vanaf de 2e eeuw v.Chr. Kelti-
sche stammen (2) hebben gewoond. Vanaf 51 
v. Chr. bezetten Romeinse legioenen (3) onder 
Julius Caesar het gebied en werd het een deel 
van het Romeinse Rijk. Germaanse Franken 
vervingen de Romeinen tijdens de volksver-
huizingen van de 5e eeuw. Angelsaksische 
missionarissen ontvingen van bekeerde land-
bezitters stukken grond om een klooster te 

D

Het groothertogdom 
Luxemburg in 
de geschiedenis

bouwen. Zo verbreidde het christendom zich 
over het Germaanse Frankenland. De abdij 
van Echternach (4), in 698 gesticht door de 
zendeling Willibrord (5), is een voorbeeld van 
een dergelijke vestiging. In de 9e en 10e eeuw 
was het gebied onderdeel van het rijk van 
keizer Karel de Grote (6) en zijn opvolgers. 
In 963 werd Siegfried, gouwgraaf van de 
Ardennen, door een ruil met de abdij Sankt 
Maximin in Trier eigenaar van Lucilinburhuc 
(= kleine burcht) (7) dat uitgroeide tot de 
stad Luxemburg. Zo ontwikkelde zich rond 
het fort (8) geleidelijk een plaatsje dat het 
centrum werd van het kleine graafschap 
met grote strategische waarde. De doch-
ter van graaf Siegfried, Kunegonde, werd 
uitgehuwelijkt aan de Duitse koning en keizer 
Hendrik II (9).
In 1060 nam Conrad, een afstammeling van 
Siegfried, de titel graaf van Luxemburg aan. 
Met de dood van zijn kinderloze achterklein-
zoon Koenraad II in 1136 erfde Hendrik, graaf 
van Namen het gebied. Hij had geen zonen 
maar wel een dochter, Ermesinde (1199-
1247), die hem kon opvolgen (10). Door haar 
beide huwelijken nam de omvang en het 
strategisch belang van het graafschap sterk 
toe. Haar zoon Hendrik V, de Blonde (11) 
volgde haar op (1247-1281). 

Graven worden hertogen, koningen 
worden keizers
De eenvoudige graafjes kwamen door huwelij-
ken en overlijdens terecht in het centrum van 
de koninklijke en keizerlijke macht in Europa. 
Graaf Hendrik VII (1272-1313) werd in 1308 
gekozen tot keizer van Duitsland, ofwel het 
Roomse Rijk der Duitse Natie (12). De reden 
van zijn verkiezing was dat hij voor geen van 
de keurvorsten een concurrent van betekenis 
was. Vier jaar later trouwde zijn zoon Johan 
de Blinde (reg.1312-1345) met Elisabeth 
Přemysl, de troonopvolgster van het koninkrijk 
Bohemen en werd toen koning van Bohemen 
(13). Graaf Johan was een ridder van de oude 
stempel. Hij vocht in conflicten in heel Europa. 
Hoewel hij door een oogziekte blind was 
geworden, stond hij erop mee te vechten in de 
slag bij Crécy, een van de veldslagen in de Hon-
derdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk 
(1345). Daar sneuvelde hij (14). 
Zijn zoon Karel IV (reg.1346-1378) werd naast 
graaf van Luxemburg, koning van Bohemen en 
koning van Italië ook tot keizer gekozen (15). 
Hij vaardigde in 1356 de beroemde Gouden Bul 
(16,16a) uit, waarin hij de wijze van verkiezing 
van de keizer van het Heilige Roomse Rijk door 
de zeven Duitse keurvorsten vastlegde. Vanaf 
1365 was hij bovendien koning van Bourgondië. 
Luxemburg deed hij cadeau aan zijn halfbroer 
Wenceslaus (reg.1353-1383) (17); een jaar later 
verhief hij hem tot hertog. Wenceslaus’ huwe-
lijk met Johanna van Brabant bezorgde hem 
het hertogdom Brabant en Limburg. Hertog 
Wenceslaus I overleed kinderloos, waarna het 
hertogdom overging naar zijn neef, een zoon 
van keizer Karel IV, ook een Wenceslaus.
Met Wenceslaus II (reg.1383-1419) ging het 
minder voorspoedig (18). Wel werd hij koning 
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Klein in omvang, groot in 
politiek en economisch belang. 
door Joke van Strien-Veurtjes

1 Waterloo

2 Titelberg 3 Romeins masker 4 Echternach 6 Karel de Grote

5 Willibrord 8 Vesting

7 Lucilinburuch
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20 Kroning Sigismund

13 Johan/Elisabet

14 Johan de Blinde

22 Konstanz
Sigismund21 Hus

15 Karel IV

17 Wenceslaus I 

18 Wenceslaus II 

19 Sigismund

9 Kunegonde/Hendrik

16 Post zegel boekje Gouden Bul

10 Ermesinde 11 Hendrik de Blonde

12 Hendrik VII

van Bohemen en rooms-koning van Duitsland, 
maar hij moest wegens grote schulden in 1388 
zijn hertogdom Luxemburg verpanden, eerst 
aan Jobst van Moravië, daarna aan Antoon van 
Bourgondië. 
Ook deze Wenceslaus overleed kinderloos en 
zo kwam Luxemburg aan de Bourgondiërs toe. 
De derde zoon van keizer Karel IV, Sigismund 
volgde niet op in Luxemburg, maar werd 
koning van Bohemen en door zijn huwelijk 
koning van Hongarije (19). Sigismund speelde 
een belangrijke rol als Rooms-Duits keizer 
(20) in het conflict van de hervormer Johan-
nes Hus (21) met de Kerk en bij het Concilie 
van Konstanz (22). 

Toneel van oorlogen
Van de 16e tot de 18e eeuw was het graafschap 
deel van het rijk van eerst de Spaanse en later 
de Oostenrijkse Habsburgers. Het hertogdom 
speelde politiek geen rol van betekenis meer. 
Wel werden op het grondgebied conflicten tus-
sen buurlanden militair uitgevochten. 
Tijdens de opmars van de legers van Napoleon 
(23) werd Luxemburg bezet en toegevoegd 
aan het Franse keizerrijk, net als de omlig-
gende Duitse rijkjes. Na zijn terugtocht uit 
Rusland en zijn verbanning naar Elba moesten 
de landsgrenzen, ook die van Luxemburg, 
opnieuw worden vastgesteld. Daarvoor kwa-
men de regeringen van Engeland, Oostenrijk, 
Rusland en Pruisen in Wenen bij elkaar (24). 
De terugkeer van Napoleon uit zijn verban-
ningsoord Elba gooide roet in het eten.

Het groothertogdom in wording
De Geallieerden hadden op 10 juni 1815 
besloten tot de stichting van een nieuwe 
onafhankelijke staat tussen de Maas en de 
Moezel: het groothertogdom Luxemburg. Het 
was een samenvoeging van het Duitse hertog-
dom Luxemburg en het hertogdom Bouillon, 
dat voor de Franse bezetting tot de Zuidelijke 
Nederlanden had behoord binnen het Oos-
tenrijkse Habsburgse keizerrijk (25). Het land 
werd lid van de Duitse Bond en met een fort 
dat bezet werd door een Pruisisch legertje.
Ook besloot het Wener Congres om de 
voormalige Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden, het bisdom Luik en de voormalige 
Oostenrijkse Zuidelijke Nederlanden samen 
te voegen tot één koninkrijk dat samen met 
het nieuwe groothertogdom een buffer tegen 
mogelijk Franse expansie zou vormen. Als 
koning en groothertog werd Willem Frederik 
van Oranje-Nassau aangewezen (26). Hij was 
de oudste zoon van de laatste stadhouder 
Willem V, die in 1795 voor het Franse leger was 
gevlucht naar Engeland.
In 1830 sloot het westelijke, Franssprekende 
deel zich aan bij de Belgische Opstand tegen 
koning Willem I. Het resterende Duitsspreken-
de gebied met de hoofdstad Luxemburg bleef 
loyaal aan de Nederlandse koning. 
Op 19 april 1839 ondertekenden de in Londen 
samengekomen grootmachten (Oostenrijk, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Pruisen 
en Rusland) het Verdrag van Londen, die 
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23 Napoleon

24 Congres van Wenen
25 Kaart 1815

26 Koning Willem I 

27 Gou
verneur 
Hendrik 28 Groothertog Henri 

29 Willem III 

30 Groothertog Willem III 31 Verdrag van Londen 

37 Charlotte 

32 Verdrag van Londen  33 Adolf 

34 Guillaume IV 35 Marie Adelaide  36 WO I

de scheiding tussen Nederland en België 
bekrachtigde. Het Waalse Luxemburg werd 
onder de naam Provincie Luxemburg in 
België opgenomen. De uiteindelijke grenzen 
van het Groothertogdom werden door het 
Grensverdrag van 1843 vastgelegd. In een 
tweede verdrag, het zogenoemde Verdrag der 
24 Artikelen, werd de teruggave van het Duits-
sprekende Luxemburg aan koning Willem II 
van Oranje-Nassau en zijn mannelijke nazaten 

geregeld. Het Koninkrijk der Nederlanden en 
het Groothertogdom Luxemburg vormden 
toen samen een personele unie. 
In 1850 vertrouwde koning Willem III het 
daadwerkelijke bestuur van Luxemburg toe 
aan zijn broer prins Hendrik der Nederlanden 
(1820-1879) (27), de derde zoon van koning 
Willem II en koningin Anna Paulovna. Hij kreeg 
de titel van stadhouder. (N.B. Henri, de huidige 
groothertog (28), is vernoemd naar deze prins 

Hendrik. Toen op 15 september 1852 in Luxem-
burg de eerste postzegels werden uitgegeven 
kregen die net als in Nederland de beeltenis 
van het staatshoofd (29).

Kapers op de kust
In 1867 probeerde de Franse keizer Napoleon 
III de Nederlandse koning Willem III (30) over 
te halen Luxemburg aan hem te verkopen. 
Willem III leek het wel wat, maar de Pruisische 
kanselier Otto von Bismarck was woedend 
en de ‘Luxemburgse kwestie’ leidde bijna tot 
een oorlog met Pruisen. ‘Het vaderland van 
het Huis Luxemburg, dat vier Rooms-Duitse 
keizers voortgebracht heeft, mocht niet in 
handen van de ‘vijand’ vallen’. Het motto van 
Luxemburg ‘mir wëlle bleiwe wat mir sinn’ (wij 
willen blijven wat wij zijn), dus geen Duitser 
of Fransman worden, werd in die tijd geboren. 
Bijna was het koopcontract getekend, maar 
onder grote internationale druk zagen de 
partijen ervan af. Bij het Tweede Congres van 
London werd besloten: Luxemburg bleef wat 
het was! De Pruisische troepen vertrokken 
definitief, de Vaubanvesting werd ontmanteld 
(31-32). 
Bij het overlijden van Willem III in 1890 verviel 
de personele unie. Omdat in Luxemburg de 
Salische wet van kracht was kon de toen 
tienjarige Wilhelmina daar niet opvolgen. De 
opvolging ging naar een andere tak van de 
familie Nassau, namelijk een telg van het ge-
slacht Nassau-Weilburg, hertog Adolf (33), die 
al sinds de dood van prins Hendrik stadhouder 
was. Adolfs opvolger, Willem IV (34), had alleen 
dochters en daarom schafte hij in 1909 de 
Salische wet af, zodat zijn oudste dochter de 
18-jarige Maria Adelheid (1912) groothertogin 
kon worden (35).
Hoewel in 1867 de ‘eeuwigdurende’ neutrali-
teit van Luxemburg was vastgelegd bezette 
het Duitse leger aan het begin van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914 het groothertogdom (36). 
Groothertogin Marie-Adelheid en haar regering 
boden nauwelijks of geen tegenstand en legden 
zich bij de bezetting neer. Die houding werd 
de jonge groothertogin zeer kwalijk genomen 
en na de vrede van Versailles in 1918 moest zij 
afstand doen ten gunste van haar twee jaar 
jongere zuster Charlotte (15-01-1919) (37).
[Wordt vervolgd]

Gabriël
De Filatelistenvereniging ´GABRIËL’ is al 
ruim 65 jaar actief in Filatelieland. We zijn 
aangesloten bij de KNBF en bij de Wereld
bond St Gabriel.
‘GABRIËL’ is dé vereniging voor verzame
laars van de thema’s geschiedenis, kunst en 
cultuur.
Wij bieden onze leden
• Zes maal per jaar het verenigingsblad 
‘GABRIËL’ met veel informatie en elke keer 
een flink aantal artikelen over een keur aan 
onderwerpen uit onze thema’s. 

• De mancodienst helpt u bij het kopen en 
verkopen van filatelistisch materiaal. 
• Vier ledenbijeenkomsten op zaterdag 
in Nijkerk met ruime mogelijkheden voor 
onderling contact, ruilen, elke keer een 
lezing of PPpresentatie door een van onze 
leden over een filatelistisch onderwerp. U 
bent daar welkom om eens de sfeer te komen 
proeven. 
• Tweemaal per jaar houden we een vereni
gingsveiling. 
• Deelname aan een studiegroep: glas
schilderkunst, handschriften, bijbelteksten 

en byzantijnse motieven. Nieuwe groepen 
kunnen gevormd worden. 
• Advies en hulp van ervaren leden bij het 
presentabel maken van uw verzameling. Ook 
voor hen die niet willen tentoonstellen. 
Wilt u meer informatie: kijk eens op onze 
website www.gabrielfila.nl
Lid worden? U kunt zich aanmelden bij onze 
ledenadministratie: Mw. A.M. Meeuwen-
oord-Bruikman, anneke@meeuwenoord.com 
De contributie voor het verenigingsjaar 
2015 bedraagt € 25,50.

mailto:anneke@meeuwenoord.com
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et betrof namelijk de uitgiften voor 
postkantoren van een aantal landen 
buiten hun eigen grondgebied: post-
kantoren in de grote plaatsen van het 

Ottomaanse Rijk waarvan het huidige Turkije 
de rompstaat was. Dit strekte zich ten tijde van 
de introductie van de postzegel uit van Bosnië 
en Tunesië in het westen tot de Perzische Golf 
in het oosten, van Roemenië in het noorden tot 
en met Noord-Jemen in het zuiden (afb. 1).

Geschiedenis
De geschiedenis van het ontstaan van deze 
kantoren gaat terug tot de dertiende eeuw 
met vestigingen van de Italiaanse handels-
steden Genua en Venetië in het Byzantijnse 
(Oost-Romeinse) keizerrijk en het Mamme-
lukken rijk in het Midden Oosten. Tot midden 
achttiende eeuw waren de Venetiaanse 
handelsverbindingen overzee zeer belang-
rijk (afb. 2), daarna verschoof de postroute 
naar de landweg over de Balkan. Vanaf 1750 
verkregen de grote Europese handelsnaties 

H

Kleine stukjes 
buitenland

toestemming om consulaire diensten te verle-
nen in het Ottomaanse Rijk. 

Levantkantoren
In de grote handelsplaatsen in dit immense 
gebied groeide de dienstverlening aan zakelijk 
actieve landgenoten door buitenlandse con-
suls medio negentiende eeuw uit tot volledige 
postkantoren: de Levantkantoren (afb. 3). De 
postale dienstverlening was commercieel zo 
winstgevend geworden dat na de oprichting 
van de Ottomaanse post de Oostenrijks-Hon-
gaarse overheid weigerde –in de periode van 
bilaterale (en multilaterale) postverdragen– 
een postverdrag met de in 1840 gestichte 
Ottomaanse post te sluiten.

UPU
Met de oprichting van de UPU (Wereld Post 
Vereniging) waarvan het Ottomaanse Rijk 
een van de initiatiefnemers was hoopte de 
Ottomaanse overheid dat er een eind kwam 
aan de ongewenste inmenging in de postvoor-

ziening. De in UPU-verband overeengekomen 
12½ goudcentimes per 15 gram mocht door 
elk land tot een hanteerbare tariefeenheid 
naar boven of naar beneden worden afgerond. 
Als gevolg hiervan legde de Ottomaanse post 
zich bij de bepaling van de te hanteren inter-
nationale brieftarieven aanvankelijk vast op 
een tarief van 50 para = 1¼ piaster (40 para 
= 1 piaster). Dit was hoger maar nog binnen 
de afgesproken bandbreedte van + of – 10% 
(afb. 4). De grote Levantkantoren bleven ech-
ter actief en hanteerden een wisselkoers die 
gunstiger bleek voor de veelal grote klanten. 
Om in de race te blijven besloot de Ottomaan-
se post in 1880/1881 het tarief tot 1 piaster 
te reduceren, laag maar door een devaluatie 
van de Ottomaanse munt nog steeds binnen 
de afgesproken bandbreedte. De eerste 
reactie kwam van de Duitse post die voor de 
Levantkantoren bestemde postzegels in 1884 
ging overdrukken met waarden in Ottomaanse 
munt om op die manier in de race te blijven 
(afb. 5). De Franse post voelde de druk en
begon in 1885 met het overdrukken van 
Franse postzegels in Ottomaanse munt; 
 Oostenrijk volgde in 1886. 

Onderstaand vindt u per land een kleine bespre-
king van de voor de Levant overdrukte zegels. 

