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

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

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

WIJ ZIJN VERHUISD! 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 ONZE NIEUWE WEBSITE VOOR 
O.A. DAVO, IMPORTA, CATALOGI,  

FDC’S NEDERLAND EN O.R.,  
JAARGANGEN EN NOG VEEL MEER.

Iedere week nieuwe producten 
en aanbiedingen!

 NU OOK KINDERBEDANKKAARTEN
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664 FILATELIE  NOVEMBER 2015

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL
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Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065
email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl

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

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

DEZE MAAND BINNEN GEKOMEN;
KANAALEILANDEN, NOORWEGEN, WERELD SUPER 

MISSIE, JAPAN, ZWEDEN, FRANKRIJK EN DUITSLAND
ER ZIJN WEER VOLOP NIEUWE PARTIJEN, 

KOM LANGS
 

250 gram 

KANAAL-
EILANDEN

NU 27,50

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS

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

250 gram

DUITSLAND
NU 24,50

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar

Gratis catalogus op aanvraag
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153

Email: info@de-hollandse.nl

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden

Veiling Nr. 127
wordt gehouden op 

zaterdag 12 december 2015
te Alkmaar
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B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 –––- –––-
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 -------
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 ------- -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 -------
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -------
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 ------- -------
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 -------
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LAND OMSCHRIJVING 100 gr  250 gr 500 gr
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW    14,00  34,00  65,00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT   15,00  35,00 -------
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW    10,00  22,50  42,50
DUITSLAND  GROTE SORTERING MET NIEUW
 HOGE WAARDEN EN TOESLAG  12,50  29,50  55,00
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST  11,00  25,00  49,00 
ENG.GEBIEDEN GOEDE SORTERING  22,50  55,00 -------
FARÖER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK  50,00 ------- -------
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00  -------
FRANKRIJK VEEL NIEUW   14,00  34,00 68,00
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX  16,50  38,00 -------
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW  15,00  37,50 -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW  15,00  35,00 -------
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW  17,50  41,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG  14,50  34,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN  35,00  ------ -------
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN  15,00  36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX    9,50  22,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG    9,50  22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG   13,50  32,50 -------
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN  22,50  ------ -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN  13,50  32,50  62,50
THAILAND MODERNE  MIX  18,00  42,50 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW  16,00  37,50 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK  12,50  29,50  55,00  
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW  13,50  32,50  60,00  
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW  55,00  ------- -------
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW  10,00  23,50  45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG  15,00  35,00 -------
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR  19,00  42,00 -------

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 –––- –––-
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 -------
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 ------- -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 -------
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -------
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 ------- -------
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 -------
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PRIJZEN PER STUK NORMAAL 1x 3x 5x 10x

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065
email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl

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

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

DEZE MAAND BINNEN GEKOMEN;
KANAALEILANDEN, NOORWEGEN, WERELD SUPER 

MISSIE, JAPAN, ZWEDEN, FRANKRIJK EN DUITSLAND
ER ZIJN WEER VOLOP NIEUWE PARTIJEN, 

KOM LANGS
 

250 gram 

KANAAL-
EILANDEN

NU 27,50

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS

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

250 gram

DUITSLAND
NU 24,50

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar

Gratis catalogus op aanvraag
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153

Email: info@de-hollandse.nl

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden

Veiling Nr. 127
wordt gehouden op 

zaterdag 12 december 2015
te Alkmaar
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NOVEMBERBEURZEN

VOORSCHOTEN 
ZAT 14/11  (09.30-16.00 UUR)

“SPORTHAL DE VLIETHORST” 

HENGELO 
ZON 15/11  (10.00-16.00 UUR)

“HOTEL VAN DER VALK”

 WAALRE (EINDHOVEN) 
Z0N 22/11  (10.00-16.00 UUR)

“ZALENCENTRUM 't HAZZO” 

ALKMAAR 
ZAT 28/11  (10.00-16.00 UUR)

“AFAS STADION AZ” 

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

 

 
 

 

                                                                                                 

Bezoek onze nieuwe Website www.kindmax.nl  
Met interessante achtergrondinformatie, en uitgebreide 
kennis over Kinderpostzegels en de Maximafilie.  

Wat kan onze vereniging u bieden: 
Handboeken met alle verwante artikelen kinderzegels 
Nieuwtjesdienst zorgt voor mooie maximumkaarten   
Elk kwartaal een prachtig bulletin met leuke artikelen       
2x per jaar een bijeenkomst met verloting, veiling enz. 

Het extra katern met overzicht kinderbedankkaarten 
in de nieuwe NVPH catalogus heeft onze vereniging 
samengesteld en daar zijn we natuurlijk erg trots op ! 

Is uw nieuwsgierigheid gewekt ? Ja ? Neem dan contact 
met ons op via de Email:   secretaris@kindmax.nl    

Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie 
Pilotenlaan 29 - 8017GG  Zwolle  - tel. 038-4651735 

 Wij zien uw reactie graag tegemoet ! 

“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

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen

Tel.: 0575 - 54 02 54  
Fax: 0575 - 51 40 48
E-mail: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
Website: www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen

Tel.: 0575 - 54 02 54  Tel.: 0575 - 54 02 54  Tel.:

POSTZEGELS - MUNTEN -

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:

 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van

FILATELIE DE BOEIER

Klipper 75, 2991 KL  Barendrecht geen winkel
Tel: 0180-690810  
E-mail: info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl
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690  Het groothertog
dom Luxemburg in de 
geschiedenis [2]

700  Kleine stukjes 
buitenland [2]

684  Post uit Suriname 
in de 19e eeuw

‘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. 
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Bezoek onze nieuwe Website www.kindmax.nl  
Met interessante achtergrondinformatie, en uitgebreide 
kennis over Kinderpostzegels en de Maximafilie.  

Wat kan onze vereniging u bieden: 
Handboeken met alle verwante artikelen kinderzegels 
Nieuwtjesdienst zorgt voor mooie maximumkaarten   
Elk kwartaal een prachtig bulletin met leuke artikelen       
2x per jaar een bijeenkomst met verloting, veiling enz. 

Het extra katern met overzicht kinderbedankkaarten 
in de nieuwe NVPH catalogus heeft onze vereniging 
samengesteld en daar zijn we natuurlijk erg trots op ! 

Is uw nieuwsgierigheid gewekt ? Ja ? Neem dan contact 
met ons op via de Email:   secretaris@kindmax.nl    

Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie 
Pilotenlaan 29 - 8017GG  Zwolle  - tel. 038-4651735 

 Wij zien uw reactie graag tegemoet ! 

“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

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen

Tel.: 0575 - 54 02 54  
Fax: 0575 - 51 40 48
E-mail: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
Website: www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen

Tel.: 0575 - 54 02 54  Tel.: 0575 - 54 02 54  Tel.:

POSTZEGELS - MUNTEN -

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:

 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)

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

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van

FILATELIE DE BOEIER

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

FI1511 bw.indd   4 14-10-15   17:00

BIJ DE VOORPAGINA: Zelfs na ruim 140 jaar worden er 
nog geheimen prijsgegeven. Nu is ontdekt dat de ƒ 2,50 van 
de Emissie 1872 in twee typen bestaat.
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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
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www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

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

Alles is volledig te bekijken zelfs de partijen!

Bezoek ook eens onze SALE, duizenden kavels met
hoge kortingen op onze toch al lage prijzen!

Zoek op thema,
land en

jaar van uitgifte!

WWW.OPPERSFILATELIE.NL
Webwinkel gespecialiseerd in 
afstempelingen op klassiek
Nederlandse postzegels

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

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

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

Bankrek.nr. NL 56 SNSB 082 18 220 47 of NL 75 INGB 000 78 321 96

HULS J.B.A. b.v.
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG

FI1511 bw.indd   7 07-10-15   16:40
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Segelschiffe mit Rahsegln / Square-Rigged Sailing Vessels
Deel 45 in de serie Edition d’Or is de collectie 
van de nog jonge Zweedse verzamelaar Jonas 
Hällström (1972).
Deze uitgave in de inmiddels beroemde boe-
kenserie is in meer opzichten bijzonder. Niet 
alleen de jongste exposant die te boek wordt 
gesteld, ook thematische collecties kwamen we 
niet eerder tegen. En  dan de verschijningsvorm: 
Niet het gebruikelijke staande formaat, maar 
– met dezelfde omtrek – deze keer een liggend 
formaat. De oorzaak is hierin gelegen dat de 
tentoonstellingsbladen van de eerste collectie op 
liggend A3 formaat is.
In tegenstelling tot andere delen in de serie 
Edition d’Or zit dit boek in een slip case. Helaas is 
deze echter te krap bemeten, met beschadiging 
van de stofomslag tot gevolg.
Het boek bevat twee collecties: The History of 
the Square-Rigged Sailing Vessels en Denmark 

1927-1952 The Caravel Postal Stationery (met 
het zeilschip erop afgebeeld).
Hällström heeft voor het boek een inleiding 
geschreven, waarin hij onder andere aangeeft 
dat zijn collectie – en met name dan de eerste – 
weergeeft hoe tegenwoordig de benadering is van 
de verhaal vertellende thematische verzameling.
Met nadruk schrijft hij ook dat de thematische 
filatelie is gebouwd op drie pilaren: traditionele 
filatelie, postgeschiedenis en postwaardestukken. 
Het concept van thematisch tentoonstellen 
wordt duidelijk beschreven. Hällström geeft met 
zijn inleiding duidelijk een handvat hoe men een 
thematische collectie moet opzetten.
Het tweede deel van zijn inleiding – over de 
Caravel-postwaardestukken – is aanmerkelijk 
beknopter. We leren hier dat de ‘Caravel’ een 
type zeilschip was uit de 17e eeuw. Hij ‘ontdekte’ 
dit briefkaarttype vijftien jaar geleden toen hij 

hard aan het studeren was op zijn onderwerp, 
de zeilschepen.
Het boek is, met name het eerste puur themati-
sche gedeelte, een lust voor het oog. Hoewel de 
inleiding in twee talen is (Duits en Engels) zijn 
alle beschrijvingen op de bladen in het Engels.
Omdat, zoals hierboven al beschreven, de eerste 
collectie een verhalende opzet heeft is de collec-
tie goed te volgen voor lezers die het thematisch 
verzamelen niet machtig zijn. Ook in zeilschepen 
geïnteresseerden die geen filatelist zijn zullen dit 
deel met bewondering lezen. 
De Caravel-postwaardestukken (en zegels) ko-
men ook – uiteraard – in de hoofdcollectie voor. 
Opvallend is dat er amper Nederlands materiaal 
in de collectie werd opgenomen. Een – op zichzelf 
eenvoudige – brief van Amsterdam naar Bordeaux 
1804, die in de collectie zit vanwege een aan-
komststempel. Een roodfrankering uit 1956 van 
de KNSM met als bijschrift: The Dutch were the 
leading shipbuilders in Europe en The Dutch were 
hired to build ships for countries around Europe. 

Uitgave: Global Philatelic Network, 2015
(in Nederland: Corinphila Veilingen b.v.)
Formaat: 25x34 cm, gebonden/slipcase
Omvang: 128 pagina’s. Prijs: € 69 per deel

Ungarn-Postgeschichte 1867-1871 / Postal History of Hungary 1867-1871
Deel 44 in de serie Edition d’Or be-
staat uit een fantastische collectie 
Hongaarse postgeschiedenis 
van de Hongaar Géza Homonay 
(1959). Vanzelfsprekend hebben 
we het over Oostenrijkse zegels, 
want de eerste echt Hongaarse 
zegels verschenen pas in 1871. 
Toch beschouwd Homonay deze 
emissie als de eerste emissie van 
Hongarije.
Het aardige is dat bijvoorbeeld 
een 3kr. zegel, die groen behoort 
te zijn, voorkomt in zijn collectie 
in de kleur rood. Deze kleurfout is 
in een klein aantal  exem plaren be-
kend, maar uitsluitend 
 gebruikt in Hongarije.  
Heel duidelijk wordt de overgang 

weergegeven van Oostenrijk naar 
Hongarije. Geïllustreerd met een 
laatste dag envelop en een eerste 
dag envelop. Op 1 mei 1867 werd 
de Hongaarse post zelfstandig.
In de collectie komen de meest 
fantastische brieven voor. Hoge en 
bijzondere frankeringen, buiten-
landse bestemmingen, allerhande 
formulieren, mengfrankeringen.
Natuurlijk ook uitgebreid aandacht 
voor de consulaire postkantoren in 
Roemenië. 
Apart is opgenomen ‘The cancella-
tion collection’. Hierin zowel zegels 
als briefstukjes en brieven.  
Hier wordt goed weergegeven en 
beschreven hoe het verloop was 
van Duitstalige stempels naar 

Hongaarse stempels.
Alle typen gebruikte stempels 
komen uitvoerig aan bod. Heel wat 
postkantoren zullen niet gemakke-
lijk te vinden zijn op deze emissie, 
aangezien die pas in 1869 werden 
geopend. De collectie eindigt met 
een aantal zeldzame eenheden en 
mengfrankeringen op briefstukje.
De inleidingen zijn tweetalig 
Duits/Engels, de collectie is 
beschreven in het Engels.

Uitgave: Global Philatelic 
Network, 2015 (in Nederland: 
Corinphila Veilingen b.v.)
Formaat: 34x25 cm, gebonden, 
slipcase. Omvang: 166 pagina’s.
Prijs: € 69 per deel
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Beide delen 
werden op de 
Europhilex 
in Londen 
gepresen
teerd. V.l.n.r.: 
Karl Louis 
(eigenaar 
Corinphila), 
Géza Homo
nay, Jonas 
Hällström, 
Dieter 
Michelson 
(eigenaar 
Heinrich 
Köhler) 
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Vanaf 14 okt. 2015

verkrijgbaar

NVPH speciale

catalogus 2016

www.nvph.nl Volg ons op

Nu ver krijgbaar 

Vanaf 14 okt. 2015

verkrijgbaar

NVPH speciale

catalogus 2016

3 18,90
2e editie

Catalogus Nederlandse 
persoonlijke postzegels

2e editie

www.nvph.nl

Catalogus
Nederlandse 
persoonlijke postzegels 
2e editie - www.nvph.nl

Catalogus
Nederlandse 
persoonlijke postzegels 
2e editie - www.nvph.nl

Inclusief cadeauvelletje 
met twee postzegels

16132 Adv Catalogus persoonlijke postzegels.indd   1 07-10-15   14:18 FI1511 bw.indd   9 07-10-15   16:40
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Nieuw bij PostNLKwartje voor een koopje!
Als je het tenminste afmeet 
 tegen de twee Rembrandts 
waar de kranten vol van 
stonden.
Zaterdag 3 oktober werd bij 
de Nederlandsche Postezegel-
veiling in Weesp een zegel van 
25 cent emissie 1867 geveild. 
Het betrof een geheel postfris 
exemplaar met originele gom. 
Zover bekend, is dit het enig 
bekende exemplaar in post-
frisse staat.
Daar bleken, ondanks wat 
ouderdomsvlekjes en een klein 
keur- en eigendomsstempeltje 
op de achterzijde, belangstel-
lenden voor te zijn. En hoe: De 

postzegel werd voor het lieve 
sommetje van bijna € 101.000 
(inclusief veilingkosten) 
verkocht, en is daarmee de 
duurste postzegel van ons land.

Toch valt de prijs mee. De 
eerder genoemde Rembrandts 
zijn (per stuk) per vierkante 
centimeter goedkoper dan 
‘ons’ kwartje. Als we uitgaan 
van het kwartje, dan zouden 
de Rembrandts per stuk ruim 
€ 85 miljoen moeten kosten. 
De prijs is echter slechts 
€ 80 miljoen. Alles is relatief… 

Een ding is die zaterdag in 
ieder geval duidelijk geworden: 
Postzegels verzamelen is 
springlevend!
De postzegel is, ondanks 
buitenlandse belangstelling, 
in Nederland gebleven.

Op de Postex in Apeldoorn 
werden op 16 oktober weer 
de jaarlijkse Filatelie Vereni-
gingsbladprijzen uitgereikt. 
Beurtelings worden de alge-
mene en de gespecialiseerde 
verenigingen beoordeeld. Dit 
jaar de algemene verenigingen. 
Met zeven deelnemers viel de 
oogst wat tegen. Uiteraard 
valt er met zeven deelnemers 
wel iets te kiezen en de jury, 
bestaande uit Henk Burgman 
(voorzitter), Kees van Nugteren 
en Harry Trip, oordeelde 
dat het maandblad (11x per 
jaar!) Hertogpost van de ’s-
Hertogenbossche Filatelisten 
Vereniging de winnaar van de 

Filatelie  Verenigingsbladprijs 
is. Deze prijs, groot € 250, 
wordt beschikbaar gesteld 
door Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Filatelie, uitge-
ver van maandblad Filatelie.
Een sponsorprijs van € 100, 
 beschikbaar gesteld door 
Stichting De Brievenbeurs, 
voor het beste artikel, werd 
toegekend aan Bert van Mar-
rewijk voor zijn artikel ‘Post 
van de Filatelistische Dienst’, 
opgenomen in het blad van 
de Filatelistenvereniging 
 Wageningen.
Als gebruikelijk, wordt het 
artikel te zijner tijd integraal in 
Filatelie gepubliceerd.

24 november: Decemberzegels

De volgende mutatie is in het over-
zicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:
Voorschoten
NVPV: Han van der Peet, Vliet-
stroom 12, 2251 VW Voorschoten, 
telefoon 071-5619853, 
hanvanderpeet@hotmail.com.

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

M U T A T I E S

Mooiste Europazegel
Zaterdag 19 september 
werden in Brussel de grote 
prijzen van de Belgische 
en Europese filatelisti-
sche kunst uitgereikt. De 
winnaars werden al in het 
juninummer van Filate-
lie bekend gemaakt. Bij 
dezelfde gelegenheid werd 
de winnaar van de mooiste 
 Europazegel bekend ge-

maakt. Rusland won dit jaar.
Op de foto, van links naar 
rechts: Botond Szeben 
(Secretary Genearal Pos-
tEurop), Sergey Ulianovskij, 
 Ekaterina  Formichevs (beide 
van Marka, de filatelistische 
dienst) en tussen hen in Ella 
Nesterenko van de Russische 
ambassade in Brussel.

Filatelie Verenigings  bladprijzen
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Het zal wel even wennen zijn dat u nu ‘zo’n dun 
nummer’ van Filatelie in handen heeft. Het is 
echter een nummer met een normale omvang 

geworden. Het vorige (thema)nummer was extra dik. 
Overigens ziet u het thema (kleine landen en gebieden) 
ook in dit nummer terug, want vier artikelen konden 
niet in zijn geheel geplaatst worden.

Regeren is vooruitzien. Een bekend gezegde. Dit is 
zeker van toepassing op de aangekondigde tentoon
stelling in Londen. Hebben we koud de tentoonstelling 
van mei achter de rug, is inmiddels voor 2020 een grote 
internationale tentoonstelling aangekondigd. Geen 
FEPAtentoonstelling zoals afgelopen mei, maar een 
full international. Wel op dezelfde locatie, maar – zoals 
in 2010  gezien de beschikbare ruimte, weer een wis
sel van de collecties halverwege.

Een oude boom laat de takken hangen. Het al oude 
album(bladen)bedrijf Importa sluit eind dit jaar haar 
poorten. Het in 1941 opgerichte bedrijf heeft momen
teel nog twaalf personeelsleden. De laatste bijgewerkte 
versie van de geschiedenis van het bedrijf op de eigen 
website spreekt nog van dertig, dus was het al behoor
lijk afgeslankt.

Het was een waar postzegelweekend op 10 en 11 okto
ber in het Museum voor Communicatie in Den Haag. De 
zaterdag ‘ons eigen feestje’: De cursusmiddag behorend 
bij de eerste aflevering van de FilatelieSchool, over het 
platen en positioneren van Emissie 1852. De dag erna 
de aftrap van het door het MusCom georganiseerde 
Filatelie Café. Een lezing: De kleur van postzegels.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net de 
Postex in Apeldoorn achter de rug. Even kneep filate
listisch Nederland de billen dicht. Er werden asiel
zoekers geplaatst in ‘onze hal’. Zonder dat deze buiten 
moesten slapen, werden de asielzoekers elders onder
gebracht zodat de geplande evenementen, waaronder 
dus de Postex, gewoon doorgang konden vinden. Een 
nieuwtje was de avondopenstelling op de eerste dag. 
Naar eigen waarneming was dit geen succes.

Wie nog dacht dat de filatelie op sterven na dood is, 
komt gelukkig bedrogen uit. Op een recente veiling 
werden recordprijzen betaald voor Nederlandse post
zegels. Voor ruim een ton werd zelfs een zegel verkocht 
van een kwartje. En, de postzegel blijft in Nederland. 
De filatelie is springlevend!

Begin volgende maand is weer het tweejaarlijks eve
nement Monacophil. Door velen wordt dit ‘de hoogmis 
van de filatelie’ genoemd. ‘Iedereen’ uit de wereld van 
de filatelie die er toe doet is daar aanwezig. Zien en 
gezien worden en netwerken. Daarnaast natuurlijk 
een fantastische tentoonstelling met 100 topstukken 
vanuit de hele wereld en hele bijzondere stukken in de 
bijzondere tentoonstelling poolgebieden. 

We werden de voorbije maand verrast met de mede
deling dat een nieuwe, fysieke postzegelwinkel begin 
deze maand de deuren opent. Dit is tegenwoordig 
absoluut een bijzondere gebeurtenis. Zoals hierboven al 
geschreven: onze hobby is springlevend!

René Hillesum

E D I T O R I A L

De eerste aflevering van de FilatelieSchool 
zit erop en was een succes. Vijftien zeer 
geïnteresseerde studenten lagen op 
10 oktober aan de lippen van cursusleider 
Hans Caarls die het onderwerp ‘Platen en 
positioneren van Emissie 1852’ voor zijn 
rekening nam. Hoewel veel cursisten  elkaar 
niet kenden, was er al snel van sprake van 
een echt klasje met een hechte band.
Op verzoek van de cursisten komt er nog 
een follow up in de vorm van een doe-
middag. De ambiance van het Museum 
voor Communicatie in Den Haag bleek 
een zeer gewaardeerde schot in de roos. 

Niet alleen had het museum de zaalruimte 
beschikbaar gesteld, ook waren er twee 
vitrines opgesteld met schatten uit het 
museum, uiteraard betreffende Emissie 
1852. Het tentoongestelde materiaal is 
normaliter niet te bezichtigen. Er werd 
met veel belangstelling naar gekeken.
Evenals de cursussen behorend bij de 
FilatelieSchool die nog komen gaan was 
dit een eenmalige cursus. Wie het gemist 
heeft, heeft het dus ook echt gemist! Naar 
verwachting zal de tweede FilatelieSchool 
in het januarinummer gepubliceerd 
worden.

Nu te koop: CD-rom jaargang 2014

Alle elf edities uit de jaargang 2014 gedigitaliseerd. Als u deze CD-rom wilt bestellen, 

kunt u € 10,– overmaken op  NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de penningmees-

ter van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, onder vermel-

ding van ‘Jaargang 2014 op CD-rom’. Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk 

adres de CD-rom moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.

FilatelieSchool  

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

Lang leve de filatelie! De wens voor een nog lang leven 
voor de filatelie delen wij allemaal. En dat zal, naar 
mijn overtuiging, ook gebeuren: er zullen duizenden 
mensen blijven die geïnteresseerd zijn in postze-
gels, poststukken en al het andere rond de filatelie. 
Postzegels zijn cultuurdragers, oude postverbindingen 
met al die bijzondere poststukken met stempels zijn 
een blijvend onderdeel van ieders (inter)nationale ge-
schiedenis. Dat is allemaal heel bijzonder, interessant 
en leerzaam en zal blijven worden verzameld.
Het verzamelen van straks is anders dan het verza-
melen van nu of het verzamelen van toen. ‘Nederland 
compleet’ zal voor steeds minder mensen een levens-
doel zijn. Nu bestaan er geen postkantoren meer, 
nieuwe uitgiften haal je niet meer aan het (filatelie)
loket, maar bestel je in Groningen. En straks worden er 
wellicht helemaal geen postzegels meer uitgegeven, 
maar vindt postafhandeling uitsluitend plaats met 
barcodes.
We zitten midden in grote veranderingen in de filatelie. 
Voor een gezonde, andere, nieuwe toekomst moeten 
we ons hergroeperen. De KNBF neemt daarin het 
initiatief. Met veel verschillende betrokken partijen 
wordt gebrainstormd. Dat samen denken leidt onder 
andere tot nieuwe inzichten in samenwerken. En 
het samen enthousiast oppakken van noodzakelijke 
nieuwe initiatieven. Zoals ten aanzien van het digitaal 
communiceren, het oppoetsen van het imago van de 
filatelie en het interesseren van de jeugd.
Iedereen zou moeten doen waar hij of zij goed in is. De 
KNBF zal zich richten op alle filatelisten, beleid, pro-
motie en communicatie, (inter)nationale contacten, 
tentoonstellingen. De verenigingen richten zich op de 
onderlinge contacten met hun leden en het geven van 
specifieke informatie. De verenigingen zullen zelf, of 
misschien nog beter in gezamenlijkheid, leden facilite-
ren met bijvoorbeeld rondzendingen en veilingen.
Zo komen we tot nieuwe structuren waarin ieder 
zelfstandigheid behoudt en ook veel gezamenlijk 
wordt gedaan. Waarin, op een andere wijze en schaal, 
de filatelie in aanzien staat en bloeit.
De KNBF gaat dit met alle filatelistische partijen 
verder invullen en vormgeven in een beleidsplan dat 
in mei 2016 besproken kan worden. Samenwerking, 
het vormen van een toekomstbestendig huis van de 
filatelie staat centraal. 
Als ook u of uw vereniging bij deze gedachtevorming 
en uitwerking betrokken wil worden, zeg het mij: we 
moeten met elkaar aan de slag! 
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (5): lang 
leve de filatelie!

Inschrijving 
Jo Toussaint
toernooi 2016

Bondsvelletje Jo Toussaint Toernooi
Ook dit jaar heeft de KNBF weer het 
traditionele Bondsvelletje uitgegeven, 
dit jaar in het teken van het Jo Tous-
saint Toernooi, vroeger beter bekend 
als het Bekertoernooi van de KNBF. 
Tijdens de opening van de Postex werd 
het eerste exemplaar uitgereikt aan Jan 

op den Camp, die het velletje namens 
Jo  Toussaint in ontvangst nam.
Het velletje was tijdens de Postex op de 
stand van de KNBF verkrijgbaar, maar u 
kunt het nog  bestellen via de website:  
www.knbf.nl/diensten/postzegel-verkoop

Na een nieuwe start in 2015 zal ook in 
2016 weer het bekertoernooi van de 
KNBF, beter bekend als het Jo Toussaint-
toernooi, georganiseerd worden door 
de Filatelistenvereniging ‘Noviopost’ en 
wel op zondag 6 maart 2016 in de zalen 
van het wijkcentrum ‘Titus Brandsma’ te 
Nijmegen als onderdeel van de jaarlijkse 
‘Postzegel Totaaldag’ van deze vereniging.
Jo Toussaint, oud-voorzitter van de 
filatelistenvereniging ‘Noviopost’, heeft 
zich steeds met hart en ziel ingezet voor 
het bekertoernooi. Toen dit in het begin 
van de jaren 2000 in het slop dreigde te 
geraken, heeft hij met succes geijverd 
voor het voortbestaan van het toernooi 
en de organisatie naar Nijmegen ge-
haald. Reden voor de KNBF om een paar 
jaar geleden zijn inzet te belonen en het 
toernooi zijn naam te geven.
Het toernooi bestaat uit voordrachten 
in het onderdeel ‘algemene’ of ‘themati-
sche’ filatelie. Deze presentaties, die op 

het scherm komen via een laptop met 
beamer, geven een prachtig beeld van 
het verhaal over het onderwerp, onder-
steund met postzegels en poststukken.
Het is een geweldige manier om iets te 
vertellen over je favoriete onderwerpen.
Een voordracht mag maximaal 20 minu-
ten duren.
Een deskundige jury beoordeelt de deel-
nemers, die uit het gehele land komen. 
De winnaar van elke categorie krijgt de 
wisselbeker voor een jaar waar zijn naam 
ingegraveerd wordt. Tevens krijgt elke 
deelnemer een oorkonde met vermel-
ding van de naam van zijn presentatie en 
het aantal gescoorde punten.
Voor diegenen die hieraan willen 
deelnemen zijn inschrijfformulieren en 
reglementen te verkrijgen. Inschrijven 
kan tot uiterlijk 15 januari 2016.
Inlichtingen en inschrijvingen:
Piet Grutters, T: 024-3556644, 
p.grutters@upcmail.nl

mailto:p.grutters@upcmail.nl
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KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht
(Schriftelijke correspondentie: 
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht)
Tel. 0302894290 
www.knbf.nl
knbf@knbf.nl

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
John Dehé

Juryzaken
Albert Haan

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

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

Bondsbibliotheek
Bibliothecaris
C.H.R.T. Weevers
Tel. 0235353624
De bibliotheek is gevestigd
op het volgende adres
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Tel. 0355412526
bibliotheek@knbf.nl
Openingstijden: elke
woensdag van 10 – 17 uur.
Extra zaterdagopenstelling
5 december 2015 van 10 – 12 uur.

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

Bondskeuringsdienst
Voorzitter
F.C.W. van Beekum
Keurzendingen s.v.p. aan
getekend zenden aan de 
secre taris van de Bonds
keuringsdienst
H. Veen, 2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer
Tel. 0793611910
bondskeuringsdienst@planet.nl

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

Op 5 en 6 september jl. togen 
vele verzamelaars naar het 
‘Hoge Noorden’ om in het 

Drentse Roden het 100-jarig bestaan 
te vieren van de Philatelisten 
Vereniging Groningen, die voor deze 
gelegenheid een Nationale Post-
zegeltentoonstelling in de rangen 
1 en 2 alsmede een grote postzegel-
beurs had georganiseerd.
Bij de opening op zaterdag stonden 
de burgemeesters van Groningen en 
Roden en de voorzitters van de Phi-
latelisten Vereniging Groningen en 
de KNBF uitgebreid stil bij de lange 
historie van de vereniging.
Groot was de verrassing toen 
voorzitter Kramer van de vereniging 
naar voren werd gevraagd om te 
vernemen dat “het Zijne Majesteit 
heeft behaagd de vereniging de Ko-
ninklijke Erepenning toe te kennen”, 
waarna hem deze door de burge-
meester van Groningen onder luid 
applaus werd overhandigd. (1)
De aanwezigen werden daarna 
aangenaam bezig gehouden met een 
optreden van de ‘Timbertown Follies’ 
een groep buitenlandse studenten 
die op cabareteske wijze het verblijf 
van geïnterneerde Engelse soldaten 
in het houten barakkenkamp in 
Groningen bezongen. Dit in de volks-
mond genoemde ‘Engelse Kamp’ was 
de bakermat van de vereniging. (2)
Ter gelegenheid van het jubileum 
verscheen ook een boek ‘Honderd 

jaar filatelie onder de Martinitoren’ 
geschreven door John Tolsma, 
waarin de geschiedenis van de 
vereniging verhaald wordt aan de 
hand van stukken uit de notulen en 
doorspekt met schitterende anekdo-
tes. Een recensie volgt in een van de 
komende edities van Filatelie.
Na alle officiële plichtplegingen 
konden de aanwezigen hun hart 
ophalen aan de vele fraaie tentoon-
gestelde collecties (3) en was er bij 
de vele handelaren weer een keur 
van postzegels te verkrijgen.
Op zondag was het tijd voor de 
bekendmaking van toegekende 
bekroningen. Uit het juryrapport van 
de tentoonstelling mag blijken dat 
de inzendingen van een uitzonderlijk 
hoog niveau waren, getuige de vele 
hoge bekroningen.
De zilveren medaille van de KNBF 
in categorie 2 werd toegekend aan 
de inzending ‘’Nederland emissie 
Koning Willem III 1872, 5 cent’ van 
R. van den Heuvel met 88 punten
De gouden medaille van de KNBF in 
categorie 1 werd toegekend aan de 
inzending ‘Het inklaren van postzen-
dingen’ van mevrouw G.R. Beere-
boom-Lubben met 94 punten.
Na de uitreiking van deze medailles 
werd ook Kortweg-trofee uitgereikt.
Na een aantal jaren niet te zijn uit-
gereikt, kende het Costerus kapittel 
dit jaar de trofee toe aan de heer 
E.W. Flentge voor zijn bijzondere 

inzending ‘Post met een rouw-
randje’. (4)

Voor de goede orde nog even de 
bekroningen op een rij:
In categorie 1 was er twaalf maal 
Groot Goud 
94 punten mevr G.R. Beereboom, 
Het inklaren van postzendingen
94 punten D.P. Jimmink, Step by 
step to dancing
92 punten A.J. van der Linden, De 
tralieserie van 1940
91 punten N.F. Helling, The motor-
cycle, nostalgia and use
91 punten C.J. v.d. Horst, Postver-
keer met het buitenland in WO II
91 punten R. Onstwedder, Door post 
geïnde kwitanties 1871-1896
91 punten J. Dehé, Stille getuigen 
van woelige jaren
90 punten P.A. Stobbelaar, Uit de 
school geklapt
90 punten E.B. Stuut, Suriname: 
postvervoer uit Suriname
90 punten D.P. Dijk, Ontvangst 
gegarandeerd?
90 punten G Matthijssen, Op het 
spoor van Bosnië-Herzegowina
90 punten A.J. van der Linden, 
Expressepost met Nederlandse 
beporting
Elf maal Goud was er voor inzendin-
gen van: H. ten Have, R. Hillesum, 
H.P.M. Burgman, E. Berger, D.P.Dijk, 
J. Boon, L.H. Webers, H.T. Hospers 
(2x), A.L. Ruijne en J.G. op den 
Camp.
Zeven keer Groot Verguld Zilver ging 
naar inzendingen van: A. Welvaart, 
H.T. Hospers, H. ten Have, J.A. Dijk-
stra, J.G. op den Camp, M. Mijwaart 
en A.A.M.F. van Berkel.
Zeven maal Verguld Zilver werd 
toegekend aan inzendingen van: 
J. Oosterboer, G.J. Valckx, H.B.M. van 
Werk hoven, Th. A.E. Kniese, R. Krag-
ten, M. Mijwaart en W. de Vries.
Een bekroning in Zilver ging naar 
P.C.C. de Koning.
In de categorie 2 viel vier maal Goud 
en wel voor:
R. van den Heuvel, A.D.M. Steenbak-
kers, R. Onstwedder en O. Louw.
Zes maal Groot Verguld Zilver ging 
naar inzendingen van: E.W. Flentge 
(2x), H. Suiveer, J.J. Suiveer, 
C. Dongstra en J.Boon.
Tot slot werden in categorie 2 nog 
de volgende bekroningen toegekend:
Verguld Zilver aan C. Dongstra
Groot Zilver aan G. Weststeijn
Zilver aan H.J. Zuidhof.
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Bij de invoering in 2006 van de 
vast-kader zegels ontstond niet 
alleen de mogelijkheid voor een 
particulier of een bedrijf/organisatie 
zelf het ‘plaatje’ aan te leveren dat 
binnen het vaste kader zou worden 
gedrukt/geprint, maar ook opende 
het voor de post de mogelijkheid 
om – veelal in nauwe samenwer-
king met derde partijen – een 
aantal zegels buiten het reguliere 
jaarprogramma uit te geven. Waar 
voorheen nog in uitzonderlijke 
gevallen een postzegel kon worden 
uitgeven voor een bedrijf dat 
200 jaar bestond, was het nu een 
fluitje van een cent geworden. Voor 
bedrijven, organisaties en instanties 
was een vast-kader zegel met de 
juiste inhoud binnen handbereik en 
werden de zegels gepromoot door 
het belangrijkste verkoopkanaal van 
de post: de Collect Club. Hiermee 
was het fenomeen ‘achterdeuruitgif-
te’ geboren: zegels die niet meer in 
het jaarprogramma staan maar net 
zo goed door de post werden aan-
geprezen. En met het wegvallen van 
de postkantoren en het beperken 
van het standaardassortiment bij 
de daarvoor in de plaats gekomen 
verkoopunten, was het slechts de 
Bruna kioskketen waar de bijzon-
dere uitgiften verkrijgbaar waren. En 
natuurlijk bij de Collect Club.
Op dit moment is er nauwelijks 
verschil meer tussen de verkrijg-

baarheid van de voordeur-uitgiften 
[jaarprogramma] en de achter-
deuruitgiften die via de Collect Club 
verkrijgbaar zijn en in uitzonde-
ringsgevallen ook nog bij Bruna. 
Denk bijvoorbeeld aan de van 
Gogh-zegels dit jaar. 
Het onderwerp voor de postzegel 
– voordeur of achterdeur – is nog 
slechts afhankelijk van het lobbyen 
daarvoor! De Volvo Ocean Race 
Pitstop Den Haag kreeg op 26 mei 
2015 een blokje van 10 zegels 
[6 verschillende] in het kader van 
het jaarprogramma.
De Wereldkampioenschappen 
Hockey in Den Haag in 2014 kregen 
noch een voordeur- noch een ach-
terdeuruitgfite.
PostNL houdt dus de verzame-
laars voor de gek. Er is geen 
verschil – noch voor wat betreft de 
aanleiding van de uitgifte, noch de 
frankeermogelijkheden, noch de 
verkrijgbaarheid tussen de voor-
deur – en de achterdeuruitgiften.
Hoe gaan de filatelisten om met dit 
soort kunstmatige onderscheiden?
De NVPH neemt de voordeuruitgif-
ten zonder meer op in de Speciale 
Catalogus. De achterdeuruitgif-
ten werden lang buiten de deur 
gehouden. Kennelijk werd het toch 
op een bepaald moment interessant 
genoeg om een catalogus voor de 
zogenoemde ‘persoonlijke postze-
gels’ uit te geven. 