Aantallen post (en port) –zegels uitgegeven voor 
Levantkantoren

 tot 1915 na 1918

Britse Levant  44 17
Brits-Indische Levant -.- -.-
Duitse Levant  52 -.-
Egyptische Levant -.- -.-
Franse Levant 70 13
Griekse Levant -.- -.-
Italiaanse Levant  127 66 (+6)
Oostenrijkse Levant 62 (+14) -.-
Poolse Levant -.- 19
Roemeense Levant 3 6
Russische Levant 184 -.-

Voor gebruik in de Levant uitgegeven zegels 
(hoofdnummers)

Duitse Levant.
Zoals vermeld was de Duitse post er als eerste 
bij om de koerserende Duitse postzegels en 
briefkaarten van een opdruk in Ottomaanse 
munt te voorzien. Dit betrof aanvankelijk de 
meest gebruikte waarden tot 50 pf.; pas met 
de uitgifte van opdrukken op Germaniazegels 
werden ook de voor postpakketten en postwis-
sels gebruikte waarden tot 5 Mark overdrukt 
(afb. 6). In 1908 volgde de Duitse post met de 
uitgifte van waardeopdrukken in Franse munt.

Franse Levant
De Franse post reageerde in 1885 met de uit-
gifte van postzegels –type Sage– met opdruk-
ken in Ottomaanse munt. Alleen die waarden 
werden overdrukt waar het omzetten naar 

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN

Tot de gebieden met een klein of beperkt aantal uitgiften 
behoort zonder meer de Levant. Dit zeer interessante gebied 
kunt u niet op kaarten uit die tijd of het heden vinden. 
door Hans Paul Soetens

levantkantoren in het ottomaanse rijk, een korte inleiding

Afb. 1 Inkrimping van het Ottomaanse Rijk tussen 1807 en 1924 
(de NoordAfrikaanse en Arabische gebieden maar deels zichtbaar).
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post werden uitgegeven in Franse munt: hier 
gold dat de met 1 piaster (= 22½ centimes) 
overdrukte bladen en enveloppen goedkoper 
waren dan de exemplaren in Franse munt. 
Deze laatste komen vooral voor gebruikt naar 
filatelistische bestemmingen.
Na de Eerste Wereldoorlog werden in bezet 
Constantinopel (Istanbul) en Smyrna (Izmir) 
militaire postkantoren gevestigd die ook als 
civiele post actief waren. Hoewel deze post-
zegels als Levantzegels in de catalogus staan 
hebben ze duidelijk een ander karakter dan de 
tot 1914 uitgegeven postzegels. 

Op de Franse postkantoren in de Levant wer-
den portzegels in Franse munt gebruikt; deze 
zijn alleen herkenbaar aan de afstempeling. U 
vindt ze niet in de meeste catalogi.

Ottomaanse munt een competitief voordeel 
voor de klant betekende (afb. 7). Voor andere 
tarieven, die berekend werden conform de 
Franse tarieven naar buitenlandse bestem-
mingen, kon men als voorheen niet-overdrukte 
Franse zegels kopen. Voor verschillende tarie-
ven komen mengfrankeringen regelmatig voor. 
Omdat het Franse briefkaarttarief 10 centimes 
goedkoper was dan het Ottomaanse –20 para 
= 11¼ centimes– werden deze niet van een 
opdruk in Ottomaanse munt voorzien (afb. 8). 
Het omgekeerde gold voor de postbladen en 
gefrankeerde enveloppen die door de Franse 

Afb. 2 Brief van Aleppo gedateerd 2 sept. 1734 naar Venetië per Venetiaanse scheepspost.

Afb. 4 Ottomaanse 50 parafrankering op brief van Constantinopel, 
gedateerd 22 febr. 1881, naar Oostenrijks Bohemen,.

Afb. 3 Brief van Smyrna (Izmir) gedateerd 
2 mei 1823 via Constantinopel, Oostenrijk 
en Frankrijk naar de zuidelijke Nederlan
den verzonden. In Constantinopel door 
intermediair Timoni op 26 mei aan de Oos
tenrijkse post overgedragen en bij komst 
in OostenrijkHongarije gedesinfecteerd. 
Transitstempels en op de achterzijde aan
komststempel FRANKRIJK OVER DINANT.

Afb. 5 Duitse postwaardeenvelop met 20 para overdruk en nevenfrankering met  
1¼  piaster + 10 para (=¼ piaster) aangetekend van Constantinopel naar Mainz verzonden. 
Tarief 1 piaster port + 1 piaster aantekenrecht.

Afb.6 Duitse 
5 Mark met 25 
piaster opdruk, 
emissie 1905, op 
brief alleen als 
filatelistische 
frankering gezien.

Afb. 7 Gehalveerd Frans 2 piasterzegel gebruikt op het kantoor Tripoli (nu in 
Libanon) wegens een tekort aan 1 piasterzegels in de tweede helft van november 
1893; aankomststempel Beiroet, 29 nov. 93. De halvering vond plaats tot een 
nieuwe voorraad 1 piasterzegels uit Beiroet ontvangen werd. Volgens het Kohl 
handboek zijn circa 30 halveringen postaal gebruikt.

Afb. 8 Aangetekend drukwerkwikkel van Constantinopel – kantoor in Per– 
op 15 jan. 07 naar BuenosAires verzonden. Frankering voor drukwerk met 
10 centimes (in plaats van met 20 para=11¼ centimes) plus 1 piaster aante
kenrecht (= 22½ centimes in plaats van 25 centimes in Franse munt).



640 FILATELIE  OKTOBER 2015

Britse Levant 
Op de Britse Levantkantoren werden eveneens 
in 1885 postzegels met opdruk in Ottomaanse 
munt voor de meest voorkomende tarieven 
beschikbaar gesteld. Niet overdrukte zegels, 
die tegen dagkoers werden verkocht, waren 
ook hier vrij gewoon. Naast gewone postzegels 
werden ook Britse postwaardestukken zonder 
additionele opdruk verkocht. De speciale 
Britse enveloppen voor aangetekende zendin-

gen (afb. 9) werden verkocht tegen het aante-
kentarief, het port moest apart met postzegels 
worden voldaan. Dit leverde de merkwaardige 
situatie op dat wanneer deze enveloppen niet 
van de additionele frankering waren voorzien 
ze als gewone brief werden verzonden. Toen 
de Britse post het vermoeden kreeg dat de 
op de Levantkantoren beschikbare postze-
gels zonder opdruk vanwege het gunstige 
koersverschil in grotere hoeveelheden naar 

Groot-Brittannië werden geëxporteerd werden 
in 1905 de postegels in Britse munt voorzien 
van de opdruk LEVANT (afb. 10). 
Beschikbare postzegels werden uitverkocht en 
niet vervangen bij bijvoorbeeld het overlijden 
van koningin Victoria in 1900 of van koning 
Edward VII in 1910. Mengfrankeringen met 
postzegels van de overlevende en de overleden 
vorst kunnen dus zonder probleem voorkomen.
[Wordt vervolgd]

Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld
De schrijver is lid van Al Barid, een actieve gespeciali
seerde vereniging; hij dankt de medeleden voor het aan
vullende illustratiemateriaal dat zij hebben ingebracht.
Al Barid – de korte naam voor de Filatelistiche Contact
groep Islamitische Wereld – is de vereniging waar 
verzamelaars van de landen uit de Islamitische Wereld 
verenigd zijn. Tot dit gebied behoren in Europa Turkije, 
in Afrika de landen van de Maghreb – Algerije, Marokko 
en Tunesië – Egypte, Libië, Soedan en Somalië en in Azië 
de landen Irak, Jordanië, Palestina, Syrië, Saoedi Arabië, 
(Noord en ZuidJemen), de Golfstaten, Iran, Afghanistan 
en Pakistan. In een deel van deze landen zijn civiele en 
militaire postdiensten van andere landen actief geweest 
met eigen uitgiften en stempels zoals de hierboven Le
vantkantoren in het Ottomaanse Rijk. Een enorm gebied, 
maar het contact met de andere verzamelaars leidt vaak 
tot nieuwe inzichten toepasbaar op het eigen verzamel
gebied. 
De vereniging staat open voor iedereen, heeft vier keer 
per jaar een bijeenkomst (in Woerden) met een voor
dracht over een van de verzamelgebieden en een veiling. 
De vereniging geeft een eigen blad uit – Al Barid – 
waarin over de verschillende verzamelgebieden wordt 
gepubliceerd. Er is ook een eigen bibliotheek waaruit 
door leden geleend kan worden.
Interesse in Al Barid? Kom eens langs tijdens een van 
onze bijeenkomsten of neem een kijkje op de website  
www.pv-al-barid.com. Het lidmaatschap bedraagt 
€ 22,50 per jaar. Inlichtingen en aanmeldingen bij onze 
secretaris via: wim.poppelaars@hotmail.com.

Afb. 9 Aangetekende envelop, oude Brits type voorzien van de letter R in ovaal, 
op 11  november 86 van Beiroet naar Londen verzonden. Het ingedrukte zegel 
op de achterzijde betrof de kosten van de envelop die vervolgens met postzegels 
moest worden gefrankeerd. Het zogenoemde ‘hooded’ stempel met de plaatsnaam 
bovenop de stempelring is typisch voor Beiroet in deze periode.

Afb. 10  Laatste dag van mogelijk gebruik –30 september 1914– koning Georg V zegels van 
½ en 1 penny, plus de 30 para op 1½ penny, alle emissie 1913, verzonden van de Britse post 
Constantinopel naar Frankrijk.

Wij zijn ook aanwezig op:

www.collect4all.com
40.000+ kavels postzegels, 5000+ enveloppen, 400+ partijen 

Alles is volledig te bekijken zelfs de partijen!

Zoek op thema,
land en

jaar van uitgifte!

http://www.pv-al-barid.com/
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14 okt. verkrijgbaar

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

Verkrijgbaar 
najaar 2015

NVPH catalogus 
persoonlijke 

postzegels 2eeditie

16301 Adv Speciale catalogus Filatelie 2016.indd   1 10/07/15   11:32FL1510 vrij.indd   11 02-09-15   17:09
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samenstelling nederland: John Dehé, johndehe@gmail.com buitenland: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

NEDERLANDSE BLADEN

Monsters, missie en meer
In het Mededelingenblad (52/3) van 
de ZuidHollandse Vereniging van 
Postzegel Verzamelaars (ZHPV) 
staat het bestuur uitgebreid stil bij 
de huldiging van twee clubiconen: 
Ben en Yvonne Kruse. Ben ontving 
uit handen van de burgemeester 
van Zoetermeer een koninklijke 
onderscheiding (Lid in de orde 
van Oranje Nassau) voor zijn grote 
verdiensten als vrijwilliger in een 
plaatselijke buurtvereniging én als 
bestuurder/ vrijwilliger/ beursleider 
voor de ZHPV. 
Het Mededelingenblad laat zien 
dat we te maken hebben met 
een bijzonder actieve vereniging 
(beurzen, een bustocht, najaarsvei-
ling) en bevat bovendien een aantal 
lezenswaardige artikelen. Yvonne 
Kruse schreef over Vesna’s, won-
derschone wezens uit de Slavische 
mythologie, en over de basilisk. 
‘Het middeleeuwse mythische 
monster de Basilisk is een soort 
draak, ontstaan uit een hanenei en 
door een pad uitgebroed, uitgerust 
met een kronkelende, geschubde 
staart, een hanenkop en grote 
gele hanenpoten, vleugels en een 
slangentong. Zijn gele, angstaan-
jagende ogen en de ontzettende 
stank die hij verspreidt, maken het 
plaatje compleet.’ De Poolse variant 
(afbeelding) lijkt niet op het beest 
dat we van Harry Potter kennen. 
Herwig Pauwels laat zien dat Henri 
de Toulouse-Lautrec meer is dan de 
schilder van het Parijse nachtleven 
en de Moulin Rouge. 

Gerrit de Jeu houdt een oude 
traditie in ere: postzegels inzame-
len voor de missie, of liever het 
zendingswerk van de landelijke 
Stichting Kerk in Actie. Hij ontvangt 
veel zegels van bedrijven, maar 
laat weten dat ook de leden van de 

vereniging hun overtollige zegels bij 
hem kunnen inleveren. De website 
www.zhpv.nl biedt o.a. de mogelijk-
heid het Mededelingenblad digitaal 
binnen te halen.

Verrassende wendingen
Het is een mondvol: ‘Gabriël is 
een oecumenische thematische 
vereniging voor verzamelaars 
van postzegels, poststempels en 
poststukken, waarvan de thema’s 
direct of indirect verband houden 
met Bijbel en Christendom’. Het 
verenigingsblad biedt iedere keer 
een uitgebreide lijst met nieuwe 
uitgiften die aan dit thema gekop-
peld kunnen worden en brengt een 
aantal filatelistische artikelen.
Jan Pons laat zien hoe voor de 
mensheid sedert de schepping 
communicatie onmisbaar was. 
‘In de vroege oudheid sprak men 
alleen met elkaar en je moest dan 
voor elkaar hoor- en zichtbaar zijn.’ 
Boodschappers brachten te voet 
berichten over. Hermes, de zoon 
van Zeus, was met zijn gevleugelde 
voeten sneller dan de wind. Met een 
reis door de tijd laat Pons ook de 
eerste schriftelijke boodschappen 
langskomen, om via postdiensten 
en postzegels verrassend te eindi-
gen bij PostNL.

Henk Groenewegen schrijft over 
‘Sagen en symbolen: wachters en 
sleutels’. Het gaat daarbij o.a. om 
honden als bewakers van de men-
sen en (in het oude Griekenland) als 
bewakers bij de poort naar het hier-
namaals. Ook aan de politie wordt 
een wakende rol toegeschreven: de 
zorg voor de veiligheid en rust van 
de mensen. Groenewegen verkent 
verder de symboolfunctie van de 
sleutel en weet ook beschermen-
gelen in zijn verhaal te betrekken. 
Thematische filatelie biedt altijd 
verrassingen. De vereniging heeft 
een website (www.gabrielfila.nl) die 
op dit moment vernieuwd wordt/ is.

Kinderen en kaarten
Het blijft een wat wonderlijke 
combinatie: kinderpostzegels en 

maximumkaarten verenigd in één 
vereniging: de VKM. Het levert in 
ieder geval een bijzonder kleur-
rijk Bulletin op (nr. 122), ‘een dik 
zomernummer met enkele vrolijk 
makende artikelen’, volgens de 
redactie.
In de wereld van de maximafilie 
neemt Nederland een vooraan-
staande plaats in, vooral door 
de inzet van de VKM. Geen land 
produceerde over de afgelopen vijf 
jaar meer kaarten; veel kaarten (en 
verzamelingen) ontvingen eervolle 
onderscheidingen. Wel is er be-
zorgdheid over het beperkte aantal 
‘picturale stempels’. De oudste 
maximumkaarten komen uit Neder-
land. koningin Wilhelmina figureert 
op twee kaarten uit 1898.
In Bulletin 122 schrijft Ronald van 
der Leeden over Nijntje en dat 
levert uiteraard mooie kaarten op. 
Ook brengt hij in een aantal zonnige 
maximumkaarten zomer- en vakan-
tieplezier in beeld. Edward Froon 
signaleert een opmerkelijke gebeur-
tenis: Nederland en Frankrijk lieten 
in hetzelfde jaar een postzegel 
verschijnen met hetzelfde onder-
werp: het plaatsje Saintes-Maries-
de-la-Mer. De Fransen benadrukken 
de toeristische aantrekkingskracht 
van de Côte d’Azur en de Camar-
gue-streek, PostNL kwam met een 
schilderij van Vincent van Gogh.
De kinderpostzegels komen 
uitgebreid aan bod in de vierde 
aflevering van een reeks over het 
Amsterdams Comité voor Kinder-
postzegels. Edward Froon behandelt 
de jaren 1981-1983 aan de hand van 
vele foto’s, krantenknipsels, stem-
pels, postzegels en (maximum)
kaarten. De website is vernieuwd: 
www.kindmax.nl
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Ver weg en oud
John Driessen en Jan Huiskes 
vormen de redactie van Vier-
stroom-Nieuws, het periodiek van 
de gelijknamige vereniging (afd. 
Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal). 
Huiskes stopt er binnenkort mee, 
hopelijk vindt de vereniging een 
goede opvolger; de leden worden 
alvast aangespoord om achter de 
geraniums vandaan te komen. In 
het augustus-nummer schreef 
John Driessen een mooi (geïllus-
treerd) stuk over Sri Lanka, idyl-
lisch eiland in de Indische Oceaan, 
‘land van oude koninkrijken, wilde 
olifanten en riksja-renners’, ook 
bekend als Ceylon. Het koloniale 
verleden van het eiland (Portugal- 
Nederland- Groot Brittannië) en de 
toeristische highlights passeren 
de revue.
Jan Huiskes beschrijft de bijdrage 
van de Australische posterijen aan 
de dinosaurus-hype. In Queens-
land en Victoria zijn veel vondsten 
van dinosaurusresten gedaan en 
de Australische post trok meer 
dan eens alle registers open om de 
verzamelaars te plezieren. Huiskes 
adviseert zijn lezers ‘selectief te 
verzamelen’. Ook bij het verzame-
len van luchtpoststukken adviseert 
hij een kritische houding. Een 
luchtpostzending moet een start- 
en een landingsplaats hebben, een 
vertrek- en een aankomststempel, 
al is een mooie rampbrief uiter-
aard ook verzamelwaardig. 