Het ging erom de achterdeuruit-
giften een plaats te geven. De 
‘echte’ persoonlijke postzegels, 
die door een willekeurig persoon, 
bedrijf, organisatie of instantie kon 
worden aangevraagd, vielen tussen 
wal en schip onder het mom van 
onder andere onbekendheid met 
wat er zou zijn, mogelijk minimale 
aantallen per zegel [10 stuks] en 
onoverzienbare aantallen verschil-
lende zegels… Op zich een niet 
onbegrijpelijk standpunt.
Wat niemand had voorzien is dat de 
aantallen achterdeuruitgiftes ook 
uit de klauwen zou lopen. In zowel 
2014 als 2015 ruim 300 verschil-
lende zegels. De kip met de gouden 
eieren dus.
Tussen de achterdeuruitgiftes en 
de ‘echt persoonlijke’ postzegel 
zit nog een categorie. Zoals Pierre 
Leempoel van Stamp Production 
Belgium uitlegde dat er aan de ene 
kant postzegels met een persoon-
lijk accent worden verkocht op de 
postkantoren in koppelverkoop met 
een wenskaart [Hallmark, Editor] 
dan wel als strip van 5 in cellofaan-
verpakking [Duostamp] die ook 
soms in vellen of veldelen [15 of 5] 
verkocht werden. En dat er aan de 
andere kant een betrekkelijk nieuw 
type zegels is uitgegeven – waaron-
der de Happy Stamps, Happy Love, 
Baby – die met 2 stroken van 5 wor-
den verkocht. Leempoel beschreef 

Achterdeuruitgiften via 
de voordeur naar binnen

die als ‘hybride’-uitgiften. Ze lijken 
op de zegels met persoonlijke tab 
(met een afscheurperforatie) maar 
sinds begin dit jaar is de afbeelding 
een integraal deel geworden van de 
zegel. [zie de rubriek België]
In Nederland hebben we vergelijk-
bare vast-kader zegels gehad die 
samen met wenskaarten verpakt 
werden verkocht [Hallmark] dan wel 
gratis werden geleverd bij aankoop 
van wenskaarten [Weken van de 
kaart] of verkocht door grootgrut-
ter-ketens of een keten van begrafe-
nisondernemers [Monuta].
Geert Normaal-verbruiker zal veel 
vaker in aanraking zijn gekomen 
met de zegels zoals hierboven 
beschreven, dan met welke zegel uit 
de voordeur-/achterdeurreeksen 
dan ook. De laatste zijn toch over-
wegend zo niet uitsluitend bestemd 
voor postzegelverzamelaars.
Terug naar de NVPH. De eerste op-
lage van de Catalogus Persoonlijke 
Postzegels is reeds lang uitverkocht 
en op 14 oktober werd een tweede 
editie gepresenteerd. Op zich een 
goede ontwikkeling ware het niet 
dat de zegels van Hallmark, die 
in de 1e editie uitvoerig waren 
opgenomen, in de 2e editie het veld 
hebben moeten ruimen. Daar zijn 
veel verzamelaars niet blij mee.

Grenzeloos Nederland: USA
Op 14 september 2015 verschenen drie blok-
ken met 6 [=2x3] verschillende zegels van 
‘1 internationaal‘ [=€ 1,15] met afbeeldingen 
die betrekking hebben op de contacten tussen 
Nederland en de USA. De rangschikking van de 
6 zegels is voor de 3 blokken steeds anders. Ook 
de uitgebreide toelichtende tekst onderin het 
blok is steeds anders met 3 thema‘s: popcultuur, 
architectuur en taalinvloed.
Gedrukt bij Cartor, La Loupe, Frankrijk, in offset 
op een velinlegpers. Het zegelformaat  
G = 36x25mm; kamtanding 13.333:13.600 
24/17 tanden horizontaal/verticaal. De tanding 
loopt naar links en naar rechts door.
De drukvellen zijn 3 horizontale rijen van 4 blok-
ken naast elkaar groot. Accordering van het 
modelvel op 13 april 2015.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, geel, 

zwart en fosfor) met een raster van 150 onder 
rasterhoeken per kleur verschillend: cyaan 75, 
magenta 15, geel 0 en zwart 45 graden. 
Papierrichting |(verticaal).
Artikelnummers: 351364 en product-barcode + 
85320 voor alle 3 de blokken. Aanvang verkoop: 
14 september 2015. Oplage 140.000 blok-

ken ‘popcultuur’, 16.000 blokken ‘taalinvloed’ 
respectievelijk ‘architectuur’. Van de 12 blok-
ken per drukvel zijn de blokken 1-8, 11-12 met 
‘popcultuur’, blok 9 met ‘architectuur’ en blok 10 
met ‘taalinvloed’. Deze opmaak klopt niet met de 
opgegeven aantallen waar je voor ‘popcultuur’ 
precies een 10-voud zou verwachten: 160.000. 
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Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselkantoor
is eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 

expertise!

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

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

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

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

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!

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

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

FI1511 bw vrij.indd   1 07-10-15   16:43
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ort na de eerste wereldoorlog zijn 
het de Nederlanders (Van der Wiel, 
Van Woerden, Van Truijen, Korteweg, 
Scholtens) die zich op de studie van 

deze zegels stortten. Ondanks dat heeft deze 
emissie nog niet al haar geheimen prijsgegeven. 
In onderstaand artikel wordt er na 143 jaar nog 
een ontsluierd.

Koninklijk Besluit
Met Koninklijk Besluit nummer 6 van 6 juni 1872 
(Staatsblad 54) werd de uitgifte van emissie 
1872 Koning Willem III aangekondigd.
Artikel 1 luidt: ‘Voor de frankering van brieven en 
andere voorwerpen van binnenlandschen oor-
sprong en bestemming, als mede van die voor de 
kolonien en het buitenland, zal een nieuw model 
van postzegels worden ingevoerd, eene waarde 
vertegenwoordigende van 5, 10, 15, 20, 25 en 50 
cents, en zulks ter vervanging der postzegels 
van dat bedrag, die bij Ons besluit van 4 Sep-
tember 1867 (staatblad no. 93) werden in het 
leven geroepen. De nieuwe postzegels worden 
door Onzen Minister van Financien in gebruik 
gesteld, zodra de voorraad der zegels volgens het 
bestaande model zal zijn verbruikt.’
Artikel 2 luidt: ‘Er wordt mede een nieuw soort 
van postzegels ingevoerd ter waarde van ƒ 2,50. 
Deze zegels zullen, te rekenen van 1 Julij 1872, op 
de postkantoren verkrijgbaar zijn.’

Emissiegegevens
De speciale catalogus 2015 van de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelhandelaren geeft over 
emissie 1872 koning Willem III op pagina 36 de 
volgende informatie: de randen van deze zegels 
zijn ontworpen door Joh. Enschedé en Zonen, 
terwijl de beeltenis (het medaillon) is ontworpen 
door H.F.C. ten Kate. De staalgravure is gemaakt 
door E. Schilling. De zegels zijn door middel van 
boekdruk vervaardigd.

Een stukje geschiedenis
In basis voert het ontwerp van emissie 1872 
terug op een door Schmidlin in 1870 in hout 
gesneden koningskopje, naar links kijkend in een 
rand van 51 pareltjes. Deze zijn opgenomen in 
de proevencatalogus van Van Dieten 1988 onder 
nummers PC 55 a-e. Orloff snijdt een variant 
op dit kopje (PC 56). In het voorjaar van 1871 
vraagt Enschedé aan Ten Kate of de gravures 

De zegels van emissie 1872 Koning Willem III zijn de laatste honderd 
jaar intensief bestudeerd. Aanvankelijk zijn het de Engelsen 
(Westoby, Warren, Poole) die het was opgevallen dat er bij deze 
emissie een grote hoeveelheid tandingcombinaties voorkomen. 
door Marc Snoeren

K

Emissie 1872: hoogste waarde 
van ƒ 2,50 geeft geheim prijs

van Schmidlin en Orloff kunnen dienen voor 
een nieuwe uitgifte. Naar aanleiding van het 
antwoord van Ten Kate vraagt Adriaan Justus 
Enschedé hem een nieuw ontwerp te maken. 
Na een eerste, afgekeurde tekening, stuurt Ten 
Kate op 4 februari 1871 een nieuwe ‘gravure der 
medaillon des Konings’ en een aantal ‘uit de 
hand getrokken afdrukken’. Dit ontwerp wordt 
goedgekeurd, waarna de stempel, na enkele 
kleine wijzigingen, wordt gegraveerd door Eduard 
Schilling, verbonden aan de Königliche Staats-
druckerei in Berlijn. De ontwerper van de randen 
is onbekend. Korteweg en Van Dieten stellen dat 
deze afkomstig is van een tekenaar bij Enschedé. 
De randen worden eveneens door Eduard Schil-
ling gegraveerd.
De aanmaak van de drukplaten bij de Königliche 
Staatsdruckerei in Berlijn wordt vermoedelijk al 
medio april 1871 in opdracht gegeven. De reke-
ning voor het aanmaken van de drukplaten, even-
als de stempels en de 8 koperen matrijzen (zodat 
Joh. Enschedé & Zonen nieuwe drukplaten zelf 
zou kunnen aanmaken), is gedateerd 22 maart 
1872. In totaal worden 34 drukplaten geleverd, 
te weten voor elk van de 6 centwaarden (5, 10, 
15, 20, 25, 50 cent) vijf drukplaten van 50 zegel-
beelden, en voor het zegel van ƒ 2,50 twee platen 
van 50 koppen en 2 platen van 50 randen. Dit 
is noodzakelijk omdat het zegel van ƒ 2,50, als 
eerste in Nederland, in twee kleuren, en dus in 
twee drukgangen, wordt gedrukt.
Van de centwaarden werden steeds 4 drukplaten 
van 50 zegelbeelden samengevoegd tot één 
drukplaat voor een geheel vel van 200 zegels. 
De vijfde plaat diende als reserve. Bij het zegel 
van ƒ 2,50 was één kopplaat en één randplaat 
nodig voor het drukken van een geheel vel van 
50  zegels. De tweede kopplaat en randplaat 
dienden als reserve.

De aanmaak van de drukplaten
Voor het aanmaken van de drukplaten werd 
gebruik gemaakt van de galvanoplastische tech-
niek. Dit houdt in dat het goedgekeurde ontwerp 
op ware grootte (van de postzegel) met de hand 
werd gegraveerd in een stalen plaatje. Deze gra-
vure noemen we stempel of patrijs (= positief). 
Van dit stempel werd, onder hoge druk, een 
afdruk gemaakt in was, de matrijs (=  negatief). 
Deze afdruk in was werd voorzien van een dun 
laagje grafiet. 
Daarna werd deze van een laagje grafiet voorzie-
ne wasafdruk in een open bak met kopersulfaat 
gehangen. Aan de andere zijde van de open bak 
hing een plaat koper. Deze plaat koper werd ver-
bonden met de anode (positieve pool), terwijl de 
van een laagje grafiet voorziene wasafdruk ver-
bonden werd met de kathode (negatieve pool). 
Vervolgens werd elektrische stroom gevoerd door 
het stuk koper, via de bak met kopersulfaat naar 
de wasafdruk, waarbij het grafiet zorgde voor de 
geleiding van de elektrische stroom. Hierdoor 
ontstond een fijne stroom van koperdeeltjes 
naar de wasafdruk. De koperdeeltjes zetten 
zich daarop vast en aldus ontstond een koperen 
plaatje met de voorstelling van de postzegel in 
positief. Dit proces werd zolang herhaald, tot men 
50 zegelbeelden had die samengevoegd werden 
tot een plaat, die daarna gehard (verstaald) werd 
voor een langere levensduur.

Oplage van de 2Gl. 50c.
De oplage van de postzegel van ƒ 2,50 bedraagt 
volgens de speciale catalogus 2015: 256.500 
stuks. Op 27 juni 1872 zijn 5.000 vellen van 
50 zegels gedrukt en afgeleverd aan de controle. 
De gehele oplage is dus vóór uitgifte op 1 juli 1872 
gedrukt. De zegels zijn gedurende een periode 
van meer dan 20 jaar gebruikt. Begin oktober 
1893 verscheen de zegel van ƒ 2,50 met de beel-
tenis van prinses Wilhelmina.

Boek van Thorbecke
In maart 1993 komt bij de Nederlandsche Post-
zegelveiling onder kavel 3135 een boekje (afb. 1) 
onder de hamer met daarin complete vellen 
van 50 stuks van de 5, 10, 15, 20, 25 en 50 cent, 
alsmede die van ƒ 2,50 (afb. 2) op glad wit papier, 
zonder gom en ongetand. Het boekje zou ingele-
verd zijn door aan Thorbecke verwante familie. 
De mogelijkheid bestaat dat Thorbecke het album 
gekregen heeft uit hoofde van zijn functie van 
eerste minister. Thorbecke overleed op 4 juni 
1872, twee dagen vóór de aankondiging van het 
koninklijk besluit tot deze emissie (zie hiervoor). 
Het Museum voor Communicatie is in het bezit 
van een compleet vel van ƒ 2,50 (afb. 3). Het is 
getand, zonder gom, en heeft het controlestem-
pel P.Z. in gotische letters in de linker bovenhoek.

1
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ving van de primaire en secundaire varianten, die 
uiteindelijk de positie in de plaat bepalen. Van de 
overige waarden: 7½, 12½, 22½ cent alsmede 
de 1 en 2½ gulden zijn nog nooit studies gedaan 
dan wel gepubliceerd om te komen tot een (ge-
deeltelijke) plaatreconstructie. Het bestaan van 
2 complete vellen van ƒ 2,50, één in het boek van 
Thorbecke en één aanwezig in het Museum voor 

Communicatie, biedt echter wel de mogelijkheid. 
Hierna volgt een eerste aanzet.

Voor het bestuderen van de zegels moeten we 
steeds in ogenschouw nemen dat:
1) de zegels gedrukt zijn door gebruik van twee 
platen, namelijk de randplaat in rood en de kop-
plaat in blauw en

Plaatreconstructies
Van de 5 cent zijn zeer uitgebreide studies ge-
maakt door onder meer de heren Van der Wiel en 
Van Woerden. In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw publiceerde de heer Matthews zijn uitvoe-
rige studies met tekeningen van de 10, 15, 20, 25 
en 50 cent. Vele paren, blokken, veldelen of vel-
len zijn noodzakelijk voor de studie en beschrij-

2

3
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2) van beide platen twee stuks voorhanden 
waren. 

Bestudering van de vellen
Bij gedetailleerde bestudering van positie 1 van 
het vel uit het boek van Thorbecke (afb. 4) blij-
ken de volgende primaire varianten te bestaan:
In de kopplaat:
a. een beschadiging van of wel deukje in de bui-

tenrand ter hoogte van de baard van de koning 
en

b. een breuk in de 14e horizontaal arceerlijn van 
onderaf gerekend, direct onder de hals van de 
koning.

In de randplaat:
c. een breuk in de dunne lijn van de buiten kader-

lijn onderaan bij de rechter onderhoek;
d. een breuk in de dunne lijn van de buiten kader-

lijn bovenaan bij de rechter onderhoek en
e. een kleine inkeping in de rechter dikke buiten 

kaderlijn.

Positie 1 van het vel in bezit van het Museum 
voor Communicatie (afb. 5) geeft de volgende 
primaire varianten:
In de kopplaat:
a. de beschadiging of deukje is niet aanwezig en
b. de breuk in de arceerlijn is eveneens niet 

aanwezig,
In de randplaat:
c. een breuk in de dunne lijn van de buiten kader-

lijn onderaan bij de rechter onderhoek;
d. een breuk in de dunne lijn van de buiten kader-

lijn bovenaan bij de rechter onderhoek en
e. een kleine inkeping in de rechter dikke buiten 

kaderlijn.

De conclusie luidt dat de posities 1 van beide 
vellen niet geheel identiek zijn. Dat wil zeggen, 
de primaire varianten in de rand (gedrukt met 

de randplaat in rood) zijn wel hetzelfde, echter 
die in het medaillon (gedrukt met de kopplaat in 
blauw) zijn niet hetzelfde. 

De vragen die direct opkomen zijn: 
1) Zijn, ondanks dat de gehele oplage in een korte 
tijdsperiode gedrukt is (april tot juni 1872), toch 
de twee kopplaten die voorhanden waren, dus 
ook de reserveplaat, gebruikt bij het drukken van 
de oplage van de zegels van ƒ 2,50?
2) Is de beschadiging van het medaillon tijdig 
ontdekt – het vel uit het boek van Thorbecke is 
zeer vroeg gedrukt (een proef?) –, zodat met 

de kopplaat met dit beschadigd medaillon geen 
postzegels zijn gedrukt?

Om vraag 1 te kunnen beantwoorden is het 
noodzakelijk ook de andere posities van het 
medaillon, gedrukt met de kopplaat aan een 
nauwkeurige bestudering te onderwerpen. 

Bij bestudering van positie 40 van het vel uit het 
boek van Thorbecke (afb. 6) blijken de volgende 
primaire varianten:
In de kopplaat:
a. bovenaan, rechts van het midden is de buiten-

4 5

76

d

d

a
Geen beschadiging Geen breuk

b

b

a a

b

e

e

c

c
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rand van het medaillon zeer dun en
b. linksonder, ter hoogte van de 8e horizontale 

arceerlijn bestaat een grote lichte deuk in de 
buitencirkel van het medaillon.

Positie 40 van het vel dat in bezit is van het 
Museum voor Communicatie (afb. 7) geeft de 
volgende primaire varianten:
In de kopplaat:
a. bovenaan, rechts van het midden is de buiten-

rand van het medaillon zeer dun en
b. linksonder, ter hoogte van de 8e horizontale 

arceerlijn, bestaat een grote lichte deuk in de 
buitencirkel van het medaillon.

De posities 40 van beide vellen zijn geheel identiek.

Bij bestudering van positie 47 van het vel uit het 
boek van Thorbecke (afb. 8) blijken de volgende 
primaire varianten:
In de kopplaat:
a. een V-vormige breuk links in de 5e arceerlijn 

van onderaf gerekend.
Positie 47 van het vel dat in bezit is van het 
Museum voor Communicatie (afb. 9) geeft de 
volgende primaire varianten:
In de kopplaat:
a. een V-vormige breuk links in de 5e arceerlijn 

van onderaf gerekend.
De posities 47 van beide vellen zijn geheel 
identiek.

Vraag 1 luidde of met twee verschillende kop-
platen is gedrukt. Vastgesteld is dat de primaire 
varianten van posities 1 verschillend zijn, terwijl 
de zeer opvallende primaire varianten van posi-
ties 40 en 47 exact hetzelfde zijn.
Het antwoord op vraag 2 is eenvoudig te 
geven. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk 
om gebruikte exemplaren van deze ƒ 2,50 te 
bestuderen om vast te stellen of er bestaan die 
overeenkomen met positie 1 uit beide vellen. 
afb. 10 geeft van type 1 (het medaillon met het 
deukje) een vijftal en van type 2 (het onbescha-
digde medaillon) een viertal voorbeelden.

Het geheim van de 2Gl. 50c.
Geconcludeerd wordt dat op enig moment 
tijdens het drukproces geconstateerd is dat 
positie 1 van de kopplaat beschadigd is. In plaats 
van de reserveplaat te gebruiken, heeft Enschedé 
besloten om positie 1 uit de kopplaat te vervan-
gen door een ander cliché.

In het archief van Joh. Enschedé & Zonen zijn 
geen dagproductiestaten meer aanwezig uit de 
periode dat het zegel van ƒ 2,50 werd gedrukt. 
Als die er geweest waren, hadden we mogelijk op 
basis van aantekeningen daarop of op grond van 
een onderbreking in de drukgang van de zegel 
van ƒ 2,50 kunnen vaststellen wanneer zij deze 
beschadiging hadden geconstateerd. Mogelijk 
waren notities gemaakt van de overwegingen om 
het medaillon uit de kopplaat te vervangen door 
een ander, terwijl er een reserveplaat voorhan-
den was. Deze vragen zullen nooit beantwoord 
kunnen worden. Het is daardoor ook niet (meer) 
vast te stellen welk van de 2 typen van positie 1 
het meest voorkomt. De afgelopen 10 jaar heb 
ik nagenoeg evenveel zegels van type 1 (met 
deukje in het medaillon) als van type 2 (met het 
onbeschadigd medaillon) waargenomen.

Naast de hiervoor genoemde posities 1, 40 en 
47 heb ik van nog 11 andere posities de primaire 
varianten vastgesteld.

Literatuur
1. Emissie 1872, Stichting Emissie 1872, 
 uitgegeven in 1999
2. Proevencatalogus 1988, Van Dieten Post-
zegelveilingen B.V.
3. Speciale catalogus 2015, Nederlandse 
Vereniging van Postzegelhandelaren
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oals het in Filatelie betaamt, zullen 
de illustraties grotendeels bestaan 
uit filatelistisch materiaal. Net 
als Oost-Pruisen (zie mijn artikel 

in Filatelie van 2013) is Breslau een voor-
beeld van een misschien niet direct voor 
de hand liggend, maar wel degelijk interes-
sant,  veelzijdig en financieel niet bijzonder 
bezwaarlijk thema.

De W van Wratislaw
De stad Breslau had, en heeft ook onder 
zijn Poolse naam Wrocław, een spectaculair 
stadswapen. Het is bovenaan dit artikel te 
zien in een prachtige ansichtkaart uit 1901, en 
staat bovendien in een frankeerstempel (afb. 
1) van het stadsbestuur uit 1931 afgebeeld. 
Wat misschien in de eerste plaats opvalt is de 
grote letter W. Dat is de W van de Boheemse 
hertog Wratislaw, vermoedelijk omstreeks 
990 de stichter van de stad. Beide namen, de 
Poolse en de Duitse, gaan uiteindelijk terug 
tot deze stichter. Middenin het wapen ligt het 
hoofd van Johannes de Doper, patroonheilige 
van de dom en van het bisdom, op een scho-
tel. In het linkerbovenveld staat de zilveren 
leeuw van Bohemen, nog steeds terug te 
vinden in het wapen van de Tsjechische Repu-
bliek, en rechts boven de Silezische adelaar 
met op zijn borst een gebogen zwaard met 
daarbovenop een kruis. Rechtsonder ten 
slotte zien we de evangelist Johannes. Dit 
wapen werd de stad in 1530 verleend door de 
toenmalige Duitse keizer, Ferdinand I.
Boheemse leeuw? Ja, want in 1335 deed de 

In dit artikel zullen allerlei aspecten van Breslau, de historische 
hoofdstad van Silezië, of, zoals het nu heet, Wrocław, de hoofdstad 
van Dolny Śląsk (Neder-Silezië) aan de orde komen. 
door Adriaan van Oosten

Z

Breslau/Wrocław

Poolse koning Kazimier III de Grote formeel 
afstand van Silezië ten gunste van de koning 
van Bohemen. Silezië werd daarmee strikt 
genomen ook deel van het Duitse Rijk. In 
1526 kwam Bohemen dientengevolge onder 
de Habsburgers te staan. In 1743 veroverde 
Frederik II de Grote (afb. 2) van Pruisen Sile-
zië op Maria Theresia (afb. 3), de toenmalige 
keizerin. Zo komt het dat Silezië uiteindelijk 
via Pruisen deel van Duitsland is geworden. 

Het IJzeren Kruis
In deze bijzonder korte versie van de geschie-
denis van de stad springen we nu in één keer 
naar 1936, toen Breslau in het Derde Rijk een 
nieuw wapen kreeg. Ik kan u dat alleen laten 
zien als beeldmerk op een vouwbrief uit 1944 
van de Oberbürgermeister aan zijn collega in 
Wilhelmshaven (afb. 4). Het wapen bestaat 
nu nog slechts uit twee delen. Bovenaan weer 
de Silezische adelaar, nu zonder kruis op het 
zwaard, en onderaan een nieuw element. In 
1813 was in Breslau voor het eerst het IJzeren 
Kruis verleend, als onderscheiding voor 
dapperheid in de bevrijdingsoorlog tegen 
Napoleon. Om dat feit te vereeuwigen werd 
het ijzeren kruis, met het jaartal 1813 en de 
initialen van koning F(riedrich) W(ilhelm III) in 
het wapen van de stad aangebracht.
Nadat Breslau na 8 mei 1945 aan Polen was 
gekomen, werd dadelijk het aloude stadswa-
pen weer ingevoerd. Het is te zien in een af-
stempeling van 9 mei 1946 (afb. 5) ter ere van 
het feit dat Wrocław een jaar daarvoor bevrijd 
was. De afgestempelde postzegel herdenkt, 

heel toepasselijk, de Polen die met grote dap-
perheid op 1 september 1939 de Westerplatte 
bij Danzig/Gdańsk hadden verdedigd. Maar 
de politiek is veranderlijk en in 1948 kreeg 
de stad onder het communistisch bewind 
opnieuw een ander wapen. De verdeling was 
nu verticaal, met links de witte adelaar van 
Polen, en rechts de zwarte van Silezië, met 
opnieuw een kruisloos zwaard. Het is het te 
zien in de tab van een zegel met een fraaie 
afbeelding van het beroemde raadhuis van de 
stad. (afb. 6)
De Wende van 1989 draaide ook het wiel van 
het wapen van Wrocław weer een slag verder, 
en bracht het zo terug in de stand van voor 
1936. Op een zegel van Vaticaanstad ter ere 
van het Internationaal Eucharistisch Congres 
in 1997 (afb. 7) staat het weer afgebeeld in al 
zijn glorie, tot en met het kruis op het zwaard 
in de zwarte adelaar.

Dom en raadhuis
Breslau was, en Wrocław is nog steeds, 
een erg mooie stad. Natuurlijk was die aan 
het eind van de oorlog zwaar beschadigd 
(waarover later), maar het Poolse stadsbe-
stuur heeft geweldig zijn best gedaan om het 
historische stadsbeeld en de belangrijkste 
gebouwen voorbeeldig te restaureren. De 
stad ligt op een plek waar de Oder vanouds 
goed over te steken was, dankzij een aantal 
eilanden, en werd daardoor al vroeg in de 
middeleeuwen een belangrijke handelsstad op 
een kruispunt van noord-zuid- en west-oost-
routes. Die ligging aan de rivier draagt ook 
zeer positief bij aan het stadsbeeld. Geïllus-
treerde briefkaarten uit 1934 (afb. 8+9) geven 
daarvan een indruk. Op afbeelding 8 is ook de 
Dom van Breslau te herkennen aan zijn beide 
spitse torens, net als op de ragfijne postzegel 
uit 1938. (afb. 10)

Het bisdom met de Latijnse naam Wratislavia 
werd gesticht in het jaar 1000, en vierde dus 
in 2000 zijn eerste millennium. Dit heuglijk 
feit werd postaal gevierd met een prachtig 
filatelistisch product (afb. 11) waarin de Dom 
op zijn voordeligst uitkomt en ook het u al 
bekende wapen van de stad weer duidelijk te 
onderscheiden valt. Hoe anders is dit beeld 
dan de afbeelding van diezelfde Dom in zijn 
naoorlogse staat, zoals te zien op een zegel 
uit 1955. (afb. 12)
De topbezienswaardigheid in Breslau/
Wrocław is het raadhuis. Het werd gebouwd 
in het laatste kwart van de 15e eeuw, en 
doorstond gelukkig het beleg en de verove-
ring van de stad door het Rode Leger in 1945 
relatief goed, en staat dus nog steeds in volle 
glorie midden op de markt. U hebt er al twee 
afbeeldingen van zien langskomen, en van de 
overige vijf in mijn verzameling (drie Duitse 
en twee Poolse) toon ik u er nog twee: een 
Duite Nothilfe-zegel uit 1931 (afb. 13) en een 
door de beroemde Czesław Słania, twee jaar 
voor zijn emigratie naar Zweden gegraveerde 
Poolse luchtpostzegel uit 1954. (afb. 14)

(wordt vervolgd)
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e kolonie, waarvan de oorspronkelijke 
bevolking bestond uit Indianen, werd 
bevolkt door uit Barbados afkomstige 
planters, later aangevuld met Portu-

gees-joodse planters uit Cayenne. 
In 1665 werd Paramaribo de hoofdstad, waar 
werd begonnen met de aanleg van een fort. In 
1667, het laatste jaar van de Tweede Engelse 
Oorlog, veroverde een klein eskader onder de 
Zeeuwse vlootvoogd Abraham Crijnssen het door 
de Engelsen nog onvoltooide fort dat aan de 
Surinamerivier het centrale deel van de kolonie 
moest beschermen. Hoewel de Engelsen er in 
slaagden het fort te heroveren, werd in de op 
31-7-1667 gesloten vrede van Breda bepaald dat 
veroveringen na 10 mei 1667 gemaakt, terug 

Suriname werd in 1650 door de toenmalige Britse gouverneur-
generaal van Barbados, Lord Willoughby, in bezit genomen voor 
latere kolonisatie. In 1662 kreeg hij het hele land tussen Marowijne 
en Corantijn cadeau van de Engelse koning Karel II. 
door Egbert Stuut

D

Post uit Suriname in de 19e eeuw

moesten worden gegeven. Zodoende verloor Ne-
derland zijn kolonie in Noord Amerika, het latere 
New York, en werd Suriname een Nederlandse 
kolonie.
De Zeeuwen versterkten het fort en benoemden 
er een commandeur.

Sociëteit van Suriname 
Van 1683-1795 werd Suriname bestuurd door de 
Sociëteit van Suriname, een dochteronderneming 
van de in 1621 in Nederland opgerichte West-Indi-
sche Compagnie. Poststukken werden meegegeven 
aan kapiteins van schepen die toevallig Suriname 
aandeden. Toen in 1795 in Nederland de Bataafse 
Republiek werd uitgeroepen werd het bestuur 
gevormd door een Raad van Koloniën. Na de inter-

ventie van Frankrijk in het binnenlandse bestuur 
van de Bataafse Republiek besloot Engeland, dat 
al vanaf 1793 in oorlog was met Frankrijk, in 1799 
de Nederlandse koloniën, waaronder dus ook Suri-
name, onder hun bescherming te plaatsen. Na de 
vrede van Amiens in 1802 verlieten de Engelsen Su-
riname. Omdat in 1803 wederom een oorlog uitbrak 
tussen Engeland en Frankrijk en zijn vazalstaten, 
waaronder dus ook de Bataafse Republiek, besloten 
de Engelsen de Nederlandse koloniën in West-Indië 
te annexeren. In 1804 kwam een Engelse vloot van 
31 schepen en 5000 soldaten naar Suriname en 
werd de kolonie onvoorwaardelijk overgegeven.
Reeds in 1800 is er sprake van een Engels postkan-
toor in Paramaribo. Van de eerste Engelse periode 
is van dit postkantoor slechts één stempelafdruk 
op een brief bekend. Van de tweede Engelse 
periode is een brieffragment gevonden met de 
datum 2-2-1805, vanaf 1812 is op dit kantoor een 
zogenoemd Fleuronstempel in gebruik. De postver-
binding met Nederland was uiteraard verbroken. 
Brieven gestempeld met dit Fleuronstempel zijn 
dan ook zonder uitzondering gericht aan adres-
sen in Londen. De door het Engelse postkantoor 

Afbeelding 1: Brief 
voorzien van het Fleuron
stempel van het Engelse 
postkantoor, verzonden 
met de pakketboot  
‘Express Packet’.

Afbeelding 2: Brief 
verzonden per kapt. 
A.H.Bos, D.G.G.. 
(Dien God Geleide) 
met de portaandui
ding 12 (stuivers) 
bij aankomst te Den 
Helder voorzien van 
het stempel Den Helder 
Zeebrief.

Afbeelding 3: Brief 
van Paramaribo naar 

Schiedam met de 
portaanduiding 60 (cent) 

bij aankomst te Den 
Helder voorzien van het 

ovale stempel Zeebrief 
Den Helder.

Afbeelding 4: Brief met 
het eerste Surinaamse 
stempel ‘Posterij Suri
name’ van Paramaribo 
naar Amsterdam, daar 
onbestelbaar en voor

zien van het stempel 
Déboursé Amsterdam 

doorgezonden naar 
Utrecht. De portaan

duiding 90 (cent) 
betreft het gewicht van  

1630 wigtjes Bij 
aankomst te Den Helder 

werd de brief voorzien 
van het ovale stempel 

Zeebrief Den Helder. 
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Afbeelding 5: Brief van 1630 wigtjes met het eerste dagtekeningstempel van Paramaribo 
met daarnaast het zeldzame rondstempel Franco. De portaanduiding 120 (cent) werd door
gehaald omdat het port bij vooruitbetaling was voldaan. Bij aankomst te Den Helder werd de 
brief voorzien van het ovale stempel Zeebrief Den Helder.

Afbeelding 6: Brief ‘per mail’ van Paramaribo via Demerara en verder per stoom
boot van de Royal Mail Steam Packet Cy via St. Thomas in Deens West Indië naar 
Southampton. 

Afbeelding 7: Achterzijde van de brief ‘per mail’. De brief werd via Londen en de 
pakketdienst Londen–Rotterdam naar Rotterdam vervoerd en daar voorzien van het 
stempel Engeland over Rotterdam.  

gestempeld moeten worden. Ondanks de ingangs-
datum van dit voorschrift wordt pas vanaf 1837 
het stempel ‘Posterij Suriname’ aangetroffen. Dit 
stempel was in gebruik tot 1846.
De posttarieven werden onveranderd vastgesteld 
op 60 cent tot 16 wigtjes, 90 cent voor het gewicht 
van 16-30 wigtjes enz. (afb 4)
In 1847 wordt het eerste dagtekeningstempel van 
Paramaribo in gebruik genomen. Het betreft een 
rondstempel met een diameter van 23 mm met 
dag- en maandcijfers maar nog zonder jaartal. Het 
stempel is aangetroffen van 5-5-1847 tot 26-4-1853.
Van 1848 tot 1855 was voor vooruitbetaalde 
poststukken een rondstempel FRANCO in cirkel 
van 24 mm in gebruik. Dit stempel is slechts vier 
keer op brieven aangetroffen, maar komt ruim 
25 jaar later ook weer voor op een gering aantal 
zegels van de eerste emissie. (afb 5)

Scheepsgelegenheid
Verzending per voorkomende scheepsgelegen-
heid bleef mogelijk, maar daarnaast werd op 
21-3-1849 kennis gegeven van de gelegenheid 
brieven te verzenden met de Engelse Mail via 
Demerara en Southampton. De Engelse mail werd 
verzonden met stoomschepen van de Royal Mail 
Steam Packet Company. Deze in 1839 opgerichte 
maildienst vervoerde post tussen Southampton 
en Barbados en Grenada, met een aansluitende 
lijn naar Georgetown in Demerara. De overtocht 
over de Atlantische oceaan werd in drie weken 
volbracht, terwijl de reis per zeilschip ongeveer 
6 weken vergde. Per mail te verzenden Surinaam-

se post werd met vaartuigen van het Surinaamse 
gouvernement naar Demerara gebracht, waar de 
post werd overgeladen op de mailschepen. De 
mail vervoerd naar Southampton werd van hieruit 
via Londen verder getransporteerd met de pak-
ketbootdienst Londen-Rotterdam. Te Rotterdam 
werd op de achterzijde het stempel ‘Engeland over 
Rotterdam’ aangebracht. Ook werd post doorge-
zonden via Oostende, deze werd in 1851 door het 
postkantoor Breda van een stempel ‘Engeland 
over Ostende’ voorzien. Het tarief voor zeebrie-
ven werd vastgesteld op 120 cent, bestaande uit 
20 cent koloniaal port en 100 cent voor de ver-
zending per mail tot Nederland. (afb 6+7)

Mailschepen
In 1854 kwam een officiële regeling tot stand 
voor het vervoer van post met de Engelse mail-
schepen. De post werd door Gouvernements-
boten twee maal per maand van Paramaribo 
via Nieuw Nickerie naar Demerara gebracht en 
van daar doorgezonden naar Barbados, waar 
het werd overgeladen op de grotere schepen 
van de Royal Mail Steam Packet Cy, voor verder 
vervoer naar Southampton. Poststukken werden 
doorgaans door de afzender voorzien van een 
aantekening ‘per mail via Demerary/Southamp-
ton’ of iets dergelijks.
Het brieftarief naar Nederland werd per 2-6-1854 
vastgesteld op 65 cent per 15 wigtjes, voor 
andere Europese bestemmingen op 85 cent.
Te Paramaribo werd in 1852 een nieuw type dag-
tekeningstempel in gebruik genomen, waarvan 

verzonden brieven werden via Demerara (= Brits 
Guyana) naar Deens West-Indië verzonden waar 
ze werden overgeladen op pakketboten van de 
Falmouth packet naar Engeland. (afb 1)

Zeebrieven
Op 28-2-1816 werd het bestuur van Suriname door 
de Engelsen overgedragen aan het Koninkrijk der 
Nederlanden. Het Engelse postkantoor werd bij de 
overdracht opgeheven. De Nederlandse wetgeving 
werd met onmiddellijke ingang van kracht. Post 
uit de kolonie wordt weer als vanouds verzonden 
met elke voorkomende scheepsgelegenheid naar 
Nederland, doorgaans via Den Helder. Poststukken 
verzonden naar Nederland werden te Den Helder 
voorzien van een stempel ‘Den Helder Zeebrief’ in 
schrijfletters. Ook stempels Rotterdam zeebrief, 
Rotterdam of Hellevoetsluis met daaronder de 
geschreven tekst ‘zeebrief’ komen voor. In 1818 
wordt bij koninklijk decreet bepaald dat voor 
scheepsbrieven tot een gewicht van 16 wigtjes 
(plm. 16 gram) het tarief van 12 stuivers diende te 
worden berekend. (afb 2) 
Na 1834 wordt op zeebrieven uit Suriname het 
ovale stempel ‘Zee-brief Den Helder’ aangebracht. 
Het tarief werd niet meer in stuivers maar in centen 
op de brieven vermeld. (afb 3)

Posterij van Suriname 
Bij Gouvernementsbesluit nr.15 van 7 oktober 
1828 werd het eerste ‘Reglement op de Posterij 
van Suriname’ vastgesteld. Hierin is onder meer 
vermeld dat alle brieven met het zegel der Posterij 

Afbeelding 8: Brief 3045 gram (3 x 65cent) ‘per mail’ gestempeld met het dagteke
ningstempel Paramaribo type 2A.  
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de letters en cijfers in antiqua zijn uitgevoerd. 
Het rondstempel (type 2A) meet 23 mm en is in 
zwart gebruikt van augustus 1852 tot 26-7-1857. 
In tegensteling tot het eerste type is in dit stem-
pel wel een jaartal opgenomen. (afb 8)
Een rondstempel wordt met een diameter van 
25 mm (type 2B) aangetroffen van 21-1-1855 tot 
8-1857 in zwart, van 12-1857 tot 20-12-1864 in 
blauw en van 21-4-1858 tot 7-3-1865 in groen. 
Vervolgens opnieuw in zwart van 20-8-1868 tot 
januari 1878. (afb 9)
Voor vooruitbetaalde poststukken werd in augus-
tus 1855 een Franco-halfrondstempel, het type 3 
van Paramaribo, in gebruik genomen. Van dit 
stempel bestaan drie typen:
A: Basislijn 21,5 mm, franco 15,5 mm, bekend van 
8-1855 tot 3-1860, in blauwgroen, in september 
1860 ook in zwart 

B: Basislijn 21 mm, franco 14 mm, bekend 4-4-
1860 tot 20-10-1873 (afb 10)
C: Basislijn 20 mm, franco 14 mm, bekend 8-1872 
tot 4-1-1877

Van 4-11-1866 tot 2-4-1869 wordt op poststukken 
het stempel Paramaribo met drie sterretjes in de 
onderrand aangetroffen (type 4). Dit type stem-
pel komt ook voor met Franco in de onderrand in 
plaats van de drie sterretjes. (afb 11)

Geregelde postverbindingen met 
mailschepen en per zeepost
Op 1 januari 1870 wordt Gouvernementsbesluit 
nr. 45 van kracht waarin wordt bepaald dat post-
verzending uit Suriname moet geschieden met 
Engelse of Franse pakketboten. 
Het tarief voor ongefrankeerde brieven wordt 

vastgesteld op 75 cent per 15 gram, vooruit-
betaalde brieven op 55 cent. (afb 12)

Puntstempels
Op 30-7-1877 werd door de Nederlandse minister 
van Financiën aan zijn ambtgenoot van Koloniën 
een viertal puntstempels met nummer ter beschik-
king gesteld, ten behoeve van de postadministratie 
van Suriname. Hieruit is tot nu toe steeds afgeleid 
dat de puntstempels zonder nummer tegelijkertijd 
of later zouden zijn ingevoerd. In 1900 werd in een 
artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Post-
zegelkunde gemeld dat het puntstempel zonder 
nummer in gebruik was geweest te Nieuw Nickerie. 
Riddell meldt zelfs, zich blijkbaar baserend op 
bovengenoemd artikel, dat het stempel in gebruik 
is geweest te Nieuw Nickerie van 1887 tot 1893, in 
combinatie met het antiqua dagtekeningstempel 

Afbeelding 9: Brief 1530 gram (2 x 65cent) ‘per mail via Demerary Southampton’ 
 gestempeld met het dagtekeningstempel Paramaribo type 2B van 731865 in groen.  