We blijven in de sfeer van wijze 
raad met een advies van een we-
reldberoemde en succesvolle 
investeerder, Marc Faber (‘Dr. 
Doom’). Particuliere beleggers 
kunnen het beste hun geld in dure 
postzegels steken en niet in aan-
delen, huizen of goud. Postzegel-
verzamelingen en schilderen zijn 
volgens hem goede beleggingen in 
tijden van zware  crisis, als je niet 
meer bij je contante geld kunt. 
www.vierstroomfilatelie.nl

http://www.zhpv.nl/
http://www.gabrielfila.nl/
http://www.kindmax.nl/
http://www.vierstroomfilatelie.nl/
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Eentjes en ballen
Noviopost, de afdeling Nijmegen 
van de NVPV is een actief clubje. 
Rondzendverkeer, nieuwtjesdienst, 
gewoonlijk drie (!) bijeenkomsten 
per maand, een nieuwe biblio-
theek, Postzegel Totaaldag (met Jo 
Toussainttoernooi) en ook nog een 
heel mooi clubblad. Mooi in kleur 
en inhoudelijk zeker de moeite 
waard, niet zo gek met mensen als 
Jos Stroom en Jac. Spijkerman in 
het redactieteam.
Eentjes spelen een niet onbelang-
rijke rol in het septembernummer. 
Herman Geurts laat wat ongewone 
mogelijkheden zien van een heel 
gewone postzegel: de 1 cent 
(NVPH 460) op braillestukken. 
Als u de kans krijgt, moet u de im-
posante collectie van Hubert van 
Werkhoven rond dit zegeltje eens 
bekijken. Jos Stroom laat zien 
hoe de eentjes van tegenwoordig 
(NVPH 2748 ) kunnen leiden tot 
grote misverstanden en spectacu-
laire bijfrankeringen.
Henk Janssen verkende een aardig 
thematisch onderwerp: het petan-
que-spel. Het gaat om een rustige 
en beschaafde sport, ‘die wordt 
uitgeoefend tussen enkele bomen, 
op een provisorisch speelterrein of 
in een professioneel ‘stadion’, met 
enkele speelbanen.’ Veel filatelis-
tisch materiaal over dit onderwerp 
is er niet, maar Janssen weet 
toch de vele varianten van het Jeu 
de boules, de spelregels en de 
gang van zaken aardig in beeld te 
brengen. Hoogtepunt lijkt mij het 
‘Fanny kussen’ na een 13-0 neder-
laag, waarbij blote billen gekust 
moeten worden. Uiteraard wordt 
de bijpassende maximumkaart full 
colour getoond. 
www.noviopost.nl.

BUITENLANDSE BLADEN

Relaisstempels
In België zijn relais stempels een 
erg populair verzamelgebied. De 
stempels van deze hulppostkan-
toren, die ondergeschikt zijn aan 
een hoofdkantoor, zijn goed te 
herkennen aan de ster die in het 
stempel is opgenomen (weer iets 
geleerd om op de beurs iets leuks 
uit de eurobak te halen). Minder 
bekend maar minstens zo interes-
sant zijn de Luxemburgse stempels. 
Dit is een gebied dat zeker te 
overzien is. Er zijn er namelijk maar 
14 verschillende. Ze zijn eenvoudig 
te herkennen aan de tekst ‘Postes 
Relais No ..’, overigens zonder naam 
van de gemeente. In Belgaphil van 
juli 2015 staat een artikel over dit 
zeer onbekende verzamelgebied. 
De stempels zijn in omloop geweest 
in de jaren ’70 en ’80 van de 19e 
eeuw en zijn absoluut moeilijk te 
vinden. Het artikel geeft een lijst 
met nummers en de bijbehorende 
plaatsnamen, de gebruiksdata van 
de verschillende stempels en de 
eerste en laatste bekende stempel 
van elk nummer. Verder in het blad 
nog meer postgeschiedenis. Piet 
van San laat zien op welke wijze de 
twee laagste waarden (1 en 2 cen-
tiem) van de Belgische staalhelm-
serie op poststukken zijn gebruikt. 
Dit kan zijn als enkelfrankering op 
drukwerk, maar er zijn ook meer 
spectaculaire voorbeelden waar 
de halve voorzijde van een brief 
is volgeplakt om aan een tarief te 
voldoen dat ook met een zegel van 
een hogere waarde had kunnen 
worden bereikt.
www.klpb.nl

Quality over quantity
‘Extremely fine full original gum’, 
‘Building a Great United States 
Collection’, ‘Does this make the cut’, 
‘Strictly the highest quality’. Zo 
maar wat kreten uit advertenties uit 
de American Philatelist. Pagina-
groot, vaak met de afbeelding van 
een of enkele zegels in een superbe 
kwaliteit. De Amerikaanse vaklitera-
tuur heeft de focus op kwaliteit. 
Klassiek Amerika met mooie 
stempels en brede randen worden 
geadverteerd alsof het kunstwerken 
zijn, met uiteraard de bijbehorende 
prijzen. De zegels worden gegra-
deerd op dezelfde wijze als dat met 
munten gebeurt. Best een opvallend 
verschil met de Europese vakbladen 

 

waar de nadruk van de handel lijkt 
te liggen op postfrisse modernere 
series en partijen. Stelt u zich eens 
voor, een compleet witte pagina in 
uw lijfblad met in het midden een 
postfrisse nummer 12 met prach-
tige goudkleur en daaromheen een 
minimale tekst.

Gelukkig bevat het augustusnum-
mer van 2015 ook nog een aantal 
artikelen. Heel opvallend is dit keer 
de vaste rubriek ‘Worldwide in a 
Nutshell’ waar dit keer het verzamel-
gebied Cuba wordt voorgesteld. Ja-
renlang was het verboden om in deze 
zegels te handelen vanwege de boy-
cot, en nu is dit alles weer blijkbaar 
verzamelwaardig. Dit zou dus kunnen 
betekenen dat de Cubaanse migran-
ten in de States wellicht eindelijk de 
zegels van hun moederland kunnen 
gaan aanschaffen en massaal allerlei 
fraaie emissies met onderwerpen 
als sport, Big Game vissen en Che 
Guevara gaan aanschaffen. Een 
nieuw China? Dit zal afhangen van 
de voorraden die momenteel nog in 
Havana aanwezig zijn.

De Führer in Londen
Stelt u zich eens voor dat Hitler iets 
meer strategisch inzicht zou heb-
ben gehad en in de zomer van 1940 
niet zijn bombardementen had 
verschoven van militaire en strate-
gische doelen naar burgerdoelen. 
Hij had dan het luchtoverwicht over 
de Noordzee verkregen en op zijn 
52e verjaardag op 20 april 1941 
een triomfantelijke intocht door de 
straten van Londen kunnen houden. 
Fictie? Gelukkig wel. Len Deighton 
heeft hier in 1978 een boek over 
geschreven. De voorzijde van het 
boek toont een blauwe zegel van 
2½ pence met de tekst ‘Postage Re-
venue’ en het gezicht van ‘meneer 
Jansen’. Als promotiemateriaal wer-
den met de boeken postzegelboek-

jes meegestuurd met 6 van deze 
zegels en fictieve advertenties erop. 
Veel van deze boekjes zijn met het 
verpakkingsmateriaal weggegooid, 
waarmee een schaars curiosum 
voor filatelisten is gecreëerd. Zo 
schaars zelfs dat er vervalsingen 
zijn verschenen. Naast de zegels zat 
er overigens een fraaie ansichtkaart 
bij met de intocht van de Duitsers 
in Londen. Dit verhaal staat met il-
lustraties in de Duitse Philatelie van 
september 2015. 

Ook in dit blad een artikel over de 
Okavango delta in Botswana. Dit 
natuurerfgoed herbergt een unieke 
flora en fauna met bijzondere vo-
gels, vissen en planten die heel spe-
cifiek voor dit gebied zijn. Uiteraard 
worden deze veelvuldig afgebeeld 
op de zegels van Botswana. Hier-
mee kan een thematische verzame-
ling worden opgezet die in plaats 
van een bepaalde klasse planten of 
dieren, juist een fraai beeld geeft 
van een biotoop. Hierdoor ziet de 
verzameling er dus niet uit als een 
studieboek, maar als een gebied dat 
er om vraagt om bezocht te worden 
(had ik u al verteld dat Botswana 
door veel mensen op het continent 
Afrika als de ideale vakantiebe-
stemming wordt gezien?).
Voor de liefhebber van de Duitse 
bezettingsgebieden is er een artikel 
over de Gorochow-zegel die is 
uitgegeven als nooduitgifte aan het 
eind van de Duitse bezetting van 
Oekraïne. De zegel is heel duur en 
heel omstreden. Omdat archieven 
verloren zijn gegaan is niet te 
achterhalen of het maakwerk is of 
niet. In elk geval is twijfelachtig of er 
überhaupt een nooduitgifte nodig 
was en zijn alle brieven met deze 
zegel vals of extreem filatelistisch.
www.bdph.de

http://www.klpb.nl/
http://www.bdph.de/
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et gebeurt mij nu zeer regelmatig dat, 
als ik een handtekening voor ontvangst 
zou moeten zetten, de zending al in 
de brievenbus ligt, en er door mij geen 

ontvangstbevestiging is gegeven. Op ‘Track en 
Trace’ kan ik de voortgang in de verzending en af-
levering bekijken en dan zie ik de meest vreemde 
krabbels die klaarblijkelijk van mij zouden zijn...

Ander dorp
Het is zelfs twee keer gebeurd dat de zending 
ergens anders lag. Op onlogische en voor mij 
onbegrijpelijke plaatsen. Een heel ander dorp, 
andere postcode, straatnaam heel anders, ach-
ternaam waar afgeleverd heel anders.
Slechts door de eerlijkheid van de mij onbe-
kende ontvangers heb ik die zendingen alsnog 
in ontvangst kunnen nemen. PostNL had bij mij 
geen enkele indicatie achtergelaten omtrent 
deze brieven.
Er zijn ‘Niet Thuis-formulieren’, het bekende 
P 2261 formulier, je kunt dan op de daarop aan-
gegeven postinrichting de volgende werkdag de 
zending afhalen. Maar dan moet de bezorger de 
nodige documenten daarvoor wel opmaken. En 
soms helemaal terug aan het einde van zijn op-
gedragen route naar die vestiging om de bewuste 
zendingen daar af te leveren. 
Ik krijg vele aangetekende brievenpost of pak-

H
De teloorgang van PostNL

ketzendingen per jaar. Het is al vele jaren geleden 
dat ik met een P 2261 formulier mijn zending op 
moest halen. Ik schat dat er in 80% van de geval-
len bij mij identiteitsfraude gepleegd is.

Klachten
Als ik dan een klacht bij PostNL neerleg krijg ik 
geen enkele reactie. PostNL reageert niet bij de 
digitale Klachtenservice waarbij ik aangeef dat 
ik die ontvangstbevestiging niet heb getekend. 
Telefonisch een klacht doorgeven, kost 45 cent 
per gesprek, zodra ze het in de gaten hebben 
waarover gebeld wordt, wordt de verbinding 
verbroken.
Ook heb ik een aangetekende brief gezonden 
naar het Distributiecentrum Goes, waar mijn 
aangetekende zendingen vandaan komen, met 
daarin mijn inmiddels opgebouwde dossier, geen 
enkele reactie. Het lijkt wel of het ze niet interes-
seert, ik voel mij niet serieus genomen.

Identiteitsfraude
Dat terwijl het toch gaat om identiteitsfraude, 
want iemand doet handelingen alsof ik die 
gedaan zou hebben. Als de leidinggevenden van 
de frauderende bezorgers deze praktijken niet 
kunnen stoppen, misschien hun ogen er voor 
sluiten, wat heeft een aangetekende zending dan 
nog voor nut.
 

Niet alleen in Zeeland
Ik heb contact gehad met andere verzamelaars 
elders in het land en die hebben soortgelijke 
ervaringen. Ook is er een overeenkomst. Soms 
zijn er slimme bezorgers. Op ‘Track en Trace’ zie 
je een ‘handtekening’ die uit twee letters bestaat, 
één van de voornaam, één van de achternaam. 
Deze werkwijze komt ook elders in het land voor, 
het lijkt wel of ze van elkaar leren.
Ik zie bij ons in de hal van het appartementen-
complex van anderen ook pakketten met AD 
(Aanvullende Dienst) die zogenaamd correct 
werden afgeleverd, maar wel onbeheerd rondslin-
geren. Als ik dan van die zending met de barcode 
en postcode bij Track & Trace de afleverstatus 
opzoek zie ik ‘Bezorgd’ en een tijdstip alsook een 
krabbel, maar die zending ligt nog steeds ‘buiten’.

Overeenkomst
PostNL heeft een overeenkomst met de afzender 
om een dienst uit te voeren, waarbij zij garande-
ren dat het de geadresseerde is die de handteke-
ning voor ontvangst heeft gezet. Anders mogen 
zij de zending niet uitreiken. Hoe zou PostNL kun-
nen bewijzen dat het mijn handtekening is. De 
bewijslast ligt bij PostNL die garandeert namelijk 
dat de handtekening is gezet door iemand die ‘op 
het aangegeven adres de deur opendoet’. 
 
Schade
Ik lijd schade. De kosten van aangetekende ver-
zending of verzekerde waarde moet ik namelijk 
zelf betalen. Er wordt met mijn identiteit fraude 
gepleegd. Dit artikel zou zijn nut al hebben indien 
de bezorgers van PostNL volgens de instructies 
zouden gaan werken. 
Ik zou graag een verklaring van PostNL in dit 
maandblad zien, ze mogen daarin zelfs aangeven 
waarom ik dit allemaal verkeerd geïnterpreteerd 
heb, en alles correct is verlopen.

Een positieve ervaring had ik laatst met Fedex, 
een prospectus uit Düsseldorf. De bezorger 
vroeg wel drie keer of ik de geadresseerde was. 
Ik stond namelijk vóór mijn huisdeur, en was niet 
binnen.

Erik Petrusma

L E Z E R S P O S T

Afb 3: Een andere zending, 
nu gewoon aangetekend. 
Ik was thuis, maar er is 
niet aangebeld, handte
kening is niet van mij. 
 Zending lag in de brieven
bus. Zoek de verschillen in 
de handtekeningen.

Afb 1: Het op de zending 
met verzekerde waarde 
opgeplakte label. Het 
gewicht bij verzending 
is aangegeven als 
460 gram. (Dit is het 
correcte gewicht).

Afb 2: Scan van de gegevens zoals die op ‘Track 
& Trace’ te vinden waren. Het gewicht van de 
zending van afbeelding 1 is ineens meer dan 
verdubbeld! Zou PostNL geen controle in het 
computerprogramma hierop hebben, maar waarom 
dan wel vermelden op ‘Track & Trace’? Dit staat erg 
onprofessioneel. Handtekening is niet van mij. Ik 
kan bewijzen dat ik niet thuis was.
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Ter herdenk ing van de 100° ver jaardag van de laatste Poolexpedit ie van Prins A lber t I. Par tner van “2015, Cultureel Jaar van Rusland in Monaco”denk ing van de 100° ver jaardag van de laatste Poolexpedit ie van Prins A lber t I. Par tner van “2015, Cultureel Jaar van Rusland in

KOM KIJKEN NAAR DE  ZEGEL 
VAN 10 MILJOEN DOLLAR ! 

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

www.monacophil.eu

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

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

Terrasses de Fontvieille

MC-98000 Monaco

Monaco
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samenstelling Kees Verhulst, 
kees.verhulst@gmail.com
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Traditiegetrouw is oktober de 
maand waarin een aantal bijzon-
dere poststempels in gebruik 
is. Het is de maand van Postex 
waar, in de stand van PostNL, 
het stempel van de beurs zelf in 
gebruik is en een ‘normaal’ dagte-
keningstempel Apeldoorn. Verder 
wordt tijdens Postex de Dag van 
de Postzegel gevierd en de Dag 
van de Aero philatelie.

Stempel Postex
Het beursstempel van Postex 
heeft dit jaar een koninklijk tintje. 
Het thema is de eedsaflegging van 
koning Willem I en dit is terug te 
zien op de beurspostzegels van 
Postex. In beurspostzegelvelletje 
nummer 12 bijvoorbeeld zien we 
drie persoonlijke postzegels met 
de afbeelding van drie ontwerpsta-
dia van de onafhankelijkheidspost-
zegel van 30 cent uit 1963 met de 
eedsaflegging van koning Willem I. 
Het bijbehorende bijzondere 
poststempel toont de letter W van 
Willem met daarboven een kroon-
tje. Postex vindt dit jaar plaats in 
Apeldoorn op 16, 17 en 18 oktober.

Dag van de Postzegel
Dit jaar wordt de Dag van de 
Post zegel tijdens Postex gevierd 
op 17 oktober. Het stempel toont 
vliegtuig Teuge. De vliegtuigsuite 
Teuge staat op 15 minuten rijden 
van de centra van Apeldoorn en 

Deventer, en op 20 minuten rijden 
van Paleis Het Loo. De unieke 
Vliegtuigsuite Teuge heeft nog 
steeds een volledig uitgeruste 
cockpit en beschikt over een luxu-
euze badkamer met een sauna, 
een douche en een wellnessbad. 
Het verhoogde terras kijkt uit op 
de start- en landingsbaan van de 
luchthaven Teuge.

Dag van de 
Aerophilatelie
Ook dit jaar is er weer een bijzon-
der poststempel in gebruik ter 
gelegenheid van de Dag van de 
Aerophilatelie. Dit jaar wordt deze 
dag voor de 54e keer gevierd op 
17 oktober 2015, eveneens tijdens 
Postex. Stempel en gelegenheids-
enveloppen staan in het teken van 
95 jaar Nederlandse Luchtpost. 
Het stempel is bij PostNL aan-
gevraagd door Aerophilatelis-
tische vereniging De Vliegende 
Hollander.