Afbeelding10: Brief met francohalfrondstempel, type 3B van Paramaribo.  

Afbeelding 11: Brief met drie sterretjes in de onderrand, type 4 van Paramaribo.  Afbeelding 12: Ongefrankeerde brief naar Amsterdam, tarief geschreven 75 (cent). De brief 
werd gestempeld met het Paramaribo antiquastempel type 2B van 2051871.

Afbeelding 13: Op 471875, met 55 cent aan postzegels, volgens het van 111870 tot 
1031876 geldende tarief van brieven tot 15 gram, gefrankeerde brief van Paramaribo 
naar Amsterdam, verzonden per Franse mail, voorzien van het vertrekstempel Parama
ribo type 2B. De postzegels zijn vernietigd met het puntstempel zonder nummer. 

Afbeelding 14: Op 21111881, volgens het tarief van brieven tot 15 gram met 
25 cent gefrankeerde brief van Paramaribo naar Amsterdam, verzonden per Britse 
mail, voorzien van het vertrekstempel Paramaribo type 2D: antiqua met kleinere 
letters en een diameter van 23½ mm, in gebruik van 1879 tot 1891. De postzegel is 
vernietigd met het puntstempel met nummer 204 van Paramaribo. 
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van deze stad. Brieven met dit stempel zijn hem 
nog onbekend. De pas in 1879 gestichte stad Nieuw 
Nickerie heeft echter nooit een puntstempel gehad.
Inmiddels is een viertal brieven gevonden, alle 
met naast het stomme puntstempel het antiqua-
stempel van Paramaribo, bovendien is bekend dat 
de afzender te Paramaribo woonachtig was. Deze 
brieven zijn gedateerd in 1874, 1875 en 1877. De 
conclusie is helder, het puntstempel zonder num-
mer is niet in 1887 maar reeds in 1874 ingevoerd, 
dus nog voor de puntstempels met nummer. Het is 
in gebruik geweest te Paramaribo. Dat het stomme 
puntstempel vooral werd aangetroffen op de in 
1873 uitgegeven postzegels in lijntanding 14 kleine 
gaten van Suriname, dus zes jaar voor de stichting 
van Nieuw Nickerie is blijkbaar niemand ooit 
opgevallen. (afb 13)

Gesloten brievenmalen
Op 1 mei 1877 treedt een nieuw reglement in 
werking voor het postvervoer tussen Nederland 
en Curaçao en Suriname. Hierin is voor Suriname 
bepaald dat de postverzending plaatsvindt in 
gesloten brievenmalen:
a. Met Britse pakketboten van Demerara naar 
Southampton 
b. Met Franse pakketboten van Paramaribo naar 
St. Nazaire 
c. Per zeepost, dat is rechtstreeks over zee met 
Nederlandse of andere schepen tussen Parama-
ribo en Nederland varende

De postzegels waarmee de brieven zijn gefran-
keerd dienen te worden gestempeld met het 

puntstempel, terwijl op de brieven een afdruk van 
het dagtekeningstempel dient te worden geplaatst. 
Briefkaarten dienen te worden vernietigd met het 
dagtekeningstempel. De verzendingsweg dient 
door middel van een afdruk van het scheepsrou-
testempel op de brieven te worden aangegeven. 
Post verzonden met Britse mailboten werd te 
Paramaribo en Nieuw Rotterdam voorzien van een 
routestempel Suriname over Southampton, een 
stempel zonder omranding van 30 x 16 mm, dat 
werd gebruikt van 1878 tot 1890. Het port van de 
per mail te verzenden stukken wordt bepaald op 
25 cent per 15 gram of gedeelte daarvan. Brief-
kaarten 7½ cent, drukwerk 3 cent per 50 gram. Bij 
besluit van 18-2-1880 worden deze tarieven ook 
van toepassing verklaard voor post naar alle landen 
die zijn aangesloten bij de UPU. (afb 14)

Scheepsroutestempels
Omdat in 1890 Plymouth aanloophaven wordt van 
de schepen van de Royal Mail Steam Packet Cy, 
in plaats van Southampton, worden in Suriname 
scheepsroutestempels ingevoerd met de tekst Su-
riname via Plymouth in een kastje van 33 x 15 mm. 
Deze routestempels zijn verstrekt aan de postkan-
toren van Paramaribo en Nieuw Nickerie. Het in 
Nieuw Nickerie gebruikte stempel onderscheidt 
zich van dat van Paramaribo door een bredere let-
ter P. De tarieven voor brieven naar Nederland en 
Curaçao worden op 1-4-1888 verlaagd tot 15 cent 
per 15 gram. Het tarief voor overig buitenland blijft 
tot 1-1-1903 ongewijzigd 25 cent. (afb 15)
Post verzonden met Franse pakketboten werd 
voorzien van een routestempel Suriname over 

St.Nazaire. De brievenmalen werden verzonden 
met schepen van de Cie Générale Transatlantique, 
Ligne C, varend van Cayenne (Frans Guyana) via 
Paramaribo naar Martinique, waar werd overge-
laden op schepen van Ligne A naar St. Nazaire in 
Frankrijk. Een tweede type van het routestempel 
Suriname over St.Nazaire was in gebruik van 1903-
1907. Dit type heeft grotere letters en een streepje 
in plaats van een punt onder de T. (afb 16)

KWIM
Op 3-3-1883 werd de Koninklijke West-Indische 
Maildienst opgericht, voor het uitoefenen 
van een maandelijkse post-, vracht- en pas-
sagiersdienst tussen Nederland en Curaçao en 
Suriname. De dienst werd aanvankelijk gevaren 
door het s.s. Oranje-Nassau, het s.s. Prins 
 Willem I en het s.s. Prins Maurits. De eerste reis 
van de Oranje-Nassau werd op 27-3-1884 vanuit 
Nederland aangevangen. In 1884 werd de vol-
gende route gevaren: Amsterdam–Paramaribo-
Demerara–Port of Spain (Trinidad)–La Guaira en 
Puerto Cabello(Venezuela)–Curaçao v.v. Vanaf 
1885 werd tussen Amsterdam en Paramaribo ook 
Le Havre aangedaan.
Vanaf 1888 werden diverse andere havens in het 
Caraïbisch gebied in het routeschema opgeno-
men en werd de route doorgetrokken naar New 
York. In hetzelfde jaar werd de vloot uitgebreid 
met het s.s. Prins Frederik Hendrik.
Op alle correspondentie die per KWIM recht-
streeks naar Nederland werd verzonden werd 
in 1884 een Scheepsroutestempel West Indië 
Zeepost aangebracht (afb 17)

Afbeelding 15: 
Op 23121898  
volgens het 
tarief van brie
ven tot 15 gram 
met 15 cent 
gefrankeerde 
brief van 
Nieuw Nickerie 
naar Amster
dam, verzonden 
per Britse mail, 
voorzien van 
het scheeps
routestempel 
Suriname via 
Plymouth.  

Afbeelding 
16: Briefkaart 
gefrankeerd 
met 7½ cent, 
verzonden op 
1891895 van 
Paramaribo naar 
Breda. Dagte
keningstempel 
Paramaribo type 
2D op de zegels 
en voorzien van 
het routestempel 
Suriname over 
St.Nazaire.

Afbeelding 17: Briefkaart van 7½ cent, op 2471884 verzonden per 
zeepost naar Parijs, met routestempel West Indië Zeepost en antiquas
tempel Paramaribo type 2D. Aankomststempel Paris Etranger. 

Afbeelding 18:  
Op 381894 per 
Prins Willem II 
verzonden brief, 
routestempel 
Ned:W:Indië 
Stoomschepen 
Rechtstreeks 
en dagteke
ningstempel 
Paramaribo type 
5B. Zeeposttarief 
10 cent.
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Vanaf 1-1-1885 werd de door de KWIM vervoerde 
zeepost voorzien van het stempel Ned:W:Indië 
Stoomschepen Rechtstreeks, in kastje. Ook van 
dit stempel bestaan twee typen, in verband met 
slijtage werd het oorspronkelijke stempel in 1903 

vervangen. Voor correspondentie welke recht-
streeks naar Nederland werd verzonden gold een 
lager tarief dan voor de Engelse of Franse Mail, 
m.i.v. 1-5-1877 was het brieftarief 20 cent per 
15 gram (mail 25 cent), briefkaarten 5 cent. Op 

19-4-1886 werden de zeeposttarieven naar Neder-
land en Curaçao herzien: brieven kosten 12½ cent 
per 15 gram, briefkaarten 5 cent en drukwerken 
2 cent per 50 gram. Bij Gouvernementsbesluit nr. 
21 wordt ingaande 20-7-1889 het tarief voor zee-
post verlaagd tot 10 cent per 15 gram voor brieven, 
voor briefkaarten 5 cent. (afb 18)
Voor poststukken die vanaf 1885 per KWIM werden 
verzonden via Le Havre was het mailtarief ver-
schuldigd. Deze post werd te Le Havre uitgeladen 
en per trein doorgezonden naar hun bestemming. 
Voor Nederland gaf dit een tijdsbesparing van drie 
dagen. Het tarief was in dat geval gelijk aan dat van 
de Engelse of Franse mail. Het stempel Suriname 
via Havre was in gebruik vanaf 30-7-1885 en werd 
in 1903 vervangen door een nieuw type. (afb 19)

Literatuur
Posthistorie van het Rijksdeel Suriname, deel 1 (2011) en 
deel 2 (2013) door W.K.Erfmann en E.B.Stuut

Afbeelding 19:  Op 
3121892 verzonden 
drukwerkomslag met 
routestempel Suriname 
via Havre, dagteke
ningstempel Parama
ribo type 5B. Mailtarief 
drukwerk 3 cent.

an 1 november 1957 tot 1 juli 1964 was 
het tarief voor binnenlandse brieven tot 
en met 20 gram 12 cent. Van 1 april 1957 
tot 1 januari 1964 was het aanteken-

recht voor binnenlandse brieven van het eerste 
gewicht 25 cent en het expresserecht 50 cent, 
(zie tarieflijsten C7, C 18 en C 21 van het Hand-
boek Postwaarden Nederland (HPN)). Om die 
reden was het nodig om in de periode 1 november 
1957 tot 1 januari 1964 37 en 62-centzegels uit 

te geven voor respectievelijk aangetekende en 
expressebrieven. Toen vanaf 1 januari 1964 deze 
tarieven niet meer van toepassing waren, zaten 
de PTT-ambtenaren met niet meer als zodanig 
bruikbare 37- en 62-centzegels in hun voorraad-
boeken. Hoe dit op te lossen? Natuurlijk konden 
de zegels worden teruggezonden naar de Controle 
in Haarlem, maar dat kostte weer extra moeite. 
Een andere oplossing geeft deze pakketkaart naar 
Uhingen in West-Duitsland aan. Het tarief naar 
de Bondsrepubliek Duitsland bedroeg van 1 juli 
1961 tot 1 juli 1965 voor pakketten van 5-10 kg ƒ 
4,75 (tarieflijst I-45 van het HPN), welk bedrag 

voor het verzenden van dit pakket van 9½ kg 
moest worden betaald. Men kon hiervoor vier 
zegels van 1 gulden en een van 75 cent gebruiken, 
maar de postambtenaar in Waalwijk zag dit als 
een mogelijkheid om van zijn zegels van 37 en 62 
cent af te komen. Immers 37+62= 99, zodat vier 
zegels van 37 en 62 cent tezamen een frankeer-
waarde van ƒ 3,96 vertegenwoordigden. Voor de 
ontbrekende 4  cent gebruikte hij vier zegels van 
1 cent. Waarschijnlijk deed hij hetzelfde op andere 
pakketkaarten, zodat alle 37- en 62-centzegels 
snel uit zijn zegelvoorraad waren verdwenen.

Gert Holstege

V
Terug naar 1965
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e velletjes Mooi Nederland 
zijn gewijd aan de Neder-
landse vestingsteden die 
tegenwoordig toeristische 

trekpleisters zijn. De laatste keer 
zag u in deze rubriek al de ster van 
Naarden die prachtig zichtbaar is op 
de maximumkaart (afb. 1), gemaakt 
van een zwart/wit-fotokaart van 
KLM Aerocarto. De website van de 
Nederlandse vestingsteden meldt 
dat dit ‘steden zijn die in de 15e - 18e 
eeuw versterkt werden met muren, 
wallen, bastions en andere verdedi-
gingswerken, om de burgerbevolking 
te beschermen.’ Doel was natuurlijk 
ook om strategische posities in te 
nemen en dat was bij de stad Hulst 
in Zeeuws-Vlaanderen (afb. 2) 
stellig het geval. Frederik Hendrik 
veroverde de vestingstad in 1645 

en stelde zo de linkeroever van de 
Schelde veilig tegen de Spanjaarden. 
Op afb. 3 ziet u hoe de verdedigings-
werken er in 1653 uitzagen, zoals 
vastgelegd in de Atlas van Loon. 
Willemstad (afb. 4) was strategisch 
belangrijk door zijn ligging aan het 
Hollandsch Diep, de waterweg tus-
sen Holland en Zeeland naar Antwer-
pen. Willem van Oranje startte met 
de versterkingen en Maurits maakte 
het af tot de huidige vorm van een 
zevenpuntige ster.
Veel vroeger ontstond de vesting-
stad Elburg, van oorsprong een 
handels- en vissersstad op de rand 
van de Veluwe en de Zuiderzee. Deze 
welvarende Hanzestad werd steeds 
vaker bedreigd door het oprukkende 
water. Na de zoveelste vloed besloot 
de Hertog van Gelre de stad te 

verplaatsen. Zijn rentmeester liet in 
de periode 1392-1396 een planmatig 
ontworpen stad met de rechthoe-
kige plattegrond (afb. 5) bouwen. 
Ook deze maximumkaart is gemaakt 
van een zwart/wit-fotokaart van 
KLM Aerocarto. Rechtsboven is de 
toegang naar de havenkom en de 
Zuiderzee. In de 14e eeuw voerden 
muren en verdedigingstorens nog 
de boventoon die goed te zien zijn 
boven de plattegrond (afb. 6), nu 
naar een afbeelding uit de Atlas 
van Blaeu uit 1649. Modernisering 
van de oorlogsvoering tijdens de 
80-jarige oorlog resulteerde in de 
uitbreiding met vier hoekbastions.
Bourtange vertegenwoordigt het 
noorden waar deze vesting op bevel 
van Willem van Oranje strategisch 
gebouwd werd op de enige zandrug 

D

Vestingsteden

(tange) door het Bourtangermoeras. 
Daarmee sneed hij de naar Spanje 
overgelopen stad Groningen af van 
zijn aanvoer vanuit Duitsland. In het 
rampjaar 1672 werd Groningen juist 
verdedigd door deze vestingstad 
tegen de oprukkende legers van de 
Bisschop van Munster. Bourtange 
was in de loop van de 19e eeuw ge-
heel vervallen geraakt en de huidige 
vijfpuntige vesting (afb. 7) is in de 
jaren 1972-1992 geheel gereconstru-
eerd op basis van oude tekeningen.
Tenslotte uit het buitenland als 
voorbeeld de Toscaanse stad Lucca 
(afb. 8) die een van de bekendste 
voorbeelden van moderne 16e-
eeuwse vestingsteden was. De oude 
muren zijn verlaagd en er is een 
park over aangelegd compleet met 
fiets- en wandelpaden.

5

2
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38 Bezetting 

39 Bezetting 41 Bezetting 43 Slag om de Ardennen 

42 Bevrijding

40 Briefkaart Michel 9b. Bron: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

n 1940 gebeurde hetzelfde, maar 
de afloop was anders. Op 10 mei 
vielen de Duitse troepen binnen en 
werd Luxemburg, net als Neder-

land, onmiddellijk ingelijfd bij het Duitse Rijk. 
groothertogin Charlotte vluchtte met de 
regering naar Engeland, net als onze koningin 
Wilhelmina en haar regering. Luxemburg werd 
toen bestuurd door een Duitse stadhouder. De 
postverzending kwam in Duitse handen met 
het gebruik van Duitse postzegels met opdruk 
Luxemburg (38,39, 40). Ook de Luxemburgse 
Charlottezegels bleven geldig, maar wel met 
een nieuwe waarde opdruk (41). De Duitse 
maatregelen leidden tot veel tegenstand en 
in 1942 tot een algemene staking, de tweede 
na Nederland in bezet Europa. De Duitsers 
sloegen hard terug, en zonden onder meer 
ruim 400 Luxemburgers naar Dachau en naar 
andere kampen, in totaal bijna 4.000. Ruim 
11.000 mannen werden onder dwang in het 
leger ingelijfd. De 3.500 Luxemburgse Joden 
werden vrijwel allemaal gedeporteerd en in 
totaal werd ongeveer 71% van hen vermoord. 
Afgelopen juni heeft de Luxemburgse regering 
voor het eerst toegegeven dat landgenoten 
hebben meegewerkt aan de deportatie van de 
Joodse inwoners. In een resolutie is excuses 
aangeboden aan de Joodse gemeenschap 
vanwege ‘verwijtbare handelingen onder 
de verantwoordelijkheid van Luxemburgse 
autoriteiten’. 
Het land werd op 10 september 1944 door de 
Amerikanen bevrijd (42), maar was in de win-
ter nog wel deel van het strijdtoneel in de Slag 
om de Ardennen, met grote verwoestingen tot 
gevolg (43,44).