Nagekomen stempel
Tot slot kan ik nog een stempel 
laten zien dat was aangevraagd 
door de Philatelisten Vereniging 
Groningen. Het stempel was 
op 5 en 6 september in gebruik 
tijdens de beurs Groningen 100 
in Roden. In het stempel zien we 
de afbeelding van het Groninger 
museum. Dit museum is ook te 
zien in de velrand van de beurs-
postzegels die verkrijgbaar waren 
tijdens de beurs.
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Inspirerend en initiatiefrijk. 
Misschien niet direct de termen 
die je te binnenschieten bij het 
beschrijven van een ambtenaar. Uit 
de schets van leven en werk van 
Agnites Vrolik (1810-1894) blijkt 
dat er zeker ambtenaren zijn die 
deze competenties hebben. Vrolik 
is werkzaam bij ‘s Rijks Munt als 
minister van Financiën Van Bosse 
in hem de juiste man ziet om de 
eerste Nederlandse postzegel 
gestalte te geven. Hij noemt hem 
in de Tweede Kamer “een zeer be-
voegd en deskundige ambtenaar”. 
De minister heeft gelijk. Vrolik 
onderzoekt werkwijzen, machines 
en papiersoorten en hij betrekt 
vaklieden zoals graveur J.W. Kaiser 
bij het project. Zijn analyses laat hij 
gepaard gaan met aanbevelingen 
die veelal worden opgevolgd. Het 
resultaat kennen we: de eerste 
postzegelemissie van Nederland 
een feit.
Agnites Vrolik heeft een artikel in 
Ambtenaren! 200 jaar werken aan 
Nederland in 100 portretten dus 
zeker verdiend. In het boek zijn 
100 mannen en vrouwen geselec-
teerd die allemaal een stempel 
drukten op ontwikkelingen en ge-
beurtenissen in Nederland. Ambte-
naren die direct verbonden zijn aan 

post gerelateerde onderwerpen, 
zijn – naast Vrolik – onder meer: 
• Eduard Wenkebach (1813-1874), 
ingenieur die de telegraaf in Neder-
land introduceerde
• Peter Motké (1826-1872), 
 hervormer van belastingen
• Harke Keegstra (1879-1965), 
degene die de Gemeentegiro 
Amsterdam opzette 
• Johannes van der Poel (1888-
1982), oprichter van het Belasting-
museum
Ambtenaren! is het resultaat van 
crowdsourcing. De samenstellers 
Jeroen Pepers en Davied van Berlo 
doen het onderwerp van de publi-
catie eer aan. Zij zijn de inspireren-
de en initiatiefrijke ambtenaren die 
zo’n 100 mensen wisten te betrek-
ken bij dit project om de portretten 
te schrijven en vorm te geven. De 
artikelen zijn kort, 2 pagina’s. Dit, 
en de frisse vormgeving, maken het 
tot een prettig blader- en leesboek. 

Leon Mijderwijk

Ambtenaren!, 200 jaar werken 
aan Nederland in 100 portretten
Jeroen Pepers en Davied van Berlo, 
samenstelling, (Den Haag 2015)
ISBN 978-90-1239-560-1, € 14,95 
(voor ambtenaren: € 9,95 tot  
1 januari 2016)

Stilfibel
Niet direct iets voor de Nederlandse 
markt, maar er zijn toch een aantal 
auteurs die ook in het Duits publice-
ren. Voor hen is de AIJP-Stilfibel für 
deutschsprachiche Redakteure und 
Autoren van belang.
In het boekje staan vele handige 
tips voor het correct schrijven 
van een Duitse tekst. Het boekje 
is ingedeeld in diverse hoofdstuk-
ken, waar onder andere de juiste 
datumnotatie, maten en gewichten, 
hoofdlettergebruik, leestekens, 
vette- en cursieve tekst aan de orde 
komt. Allerlei nuttige tips staan in 
het hoofdstuk Richtlinien für den 
Schriftsatz, en uiteraard ontbreekt 
het hoofdstuk Der gute Stil niet. 
Het boekje bevat diverse nuttige 
bijlagen, waaronder filatelistische 
afkortingen en verkortingen en 

regelmatig verkeerd geschreven of 
verkeerd gebruikte woorden.
Een gelijkaardig boekje voor de Ne-
derlandse taal is in voorbereiding.

Stilfibel, Andreas Birken/Wolf-
gang Maassen
Deel 1 in de AIJP-Schriftenreihe 
/ AIJP Brochure, A5, 47 pagina’s, 
gebrocheerd., Prijs, inclusief 
verzendkosten: € 12, Info: 
rainervonscharpen@t-online.de

Ambtenaren werken aan Nederland
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Catalogi & benodigdheden voor de filatelie 

NVPH speciale cata-
logus Nederland & 
Gebieden 2016   33,90 

NVPH 2e editie cata-
logus Persoonlijke 
Postzegels    17,90 

Zumstein catalogus 
Zwitserland & Liecht-
enstein 2016     42,90 

SBK catalogus 
Zwitserland & Liecht-
enstein 2016  44,90 

Sakura catalogus 
Japan 2016  23,50 

ACS catalogus 
Nieuw-Zeeland 
2015             12,50 

Yvert catalogus 
Frankrijk 2016  25,00 

Yvert catalogus 
Monaco, DOM-TOM, 
Andorra, TAAF, St. 
Pierre 2016    25,00 

Yvert Wereld-
catalogus 
jaaroverzicht 
2014    29,90 
 

Alle jaren nog 
leverbaar vanaf 
het jaar 2008 

Yvert Overzee nu per werelddeel 
véél goedkoper dan Michel! 

Wilt u veel bestellen voor meer dan € 250,00?  
 

Stuur een mail of bel met uw wensen en wij 
maken graag een vrijblijvende offerte. 

 
Voor catalogi, en voor artikelen van  

Davo, Leuchtturm, Safe, Schaubek e.d. 

met extra korting kopen? 

Wist u dat u catalogi tegen 
gereduceerde subscriptieprijs kunt 
bestellen voor verschijnen? Kijk op 

www.collectura.com 

Kom naar de Postex 16 t/m 18 oktober 
 

Hoge kortingen op nieuwe catalogi  
b.v. van Michel, tot wel 25%! 

 

Alléén op deze beurs!   
Vooraf reserveren is mogelijk!  

Maar als iets niet voorradig is, sturen wij het later op! 

Beursaanbieding! 

Heeft u de winkel op het nieuwe adres  
Piet Heinstraat 113, Den Haag al bezocht? 

 
Nog steeds de grootste keus catalogi! 

En altijd veel aanbiedingen! 

Aanbieding insteekboeken 

Leuchtturm Comfort 
gewatteerde band, 64 blz. 
 

S64 zwarte bladen  32,95 
3 halen, 2 betalen  65,90 
 
 

W64 witte bladen  27,95 
3 halen, 2 betalen  55,90 

Facit spec. cat. Scandinavië 1850-1950 ed. 2015 42,90 
Facit cat. Scandinavië 1950-2014 (met lijst 1850-1950) 59,90 
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Sassone Blu cat. Italië/Vaticaan/San Marino 2016 19,50 
Sassone spec. cat. Italië, Geb., Vaticaan tot 1945 42,50 
Gibbons cat. Empire & Commonwealth 1840-1970  121,00 
SACC speciale cat. Zuid-Afrika/SWA/Namibia 2015 79,90 

nieuwe catalogi 

Oost-Azië China Japan Korea 54,90 
Zuid-Azië India Indonesië 2015 54,90 
Midden Oosten 2015 49,90 
Zuid-Amerika compleet 2014 49,90 

Michel Overzee in kleur Michel motiefcatalogi 
Auto’s hele wereld 1e editie 2015 64,00 
Treinen hele wereld 3e editie 2014 59,80 
Kerstzegels hele wereld 1e ed. 2014 59,80 
Vlinders hele wereld 1e editie 2015 64,00 
Vogels Europa 3e editie 2014 59,80 

1.1 Noord-Amerika 2015 79,00 
1.2 Midden-Amnerika 2015 84,00 
2.1 Caribische Eilanden A-K 2015 84,00 
2.2 Caribische Eilanden L-Z 2015 84,00 
9.1 China, Taiwan, Hong Kong 2015 84,00

Orders plus € 4,00 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
 

Betalingen graag naar IBAN NL13 INGB 001 2534 14 t.n.v. P.W. Meinhardt, Den Haag 
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

FINLAND
Drie boekjes op 11 september
Tot een belangrijk kenmerk van een 
boekje hoort dat het gevouwen is of 
gevouwen kan worden. Toch zijn er 
diverse landen die het begrip boekje 
wat ruimer opvatten (Canada, België, 
Estland...). Duitsland draait er om-
heen met z’n aanduiding Markenset. 
Finland is de weg ook een beetje 
kwijt. Men noemt hetzelfde product 
soms een boekje, soms ook een 
velletje. Hoewel het uit de aankondi-
ging in het jaaroverzicht niet bleek, 
rept de recente brochure over drie 
boekjes op 11 september.

Jean Sibelius 1865-2015
Op de 150e geboortedag van de 
Finse componist Jean Sibelius 
verscheen een drietal zegels, die 
drie verschillende perioden uit z’n 
leven aanduiden. Het zijn eerste-
klas zegels (€ 1.10), zodat de prijs 
van het boekje € 3.30 is. Oplage 
130.000 boekjes. (1)

Designs van gebruiksvoorwerpen
De post vervolgt de eerder gestarte 
reeks gebruiksvoorwerpen met zes 
eersteklas zegels in een boekje: een 
brommer, een speciaal dessin, de 
bloklamp, een bord, een loungestoel 
en een glas. Er zijn 130.000 boekjes 
vervaardigd. (2)

Rockbands
Zes internationaal vermaarde 

rockbands sieren de zegels in het 
derde boekje. Ook dit zijn eerste-
klas zegels (€ 1.10). Verkrijgbaar in 
boekjes. Oplage 150.000.

FRANKRIJK
De stier bij de horens vatten
Spreekwoorden en uitdrukkingen. 
Gebruikt u ze nog? Ze verdwijnen 
langzaam uit onze taalschat. Als 
neerlandicus betreur ik dat na-
tuurlijk. En verheugt het mij dat de 
Franse post met een boekje kwam 
waarin de twaalf zegels geïnspi-
reerd zijn op spreekwoorden die te 
maken hebben met dieren. In 2013 
verscheen trouwens ook al zo’n 
boekje.
Het boekje kwam uit op 31 augustus 
en op de kaft stond prendre le tau-
reau pas les cornes oftewel de stier 
bij de horens vatten. Wij vinden ken-
nelijk de koe al gevaarlijk genoeg.
Nog wat aardige voorbeelden: rire 
comme une baleine (lachen als een 
walvis: schaterlachen), avoir un 
appétit d’oiseau (eetlust als van een 
vogel: weinig honger), comme un 
chien dans un jeu de quilles (als een 
hond tussen de kegels: ongewenst) 
en donner de la confiture aux 
cochons (jam aan de zwijnen geven: 
wij hebben het dan over parels).
Sommige kennen ook wij bijna 
letterlijk: fier comme un paon (trots 
als een pauw) en être le bouc émis-
saire (De zondebok zijn).
De zegels hebben het groene tarief 
(68c), zodat de prijs van het boekje 
op € 8.16 komt.

Datamatrix barcode
Sinds 7 september kan men brieven 
naar Europese en wereldwijde be-

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • stemmingen frankeren met  zegels 
die voorzien zijn van een twee-
dimensionale streepjescode. De 
informatie in zo’n code kan zowel 
tekst als data bevatten. De bedoe-
ling ervan is het automatische 
sorteerproces te verbeteren.
Eén van beide zegels, die van 95c 
voor Europa, is ook per zes in een 
boekje verkrijgbaar.  De code is 
aangebracht naast het blauwe 
Mariannehoofd.

Het gezicht
In de reeks postzegels die de vijf 
zintuigen illustreert, verscheen op 
25 september een boekje met als 
thema ‘het gezicht’. Een twaalftal 
postzegels laat zie hoe het gezichts-
vermogen gebruikt kan worden: 
kijken vanuit de verte, van dichtbij, 
uit de hoogte, een uitzicht…maar 
ook randzaken zoals een masker.
De zegels vertegenwoordigen het 
normale brieftarief (76c).

Vijftiende druk
Ze lopen als een trein, in Frankrijk. 
De boekjes met de rode en groene 
Marianne zegels. Van het boekje 
met de groene zegels (lettre vert = 
68c) verscheen op 15 september de 
veertiende herdruk. Op het kaftje 
worden de IDTimbres (wij noemen 
ze persoonlijke zegels) gepromoot. 
Elke druk omvat enkele miljoenen 
exemplaren. (3)

GROOT-BRITTANNIË
Wereldkampioenschap Rugby 2015
Van 18 september tot 31 oktober 
vindt/vond in Groot-Brittannië het 
WK Rugby plaats. Op een achttal ze-
gels, verschenen op 18 september, 

staan alle klassieke bewegingen van 
deze sport afgebeeld. Tegelijk kwam 
er ook een boekje met twee zegels 
uit de serie plus een viertal Machin-
zegels met de Engelse vorstin. Het 
is de bekende reeks boekjes met 
zes zegels, waarvan dit sinds 2001 
nummer 50 is.
Het zijn alle First class zegels (63p). 
Op de twee rugbyzegels staat een 
afbeelding van de try (bal over 
achterlijn) en de conversion (schot 
tussen de palen).

HONGKONG
Hongkong 2015
Van 20 tot 23 november vindt een 
grote postzegeltentoonstelling 
plaats en bij die gelegenheid komt 
de post met een speciaal postzegel-
boekje. Het bevat de drie tentoon-
stellingsvelletjes, welke overigens in 
het boekje in lithografie vervaardigd 
zijn. De losse velletjes zijn gedrukt 
met een hot foil effect, dat een extra 
glanzende uitstraling heeft.
Het boekje verschijnt overigens pas 
op de laatste dag van de tentoon-
stelling: 23 november. De velletjes 
hebben elk een frankeerwaarde van 
$20. Prijs van het boekje is $65.

IJSLAND
Oude gebouwen
Een viertal oude IJslandse 
gebouwen staan op een serie op 
10 september verschenen postze-
gels: de gerestaureerde kerk van 
Hof bij het nationale park Skaftafell, 
de uit 1840 daterende windmolen 
op het eilandje Vigur, de oudste 
bibliotheek van IJsland op Flatey en 
een turfschuurtje in het natuurre-
servaat Vatnsfjörður.

1
2 4

3 5

1. Jean 
Sibelius

2. Finse ont
werpen van 
gebruiks
voorwerpen

3. Twaalf 
groene 
 Marianne 
zegels in 
een boekje

4. Het kerkje 
dateert uit 
1884.

5. Het 
IJslandse 
kerstboekje
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Het levert twee boekjes op: het 
eerste heeft de twee eerste zegels 
met de vermelding ‘B50g innan-
lands’(= 132 kr), elk twee maal. Het 
tweede met zegel drie en vier is 
voor post naar Europese landen ‘B 
50g til Evrópu’(= 180 kr). Ook twee 
van elk. (4)

Kerstzegels
Een avondwandeling op het ijs, een 
gezellig samenzijn met vrienden 
en familie en een grappig plaatje 
van de kerstkat die geniet van 
kerstmuziek op de computer. Al-
lemaal elementen van het IJslandse 
midwinter- en adventsseizoen. 
Ze zijn te vinden op de zegels in 
het op 5 november te verschijnen 
kerstboekje met als inhoud tien 
postzegels voor binnenlandse post. 
Prijs van het boekje is 1320 kronen. 
Oplage is 20.000 boekjes. (5)

NORFOLK EILAND
Dennenbomen
Al eerder gaf de post van Norfolk 
Eiland een boekje uit met tien den-
nenboomzegels. Dit jaar verscheen 
op 1 juni weer zo’n boekje met exact 
dezelfde afbeeldingen, maar met 
een andere waarde: 15c per zegel. 
Er was behoefte aan zegels voor 
lokale post. Het eiland is niet zo 
groot: aan 5000 boekjes heeft men 
voorlopig voldoende. (6)

OEKRAÏNE
Europa
Als één der laatste kwam op 11 au-
gustus Oekraïne met Europazegels. 
Twee stuks: van 4.80 en van 5.40 
UAH. Afgebeeld zijn een speelgoed-
kar en een pop in een draaimolen. 

 

De beide zegels zijn ook in een 
boekje te koop. Het formaat van de 
zegels in het boekje is overigens 
groter dan de velzegels.

RUSLAND
Overwinning Wereldoorlog II
Al sinds 2009 komt de Russische 
post jaarlijks met postzegels waarin 
de overwinning in 1945 verheerlijkt 
wordt. De wapens en ander materi-
eel staan dan steeds centraal.
Men begon in 2009 met diverse 
vuurwapens, in 2010 volgden tanks, 
in 2011 oorlogsvliegtuigen, 2012 
voertuigen, 2013 schepen, 2014 ka-
nonnen en nu op 8 mei van dit jaar 
gaat het om gepantserde treinen. 
De serie bestaat uit vier zegels: van 
12, 17, 19 en 27r.
Net als in alle voorgaande jaren 
wordt de serie weer vergezeld van 
een boekje. Het bevat velletjes met 
steeds één van de zegels en verdere 
informatie (in het Russisch). (7)

Wapens van steden
Ook al sinds 2009 komt de post jaar-
lijks met permanente zegels, waarop 
afbeeldingen van wapens staan. Elke 
keer twee stuks. Het was dit jaar de  
beurt aan Derbent, een kleine stad in 
het uiterste zuiden van Rusland, aan 
de oever van de Kaspische Zee. Het 
wapen beeldt een hert af, de waarde 
van de zegel is 12r. Als tweede  
Nizhny Novgorod (het vroegere 
Gorki), een stad op de plaats waar de 
rivieren Oka en Wolga samenkomen. 
Afgebeeld zijn een kasteeltoren en 
een drietal klaprozen. Waarde 17r.
Beide zegels zijn zowel in boekjes 
van tien als in boekjes van twintig 
uitgegeven.

SINGAPORE
Verdwijnende beroepen
Al twee jaar geleden gaf de post 
twee boekjes uit met permanente 
zegels. Op de zegels staan beroe-
pen uit het verleden afgebeeld: de 
schoenlapper en de melkman. Van 
de eerste verscheen al eens een 
herdruk. Kortgeleden bleek er ook 
een melkmanboekje te zijn met de 
vermelding ‘6RP’, de zesde herdruk 
dus.  Het lukt me niet informatie 
te krijgen over eerder verschenen 
herdrukken. (8)

ZWITSERLAND
Remailing 
Een verrassing. Speciaal voor 
toeristen geeft de Zwitserse post 
op het eiland Gran Canaria boekjes 
met postzegels uit, bestemd voor 
vakantiegroeten naar de thuisblij-
vers. Niet alleen voor Zwitserse 
vakantiegangers overigens. Op de 
zegels staan toeristische plaatjes 
van het eiland en ze zijn alleen ver-
krijgbaar in boekjes met honderd 
stuks, tien velletjes van tien. Het 
lijken Zwitserse postzegels: op de 
zegels staat het logo: SWISS POST 
en het Zwitserse kruis. Niet het 
gebruikelijke ‘Helvetia’ weliswaar.
In werkelijkheid gaat het om een 
sinds 2012 bestaande gemeen-
schappelijke onderneming van de 
Zwitserse en de Franse post. 
De boekjes zouden zijn uitgege-
ven op 1 januari 2014; ze zijn ook 
genummerd. Het zal hooguit om 
enkele duizenden exemplaren ge-
gaan zijn. Er staat geen waarde op 
de zegels, alleen de aanduiding P.P. 
(Port Payé = port betaald), hetgeen 
ook inhoudt dat de waarde aange-

past kan worden. Op het moment 
van verkoop bedroeg deze € 0.95. 
Dure boekjes dus. Ze zijn –uiter-
aard– niet bij de Spaanse post 
te koop, maar in winkels waar ze 
ook ansichtkaarten en dergelijke 
verkopen. Complete boekjes zijn 
nauwelijks te vinden, omdat er 
weinig toeristen te vinden zullen 
zijn die stapels kaarten versturen. 
Dus eigenlijk zijn ze voor de winke-
lier bestemd die er naar behoefte 
zegels uitneemt. Te vergelijken met 
de stripboekjes in Griekenland.
Er staan op het eiland speciale 
brievenbussen voor post die met 
deze zegels gefrankeerd zijn. Via 
Zwitserland komen ze in de gewone 
priority poststroom terecht. Remai-
ling noemt de vakman dit.
Op meerdere plaatsen op de Cana-
rische eilanden en in Spanje is dit 
soort zegels te koop. Het is me niet 
bekend of ze ook elders in boekjes 
verspreid worden. Wellicht zijn er 
lezers die mij wijzer kunnen maken.
De Spaanse post zal er niet blij 
mee zijn, want toeristenpost kan 
nog aardig wat opleveren. Er zijn 
tegenstrijdige ervaringen over de 
snelheid van de reguliere post en 
die via Zwitserland. (9)
Overigens, het verschijnsel is niet 
nieuw. Als ik me beperk tot boekjes: 
in 1996 en 1998 gaf de Zwitserse 
post ook boekjes met P.P.-zegels 
(ook wel betiteld als stickers, vig-
netten of etiketten) uit in Italiaanse 
toeristenplaatsen. Ook die moesten 
in speciale brievenbussen en 
konden naar wereldwijde bestem-
mingen geadresseerd worden. Er 
verscheen één boekje in 1996 en 
vervolgens vier stuks in 1998. (10)

6

7

8
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6. Voorzijde van het nieuwe dennen
bomenboekje

7. Het oorlogsboekje uitgegeven in 2014. 

8. De melkman in Singapore

9. Zwitsers boekje voor gebruik in Spanje

10. Zwitsers stickerboekje uit 1996

9
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EUROPA

ÅLAND
9-10-’15. Julpost (€ 0.70), 
Europa (€ 1.20). Resp. 
vogel, arrenslee met pakjes 
en rendieren.

30-10-’15. Zeereddings-
dienst 50 jaar.
Lokalpost (€ 0.95). Red-
dingsboot en drenkeling. 

ALDERNEY
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
£ 10.-. Portret. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
4-8-’15. Fruit.
0.10, 0.20, 0.30 KM. Resp. 
bramen, frambozen, zwarte 
bessen. 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
8-5-’15. Rode Kruis.
0.20 KM. Tekst beginselen 
van Rode Kruis. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 mei).

21-8-’15. Kočić Schrij-
versfestival.
2.70 KM. Beeld van schrijver 
Petar Kočić (1877-1916). 

BULGARIJE
6-8-’15. 100e geboortedag 
Stefan Kanchev (1915-
2001).
Blok 1.50 L. (ook onge-
tand). Portret grafisch 
artiest met vergrootglas.
6-8-’15. Universiteit voor 
Verloskunde en Gynae-
cologie.
0.65 L. Ziekenhuis Maichin 
Dom, portret koningin 
Maria Louisa (1870-1899), 
rood kruis.
6-8-’15. Folklore.
0.50, 0.65, 1.- L. Resp. Ver-
schillende klederdrachten. 

15-8-’15. Bulgaarse 
regio’s, Zuid-Oost. 
Velletje met 0.65, 0.65, 1.-, 
1.- L. Resp. plaats Ostrov, 
archeologisch sieraad uit 
Kabile, danseres in kleder-
dracht, druiven en glas wijn.

CYPRUS
14-9-’15. ITU* 150 jaar.
€ 0.64. Historische 
telegraafapparatuur.
14-9-’15. Kastelen.
€ 0.04, 0.34, 0.41, 0.75. 
Resp. Buffavento, Kantara, 
St. Hilarion, Kyrenia. 

14-9-’15. Cyprische 
volkskunst.
€ 0.34, 0.34, 0.64, 0.64. 
Resp. gebeeldhouwde 
stoel, versierde gedroogde 
pompoenen, vaas van klei 
met mensenhoofd, zilveren 
kannen. 

DUITSLAND
1-9-’15. Asterix.
Velletje met € 0.21, 0.62, 
0.62. Figuren uit serie 
resp. Idefix, Obelix, Asterix. 
Ook velletje met de zegels 
van. Zegels van € 0.62 ook 
als zelfklevende zegels 
uitgegeven. 

1-9-’15. 100e geboortedag 
Helmut Schön (1915-1996).
€ 0.62. Portret oud-trainer 
Duits voetbalelftal.
1-9-’15. Dag van de 
postzegel.
€ 0.62+0.30. Zegel-op-
zegel brief ‘Penny Black’ 
Groot-Brittannië Yvert nr. 
1 (1840). 

1-10-’15. Schatten uit 
Duitse musea.
€ 0.62. Houtsculptuur 
‘Treurende vrouwen’ van 
Tilmann Riemenschneider 
(ca.1460-1531). 
1-10-’15. 500e geboor-
tedag Lucas Cranach de 
Jongere (1515-1586).
€ 0.45. Hoofdstuk uit al-
taarschilderij in stadskerk 
van St. Marien Wittenberg. 

1-10-’15. 25 jaar Duitse 
eenheid.
€ 0.62. Tekst.

ESTLAND
25-8-’15. Fauna, otter.
€ 0.55. Lutra lutra. 

FRANKRIJK
28-9-’15. Kijken.
Twaalfmaal Lettre verte 
20g (in boekje). Kamer met 
uitzicht: kijk op zee, zoals 
ik het zie: leeskaart met 
letters, prachtig uitzicht: 
planeten, zoals ik het 
bekijk: neus met vlinder, 
land in zicht: kijkglas met 
eiland, in een oogopslag: 
oog, heldere kijk: duikster 
en water, uit het zicht: wol-
ken, het al gezien hebben: 
ondergaande zon, kijken 
door verrekijker: twee 
meisjessilhouetten, niet 
zien is niet bekend: gezicht 
met masker, het is maar 
hoe je het bekijkt: spook. 

28-9-’15. Franse aankomst 
op Mauritius 300 jaar gele-
den. Gezamenlijke uitgifte 
met Mauritius.
€ 0.76. Zeilschip ‘Le Chas-
seur’, landkaart, vogels. 

5-10-’15. Jean-Henri Fabre 
(1823-1915).
Velletje € 2.60. Portret 
schrijver en entomoloog, 
vlinder, krekel.
5-10-’15. Vlag Raad van 
Europa 60 jaar.
€ 0.95. Vlag met sterren.
13-10-’15. Dag van de 
postzegel, dansen.
€ 0.68, blok € 1.15. Resp. 
danspaar en muzikanten, 
balletgezelschap Preljocaj. 

GEORGIË
24-7-’15. Dichters.
Velletje met 2.-, 2.- L. Akaki 
Tsereteli, (1840-1915), 
Vazha Pshavela (1861-1915).
24-7-’15. 100e geboor-
tedag Boris Paichadze 
(1915-1990).
Blok 1.50 L. Voetballer. 

24-7-’15. Europa, speel-
goed.
2.-, 2.- L. Houten paard, 
pop. Ook velletje met de 
zegels.
24-7-’15. Olympisch 
Jeugdfestival in Tbilisi.
2.-, 2.- L. Mascotte, beeld-
merk. Ook velletje met de 
zegels.
24-7-’15. ITU* 150 jaar.
1.50 L. Beeldmerk.

GIBRALTAR
31-8-’15. RAF*-squadrons, 
IV.
54, 64, 70 p., £ 1.-; velletje 
met 54, 64, 70 p., £ 1.-. 
Squadronembeem met 
resp. 
Handley Page Halifax Mk 
V, Bristol Blenheim Mk IV, 
Vickers Wellington Mk IV, 
de Haviland Vampire Mk V; 
emblemen van 520, 544, 
600, 606 squadron. 

9-9-’15. Groetzegels.
Driemaal G, driemaal E. 
Resp. handen met ringen 
en rozen, rots van Gibraltar, 
Moors Kasteel (Sepac*), 
handen met ringen en 
rozen, rots van Gibraltar, 
Moors Kasteel (Sepac*).

GRIEKENLAND
26-7-’15. Toerisme, duiken.
€ 0.10, 0.50, 0.80, 0.80, 
1.62, 2.-. Duiker met resp. 
deel van schip, kruik, vis, 
deel van schip, schalen, 
koraal. 

GROOT-BRITTANNIË
15-9-’15. Wereldkampioen-
schap rugby in Engeland 
en Wales.
2nd, 2nd, 1st, 1st, £ 1.-, 
1.-, 1.52, 1.52. (per waarde 
samenhangend). Verschil-
lende spelscènes. 

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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HONGARIJE
7-8-’15. Flora.
115, 215 Ft. Resp. Iris 
bucharica, Paeonia suf-
fruticosa. 

7-8-’15. Hongaarse heili-
gen en gezegenden, III. 
Blok 600 Ft. Sint Asterik.

ITALIË
12-8-’15. Serie ‘Land-
schappelijk erfgoed’. 
Viermaal € 0.95. Botani-
sche tuin (Triest): bloemen, 
Natuur- en archeologisch 
park (Vulci): historische 
voorwerpen, Botanische 
Alpentuin (Campo Impe-
ratore): Alpenbloemen, 
Nationaal Park Asinara 
(Asinara): schildpad, vis, 
ezel. 

19-8-’15. Wereldkampioen-
schappen sprint kano en 
kajak in Milaan. 
€ 0.95. Kanoërs.

JERSEY
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
47, 57, 71 p., £ 1.25; blok 
£ 3.-. Verschillende afbeel-
dingen van koningin. Ook 
velletje met vier zegels.
 

22-9-’15. Relatie met 
China, bloemen.
Zesmaal 47 p.; velletje 
met tweemaal 47 p. Resp. 
magnolia, camellia, azalea, 
hydrangea, chrysant, 
pioen; pioen, chrysant.

KROATIË
8-5-’15. Vijftigste Week 
van het Rode Kruis.
Achtmaal 1.55 kn. (sa-
menhangend) Menselijk, 
onpartijdig, neutraal, 
onafhankelijk, vrijwillig, 
eenheid, wereldwijd, 
veelkleurig jubileumgetal. 
(Verplichte toeslagzegels 
8-15 mei). 

LETLAND.
7-8-’15. Dierenriem.
Vel met twaalfmaal € 0.50. 
Steenbok, Waterman, Vis, 
Ram, Stier, Tweelingen, 
Kreeft, Leeuw, Maagd, 
Weegschaal, Schorpioen, 
Boogschutter. 

21-8-’15. Vuurtoren.
€ 0.78. Salacgrīvas.

LITOUWEN
18-7-’15. Jaar van de 
Etnische Regionen.
Vijfmaal € 0.75. Mažoji, 
Žemaitija, Aukštaitija, 
Suvalkija, Dzūkija. Ook 
velletje met de zegels. 

MACEDONIË
2-6-’15. Frankeerzegel.
2.- den. Wortelen

15-7-’15. Religieus feest 
Bayram.
40.- den. Moskee. 

MAN
15-7-’15. Bushistorie.
44, 60, 77, 93 p., £ 1.47, 
1.86. Resp. Leyland Cub 
KPZI, Leyland/MCW 
Olympic HR40, Leyland 
Tiger PS1, Daimler CWA6, 
Leyland Titan PDI, AEC 
Regent 1.

MOLDAVIË
30-7-’15. Helsinki-akkoor-
den 40 jaar geleden.
11.- L. Delegatieleden, 
beeldmerk.
15-8-’15. Schilderijen.
1.75, 3.-, 5.75, 9.50 L. Resp. 
‘Rotsen’ van Veniamin Slob-
odzinschi, ‘Landschap bij 
avond’ van Eleonora Roma-
nescu, ‘In de buitengebie-
den van Dolna ’van Dimitrie 
Peicev, ‘Landschap’ van 
Vasile Naşcu. 

OEKRAÏNE
21-7-’15. 100e sterfdag Ilja 
Metsjnikov (1846-1916).
4.- Hr. Portret microbio-
loog.
24-7-’15. Openbaar vervoer 
in Kiev.
2.-, 2.40 Hr. Resp. kabel-
spoorweg (1959), tram KTB 
55-2 (1958). 

28-7-’15. Vladimir de Grote 
(958-1015).
Blok 12.90 Hr. (ruitvormig 
zegel). Grootvorst van Kiev.
29-7-’15. Andrei Shept-
tyskyi (1865-1944).
2.40 Hr. Portret aartsbis-
schop van Oekraïense 
Grieks-katholieke kerk.

7-8-’15. Bezienswaardighe-
den regio Chernivtsi.
Velletje met 2.40, 
2.40, 3.-, 6.- Hr. Resp. 
Kathedraal van Maria-
Tenhemelopneming (Bila 
Krynytsia), Cinderella-grot 
(Podvirne), Malinka-festival 
(Chernivtsi), Fort Khotyn 
(Khotyn).
7-8-’15. Universiteit Yuriy 
Fedkovych.
2.40 Hr. Gebouw in 
Chernivtsi.
11-8-’15. Europa, speelgoed.
4.80, 5.40 Hr. Resp. houten 
kar, kind op schommel.
14-8-’15. Runderen.
Viermaal 2.40 Hr. Oekra-
iense grijze, Oekraïense 
rode, Oekraïense zwarte, 
Zuidelijke vleeskoe. 

OOSTENRIJK
1-9-’15. Wijnbouwgebied 
Carnuntum.
€ 0.80. Glas wijn, druiven, 
Heidentoren. 

1-9-’15. 200e geboortedag 
Don Giovanni Bosco (1815-
1888).
€ 0.88. Portret Italiaans 
priester.
1-9-’15. Alpen-Adria 
Filatelie 20 jaar.
€ 0.80. Bergen, zee. 

1-9-’15. Serie ‘Fotokunst’.
€ 0.68. Foto ‘Vexations’ van 
Gregor Schmoll.

1-9-’15. 125e geboortedag 
Friedrich Kiesler (1890-
1965).
€ 0.80. Portret Oostenrijks-
Amerikaanse architect, 
deel van ‘Schrijn van het 
boek bij Israël Museum in 
Jeruzalem.
1-9-’15. Serie ‘Moderne 
architectuur’, Haas Haus.
€ 0.68. Gebouw in Wenen. 
1-9-’15. Lederhose.
€ 6.30. Leren broek met 
Swarovski-kristallen. 

POLEN
30-7-’15. Historisch orgel.
Velletje met ZŁ. 4.20, 8.30. 
Orgel in Cistijnerklooster 
van Jędrzejów. 