Economie
Tot aan het eind van de 19e eeuw leefde de 
arme Luxemburgse bevolking hoofdzakelijk 
van de landbouw. De welvaart kwam dank-
zij de opkomst van de staalindustrie. Het 
industriegebied in het zuiden sloot aan bij de 
industrie in de Elzas en het Saargebied. Het 
Luxemburgse ijzererts was rijk aan fosfor, 
waaruit een goede kwaliteit staal kon worden 
gefabriceerd (45,46). Die industrie werd 
gefinancierd met door Duitsland beschikbaar 
gesteld kapitaal. De ijzermijnen van de Gaal-
gebierg in de zuidelijke gemeente Esch-sur-
Alzette en rond Dudelange brachten veel op, 
maar zijn nu gesloten. 
Het centrale en noordelijke deel met haar 
afwisselend landschap werd en is nog steeds 

44 Slag om de Ardennen 

45 EschsurAlzette

46 Dudelange

I

Het groothertogdom Luxem
burg in de geschiedenis [2] KLEINE LANDEN & GEBIEDEN

Klein in omvang, groot in 
politiek en economisch belang. 
door Joke van Strien-Veurtjes
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een toeristisch speerpunt met volop natuur, 
middeleeuwse stadjes en kastelen (47,48,49).

Luxemburg in de wereld
In 1944 werd in Londen door de daar verblij-
vende regeringen van België, Nederland en 
Luxemburg een douane-unie opgericht: de 
Benelux (50,51). Goederen zouden tussen die 
drie landen vrij worden getransporteerd en er 
kwam een uniform tarief voor goederen van 
buiten de Benelux. In 1958 werd de Benelux 
uitgebreid tot een economische unie. Het 
Nederlands en het Frans zijn de officiële talen.
Bij de oprichting van de Verenigde Naties in 
1945 werd ook Luxemburg meteen lid (52).
Op 4 april 1949 werd de NAVO opgericht, waar-
bij ook Luxemburg zich aansloot. Het Noord-
Atlantisch Verdrag is een militair verdrag dat 
wederzijdse verdediging en samenwerking van 
de legers van de westerse landen regelt (53). 
Het Schumanplan (1950) was een eerste 
aanzet tot de samenwerking in de EGKS 
(Europese Kolen en Staal Gemeenschap) in 
het Verdrag van Parijs van zes landen (54, 55). 
Deze samenwerking zou later (1957) uitgroeien 
tot de EEG (Europese Economische Gemeen-
schap) (56,57).
De economie vanaf de jaren 1950 berust vooral 
op de internationale handel en het bankwe-
zen. Gevolg is dat het land vandaag de dag 
behoort tot de welvarendste landen ter wereld. 
Luxemburg-Stad werd het financiële hart van 
het land. Banken kozen Luxemburg als vesti-
gingsplaats vanwege de gunstige financiële 
condities en het bankgeheim dat in de Grond-
wet was verankerd. Luxemburg-Stad huisvest 
op het Kirchbergplateau (58) belangrijke 
Europese instellingen zoals het Gerechtshof, 
de Rekenkamer en de Investeringsbank. 
Luxemburg is een actief lid en maakt zich sterk 
om als klein land toch volop mee te kunnen 
praten. Het land is een groot voorstander van 
Europese samenwerking en ratificeerde ook als 
eerste het Verdrag van Maastricht (1992) waar 
besloten werd tot oprichting van de EU (Euro-
pese Unie) en de invoering van de Euro (59). 
Van 1 juli t/m 31 december 2015 is Luxemburg 
voorzitter van de Europese Unie (60).
Sinds 1989 is het Lëtzebuergs de officiële taal 
(42). Het Frans is de culturele taal, het Duits is 
de basistaal op de scholen.
In 2014 vierde Luxemburg zijn 175-jarige 
onafhankelijkheid. Als inspiratie voor de her-
denkingspostzegel (61) dienden de leeuwen, 
ontwerpen van de Luxemburgse beeldhouwer 
August Trémont, die in 1930 bij het eeuwfeest 
van het stadhuis van Luxemburg-Stad aan beide 
zijden van de hoofdingang zijn opgesteld (62).

Literatuur
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Bussum, 
1983, dl. 11, pp.223-345.
ANWB-gids, Ardennen en Luxemburg, Den Haag, 2005
Grote Spectrumencyclopedie, Amsterdam, 1977
Michelingids Luxemburg-Stad, Tielt (B.), 2011
PhilatéLux, relevante infobladen van de Post Luxem-
bourg
Wikipedia, diverse artikelen.
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oor me op de keukentafel ligt de Spe-
ciale Catalogus 2016 van de NVPH. 
Deze 75e editie is voorzien van een 
mooi in zilver en blauw uitgevoerde 

gebonden omslag. Het is en blijft een mooie 
zaak dat de vereniging van postzegelhande-
laren ons elk jaar van een nieuwe catalogus 
voorziet. Daarbij speelt ook eigenbelang mee. 
De catalogus is één van de paradepaardjes, zo 
niet de meest in het oog springende uitgave 
van de NVPH. Het catalogiseren, presenteren 
en waarderen van de collectie postzegels 
van Nederland en overzeese rijksdelen is een 
belangrijk wapen in de strijd om de aandacht 
en betrokkenheid van de verzamelaar. Daarbij 
vormen de handelaren en verzamelaars 
een drie-eenheid met de belangrijke andere 
speler: de uitgever van de postzegels, ooit de 
PTT. Vandaag de dag spreken we van PostNL, 
zoals het voormalige Postmuseum nu ook het 
Museum voor Communicatie heet. 

Speciale catalogus
In dat Museum voor Communicatie zijn we op 
maandag 28 september jongstleden te gast 
om getuige te zijn van de officiële presen-
tatie van de nieuwe catalogus. Dit is ook de 
voornaamste reden dat de Speciale Catalogus 
dit jaar niet in september verschijnt maar in 
oktober. Men wilde de jubileumeditie verge-
zeld laten gaan van een officiële presentatie, 
maar niet al in de zomer presenteren, voordat 
het seizoen begonnen is. Aan het begin 
van een vol middagprogramma worden we 
welkom geheten door NVPH-voorzitter Martijn 
Bulterman, die aan het begin staat van een 
feestweek. In het dagelijks leven is Bulterman 
mededirecteur bij de Nederlandsche Postze-
gelveiling (NPV). Daar staat het einde van de 
week, tussen 1 en 3 oktober, de najaarsveiling 
op de agenda. 
Wederom presenteert de NPV een indrukwek-
kende selectie collecties waarbij onder andere 
een prachtig aanbod Engeland en gebieden. 
Dankzij de veiling van de collectie Engeland 
en koloniën van Aat de Peijper, eind 2013, 
alsmede de speciale postzegelveiling Enge-
land, ter gelegenheid van Europhilex London 
2015, eerder dit jaar, heeft de NPV zich goed 
weten te positioneren tussen aanbieders en 
verzamelaars van dit materiaal. Traditiege-
trouw is het veilinghuis een grote speler als 
het gaat om Nederland klassiek, en dan in het 
bijzonder ongebruikte en postfrisse zegels. 
Klapstuk van de veiling is de emissie Koning 
Willem III 1867 waarbij niet alleen mooie 
postfrisse nummers 7 en 12 (figuurlijk) onder 
de hamer komen, maar ook een nummer 11. 
Zie voor meer informatie daarover de rubriek 
‘Uit de wereld van de filatelie’. 
  

Prijslijst
Terug naar het Museum voor Communicatie. 
Rob Smit, voorzitter van de commissie die 
met de samenstelling van de nieuwe catalo-
gus is belast, schetst ons tijdens de uitge-
breide middaglunch een historisch perspec-
tief van de catalogus. In 1933 ontstaan als 
prijslijst van postzegelhandelaren die in 1928, 
onder de paraplu van de NVPH, de handen 
ineen slaan. De catalogus is een uitgave die in 
beweging blijft naarmate de markt zich verder 
ontwikkelt. 
Prijstechnisch gezien vallen ten opzichte van 
vorig jaar flinke stijgingen op, tot wel twintig 
procent, bij ongebruikte en voornamelijk 
postfrisse zegels tot 1900, en een duidelijke 
stagnatie in de jaren erna. In het voorwoord 
wordt ook gemeld dat van ‘meer algemeen 
naoorlogs materiaal het aanbod vaak groter 
is dan de vraag waardoor veel zegels uit die 
periode beduidend onder de cataloguswaarde 
worden aangeboden’. Dat dit onder de prijslijst 
verkopen ook gebeurt door handelaren van 
diezelfde NVPH ondermijnt mijns inziens de 
doelstelling van de catalogus. De ene honderd 
euro in de catalogus is op dit moment niet de 
andere. 
Een aanbevelenswaardige en door vele in 
het museum aanwezige leden voor wenselijk 
geachte vervolgstap is het daadwerkelijk 
terugschroeven van de cataloguswaarde 
zodat er weer reële percentages (lees: vijftig 
procent en meer) voor worden betaald. Dat 
wordt door de cataloguscommissie voorals-
nog niet gehonoreerd. 

Kraamkamer
Een andere punt van aandacht is het 
speciale aan de Speciale Catalogus. Aan 
de toenemende vraag naar praktisch toe te 
passen details en kennis wordt in de nieuwe 
catalogus wel ruimte gegeven middels de 
samenwerking met het maandblad Filatelie. In 
de rubriek Catalogus Kraamkamer worden in 
het maandblad sinds ruim een jaar varianten 
beschreven en geïllustreerd van bestaande 
postzegels. De eerste vruchten hiervan zijn 
in deze catalogus opgenomen. Voorbeelden 
zijn de series fotomontage Piet Zwart en 

V

3

Konijnenburg. De uitwerking komt visueel 
echter slordig over en het valt te bezien op 
welke wijze verzamelaars en handelaren het 
verschil tussen een raster 80 en 90 in de 
praktijk zullen onderscheiden. Het verdiepen 
is een van de kenmerken die een Speciale 
Catalogus onderscheidt van de reguliere. Een 
meerjarenplan met duidelijke doelstellingen 
voor de catalogus op middellange termijn 
en een redactie waarin zowel handelaren en 
verzamelaars samen de kar trekken lijken, 
samen met een kritische blik op de praktisch 
toepasbare presentatie ervan, de sleutel te 
zijn om de catalogus interessant te houden. 

Less is more
Terwijl de NVPH-leden de gelegenheid te baat 
nemen tot een korte vergadering, krijgen de 
overige genodigden in de filmzaal van het 
Museum voor Communicatie twee beknopte 
maar boeiende lezingen voorgeschoteld. 
Monique Erkelens, conservator van het mu-
seum, vertelt over de totstandkoming van de 
Crisiszegels 1934 terwijl we dankzij Gerard 
van Welie veel leren over de telegramzegels 
en de zeldzaamheid van de 25 cent, onge-
bruikt, maar zeker ook gebruikt. Tussen de 
programmaonderdelen en tijdens de borrel is 
er tijd voor verhalen uit de markt en spreken 
we onder andere Nathan Bouscher, de kers-
verse mededirecteur van Corinphila. Zij heb-
ben er zojuist hun najaarsveiling op zitten, 
en daarmee het eerste jaar waarin er terug 
is gegaan van 3 naar 2 veilingen. Ondanks 
dat zowel het veilinghuis als de vele bieders 
en inzenders de drie jaarlijkse veilingen altijd 
als prettig hebben ervaren lijkt ook hier het 
aloude adagium less is more te gelden, en 
komt de ruimere voorbereidingstijd zowel de 
kwaliteit als de opbrengst ten goede. Voor de 
komende jaren zal men zich in Amstelveen, 
waar postgeschiedenis het als vanouds goed 
doet, dankzij een prachtig aanbod richten op 
twee veilingen per jaar. In een volgende afle-
vering van De Postzegelmarkt een uitgebreid 
gesprek met Nathan Bouscher. 

Rob Smit presenteert de Speciale Catalogus van de NVPH 

Monique Erkelens en Gerard van Welie inspecteren 
‘de techniek’ voorafgaande aan hun lezingen
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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

De Grand Canyon in de Verenigde Staten is een plek 
waar toeristen graag komen. De meesten bekijken 

de enorme kloof van bovenaf. Er zijn ook toeristen die 
via de steile paadjes naar beneden afdalen om daar een 
kijkje te nemen. Het is een lastige tocht, maar zeer de 
moeite waard. Sommige delen van de kloof zijn alleen 
via de Colorado River te bereiken. Als je via een kaartje 
aan je vrienden wilt laten weten wat je hebt gedaan, kan 
dat. Alleen een gewone postauto komt er niet. Er is een 
speciale “ezeltrein”, een stel ezels die elkaar volgen, die 
in het gebied de poststukken en pakketten meenemen. 
We laten jullie hier een kaartje zien dat met deze ezelpost 
vervoerd is. Op internet kun je een filmpje bekijken over 
de postbode Charlie Chamberlain die met zijn paarden 
en ezels de post meeneemt (www.cbsnews.com/news/
special-delivery-mail-by-mule/).

Ezelpost
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Toestemming
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bronvermelding.

In Tsjechië werd een postzegel uitge-
geven voor een man die honderden 

kinderen heeft gered. Zijn naam is 
Nicholas Winton. Hij maakte zich 
grote zorgen om de vele Joden die 
in Tsjechoslowakije woonden.  De 
Duitsers hadden een deel van het 
land in handen gekregen, maar het 
was duidelijk dat ze ook de rest van 
het land wilden bezetten. Winton 
kreeg de Engels regering zo ver dat zij 
toestemming gaf om een paar honderd 
kinderen toe te laten.  Het ging bijna 

mis door de houding van Nederland. 
De Nederlandse regering wilde dat 
iedere vluchteling aan de grens werd 
tegengehouden. Het maakte niet uit 
of het kinderen of volwassenen waren. 

Nadat de Engelse regering had gezegd 
dat de kinderen echt naar Engeland 
zouden gaan, mochten ze via Hoek van 
Holland naar Harwich reizen. In totaal 
konden zo 669 kinderen gered worden.  
Jarenlang zweeg Wilton over zijn 
belangrijke rol. Pas in 1988 kwam zijn 
vrouw er achter wat hij allemaal had 
gedaan. Toen gingen ze op zoek naar 
de vluchtelingen, die inmiddels vijftig 
jaar ouder waren. Er werden er tachtig 
gevonden.  Nicholas Winton overleed 
op 1 juli van dit jaar. Hij was 106.

Een bijzondere man

Wat zijn de vijf zintuigen die een mens heeft? Het ant-
woord is: zien, horen, proeven, ruiken en voelen. De Ierse 

post heeft elk van deze vijf zintuigen een postzegel gegeven. 
De plaatjes zijn vrij simpel. Je zult onmiddellijk herkennen 
om welk zintuig het gaat. Maar de ontwerper heeft aan de 
zegels nog iets toegevoegd. Als de proeven-postzegel op een 
brief plakt, zul je merken dat de gom naar aardbeien smaakt. 

De hand op de voelen-postzegel verandert van kleur als je je 
vinger erop legt. De zien-postzegel is gemaakt van doorzichtig 
plastic en je kunt er dus doorheen kijken. Op de horen-post-
zegel zit een apart laagje. Als je daar met je nagel overheen 
gaat, hoor je een krassend geluid. De ruiken-postzegel heeft 
een geurtje en als je over de postzegel wrijft en hem dan  bij 
je neus houdt, ruik je een mentholluchtje. Naast dit alles kun 
je met behulp van je smartphone ook nog verbinding maken 
met allerlei online informatie over de zintuigen. 

De vijf zintuigen

www.stampkids.nl
http://www.cbsnews.com/news/special-delivery-mail-by-mule/
http://www.cbsnews.com/news/special-delivery-mail-by-mule/
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het jaar is al weer bijna 
voorbij. Nog maar een paar 
weken en dan is het weer 
kerstvakantie. Een mooie 
tijd om aan de Filamarathon 
te werken. Jullie doen toch 
allemaal mee!?

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

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

Natuurlijk ben je wel eens naar het circus 
geweest, maar weet je dat er in de circuswereld 
van alles aan het veranderen is? Die mooie wilde 
dieren die kunstjes doen: dat mag niet meer. 

Een olifant op een krukje
Dit was ook zo’n bekende act, dat je een olifant 
op een krukje kon laten plaatsnemen en dat ’ie 
nog bleef zitten ook.
Olifanten, 
nijpaarden, tijgers, 
leeuwen, zebra’s, 
giraffes, zeeleeu-
wen, neusberen, 
apen en exotische 
runderen, dat zijn 
alle dieren die in 
de Nederlandse 
circussen niet 
meer mogen 
optreden.

Circus Carré
Dit gebouw werd neergezet in Amsterdam voor 
de wintervoorstellingen van een circus van 
Oscar Carré. In de zomer, als het circus op reis 

was, werd het gebouw ge-
bruikt voor variétévoor-
stellingen. Dat is zoiets 
als een cabaret met ook 
nog acrobaten, goo-
chelaars, zang en dans. 
Tegenwoordig wordt het 
gebouw gebruikt voor 
allerlei voorstellingen.

De acrobaten
Ze zwaaien in de tra-
peze, ze kunnen koord-
dansen en ze kunnen 
trucs opbouwen vanaf 
de grond met meerdere 
personen. Acrobaten 
zijn bijzonder lenig, en 
ze hebben een enorm 
goed gevoel voor 
evenwicht. 

Tijger door een hoepel
Vroeger was dit een van de hoogtepunten van 
een circusact: dat je een wild dier zo kon trainen 
dat hij de meest gekke dingen deed. Het publiek 
ging dan ook uit z’n dak bij zo’n prestatie. Maar 
het past niet meer in deze tijd.

PostNL heeft een velletje 
postzegels uitgegeven met 

portretten van dieren. De foto’s 
werden gemaakt door Charlotte 
Dumas. Op de zegels zie je honden, 
paarden, een vos, een poes en een 
leeuw. Elke zegel heeft een tabje 

waarop je iets over de geportret-
teerde kunt lezen. Zo komen we 
te weten dat de hond Guiness na 
de aanslagen op de Twin Towers 
in New York naar overlevenden 
heeft gezocht en dat de poes een 
zwerfkat uit Rabat is.

Dierenportretten

Wist je dat…
…er helaas veel dieren op de we-
reld aan het uitsterven zijn? Een 
voorbeeld daarvan is de harpij. 
Deze reusachtige roofvogel met 
een spanwijdte van ongeveer 2 
meter komt vooral voor in het 
Amazonegebied in Zuid-Amerika. 

De arendachtige vogel met zijn 
typische kuif leeft hoog in de 
toppen van de bomen. Daar kan 
hij alles goed overzien. Met zijn 
vliegsnelheid van zo’n 50 km/
uur en met zijn 10-cm lange 
klauwnagels kan haast geen dier 
aan zijn aanval ontsnappen. De 
harpij jaagt op van alles, zoals 
slangen, boskonijnen, aapjes, 
neusberen, en vooral luiaards die 
hoog in een boom hangen. Nog 
een bijzonderheid van deze vo-
gel: een harpijpaar krijgt meestal 
2 eieren, maar ze broeden er 
maar 1 uit, want anders moeten 
ze teveel voedsel zoeken (vinden 
ze). Helaas, door de boskap in 
het Amazonegebied wordt het 
leefgebied van de harpij steeds 
kleiner en zijn ze op de lijst gezet 
met uitstervende dieren.