3-8-’15. 200e geboortedag 
Don Giovanni Bosco (1815-
1888).
Blok ZŁ. 5.20. Portret 
Italiaanse priester.
22-8-’15. Luchtvaartshow 
Radom 2015.
ZŁ. 3.25, 2.35 (samenhan-
gend). Helikopter, vliegtuig.

PORTUGAL
4-8-’15. Erfelijkheidswet-
ten 150 jaar.
€ 0.45, 1.-. Plant met peul 
en resp. portret augustijner 
monnik en natuurweten-
schapper Gregor Johann 
Mendel (1822-1884) 
en document, schema 
erfelijkheidseigenschappen 
met erwten. 

12-8-’15. Schrijverspo-
lemiek Questão Coimbrã 
50 jaar geleden. 
€ 0.45, 0.55; Blok € 1.-. 
Resp. schrijver António 
Feliciano de Castilho 
(1800-1875), schrijver en 
dichter Antero de Quental 
(1842-1891); bij polemiek 
betrokken schrijvers.
 
ROEMENIË
7-8-’15. Medicinale 
planten.
1.20, 2.-, 2.40, 14.50 L. 
Resp. Hypericum perfora-
tum, Lavandula angustifo-
lia, Calendula officinalis, 
Matricaria chamomilla. Ook 
velletje met de zegels. 

15-8-’15. Plechtig Jaar 
van Missie in Parochie en 
Klooster.
1.-, 4.50 L. Resp. icoon van 
Maagd Maria, houten kerk 
van Nicula-klooster, 
21-8-’15. Watervogels.
3.30, 4.30, 4.70, 8.10 L.; 
blok 9.10 L. Resp. 
Sterna hirundo, Larus 
michahellis, Recurvirostra 
avosetta, Tadorna fer-
ruginea; Cygnus olor. Ook 
velletje met de zegels. 

RUSLAND
24-7-’15. Wereldkampi-
oenschappen zwemmen 
in Kazan.
17.- r. Zwemmer. 
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3-8-’15. Eerste Wereldoor-
log, militairen onderschei-
den met Sint-Georgekruis 
als cavalier.
Viermaal 21.- r. Konstantin 
Nedorubov, Ivan Tulenev, 
Nicolai Ulanov, Ivan 
Khizhnyak. 
4-8-’15. Keramische tegels.
Vier velletjes met elk vier-
maal 20.- r. (driehoekzegels 
met doorlopend beeld). 
Verschillende motieven. 

11-8-’15. Uniformen van 
spoorwegpersoneel.
Viermaal 17.- r. Opzichter 
en conducteur met loco-
motief (1843), stationschef 
en bestuurder tweedeklas 
en trein (1952), wagonchef 
en conducteur (1979), 
treinchef en wagonconduc-
teur (2015) met trein.
14-8-’15. Dierentuin van 
Leningrad 150 jaar.
19.- r. Vogelkooi, pelikaan.
14-8-’15. Nikolajevsk aan 
de Amoer.
17.- r. Beeld van stichter 
admiraal Gennady Nevels-
koy (1813-1876), rivier, 
luchtfoto van stad.
23-8-’15. Kloosters van 
Russisch-orthodoxe 
kerken. 
19.-, 19.- r. St. Laurentius 
(Kaluga), Vysokopetrovsky 
Stavropigial (Moskou). 

26-8-’15. 100e geboor-
tedag Boris Safonov 
(1915-1942).
12.-. Portret piloot en held 
van de Sovjet-Unie met 
vliegtuig I-16. 

28-8-’15. Bevrijding 
Korea 70 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Noord-Korea.
19.- r. Triomfboog in 
Pyongyang.
28-8-’15. Republiek 
Tatarstan.
Blok 50.- r. Wapenschild 
van hoofdstad Kazan. Land-
kaart op rand.

SLOWAKIJE
14-8-’15. 200e geboorte-
dag Don Giovanni Bosco 
(1815-1888).
€ 1.20. Portret Italiaanse 
priester. 

2-9-’15. Biënnale van 
Illustraties in Bratislava.
€ 0.45. Illustratie met 
bloemen en insect.

TSJECHIË
2-9-’15. Natuurbescher-
ming, uilen.
Velletje met 13.-, 17.-, 
21.-, 25.- Kč. Resp. Athene 
noctua, Aegolius funereus, 
Bubo scandiacus en Strix 
aluco, Bubo bubo. 

2-9-’15. Sir Nicolas George 
Winston (1909-2015).
13.- Kč. Brits effectenma-
kelaar en redder joodse 
kinderen in bezet Tsjecho-
Slowakije, kinderen.
2-9-’15. Postcrossing.
E. Personen met ansicht-
kaart, brievenbus.
2-9-’15. Tsjechische auto’s.
A, A. Škoda Rapid 1500, 
Škoda 1201. 

TURKIJE
6-8-’15. Handwerk, 
wandkleden.
0.30, 1.40, 2.80, 4.50, 
10.- NTL. Verschillende 
motieven resp. eenden, 
zwanen, vogels, landhuis, 
kippen. 

VATICAAN
2-9-’15. Herdenkingen 
Armeense kerk.
€ 1.-, 1.-. 100e sterfdag 
aartsbisschop van Mardin 
(Turkije) Ingazio Maloyan 
(1869-1915), pauselijke 
benoeming tot kerkleraar 
van San Gregorio van Narek 
(951-1003).
2-9-’15. Instelling synode 
50 jaar geleden en veer-
tiende algemene vergade-
ring van bisschoppen.
€ 0.80, 0.95. Paus Fran-
cisco I (1936) met resp. 
bisschoppen, gezin.
2-9-’15. Achtste Mondiale 
Bijeenkomst van Gezinnen 
in Philadelphia. 
€ 2.30. Gezinnen, gebou-
wen, deel wereldbol. 

2-9-’15. Wereldreizen van 
paus Franciscus I.
€ 0.95, 0.95, 0.95, 2.30; 
Blok € 3.-. Paus met resp. 
moskee in Istanbul, presi-
dentieel paleis in Tirana, 
Europees Parlement in 
Straatsburg, presidentieel 
woon- en werkplaats 
Blauwe Huis in Seoul; 
Heilige Grafkerk in Jeruza-
lem. Blok is gezamenlijke 
uitgifte met Israël.
 
IJSLAND
10-9-’15. Vuurtorens.
50g Innanlands, 50g Tl 
Evrópu. Resp. Elliðaeyjar, 
Æðeyjar. 

10-9-’15. Dag van de 
Postzegel, Internationale 
dag van de Aarde.
Velletje met tweemaal 
500g Innanlands 
(480.- kr.). wortels en 
stenen, gras (doorlopend 
beeld).
10-9-’15. Historische 
architectuur.
Tweemaal B 50g In-
nanlands, tweemaal 50g 
til Evrópu. Resp. kerk in 
Öræfum, windmolen in 
Vigur, school in Flatey, 
droogschuur in Vatnsfirði. 

ZWEDEN
20-8-’15. Paddestoelen.
Vijfmaal Inland Brev 
(tweemaal vijf in boekje); 
tweemaal Brev (rol). 
Resp. Lactarius volemus, 
Boletus edulis, Ramaria 
flava, Hygrocybe punicea, 
Craterellus tubaeformis; 
Coprinus comatus, Cantha-
rellus cibarius. 

 
BUITEN EUROPA

ARUBA
31-7-’15. Grot van Fontein.
Viermaal 350 c. (samen-
hangend). Verschillende 
tekeningen van Arawak 
indianen. 

ASCENSION
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
50, 55, 65 p., £ 1.60. 
Portret met resp. kronings-
publicaties, astronaut Neil 
Armstrong (1930-2012), 
Vliegtuig type Avro Vulcan, 
stoomschip ‘Spirit of 
Chartwell’. 

AUSTRALIË
25-8-’15. Geboorte Prinses 
Charlotte.
70 c. Hertog en hertogin 
van Cambridge met 
prinses. 

BAHAMAS
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
15, 50, 65, 70 c. Portret 
met resp. kroningspubli-
catie en zegel-op-zegel 
1953 6 p. Yvert nr. 146, 
Prinses Margaret Hospitaal, 
gouverneur-generaal Sir 
Milo Butler (1906-1979), 
Prins Harry (1984) en 
padvinders.
1-10-’15. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar.
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. 
Beeldmerk en padvindsters 
met resp. kamp, opzetten 
tent, opbouw kampvuur, in 
kano, met hulp aan oudere 
dame in rolstoel, voorma-
lige bestuursleden. 

BAHREIN
12-6-’14. Wereldkampioen-
schap voetbal in Brazilië.
200, 250, 300 fils. Beeld-
merk en spelers. 

BANGLADESH
26-13-’15. Onafhankelijk-
heidsdag.
10.- t. Portret oud-
president Mujibur Rahman 
(1920-1975), Nationaal 
monument in Savar.
18-5-’15. 150 jaar ITU*.
10.- t. Wereldbol, beeld-
merk.
29-7-’15. Dag van de 
Postzegel.
10.- t. Zegels. 

BERMUDA
15-7-’15. Bermuda in 
bloei, II.
50 c., $ 1.-, 1.15, 1.20, 
1.35, 1.55. Resp. Bauhinia 
variegata, Nerium oleander, 
Macfadyena unguis-cati, 
Hibiscus rosa sinensis, 
Delonix regia, Solanum 
wendlandii. 

BRAZILIË
30-7-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
R$ 3.25. Vogels, handen, 
hart.
6-8-’15. Olympische en 
Paralympische Spelen in 
Rio de Janeiro, II.
Tienmaal 1o Porte Carta 
Comercial. Boksen, kano-
varen, schermen, voetbal, 
golf, handbal, paralym-
pisch judo, tafeltennis, 
taekwondo, triatlon. 
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16-8-’15. 200e geboorte-
dag Don Giovanni Bosco 
(1815-1888).
Zesmaal 1o Porte Carta 
Não Comercial. Portret 
Italiaans priester met kerk 
van salesianen, Santuario 
dom Bosco in hoofdstad 
Brasilia, balletgroep, schil-
derklas, indianen, beeld.

CANADA
6-8-’15. Franklin expeditie 
van 1845.
P, P (samenhangend), 
$ 2.50; blok $ 2.50. Resp. 
HMS ‘Erebus’, landkaart, 
schip en landkaart; idem. 

CHINA VOLKS-
REPUBLIEK
10-7-’15. Gele Rivier.
Velletje met zesmaal 1.20 y, 
tweemaal 1.50 y, 3.- y. 
Verschillende afbeeldingen 
van landschap. 
20-8-’15. Mandarijneend
1.20 y. Aix galericulata. 

 
COLOMBIA
14-7-’15. Fauna, bedreigde 
dieren.
$ 200, 500, 1.000, 1.000, 
5.000, 10.000, 20.000. 
Resp. kikker (Allobates 
juanii), witoorpluimbroekje 
(Eriocnemis mirabilis), 
roestbuikberghoningkrui-
per (Diglossa gloriosis-
sima), Orinoco krokodillen 
(Crocodrylus intermedius), 
slingeraap (Ateles 
hybridus), pijlgifkikker 
(Phyllobates terribilis), 
kikkerkopschildpad (Batra-
chemys dahli). 

COOKEILANDEN
5-8-’15. Vijftig jaar 
zelfbestuur.
$ 1.- Luchtfoto van 
Rarotonga en beeldmerk 
(2015); velletje met tien-
maal 10 c.; velletje met vijf-
tienmaal 30c.; velletje met 
vijftienmaal 40 c.; velletje 
met tienmaal 50 c. Zegel-
op-zegel. Resp. 1/- procla-
matie: ceremonie(1965), 
4 d. in memoriam Winston 
Churchill: landkaart en vlag 
(1966), 1 c. eerste zegel 
Cook 75 jaar geleden: zegel 
(1967), ½ c. Pacific reis 
Cook 200 jaar geleden: 
portret en baai van Matavaï 
(1968), 30 c. 5e nationale 
jamboree: portret lord Ba-
den Powell (1969), 30 c. 
bezoek koninklijke familie: 
borstbeeld Cook en schip 
‘Endeavour (1970), 25 c. 
bezoek prins Philip: portret 
en jacht (1971), tweemaal 
30 c. Apollo-expeditie: 
helikopter en capsule 
aan parachute (1972), 
½ c. historische zeilboot: 
tiparua (1973), 25 c. 100 
jaar UPU*: vliegtuig DC-3 
en landingsbaan van 
Rarotonga (1974); 

10 c. tien jaar zelfbestuur: 
vlag en portret premier 
Sir Albert Henry (1975), 
$ 1.- Dag van Natuur-
bescherming: voor- en 
achterzijde $ 5 munt met 
vogel (1976), $ 1.- Dag van 
Natuurbescherming: voor 
en achterzijde $ 5 munt 
met vogel (1977), $ 1.- Dag 
van Natuurbescherming: 
voor en achterzijde $ 5 
munt met vogel (1978),

65 c. Internationaal Jaar 
van het Kind: kinderen 
(1979), 50 c. Rotary 75 
jaar: beeldmerk met vlag-
gen (1980), $ 2.- koninklijk 
huwelijk: prins Charles 
en lady Diana Spencer 
(1981), 20 c. schilderij van 
Norman Rockwell: The 
Doctor and the Doll’ (1982), 
60 c. Gemenebest Dag: 
Tangaroa-beeld (1983), 
36 c. eerste bemande bal-
lonvlucht 200 jaar geleden: 
ballon Montgolfière (1984), 
50 c. 20 jaar zelfbestuur: 
portret premier Sir Thomas 
Davis (1985), 55+10 c. 
bezoek paus Johannes 
Paulus II: schilderij van 
Rubens (1986), 55+50 c. 
hulp slachtoffers orkaan: 
schilderij met passage 
van komeet Halley (1987), 
$ 1.50 Olympische Spelen 
in Seoul: beeldmerk en 
munt (1988), 75 c. maan-
landing 20 jaar geleden: 
helikopter en ruimte-
capsule (1989); 

70 c. religieuze geschie-
denis: missionaris John 
Williams en kerk (1990), 
$ 1.- ontdekking van 
Amerika: Christopher 
Columbus (1991), 80 c. 6e 
kunstfestival: zeilschip en 
roodstaartkeerkringvogel 
(Phaethon rubricauda) 
(1992), kroning koningin 
Elizabeth II 40 jaar 
geleden: portret koningin 
(1993), $ 3.50 eind Tweede 
Wereldoorlog 50 jaar 
geleden: Japanse overgave 
in Tokyo Bay (1995), $ 1.- 
Olympische Spelen in 
Atlanta: beeldmerk en 
fakkeldrager (1996), 90 c. 
28e South Pacific Forum: 
mensen in kano (1997), 
$ 7.- dienstopdruk OHMS: 
portret koningin Elizabeth 
II en vis Pygloplites 
diancanthus (1998), $ 1.75 
opdruk 6e kunstfestival: 
beeld van vruchtbaarheids-
god Tangaroa (1999), 

$ 1.75 Olympische Spelen 
in Sydney: fakkeldrager 
(2000), opdruk 80 c. op 
$ 1.15 bedreigde vogel: 
bijkolibrie (Mellisuga 
helenae) (2001), opdruk 
$ 1.- op $ 1.50 kerst: 
religieus schilderij (2002), 
90 c. samen sterk: vlag en 
hand van Vrijheidsbeeld 
met toorts (2003), $ 2.- 
Olympische Spelen in 
Athene: gouden medaille 
van Spelen in 1936 (2004); 

90 c. WWF*: ijsvogels 
(Todirhamphus ruficollaris) 
(2005), $ 3.- bedreigde 
dieren: karetschildpad 
(Eretmochelys imbri-
cata) en portret koningin 
Elizabeth II (2006-2007), 
$ 1.- Olympische Spelen 
in Beijing: beeldmerk en 
zwemmer (2008), 90 c. 
Pacific Games: gewicht-
heffen en beeldmerk 
(2009), 10 c. luchtfoto: 
Aitutaki (2010), 90 c. jaar 
van de Wetlands: krab 
(Uca tetragonon) (2011), 
90 c. 43e Pacific Islands 
Forum: aankomst minister 
Henry Puma (2012), 90 c. 
zeepark: clams (Tridacna 
gigas) (2013), 20 c. Higland 
Paradise: man blaast op 
schelp (2014), $ 1.- vijftig 
jaar zelfbestuur: luchtfoto 
van Rarotonga en beeld-
merk (2015).
 
COSTA RICA
16-7-’15. Nationale brand-
weer 150 jaar.
Velletje met 1500, 
1.500 Cs. Brandweerlieden. 

18-7-’15. Nelson Mandela 
(1918-2013).
Driemaal 1.220 (in 
boekje). Zuid-Afrikaanse 
anti-apartheidsstrijder en 
oud-president.

24-8-’15. Nationaal Park 
Cahuita.
Velletje met tweemaal 
500 Cs.; blok 1.000 Cs. 
Koralen.