Toon Oomens

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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Opleiding voor het circus
Weet je dat je dat kunt leren op een school? 
In Rotterdam is een kunstvak-
hogeschool waar je kan leren 
voor circusartiest. De opleiding 
duurt vier jaar, en daarna kan 
je aan de slag bij een circus.

Het paardennummer
Het circus is begonnen als 
“paardenspel”, waarbij de paar-
den gedresseerd werden en er 
waren acrobaten op paarden 
die gevaarlijke stunts uit-

haalden. Ook de clowns 
deden hun grappen op de 
paarden. Een circus met 
paarden mag nog steeds. 

De clown
Hij is de vrolijke noot 
in een circusvoorstel-
ling. Het woord clown 

betekent iets 
van “onbenul” en je begrijpt wel wat 
er mee bedoeld wordt. Hij moet het 
publiek vermaken terwijl er achter de 
schermen een nieuwe circusact wordt 
voorbereid. De clown doet zulke dwaze 
dingen, dat je altijd moet lachen en het 
is een prachtige afwisseling met de 
andere circusacts. Het lijkt makkelijk 
om de clown te spelen, maar vergis je 
niet: dat doe je niet zomaar. Ja, jij thuis 
wel, maar voor een groot publiek?

Cirque du Soleil
Dit “Circus van de zon” werd opgericht door twee 
Canadese straatartiesten. Het belangrijkste is, 
dat ze werken zonder dieren. Er doen artiesten 
van over de hele wereld aan mee en ze reizen 
voortdurend om overal hun shows te geven. In 
hun acts doen ze aan jongleren, trapeze, acroba-
tiek en clownerie. Verder gebruiken ze veel kleur, 
licht en muziek.

 

Volgend jaar vieren we de Dag van de 
Jeugdfilatelie in Apeldoorn. Net als 

andere jaren kun je ook nu weer meedoen 
met de Filamarathon. Aan de hand van de 
volgende vragen maak je een mini-tentoon-
stellingscollectie. Elke vraag behandel je 
aan de hand van filatelistisch materiaal. 
Gebruik per vraag een of twee bladen op 
A4-formaat. 
1. Apeldoorn ligt aan de rand van de 

Veluwe. Laat iets zien van de provincie 
Gelderland en dit grote natuurgebied.

2. In Apeldoorn staat Paleis het Loo. Laat 
iets zien over het paleis en 
de vroegere bewoners. 

3. Het thema van dit jaar is 
apen. Wat weet jij allemaal 
over apen?

4. Je komt naar de Dag van de 
Jeugdfilatelie in Apeldoorn. 
Laat zien wat je vanaf huis 
tot aan Apeldoorn onderweg 
zoal tegenkomt. 

5. De Veluwsche 
Stoomtrein 
Maatschappij rijdt 
tussen Apeldoorn 
en Eerbeek met 
een groot aantal 
stoomlocomotie-
ven, Nederlandse historische diesel-
locomotieven en rijtuigen rijden door 
het schitterende landschap van de 
Veluwe en de IJsselvallei. Welke locomo-
tieven ken je allemaal?

6. In Apeldoorn is de nationale politieaca-
demie gevestigd. Laat zien op 
welke manier de politie zich op 
straat begeeft.

Vraag aan je jeugdleider of hij je 
helpt met de vragen, misschien 
doe je ook wel ideeën op via 
internet! Vergeet niet te vragen 
of je jeugdleider je op tijd 
aanmeldt. 

Filamarathon Apeldoorn 2016

B ij  een verzameling 
horen meer dan alleen 

postzegels. Er kunnen 
ook allerlei stempels 
en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat 
noemen we Filatelistische 
elementen. Deze blauwe 
zegel is geen postzegel, 
maar hij werd wel op 
brieven geplakt en ook nog 
afgestempeld. Je begrijpt 
het al: hier hoort een 
verhaal bij. Rusland had na 
de oorlog gewonnen van 
Duitsland en kreeg een 
gedeelte van de hoofdstad 
Berlijn. In 1948 blokkeerde 
Rusland de toegang tot 
dat gedeelte van Berlijn, 
alle wegen waren afgezet. 

Maar de mensen in Berlijn 
moesten wel eten, en 
hun beschadigde huizen 
moesten wel opgebouwd 
worden. Om de inwoners 
te helpen, verstuurde men 
alle goederen naar Berlijn 
per vliegtuig. Dat kostte 
veel geld. Daarom voerde 
men dit zegeltje in dat op 
alle post bijgeplakt moest 
worden, het was een soort 
belasting. Men noemde dit 
zegeltje: de blauwe vlo. Ie-
dereen die post verstuurde 
in Duitsland, moest dit 
zegeltje kopen en er bij 
plakken. En het heeft 
heel veel geld opgeleverd, 
gelukkig.

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf 
filatelistische elementen
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et is voor mij onbegrijpelijk dat er 
nog altijd zoveel bewonderaars van 
Napoleon zijn. Hitler was één van die 
bewonderaars en hij heeft een aantal 

dingen precies zo gedaan als zijn voorbeeld. 
Dit zijn een aantal overeenkomsten:
• Beide dictators pleegden een staatsgreep
• Beiden trokken alle staatsmacht naar zich 
toe en maakten een einde aan de democratie
• Beiden storten heel Europa in talloze 
oorlogen, met onnoemelijk veel slachtoffers 
(miljoenen)
• Veroverde gebieden werden toegevoegd aan 
het eigen grondgebied
• Buurlanden werden tot vazalstaten gemaakt, 
zodat grote delen van Europa tot hun machts-
gebied behoorden
• Beiden roofden op grote schaal kunstwerken 
uit de veroverde landen en hadden kunst-
experts in dienst die achter het leger aan 
trokken
• Een veldtocht tegen Rusland was voor bei-
den een grote inschattingsfout en betekende 
het einde van hun heerschappij.
Het zal duidelijk zijn dat ik niet tot de bewon-
deraars van Napoleon behoor, en daarom zal 
ik hem hier niet afbeelden, hoewel er in dit ju-
bileumjaar van de slag bij Waterloo weer heel 
veel zegels uitgegeven zijn met het portret 
van deze dictator en machtswellusteling. Naar 
moderne maatstaven zou hij als een oorlogs-
misdadiger beschouwd worden. Onbegrijpe-
lijk, dat zelfs België een Napoleon-zegel heeft 
uitgegeven in de serie ‘Waterloo 200’.

Franse bezetting
De Zuidelijke Nederlanden (destijds Oosten-

H

Het Congres van 
Wenen 1814-1815

rijks, tegenwoordig België) werden in 1794 
door Frankrijk bezet en op 1 oktober 1795 
geannexeerd bij Frankrijk. De Noordelijke 
Nederlanden werden door de Fransen in 
1795 uitgeroepen tot Bataafse Republiek en 
in 1806 tot Koninkrijk Holland met Lodewijk 
Napoleon (de broer) als koning. In 1810 werd 
het Koninkrijk Holland al weer opgeheven en 
werd Nederland ook geannexeerd bij Frankrijk. 
De postdienst werd georganiseerd naar Frans 
model en er kwamen Franstalige stempels 
met departementsnummer in gebruik (afb 1). 
We hebben weinig herinneringen meer aan 
de Franse tijd maar het was bepaald geen 
prettige periode, met veel armoede, want door 
de zeeblokkades was onze handel over zee 
grotendeels stil gelegd. In Luxemburg kwam 
het in 1799 tot een opstand tegen de Franse 
bezetters (afb 2) die echter snel de kop in 
gedrukt werd.

Volkerenslag
Na de veldtocht tegen Rusland, waarbij 
Napoleons leger gedecimeerd werd, zag 
Pruisen kans om zich van de Franse bezetter 
te bevrijden. In de Volkerenslag bij Leipzig 
(16-18 oktober 1813) werd Napoleon versla-
gen. Honderd jaar later werd er bij Leipzig 
een pompeus monument (Völkerschlacht-
denkmal) opgericht als herinnering hieraan 
(afb 3). Napoleon werd verbannen naar het 
Italiaanse eiland Elba, en er kwam een einde 
aan de Franse bezetting van Europa. Prins 
Willem keerde terug en landde in Schevenin-
gen op 30 november 1813. Nederland werd 
een koninkrijk dat zowel de Noordelijke als de 
Zuidelijke Nederlanden omvatte. Prins Willem 

werd Koning Willem I (afb 4). Ook in de Zuide-
lijke Nederlanden werden er Nederlandstalige 
poststempels gebruikt (afb 5), totdat België 
zich in 1830 afscheidde van Nederland.

Congres van Wenen 1814-1815
Nadat Napoleon verslagen was, moest er over-
legd worden wat er met de bezette gebieden 
zou gebeuren, zodat er niet opnieuw oorlogen 
hierover zouden uitbreken. Gastland Oosten-
rijk wilde zich zo goed mogelijk presenteren 
aan de afgevaardigden en organiseerde voort-
durend feesten en concerten. ‘Het Congres 
danst maar komt niet vooruit’, zo stond het 
congres bekend. Men maakte geen haast en 
het congres duurde meer dan een half jaar. In 
onze ogen was het een merkwaardig vredes-
congres, waar slechts één algemene zitting 
werd gehouden. Verder werd alles in achterka-
mertjes besloten. Sommige afspraken werden 
al tijdens het congres uitgevoerd. Het Congres 
werd georganiseerd door de overwinnaars: 
Pruisen, Oostenrijk, Rusland en Engeland. De 
Oostenrijkse minister Klemens von Met-
ternich (afb 6) had een grote invloed op het 
verloop. Tsaar Alexander I was de Russische 
onderhandelaar (afb 7). Men zegt dat Met-
ternich en de Tsaar elkaar niet mochten, en 
dat dit vooral met vrouwen te maken had. De 
belangrijkste Engelse afgevaardigde (Castle-
reagh) staat niet op een postzegel afgebeeld, 
die van Pruisen wel: Karl August Fürst von 
Hardenberg (afb 8). Castlereagh werd later 
vervangen door Wellington (afb 9). Maar ook 
Frankrijk kon een onderhandelaar sturen, 
Charles-Maurice de Talleyrand (afb 10). Een 
reproductie van een oude prent laat een deel 
van het gezelschap zien (afb 11), waarbij de 
Oostenrijkse zegel met Metternich een detail 
van deze prent is. In totaal hebben ongeveer 
200 mensen deelgenomen aan het congres. 
Toen Napoleon ontsnapte van Elba, bracht 
dat een grote schok teweeg bij het congres, 
en men kreeg opeens haast. Er moesten nu 
eindelijk wat knopen doorgehakt worden. De 
congressecretaris Friedrich von Gentz (niet op 
een postzegel afgebeeld) kreeg opdracht om 
alle afspraken op schrift te stellen en op 9 juni 
1815 werd het plechtig voorgelezen. Dat was 
nog net voor de slag bij Waterloo. 

Waterloo
Jeffrey Groeneveld heeft in het septembernum-
mer van Filatelie al uitgebreid geschreven over 
Waterloo, zodat ik het hier kort zal houden.

Tijdens het Congres van Wenen werd de landkaart van Europa opnieuw 
vastgelegd. Maar eerst een stukje geschiedenis wat hieraan vooraf ging. 
door Dio Glaudemans

Afb 11: Gravure van het Congres van Wenen door Jean 
Godefroy naar een schilderij van Jean Baptiste Isabey. 
Zittend van links naar rechts: Hardenberg (Pruisen), 
Palmela (Portugal), Castlereagh (Engeland), Wessenberg 
(Oostenrijk), Labrador (Spanje), Talleyrand (Frankrijk), 
Stackelberg (Rusland). Staand: Lobo (Portugal), Saldanha 
de Gama (Portugal), Löwenhielm (Zweden), Noailles 
(Frankrijk), Metternich (Oostenrijk), Dupin (Frankrijk), 
Nesselrode (Rusland), Dalberg (Frankrijk), Razumovsky 
(Rusland), Stewart (Engeland), Clancarly (Engeland), 
Wacken (notulist), Gentz (secretaris van het congres), 
Humboldt (Pruisen), Cathcart (Engeland). Op het schil
derij aan de muur staat de Oostenrijkse Keizer Franz I 
afgebeeld, de gastheer van het Congres.
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zamenlijke legers van Engeland, Nederland en 
Pruisen. Napoleon werd verbannen naar het 
eiland Sint Helena waar hij in 1821 overleed. 
Achteraf strijden de drie landen erom wie de 
overwinning heeft behaald: Engeland zegt 
Wellington (afb 9), Duitsland Blücher en 

Nederland noemt Prins Willem (later Koning 
Willem II) als overwinnaar. De waarheid is 
natuurlijk dat alle drie onmisbaar waren, want 
het scheelde niet veel of de Fransen hadden 
gewonnen. Vooral in Engeland werd erg lelijk 
gedaan over Prins Willem, wat geheel onte-

Napoleon wist op 26 februari 1815 te ontsnap-
pen van Elba en terug in Parijs vormde hij op-
nieuw een groot leger, waarmee hij Nederland 
binnen viel op 14 juni 1815. Op 18 juni vond 
de grote veldslag plaats bij Waterloo, waarbij 
Napoleon definitief verslagen werd door ge-

Afb 1: Franse bezetting, brief uit 1811 met stempels met nummers van 
Franse departementen, van ‘118 Amsterdam’ naar ‘Déb.119 La Haye’ 
(=déboursé = afgeschreven Den Haag)

Afb 2

Afb 3

Afb 6

Afb 10Afb 9 Afb 12

Afb 7

Afb 4

Afb 5: Zuidelijke Nederlanden, brief van omstreeks 1820, 
stempel ‘Brussel Franco’ (= vooruitbetaald port) 

Afb 8
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compensatie voor verloren gebieden te geven 
als herstellen niet meer mogelijk was. Men 
streefde een nieuw machtsevenwicht na, 
waarbij geen land een groot overwicht kon 
hebben. Het waren zware onderhandelingen, 
waarbij grenzen getrokken werden en gebie-
den opnieuw werden verdeeld.
• Frankrijk werd teruggebracht tot de 
grenzen van 1792, dus voordat Napoleon zijn 
veroveringen begon.
• De Franstalige kantons van Zwitserland 
kwamen weer bij Zwitserland (afb 15 en 16). 
Tevens werd de neutraliteit van Zwitserland 
erkend. Zwitserland heeft inderdaad na 1815 
nooit meer een oorlog gevoerd met andere 
landen.
• Polen werd voor de zoveelste keer verdeeld 
tussen Pruisen, Rusland en Oostenrijk. De 
Tsaar van Rusland werd tevens groothertog 
van Warschau (Congres Polen). Alleen een 
klein stukje bleef in 1815 zelfstandig als 
Republiek Krakau (afb 17,18). Nog voordat 
de vrije stad Krakau de kans kreeg om eigen 
postzegels uit te geven, werd het landje in 
1846 door Oostenrijk geannexeerd.
• Aan de grenzen van Frankrijk moesten 
sterke bufferstaten komen, waarvan Neder-
land er één was. Daarom werden de Zuidelijke 
en Noordelijke Nederlanden samengevoegd.
• Sardinië werd uitgebreid met de republiek 
Genua. Dit was ook een bufferstaat. In 1860 
zou Frankrijk Nice en Savoie alsnog inpikken 
(afb 19 en 20).
• Oostenrijk verloor de Zuidelijke Nederlan-
den en als compensatie kreeg het een groot 
gebied in Noord Italië. Milaan, Venetië en 
Verona lagen voortaan in Oostenrijk (afb 21). 
• Pruisen kreeg het Rijnland en Westfalen, 
delen van Saksen en nog meer Duitse staat-
jes, waarbij Nassau. 
• Het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie 
(keizerrijk) was in 1806 door Napoleon 
opgeheven. Het werd niet hersteld door 
het Congres van Wenen. In plaats daarvan 
kwam er een Duitse Bond met de Bondsdag 
in Frankfurt am Main. In 1866 zou de Duitse 
Bond weer opgeheven worden en in 1871 
werd Duitsland opnieuw een keizerrijk.
• Van de ongeveer 300 Duitse staten voor de 
Napoleontische oorlogen bleven er nog zo’n 
30 over.
• Engeland kreeg Helgoland, de Ionische 
eilanden, Kaapstad en Kaapprovincie, Ceylon 
en Malta. De Soevereine Orde van Malta 
verloor daarmee het laatste grondgebied.
• Luxemburg werd zelfstandig met de 
Nederlandse koning als groothertog van 
Luxemburg (afb 22). Dit was een compensa-
tie voor het verlies van de provincie Nassau 

recht is. Hierbij de drie overwinnaars uit de 
Belgische serie ‘Waterloo 200’ (afb 12). Prins 
Willem raakte gewond (afb 13), zijn paard 
Wexy ook, en in 1826 liet zijn vader, koning 
Willem I, in Waterloo een monument oprichten 
voor zijn overwinning. Inmiddels staat het in 
Waterloo vol met gedenktekens. Zoals dat 

gaat met bekende plaatsnamen, die vinden 
overal ter wereld navolging, tot in Sierra Leone 
aan toe (afb 14).

Besluiten van het Congres van Wenen
Belangrijke uitgangspunten waren om zoveel 
mogelijk de oude situatie te herstellen, en 

Afb 17: Republiek Krakau, rechtbankbrief 17 oktober 1844 van Krakau naar Tarnow, ‘ex offo’ betekent ambtshalve of dienstbrief

Afb 18: Vertaling gedrukt briefhoofd: Rechtbank Vrije Onafhankelijke en strikt Neutrale Stad Krakau en Omgeving

Afb 13

Afb 15

Afb 14 Afb 16
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aan Pruisen. Het grondgebied van Luxem-
burg was in 1815 tweemaal zo groot als 
tegenwoordig. Na de afscheiding van België 
in 1830 en het verdrag van Londen in 1839 
kreeg België de grootste helft (de Belgische 
provincie Luxemburg).
• De Kerkelijke Staat in Italië werd hersteld.
• Napoleon had zijn broer Josef tot koning 
van Spanje gemaakt en bovendien was 
Catalonië bij Frankrijk ingelijfd. Portugal 
had de kant van Engeland gekozen tegen 
Frankrijk. In 1807 werd Lissabon bezet door 
Franse troepen, maar de Britten kwamen te 
hulp en stuurden een leger onder leiding van 
Wellington. De eerste Britse veldslag en over-
winning bij Roliça op 17 augustus 1808 staat 
afgebeeld op Portugese zegels (afb 23). In de 
jaren 1808-1814 was er voortdurende strijd 
met wisselende successen tussen Frankrijk 
aan de ene kant en Engeland, Spanje en 
Portugal aan de andere kant. Op 11 decem-
ber 1813 trad koning Josef Napoleon af. Het 
congres van Wenen besloot dat in Spanje en 
Portugal de oude vorstenhuizen weer op de 
troon zouden komen. Uiteraard werd Catalo-
nië teruggegeven aan Spanje.
De landkaart van Europa werd grondig 
herzien door het Congres van Wenen. Het 
was een echt vredescongres want het bracht 
stabiliteit in Europa. Het merendeel van 
de grenzen die in Wenen werden bepaald, 
waren honderd jaar later in 1914 nog precies 
hetzelfde. Door de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) zou de kaart van Europa opnieuw 
enorm veranderen.