CURAÇAO
29-6-’15. Ruimtevaart, 
NASA*.
Velletje met 200, 250, 400, 
750 c. Resp. Pluto en maan 
Charon, Neil Armstrong 
(1930-2012) zet eerste 
stap op de maan, mars-
lander, marsvoertuig. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
25-5-’15. Nationale 
Parken.
Vier velletjes met elk 
twaalfmaal 20.- P. José del 
Carmen Ramirez: bomen, 
Armando Bermúdez: berg-
landschap, Valle Nuevo: 
krab (Epilobocera wether-
beei), La Humeadora: 
vulkaan, Del Este: eiland 
Saona, Lago Enriquillo e 
Isla Cabritos: zoutmeer, 
Punta Espada: kustland-
schap, Ozama: bossen en 
rivieren, del Este: fregatvo-
gel (Fregata magnificens), 
Cabo Cabrón: kustrotsen, 
Manolo Taváres Justo: 
rivier Amina, Máximo 
Gomes: Mana-rivier;
Valle Nuevo: piramides, 
Aniana Vargas: stuwmeer, 
Los Haltises: kalkst-
eenheuvels, La Caleta: 
vissen (Haemulon sp.), 
Alberto Caamaño Deno: 
waterval, Sierra de Baho-
ruco: landschap, Sierra de 
Neiba: bergen, Anacaona: 
stadje Quita Coraza, Monte 
Christi: koraalrif, El Morro: 
strand, La Gran Sabana: 
zoutmeren van Neiba, La 
Hispaniola: ruïnes van La 
Isabela; 
Estero Balsa: mangrove-
bossen en scheepjes op 
rivier, Bajo Yuna: mangro-
vebossen, Máximo Gómez: 
vlinder (Siproeta stelenes), 

Luis Quintero: berg Loma 
la Tachuela, Piky Lora: 
Mao-rivier, Valle Nuevo: 
grondmist boven savanne, 
Aniana Vargas: stuwmeer, 
Del Este: kustlandschap, 
Humedales del Ozama: 
bossen en rivier, Jaragua: 
baai van las Aiguilas, Luis 
Quintero: zwartkruinpalm-
tangare (Phaenicophilus 
palmarum), Manolo Tavaréz 
Justo: bergen; 
Baiguate: waterval, Sierra 
Martin Garcia: kust, Aniana 
Vargas: grottekening, Nalga 
de Maco: berglandschap, 
Jaragua: kliffen de Punta 
Aguila, Lago Enriquillo e 
Isla Cabritos: Ricord’s legu-
aan (Cyclura ricordi), Cabo 
Cabrón: bultrugwalvis 
(Megaptera novaeangliae) 
met kalf, El Morro: strand, 
La Jaida: waterval, Los 
Haitises: eilandjes, Sierra 
de Bahoruco: hutia (Pla-
giodantia aedium), Sierra 
Martín García: kust. 
29-5-’15. Lions Internatio-
nal 50 jaar.
50.- P. Beeldmerk, gebouw 
met vlag. 

22-6-’15. Universitaire sa-
menwerking met Brazilië.
50.- P. Vlaggen, Christus-
beelden.

ECUADOR
15-5-’15. Sixto Durán 
Ballén (1921).
$ 1.25 Oud-president met 
duif.
28-5-’15. Insecten.
Achtmaal $ 0.75 (in 
boekje); vijfmaal $ 3.- 
(samenhangend). Resp. 
Anthiante expansa, Hete-
ronotus abbreviatus, Cyp-
honia clavata, Guayaquila 
gracilicornus, Stegaspis 
fronditia, Thuris depressus, 
Trítropidia galeata, Mem-
bracis mexicana;  Alchisme 
grossa, Membracis foliata, 
Cladonia apicalis, Cyphonia 
trifida, Adippe histrio.
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2-6-’15. Ecuador vrij 
van mond- en klauwzeer, 
koeien.
$ 0.75, 1.25, 3.-. Resp. 
Aberdeen Angus, Brahman, 
Holstein Frisian.
11-6-’15. San Francisco 
de Quito.
$ 0.25, 0.50, 1.-, 1.75, 
2.-. Resp. schilderij met 
pater Jodoco Ricke doopt 
indiaan, hoofd van Jezus 
met doornenkroon, kerk 
van San Francisco in Quito, 
franciscaner pater bereidt 
bier. 
16-6-’15. Inheemse vogels.
$ 0.25, 0.50, 1.-, 2.-, 3.-. 
Resp. Grallaria ridgelyi, 
Amazona lilacina, Atlapetes 
pallidiceps, Pyrrhura 
albipectus, Chaetocercus 
berlepschi. 

30-6-’15. Bezoek paus 
Franciscus I (1936).
$ 3.-; blok $ 5.- (ongetand). 
Paus, landkaart.

EGYPTE
23-7-’15. Dag van de 
revolutie.
E£ 2.-.  Legerofficieren die 
in 1952 bewind omver-
wierpen.
25-7-’15. Red de Nijl.
E£ 2.-. Water met planten, 
piramide, historische 
afbeelding. 

3-8-’15. Opening tweede 
Suezkanaal.
Driemaal E£ 3.-; blok 
E£ 4.-. Schepen in kanaal, 
kantoren Suez Canal 
Company.

FALKLAND-
EILANDEN
21-8-’15. Bedreigers en 
voedsel van pinguïns, IV.
30, 75 p., £ 1.-, 1.20. 
Resp. Magelhaenpinguïn 
(Spheniscus magellanicus) 
bij ingang van broedplaats, 
vissen (Sprattus fuegen-
sis), subantarctische grote 
jager (Catharacta antarc-
tica), Magelhaenpinguïns 
tijdens paringsdans.
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
30, 75 p., £ 1.-, 1.25. Resp. 
kroningspublicaties, Land 
Rover, Gouden Koets, 
referendum: stembus met 
landkaart en hand met 
stembiljet. 

FIJI
23-2-’15. Koraal.
Velletje met 65 c., $ 5.-. 
Heliopera coerulea.
19-4-’15. Fiji-apenkop-
vleermuis.
40, 65, 90 c. $ 10.-. Mirimiri 
acrodonta. 

GUYANA
5-2-’15. Leger 50 jaar.
Velletje met $ 80, 80, 150. 
Resp. helikopter, militairen, 
gebouw met vlaggen. 

INDONESIË
28-7-’15. 23e Wereldjam-
boree in Japan.
5.000, 5.000 Rp. (samen-
hangend). Vlaggen en 
touwknoop, verschillende 
touwknopen. 

8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
7000 Rp. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven.

ISRAËL 
2-9-’15. Rivieren.
Driemaal NIS 4.10. 
Kziv-rivier, Taninim-rivier, 
Zin-rivier. 

2-9-’15. Joods verzets-
monument 70 jaar.
NIS 11.80. Monument, 
fluitspeler.
2-9-’15. Festivals.
NIS 2.20, 7.40, 8.30. Resp. 
Rosh Hashanah: kind aan 
tafel met eten o.a. fruit, 
Yom Kippur: vrouw en kind 
in kerk, Sikkot: meisje en 
slingers. 

2-9-’15. Heilige Grafkerk. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Vaticaan. 
Blok NIS 7.-. Kerk in 
Jeruzalem.

KAZACHSTAN
6-5-’15. Overwinning 
Tweede Wereldoorlog 70 
jaar geleden.
Velletje met driemaal 
200 t. Beeldmerk en me-
daille met resp. Ivan Panfi-
lov (1893-1941), Manshuk 
Mametova (1922-1943), 
Rakhimzhan Koshkarbayev 
(1924-1988).
22-5-’15. Euraziatische 
Economische Unie. 
100 t. Vlag, beeldmerk, 
Museum van de eerste 
president van Kazachstan.
18-6-’15. 100e geboorte-
dagen. 
5, 10 t.  Resp. schrijver I. 
Esenberlin (1915-1980),  
Held van de Sovjet-Unie M. 
Gabdullin (1915-1973).
18-6-’15. Astana Expo-
2017.
20 t. Beeldmerk.

25-6-’15. Nationale 
bijeenkomst van etnische 
groeperingen.
Blok 200 t. Beeldmerk, 
landkaart, mensen in 
klederdracht, duiven. 

1-7-’15. Eerste ruimtewan-
deling 50 jaar geleden.
A. Kosmonaut Aleksei 
Leonov (1934). 

KOREA ZUID
10-7-’15. Cultureel Zijde-
route Festival in Gyeongju.
Brief Binnenland 25g. 
Kameel, karavaan, moskee.
14-8-’15. Wereld Bamboe 
Beurs 2015 in Damyang.
Viermaal Brief Binnenland 
25g. (samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
van bamboe. 

LAOS
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
13.000 k. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven. 

LIBANON
11-8-’15. Saliba Douaihy 
(1915-1994).
L£ 2.000. Schilderij ‘Rode 
zonsondergang). 

LIBIË 
17-2-’15. 17 Februarirevolu-
tie vier jaar geleden.
Viermaal 1.000 Dh. Vlag, 
menden met vlaggen, 
maan en ster.

2-4-’15. Internationale 
beurs van Tripoli.
Velletje met zesmaal 
500 Dh. Landkaart, 
vijfmaal historische 
aardewerk. 

9-7-’15.  Organisatie 
Euromed-Postal. Gezamen-
lijke uitgifte van 17 landen.
750 Dh. Beeldmerk, vis-
sersschip.

MACAU
31-7-’15. Water en leven.
2.-, 3.-, 4.20, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. teelt 
van waterplanten en 
beeldschermen, laborante 
en goudvis, fontein, glas 
water en kom soep; fontein. 

MALEISIË
29-7-’15. Zuidzee parels.
60, 70, 80 sen; blok RM 3.- 
(rond zegel). Parels en 
schelpen. 

8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
50 sen. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven.

MAROKKO
12-8-’15. Organisatie 
Euromed-Postal. Gezamen-
lijke uitgifte van 17 landen.
9.- Dh. Chebec zeilschip. 

MARSHALL-
EILANDEN
3-8-’15. Nationale 
symbolen.
Viermaal $ 1.20. Resp. 
gouvernementsgebouw, 
parlementsgebouw, 
nationaal zegel, vlag. 

MAURITIUS
1-8-’15. Indian Ocean 
Island Games in Réunion.
17.- Rs. Beeldmerk met 
landkaart. 

MEXICO
18-8-’15. Universiteit van 
Campeche 50 jaar.
$ 7.50, 7.50 (samenhan-
gend). Wanddecoratie, 
gebouw. 

24-8-’15. Mexicaans Petro-
leum Instituut 50 jaar. 
$ 7.-. Beeldmerk, onder-
zoeksapparatuur.

MONGOLIË
3-8-’15. Honden en yaks.
300, 500, 800, 1.000 T. 
Resp. Tibetaanse mastiff en 
yak, Tibetaanse mastiffs, 
Mongoolse bankhar en 
yak, Mongoolse bankhar 
en taiga.
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MYANMAR
4-1-’15. 67e Onafhankelijk-
heidsdag.
100, 100, 100 k. Brug, land-
schap, pagode.
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
100, 500 k. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven. 

NAMIBIË
6-7-’15. Jonge dieren.
Standard Mail, Non-
standard Registered Mail, 
N$ 5.70, 6.60, 7.70. 
Panthera pardus, Panthera 
leo, Loxodonta africana, 
Diceros bicornis, Syncerus 
caffer. 

19-8-’15. Haaien.
Postcard Rate, N$ 5.70, 
6.60, 7.70. Resp. Carchar-
hinus brachyurus, Carcha-
rodon carcharias, Sphyrna 
zygaena, Notorynchus 
cepedianus.

NEPAL
1-8-’15. 60 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China.
20.- R. Vlaggen, bergen. 

11-8-’15. Eerste beklim-
ming bergen Kanchenjunga 
en Makalu 60 jaar geleden.
Velletje met zesmaal 
10.- R. Kanchenjunga, 
Makalu, tweemaal bergen 
en vliegtuig (doorlopend 
beeld, Hillary peak, Tenzing 
peak.

NIEUW-CALEDONIË
16-9-’15. Kasteel Escande.
75 F. Kasteel in Poya. 

NIEUW-ZEELAND
2-9-’15. Wereldkampioen-
schap Rugby in Engeland 
en Wales.
$ 15.-. Shirt van nationaal 
team ‘All Blacks’.
2-9-’15. Jeugdgezond-
heidszorg, bescherming 
tegen zon.
80+10, 80+10 c. 
$ 1.40+10c, $ 2.-+10 c. Kin-
deren met resp. zonnebril, 
parasol, zonnecrème, hoed. 
Ook velletje met de zegels. 

OEZBEKISTAN
15-4-’15. Mohammed Tara-
gai Ulugh Bey (1407-1449), 
opdrukken zegels 1994.
1.000 (S) op 30 t., 
1.000 (S) op 35 t., 
1.000 (S) op 40 t., 
1.900 (S) op 45 t.; blok 
1.900 (S) op 60 t. Resp. 
poort van Samarkand, 
poort van Boukhara, 
astronomische instrumen-
ten, standbeeld; portret 
Turks-Mongools heerser en 
astronoom. 
15-4-’15. Amir Timur op 
paard, opdruk zegel 1995.
300 (S) op 20 t. Monument 
in Tasjkent. 
15-6-’15. Fauna, opdruk op 
zegel uit 1993. Aanvulling 
melding sept. jl.
Blok 3.900 (S) op 20.- r. 
Edelhert (Cervus elaphus 
baktrianus).

15-6-’15. Flora, opdrukken 
zegels 1993.
400 (S) op 20 r., 400 (S) 
op 20 r., 400 (S) op 
25 r., 400 (S) op 30 r., 
600 (S) op 25 r., 600 (S) 
op 30 r.; blok 1.000 (S) 
op 50 r. Resp. Dianthus 
uzbekistanicus, Colchicum 
kesselringii, Salvia bucha-
rica, Tulipa greigii, Tulipa 
kaufmanniana; Tulipa sp.  

OMAN
30-7-’14. Salalah, toeris-
mefestival.
100 b.; blok 150 b. Vlag, 
handen, beeldmerk; beeld-
merken en klokkentoren in 
Salalah. Op rand waterval. 

14-8-’14. Festival van 
Muscat.
100 b. Beeldmerk.
14-8-’14. Ronde van Oman.
Blok 250 b. Wielrenners. 

29-9-’14. Toerisme.
Velletje met viermaal 
150 b. Jabreen-kasteel 
Nizwa-fort, Bahla-fort, Al 
Hazm-kasteel.
5-12-’14. Sultan Qaboos-
prijs voor vrijwilligerswerk.
250 b. Beeldmerk.
14-12-’14. Postdienst.
Velletje met viermaal 
100 b. Bezorging, kinder-
hoek, kluisjes, postbussen.

PAKISTAN
14-8-’15. Jaar van Vriend-
schappelijke Betrekkingen.
Vijfmaal 10.- R. (samenhan-
gend). Chinese president 
XI Jinping (1953) met 
vlag, Pakistaanse premier 
Naswaz Sharif (1949) met 
vlag, Karakoram Highway, 
Chinese Muur, Shalimar 
Gardens (Lahore). 

PAPOEA- 
NIEUW-GUINEA
22-6-’15. Traditionele 
hoofdtooien.
1.35, 1.35, 6.20, 8.95 K.; 
blok 10.- K. Resp. Eastern 
Highland Province, Central 
Province, Central Province, 
East Sepik Province; High-
land Region. Ook velletje 
met de vier zegels. 

22-6-’15. 15e Pacific 
Spelen in Port Moresby.
1.35, 1.35, 6.20, 8.95 K.; 
velletje met 1.35, 1.35, 
6.20, 8.95 K.; blok 10.- K. 
Beeldmerk en mascotte 
met resp. atletiek, gewicht-
heffen, zwemmen, body 
building; tennis, atletiek, 
powerliften, gewichtheffen; 
vogel (mascotte).

PARAGUAY
25-3-’15. Stad Encarna-
ción 400 jaar.
1.000, 10.000 Gs. 
(samenhangend met 
tussenstrook). Resp. 
gemeentehuis, basiliek San 
Roque González de Santa 
Cruz met landkaart.
24-4-’15. Lorenzo Prieto.
2.000 Gs. (met aanhang-
sel). Wereldkampioen 
wielrennen surplace 1965.
24-4-’15. Efren Echeverria 
Kamba’i (1932).
5.000 Gs. (met aanhang-
sel). Gitarist. 

7-5-’15. Sociale Dienst SAS 
25 jaar.
10.000 Gs. (met aanhang-
sel). Gebouw met vlag. 
Ossenkar op aanhangsel.
25-5-’15. Cateura, orkest 
van hergebruikte instru-
menten.
5.000 Gs.; blok 2.000 Gs. 
Resp. trompet, saxofoon en 
gitaren.
12-6-’15. Junior Kamer 
Internationaal 100 jaar, 
fauna.
1.000, 1.400, 3.000 Gs.; 
blok 3.000 Gs. Resp. 
nachtaapje (Aotus azarae), 
wilde kat (Felis silvestrus), 
capibara (Hydrochoerus 
hydrochaeris); blauwvoor-
hoofdamazone (Amazona 
aestiva). Alle zegels met 
beeldmerk. 

18-6-’15. Militaire Acade-
mie 100 jaar.
10.000 Gs.(met aanhang-
sel). Gebouw en portret 
oud-president Francisco 
Solano Lopéz (1827-1870),  
Beeldmerk en gebouw op 
aanhangsel.
6-7-’15. Bezoek paus 
Franciscus (1936).
6.000 Gs.; blok 5.000 Gs. 
Resp. portret paus met vlag 
in vorm van landkaart. paus 
met duif.

PITCAIRNEILAND
26-8-’15. Verhaal van de 
broodvrucht.
Velletje met $ 1.-, 2.-, 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van vrucht. Op rand zeil-
schip ‘Bounty’ van kapitein 
William Bligh. 

QATAR
15-1-’15. Wereldkampi-
oenschap handbal voor 
mannen 2015 in Qatar.
Blok 3.- R. Stadion.
16-2-’15. Cartoons.
Velletje met viermaal 
2.50 R. (rond te maken 
zegels). Figuren uit serie 
Jeem TV. 

16-2-’15. 15e Internatio-
nale Al-Baswal diabetisch 
kinderkamp.
3.- R. Beeldmerk.
18-5-’15. Katara-prijs voor 
Arabische novelle.
Blok 5.- R. Boek. 
12-4-’15. VN-Congres 
Misdaadpreventie en 
Strafrecht.
1.- R. Beeldmerken, 
weegschaal.

SAUDI ARABIË
27-4-’14. Overlijden koning 
Abdullah (1924-2015).
Velletje met viermaal 2.- R.; 
blok 5.- R. Verschillende 
afbeeldingen van koning.
27-4-’14. Koninklijke 
familie. 
Driemaal 2.- R.; blok 5.- R. 
Resp. koning Salman bin 
Abdulaziz, kroonprins 
Mohd bin Abdulaziz, plaats-
vervangend kroonprins 
Muqrin bin Abdulaziz; 
portretten koning, kroon-
prins, plaatsvervangend 
kroonprins. 
1-5-’14. Sportstad King 
Abdullah.
Velletje met driemaal 
2.- R. Binnenaanzicht, 
beeldmerk, luchtfoto. 

SINGAPORE
1-7-’15. 50 jaar republiek.
Twee velletjes met elk 
tweemaal $ 2.-. Resp. land-
kaart met handen, vlag. 
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5-8-’15. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
2nd, 1st, 60, 70, 90 c, 
$ 1.40; blok $ 5.-. gezin met 
auto en toren,  kinderen en 
straaljagers,  sportlieden, 
leerlingen en agent met 
werknemers, dansers 
en violiste, mensen en 
gebouwen;  beeldmerk. 
7-8-’15. Werelderfgoed, 
botanische tuinen.
Tweemaal $ 1.30 (door-
lopend beeld). Tuin met 
eenden (Dendrocygna 
javanica), neushoornvogel 
(Anthracoceros albirostris) 
en otter.
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
50 sen. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven. 

14-8-’15. Singapore World 
Stamp Exhibition 2015. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Nieuw-Zeeland en Aus-
tralië.
Velletje met driemaal 
$ 1.30. Parlementsgebou-
wen in Singapore, Australië, 
Nieuw-Zeeland. 

ST. MAARTEN. 
1-7-’15. Toerisme, persoon-
lijke zegels met aanhangsel 
voor persoonlijke invulling.
Twaalfmaal 180 c. Madam 
Estate Zoo: kindertekening 
met vlinders, St. Maarten 
Zoo: pauw, The Fisherman 
(Simpson Bay) en The 
Trafficman (Cole Bay): 
beelden, Saunders Estate: 
flamboyantboom, Simpson 
Bay Lagoon: brug, 
Butterfly Farm: opge-
zette vlinders, Simpson Bay 
Lagoon: pelikaan,

Boardwalk Village (Phi-
lipsburg): stadsgezicht, 
St. Maarten dierentuin: 
papagaaien, Sandy Ground: 
leguaan, Guavaberry 
Emporium (Philipsburg): 
flessen likeur, Guavaberry 
Emporium (Philipsburg): 
winkel.
19-8-’15. Bloemen.
25, 50, 75, 100, 150, 250, 
350, 400, 500, 600 c. 
Resp. Antigonon leptopus, 
Fritillaria imperialis L., 
Callistemom lanceolatus, 
Hibiscus schizopetalus, 
Canna generalis, Lilium 
pumilum, Hymenocallis 
caribaea, Narcissus tazetta 
L., Pyrostegia venusta, 
Ricinus communis. 

ST. PIERRE ET  
MIQUELON
25-7-’15. Eerste reis replica 
van fregat ‘L’Hermione’.
Velletje met € 1.05, 1.38. 
Resp. markies de La 
Fayette, fregat. Landkaart 
op rand. 

9-9-’15. Wasserij in de 
bergen.
€ 0.76. Wassende vrouwen.
26-9-’15. Vuurtoren.
€ 0.76. Toren bij La Pointe 
aux canons.

SYRIË
20-1-’13. Frankeerzegels.
£ 5, 10. Resp. gebouw, 
zwaard.
2013. Vogels.
Velletje met zesmaal 
£ 75. Serinus serinus, 
Sturnus vulgaris, Erithacus 
rebecula, Icteria virens, 
Luscinia megarhynchos, 
Emberiza cineracea. 

2013. Schrijvers.
Velletje met zesmaal £ 100 
(samenhangend). Mustapha 
Al Shehabi (1893-1968), 
Khalil Mardam Beyk (1895-
1959), Marwan Al Mahasseni 
(1926), Shaker Al Fahham 
(1921-2008), Muhammed 
Kurd Ali (1876-1953), Husni 
Sabah (1900-1986). 
2013. Wereldpostdag.
£ 100. Wereldbol, beeldmerk.
2013. Omwenteling 43 jaar 
geleden.
£ 50. Mensen en vlag op 
landkaart. 

2013. Wereld Toerisme Dag.
£ 100. Houten schoenen.
2013. Bomendag.
£ 150. Sinaasappelboom en 
vruchten. 

2014. Maartrevolutie 51 
jaar geleden.
£ 80. Beeldmerk met 
boortoren.
2014. Moederdag.
£ 100. Moeder en kind.
2014. 68e Nationale Dag.
£ 180. Landkaart, vlag, 
roofvogel.
2014. Dag van de Arbeid.
£ 75. Beeldmerk met 
olijfkrans en handen.
22-7-’14. Herverkiezing 
president Bahar al-Assad.
£ 60, 90, 150. Resp. portret 
en vlag met kerk, portret 
en mensen, portret.
2014. Dag van de Arabi-
sche Taal. 
£ 180. Arabische letter, 
hand met pen.

2014. Wereldkampioen-
schap voetbal in Brazilië.
£ 100, 150. Wedstrijd-
scènes.
2014. Fauna.
£ 75, 80, 170. Resp. lang-
staartwezel, vos,  jakhals.
2014. Olympische Jeugd 
Spelen.
£ 200. Fakkel, beeldmer-
ken, vlag.
2014. Dag van het Leger.
£ 250. Militair met vlag, 
schip, tank. 

2014. Wereld Toerisme 
Dag.
£ 80. Glasblazer.
2014. Wereldpostdag.
£ 80. Beeldmerk met 
envelop en globe.
2014. Omwenteling 44 jaar 
geleden.
£ 60. Gezichten.
2014. Bomendag.
£ 245. Pistacheboom en 
noten.
8-3-’15. Maartrevolutie 52 
jaar geleden. 
£ 300. Tandwielen, tractor, 
vlag.
2015. Dag van de Marte-
laren.
£ 260. Monument.

TAIWAN
10-9-’15. Koralen.
NT$ 3.50, 5.-, 10.-, 15.- 
Resp. Montipora foliosa, 
Sarcophyton ehrenbergi, 
Ellisella robusta, Stylaster 
gracilis. 

THAILAND
2-7-’15. Belastingdienst 
100 jaar.
Viermaal 3.- B. Beeld-
merk met verschillende 
gebouwen.

29-7-’15. Cijfers.
Velletje met tienmaal 3.- B. 
Cijfers 0 tot en met 9 met 
rep. boom en vruchten, 
watermeloen, mango, 
rozenappel, ananas, durian, 
pomelo, papaya, druif, kers. 

3-8-’15. Postzegelten-
toonstelling Thaipex, 
muziekinstrumenten.
Viermaal 3.- B. jakhay, 
saw duang, saw sam bai, 
ranat ayk.
4-8-’15. Nationale Dag van 
Communicatie.
3.- B. Wereldkaart met 
hand, landkaart Thailand, 
winkelwagen, fototoestel, 
studentenpet en bul, hart 
met kruis, weegschaal 
tempel, tuktuk, persoon in 
uniform, doerianvrucht. 

8-8-’15. Leger trainings-
commando 120 jaar.
3.- B. Bewapende militai-
ren, tank, gevechtsvoer-
tuig, beeldmerk.
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
15.- B. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven.

TOGO
15-7-’15. Frankeerzegels, 
bomen en fruit.
Vijfmaal 200, vijfmaal 
1.000 F. Resp. cacao (Theo-
broma cacao), broodvrucht 
(Artocarpus altilis), baobab 
(Adansonia digitata), avo-
cado (Persea americana), 
mango (Mangifira indica), 
zuurzak (Annona muricata), 
banaan (Musa x paradi-
siaca), mandarijn (Citrus 
reticulata), mirakelbes 
(Synsepalum dulcificum), 
aki (Blighia sapida). 

TRISTAN DA CUNHA
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
35, 45 p., £ 1.10, 2.-. Portret 
met resp. kroningspubli-
caties, koninklijk jacht, 
Orde van de Kousenband 
met kasteel van Windsor, 
Trooping the Colour. 

TUNESIË
28-7-’15. Preventie tegen 
niet overdraagbare ziekten.
1.100 m. hart, gewichthef-
fer, appel, cardiogram. 

URUGUAY
17-8-’15. Orde van 
Vrijmetselaren onder het 
Grootoosten 25 jaar in 
Uruguay.
$ 15. Beeldmerk, beeld van 
steenhouwer, pilaren. 

20-8-’15. Frankeerzegel, 
José Gervasio Artigas.
$ 15. Vrijheidsstrijder en 
stichter van Uruguay.

VERENIGDE ARABI-
SCHE  EMIRATEN
7-12-’14. Historie burger-
luchtvaart in Dubai.
1.-, 3.-, 5.- Dh. Resp. 
vliegtuig met portret 
Sheikh Saeed bin Maktoem 
(1878-1958), vliegveld met 
portret Sheikh Rashid bin 
Saeed al Maktoem (1912-
1990) en document, Sheikh 
Mohammed bin Rashid al 
Maktoem met vliegveld en 
vliegtuigen. 
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25-12-’14. Munten en 
bankbiljetten uit 1973.
Velletje met munten van 
1, 5, 10, 25, 50 f. (ronde 
zegels), 1.- Dh.; velletje met 
bankbiljetten van 1.-, 5.-, 
10.-, 50.-, 100.-, 1.000.- Dh. 
Resp. dadelpalmen, vis, 
zeilschip dhow, gazelle, 
boortorens, waterkan; voor- 
en achterzijde van biljetten.
31-12-’14. Historie burger-
luchtvaart in Abu Dhabi.
150 f., 1.- Dh. Resp. interi-
eur terminal, controletoren 
en vliegtuig.
2-4-’15. Eerste verscheping 
ruwe olie 50 jaar geleden.
3.- Dh. Beeldmerk, 
boortoren.

3-3-’15. Sharjah, hoofd-
stad Arabisch toerisme.
3.- Dh. Beeldmerk. Ook 
blok met zegel.
17-5-’15. Dag van de Vrouw.
Vijfmaal 3.- Dh. 
(samenhangend). Eerste 
vrouwelijke studenten in 
1953/1954, vrouwen met 
vlaggen, folklore dans-
groep, vrouw in Vrouwen-
museum, visverkoopster.
29-7-’15. Strategische 
projecten van Sheikh 
Khalifa.
Viermaal 1.- Dh. Etihad 
Rail: treinstel, Masdar 
City: duurzaam gebouwde 
huizen, Shams 1 Solar 
Farm: installaties, Khalifa 
Port; containerschip en 
kranen.

VERENIGDE NATIES
21-9-’15. Palais des Nati-
ons in Genève, persoonlijke 
zegels.
Tienmaal Zw.Fr. 1.40 
(met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap). 
Vergaderzaal,trappenhuis, 
plafondschildering zaal 
XX, Kazakhstanzaal, he-
melglobe, vlaggenparade, 
kunstwerk in Kazakhstan-
zaal, Kazakh stanzaal, 
beeldmerk in vergaderzaal, 
Palais des Nations. 

VIETNAM
1-7-’15. 100e geboortedag 
Nguyễn Văn Linh (1915 – 
1998).
3.000 d. Portret revolutio-
nair en politicus, vlag. 
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
3.000 d. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven. 

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
70, 80, 90 p., £ 1.25. Portret 
met resp. kroningspubli-
caties. Prins Philip (1921), 
schip ‘Queen Elizabeth 2’ 
en helikopter, prinses Anne 
(1950) bij graf van poolrei-
ziger Ernest Shackleton. 

ZUIDPOOGEBIED 
BRITS
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22. 
Portret met resp. kronings-
publicaties, ontdekking 
aantasting ozonlaag boven 
Zuidpool: landkaart, ijs-
breker ‘James Clark Ross’, 
Queen Elizabeth Land: 
landkaart. 

Afkortingen:
Asean: Association of 
South-East Asian Nations
ITU: International Telecom-
munication Union
NASA: National Aeronau-

tics and Space Adminis-
tration
RAF: Royal Air Force
Sepac: Small European Ad-
ministrations Cooperation
Upaep: Unión Postal de 

las Américas y España y 
Portugal
UPU: Universal Postal 
Union
WWF: World Wildlife Fund

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, enz). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
langer maken; iedere extra regel kost 3,50 euro meer.
Om annonces op te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon 
(of een fotokopie daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar:  
Bureau de Troye, Prieelvogelweg 5, 1349 CG Almere-Hout.

Daarbij dient u duidelijk uw naam en adres dan wel telefoonnummer te 
vermelden.
Verder dient u vooraf het verschuldigde bedrag over te maken op  
bank rekening  NL05 RABO 0300 0336 72 tnv Bureau de Troye.  
info@bureaudetroye.nl
De annonce en de betaling dienen minimaal vijf weken voor de eerste dag 
van de maand, waarin u uw annonce in Filatelie geplaatst wilt hebben, te 
zijn ontvangen. Anders wordt de annonce niet geplaatst. 

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 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 

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

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

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

Telefoon:  ......................................................................................................................................................................................
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Aangeboden
www.motiefonline.nl  Motiefpost-
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Tel. 0493-320949.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.pzhsherrema.nl diverse 
partijen en collecties, tevens 
speciale aanbiedingen Australië en 
Nieuw-Zeeland. Tel. 0518-462253 
of 06-20658972.  
E-mail: sherrema@hotmail.com 

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

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

Kerstzegels en bijplakkers van 
Nederland, euro, niet gestempeld. 
A. Flören. Tel. 0182-514753.

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

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

De Filatelistenvereniging Zui-
delijk 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 

PV Phila Venlo houdt op zaterdag 
12 december een grote Postze-
gelbeurs van 10.00 tot 16.00 uur in 
zaal De Wijlderbeek, Hagerhofweg 
2A, Venlo-Zd. Entree 1 euro, tafels 
te huur. Inl. H. Feijen. Tel. 077-
3731138. E-mail: mappa@live.nl 

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

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

Op Hoop van Zegels Haarlem 
Postzegelbeurs zondag 25 okto-
ber 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.

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

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

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. Volgende 
beurzen 12-12-2015 en 13-2-2016.

PV Onder de Loupe Noordwijk 
organiseert op vrijdag 30 okto-
ber 2015 haar jaarlijkse veiling van 
1000 kavels. Info en catalogus: Info 
en catalogus: tel. 06-22244752 of 
e-mail: voorzitter@onderdeloupe.nl 

Het Postmerk De Bilt organiseert 
op zaterdag 14 november de 
Grote Najaarsveiling. Met vele 
Nederlandse topstukken, albums, 
brieven en dozen. Voor catalogus 
bel 030-2204138 G. van Wijk of via 
e-mail: veiling@postmerk.nl 

Postzegel- en Poststukken-
beurs zaterdag 24 oktober van 
9.00 - 16.30 uur in “De Koepel”, 
Kapittelweg 399a te Hilversum. 
Filatelistenvereniging Hilversum 
en Omstreken. S.J. Nieuwendijk. 
Tel. 035-5386170.

A N N O N
C

E
S

K
LEIN E

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.

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association
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CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

Ons team staat u graag te woord en is u van dienst met 
vrijblijvend advies en beoordeling van postzegels.

Digitale presentaties o.a. proeven uit het Kolf archief;
fi latelistische hoogtepunten Corinphila 2010 - 2015.

WWW.CORINPHILA.NL   

BEZOEK ONS OP POSTEX 2015

2015.10oktober.indd   1 02-09-15   16:15FI1510 omslag.indd   3 02-09-15   16:54



660 FILATELIE  OKTOBER 2015

Meer dan 96 jaar 
in dienst van de 

Filatelie 
1919-2015 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 

Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl 

   

  

 

 

Veiling 405 november 2015. 
 

 

www.rietdijkveilingen.nl 

 

 

 

 

 

 

Een speciale catalogus voor bijzondere 
collecties  behoort  tot                 

de mogelijkheden! 
Plaats ook uw verzameling in            
onze internationale etalage. 

 

 

Prachtige afdeling Engeland en 
Engelse gebieden in Europa. 
Losse nummers en collecties! 

 
Mooie afdeling Duitsland met 

name Reich postfris.  
 

Topafdeling Zwitserland. 
 

Enorme hoeveelheid zeer 
spannende dozen! 

 

Kom kijken en overtuig u van het 
overweldigende aanbod! 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

                       

                                         

                    

                                                                                       
 

 

Het laatste  nieuws: 
volg Rietdijk veilingen 
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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 
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Tel.: +031-(0)70-364 79 57 

Fax : +031-(0)70-363 28 93 
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