Kunstroof
Ten slotte nog iets over de enorme kunstroof 
door Napoleon. Als u in het Louvre in Parijs 
bent, bedenk dan dat veel van wat daar 
hangt roofkunst is die nooit werd terug-
gegeven. Alleen al uit de Zuidelijke Neder-
landen werden honderden schilderijen naar 
het Louvre gebracht. Er was zoveel dat de 
kelders uitpuilden. Men besloot toen om in 
een aantal hoofdsteden van Franse departe-
menten musea in te richten. Daardoor kreeg 
Brussel ook ongeveer 70 kunstwerken. Nadat 
Napoleon verslagen was, ging een commis-
sie naar het Louvre en bracht 10 rijtuigen 
vol met schilderijen terug naar Nederland. 
Dat was nog maar een klein deel van wat er 
gestolen was. Het beroemde ‘Lam Gods’ uit 
Gent (afb 24) behoorde tot de stukken die 
terug kwamen in 1815. Het Verdrag van We-
nen bepaalde niets over de kunstroof, maar 
in 1919 zou het Vredesverdrag van Versailles 
wel een paragraaf opnemen over het ‘Lam 
Gods’ dat naar België moest terugkeren (het 

in een zoutmijn bij Salzburg, zodat het weer 
terug kon naar de Kathedraal van Gent, waar 
het thuis hoort.

Afb 24: Gelukwenstelegram België 1954 met zingende engelen, een detail van het ‘Lam Gods’ van de gebroeders 
van Eyck uit de Kathedraal van Gent

was door verkoop overal verspreid geraakt). 
Door Hitler zou het opnieuw gestolen worden, 
maar de Amerikanen vonden het in 1945 terug 

Afb 19 Afb 20

Afb 21

Afb 22

Afb 23
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in gulden respectievelijk kronen geplaatst. 
Vanaf 1903 werden zegels tevens met waarde-
aanduiding in centimes uitgegeven als ant-
woord op de concurrentie van de Franse post; 
dit zijn de zogenoemde ‘Kreta-zegels’.
De serie ter herdenking van het 60-jarig 
regeringsjubileum van keizer Franz Joseph 
werd voor de Levantkantoren uitgegeven met 
beide waardeaanduidingen: para en piaster, 
centimes en frank.
De wisseling in het gebruikte papier bij de 
Oostenrijkse uitgaven is alleen terug te vinden 
bij de 20 para en 1 piaster, 25 en 50 centimes; 
deze waarden zijn echt gebruikt schaars tot 
zeldzaam .
Voor de Oostenrijkse Levantkantoren werden 
ook eigen portzegels uitgegeven. Echt ge-
bruikt op stuk zijn ze erg schaars.

Russische Levant 
Aangezien het leeuwendeel van de postale 
activiteiten van de Russische Levantkantoren 
de post van en naar Rusland betrof werd 
deze organisatie nauwelijks getroffen door de 
commerciële activiteiten van de andere Le-
vantkantoren. Het zegelbeeld van de emissie 
1868 met de waarde-aanduiding in kopeken 
(afb. 13) werd in 1888 opnieuw gebruikt voor 
een nieuwe oplage. De grotere belangstelling 
van West-Europese filatelistische kant uit die 
tijd voor deze exotische postzegeldienst en de 
postale problemen met een geheel in cyrillisch 
schrift gesteld zegel maakte een nieuwe emis-
sie met waardeaanduiding in latijns schrift 
noodzakelijk. 
Hiertoe werden in 1900 koerserende Rus-
sische postzegels voorzien van een waar-
deopdruk in Ottomaanse munt. In 1907 was 
een speciale herdenkingsuitgave gepland ter 
gelegenheid van de 50 jarige verjaardag van 
de Russische scheepvaartmaatschappij de 
ROPiT – voluit Roesskoje Obsjtsjestvo Paro-
chodstva i Torgovlji (Russische maatschappij 
voor stoomscheepvaart en handel). Door de 
in 1906/1907 verloren oorlog tegen Japan 
was een feestuitgave niet opportuun; ze werd 
uitgesteld tot 1909. In de opdrukken komen 
verschillende lettertypen en zetfouten voor 
(afb. 14). In 1910 werden de volledige series 
uitgegeven met opdrukken van de individuele 
kantoren. Vervolgens werd de Romanov-serie 
in 1913 uitgegeven met opdruk in Ottomaanse 
munt gevolgd in datzelfde jaar door een serie 
met een nog hogere waarde 

Italiaanse Levant 
Van de zegels voor 1900 vermelden de meeste 
catalogi de uitgiften met Estero-opdruk. Deze 
zegels komen gebruikt voor op de Italiaanse 
kantoren in Tunesië, Libië en Alexandrië naast 
het gebruik op een aantal andere Italiaanse 
kantoren buiten het Ottomaanse Rijk. 
De kantoren in Tunesië werden in 1882 geslo-
ten bij de overgang van Tunesië naar Frankrijk, 
voor het kantoor in Benghazi werd in 1901 

Afb. 11 23 soldi Franz
Josephfrankering 
van Constantinopel op 
5 juli 1873 via Wenen 
naar Italië verzonden. 
Tarief volgens post
contract onafhankelijk 
van de route: over land 
via Wenen of over zee 
via Brindisi.

Afb. 12  Verboden 
mengfrankering van 
een 5 soldi en een 
5 kreuzerzegel als 
Oostenrijkse Levant 
10 soldifrankering 
verzonden op 22 mei 
1888 van Alexandrië 
naar Duitsland. In 
1882 bezetten de 
Britten het vrijwel 
zelfstandige Otto
maanse Egypte en 
sloot het Oostenrijkse 
Levantkantoor.

Kleine stukjes 
buitenland [2]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

Oostenrijkse Levant 
Van de grote Levantkantoren was het 
Oostenrijkse het laatste waar een overdruk 
in Ottomaanse munt werd gerealiseerd. Dit 
was ook in het begin ook niet nodig omdat 
de Oostenrijkse post voor de kantoren in de 
Levant vanaf 1867 de eigen Franz-Joseph 
zegels met waarde-aanduiding in soldi uitgaf 
(afb. 11). In 1886 bleek het in Constantinopel 
commercieel nodig voor het binnenhalen van 
een contract voor de verzending van een zeer 
grote partij drukwerk om het tarief van 3 soldi 
te wijzigen in 10 para Ottomaanse munt. Op 
het Levantkantoor werd vervolgens een partij 

3 soldi zegels overdrukt. Hoewel men in Wenen 
niet blij was met deze actie was duidelijk dat 
het tij gekeerd was zodat vervolgens in Wenen 
een nieuwe oplage 3 soldizegels van een ver-
gelijkbare opdruk werd voorzien. In 1888 werd 
daarna de serie in kreuzerwaarde voorzien 
van opdrukken in Ottomaanse munt (afb. 12). 
Vanaf de uitgifte van 1890 waren zelfs de aan 
de onderzijde aanwezige waarden in kreuzer 
respectievelijk heller vervangen door de 
waarde in Ottomaanse munt. In 1905 werd zo-
wel onder als boven de waarde in Ottomaanse 
munt vermeld. Voor de hoge waarden werd de 
opdruk in Ottomaanse munt onder de waarde 
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een apart zegel uitgegeven. In 1902 werden 
opdrukzegels en postwaardestukken voor 
de Italiaanse kantoren in het latere Albanië 
uitgegeven (afb. 15).
Het duurde tot 1908 voor Italiaanse Levant-
kantoren in andere delen van het Ottomaanse 
Rijk werden geopend; op deze kantoren 
werden postzegels met waardeopdruk in 
Ottomaanse munt gebruikt. In 1909 werd 
voor elk van de nieuw geopende kantoren een 
volledige serie met opdruk van de plaatsnaam 
uitgegeven. Daarnaast werden expreszegels 
met opdruk in Ottomaanse munt uitgegeven.
De Italiaanse bezettingsmacht opende na 
afloop van de Eerste Wereldoorlog veldpost-
kantoren die ook civiele post aannamen. In 
1922 werden voor Constantinopel en Smyrna 
opnieuw series met de opdruk van de plaats-
naam uitgegeven.

Roemeense Levant 
In 1896 dacht de Roemeense consul in Con-
stantinopel een graantje mee te kunnen pikken 
uit de Levantruif. Hij liet Roemeense postze-
gels overstempelen met de meest gangbare 
waarden voor vervoer per Roemeense scheep-
vaartmaatschappij. De andere Levantpost-
diensten waren niet gelukkig met deze nieuwe 
concurrent en verzetten zich niet toen de 
Ottomaanse overheid na 2½ maand een eind 
maakte aan het postvervoer tussen het consu-
laat en de in de haven liggende schepen van de 
Roemeense SMR. In deze korte periode is veel 
filatelistische post geproduceerd, gefrankeerd 
met series. Met deze zegels gefrankeerde post 
kon ook direct aan boord van de SMR-schepen 
worden gepost; waarschijnlijk werd de franke-
ring op deze brieven in Constanta gestempeld 
(afb. 16).
Na de Eerste Wereldoorlog werd medio 
1919 een nieuwe poging gedaan om een 

Roemeens Levantkantoor te openen dat na 
enkele maanden door de bezettingsmachten 
gesloten werd. De van een overdruk voorziene 
postzegels (afb. 17) werden vervolgens aan 
boord van de SMR-schepen opgebruikt. 

Poolse Levant
Na de Eerste Wereldoorlog opende de jonge 
staat Polen een legatie in Constantinopel. Op 
deze legatie waren postzegels met opdruk 
Levant beschikbaar. Aangezien er geen directe 
verbinding tussen Constantinopel en Polen 
bestond is het waarschijnlijk dat deze zegels 
alleen op (semi)-officiële post van de Poolse 
legatie gebruikt zijn. De eenvoudige opdruk 
heeft geleid tot een groot aantal vervalsingen.

Brits-Indische Levant
Er bestonden Brits-Indische Levantkantoren 
in Bagdad en Basra, in het huidige Irak. Aan-
gezien de daar gebruikte postzegels en post-
waardestukken uitgegeven tussen 1856 en 
1914 geen onderscheidende kenmerken tonen, 
vallen ze buiten het bestek van dit artikel. 

Egyptische en Griekse Levant
Egyptische Levantkantoren waren gevestigd in 

havens tussen Alexandrië en Constantinopel. 
Door de sluiting van deze kantoren voor de in-
troductie van in Ottomaanse munt overdrukte 
zegels, vallen ook deze Levantkantoren buiten 
het bestek van dit artikel. 

Slot
In de eerste maanden van de Eerste Wereld-
oorlog werden de buitenlandse kantoren in 
het Ottomaanse rijk op 30 september 1914 
gesloten. Na afloop van de oorlog openden de 
Britse, Franse en Italiaanse legers veldpost-
kantoren die als Levantkantoren in nieuwe op-
zet ook voor de burgerbevolking toegankelijk 
waren. Voor gebruik op deze kantoren werden 
opnieuw postzegels en postwaardestukken 
van opdrukken voorzien. 
Daarnaast werden Levantpostzegels, meestal 
voorzien van nieuwe of aanvullende opdruk-
ken, gebruikt op de Franse kantoren in de 
bezette gebieden Cilicië (nu zuidoost Turkije), 
Libanon en Syrië.

Literatuur
1. F. Bruining/O. Louw/J. Mascini/H.P. Soetens, 
Buitenlandse postdiensten in het Ottomaanse 
rijk, Zeist 2010

Afb. 13 Russische Levant 4 kopekefrankering op 18 febr 1898 van Smyrna via 
Constantinopel en Odessa naar Duitsland verzonden prentbriefkaart. 

Afb. 15 Italiaanse briefkaart met opdruk Albania en waarde in Ottomaanse munt voor 
gebruik op de Italiaanse Levantkantoren in Albanië en Epirus. Stempel Scutari di Albania 
(niet te verwarren met Constantinopel’s wijk Scutari) gestempeld 23 juni 1908.

Afb. 14  ROPiTzegel van 
70 kopeke voor het kantoor in 
Jerusalem; de opdruk 7 piaster is 
weggevallen; naar de lage waarde 
van 5 para was veel vraag zodat 
daarvan voor alle kantoren een 
herdruk met de plaatsnaam in 
blauwe inkt werd vervaardigd.

Afb. 17  Roemeens verplicht 
toeslagzegel met opdruk in 
1919 uitgegeven voor gebruik 
op het Roemeense Levant
kantoor in Constantinopel.

Afb. 16  Zakenbrief in 
Constantinopel in de scheeps
brievenbus van een van de 
SMRstoomschepen gepost, 
bij aankomst op 12 mei 1896 
in Constanta gestempeld met 
het speciale reclamestempel 
voor de Constantinopel
Parijs expres dienst (vanaf 
Constanta per spoor). 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2016 
(verschijnt 7 januari) moeten 
uiterlijk op 29 november 
2015 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

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 
Exhibition. FIAP.  
www.hongkong2015stampexpo.com

28-29 november:
Capelle aan den IJssel. Wijkcen-
trum De Trefterp, Marsdiep 1, za. 
10.00-17.00 uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
T: 06-44114695. www.fvijenl.nl

3-5 december:
Monaco. MonacoPhil 2015,  
3-4 december: 10.00-17.30 uur, 
5 december: 10.00-16.00 uur.  
www.monacophil.eu

29-30 december:
Barneveld. Eindejaarsbeurs/
Stamptales, Nieuwe Markt 6, 29/12: 
10.00-17.00 uur, 30/12 10.00-16.00 
uur. T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl

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

6 maart:
Nijmegen. ‘Postzegel Totaal’ 
(met Jo Toussainttoernooi). 
 Wijk centrum ‘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. 
Maaspoort 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 Mam-
moet, Calslaan 101, vr. 10.30-17.00 
uur, za. 10.00-16.00 uur.  
www.brievenbeurs.com

8-10 april:
Jyväskylä, Finland. Nordia 2016. 
Multinationale, noordse landen. 
www.nordia2016.net

23-24 april:
Beek (L). ASTA PHIL / Limphilex 
25. Asta cultuur Centrum, markt 6a. 
dephilatelistgeleen@gmail.com 

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

7 november:
De Weere. Theresiahuis,  
Vekenweg 2. 13.00-16.00 uur. 
T: 0229-582544
Ede. Taborkerk, ‘Ons Huis’, 
Prinsesse laan 8, 10.00-16.00 uur. 
T.: 0318 613806.  
Email hrzv@fv-degeldersevallei.nl
Emmeloord. Multi Functioneel 
Centum, Corn.Dirkzplein 10, 
10.00-16.00 uur. T: 0527-615628. 
janenwytske@online.nl
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,  12.00–
16.00 uur. T: 078–6814441
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746.
Nieuwegein. Kerkelijk centrum De 
Bron, Buizerdlaan 1, 13.00-17.00 uur. 
T: 030-6049758.
info@postkoets.nl
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.

Zoetermeer. Buurtruimte Buyten-
rode, César Franckrode 60, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl

8 november:
Alkmaar. Stichting de Rekere 2.0, 
Drechterwaard 16, 10.00–16.00 uur. 
T: 072-5124689 
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 
uur. T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De  Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis, St. Joris, 
 Cypressstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
rvossen@vangeloven.com
Venlo. Zalencomplex Limianz, 
Kaldenkerkerweg 182b,  
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.  
info@philavenlo.nl 
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

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

13 november:
Rotterdam. Wijkgebouw  
De Romeijnshof, Stresemannplaats 
11.00-17.00 uur.  
fjvanriel01@hetnet.nl
 
14 november:
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.
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.00 uur. 
T: 06-12131128.
Hoofddorp.  ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, Beemsterstraat 
4, 10.00-16.00 uur. T: 06-54741761.
Hoogkarspel. Reigersnest, 
 Nachtegaal 1, 12.00-16.00 uur. 
Tel: 0227-542286.
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur. T: 0318-
513222 deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Veenendaal. Veenendaalhal, Nijver-
heidslaan 8, 9.30-16.00 uur. T: 0318 
552206.
Voorschoten. Sporthal De 
Vliethorst, Burg. van der Haar-
plein 9, 9.30-16.00 uur. T: 050-
5033926 (’s avonds) 
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Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220
Zwijndrecht. Nederburgh, Dui-
venvoorde 211a, 12.00-15.30 uur. 
T: 078-6103606.

15 november:
Hengelo (ov). Hotel Van der Valk, 
Bornsestraat 400, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (’s avonds)  
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

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

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

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

21 november:
Aalsmeer. Parochiehuis, Gerbe-
rastraat 6, 9.30-15.00 uur. T: 0297-
343885/345231. www.postzegel-
verenigingaalsmeer.

Apeldoorn. Wijkcentrum Het Bol-
werk, Raelijn 55, 10.00-16.00. T: 055-
3558600. www.eindejaarsbeurs.nl 
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-16.00 uur. 
T:  0596-624394.  
Bilthoven. Oost -Europa, ’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10 - 16 uur  
T: 0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. In de Stek, Puttelaan 148, 
13.00-17.00 uur. T:0182-631928. 
cklein@zonnet.nl
Huizen. Zenderkerk, Borneolaan 30, 
10.00-17.00 uur. T:035 - 5387550
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14, 10.00-17.00 uur. 
T 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl
Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint , Prins Frederiklaan 7, 13,00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.00-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Rotterdam. De Oranjerie, Imma-
nuel Kantstraat 2, 10.00-15.30 uur 
T: 06-29161783
Rijssen. S.V. Tubantia Nieuwlands-
weg 5, 10:00-15:00. haase@solcon.nl  
Schoonhoven. Nieuwe Singel 
39, 13.00-16.00 uur. T: 030-
6885264/0172-216239.
Veendam. Wijkcentrum Dukdalf, De 
Reede 1, 10.00–15.00 uur. T: 0598-
626981.
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510.

22 november:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Waalre: Sporthal ‘t Hazzo, Trolli-
uslaan 7, 10.00-16.00 uur. T: 050-
5033926 (‹s avonds) 

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

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

28 november:
Almere. Almere. Buurtcentrum De 
Inloop, ’s-Hertogenboschplein 8, 
10.00-15.00 uur. T:036-5341427,   
secretaris@vpva.nl
Bodegraven. Rijngaarde 1, 10.00-
14.30 uur. T:06-53260579.
De Meern. Cultureel Centrum De 
Schalm, Oranjelaan 10,9.00-12.00 
uur. T: 0630690519. www.pf68.nl
Dordrecht. De Gravin, Vijverlaan 
1002, 10.00-16.00 uur, T: 078-
6140706.
Reeuwijk. Vereniging USA-Canada, 
De Brug, Dunantlaan 1. 10.00-17.00 
uur. T: 06 – 25240316. www.usca.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.

29 november:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Echt. Café “De weegbrug” 
Stams Loperweg, 9.30-12.00 uur. 
hotterbeekx@hetnet.nl 
Helmond. De Fonkel, Prins 
 Karelstraat 123, 9.30-12.30 uur. 
T: 040-2852159. 
Huissen. Cultureel centrum ‘De 
Brink’, Brink 8, 10.00-14.30 uur. 
T: 026-3271979.
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Wertastraat 1, 
9.30-15.30 uur, T: 0495-541666. 
www.filatelicaweert.nl  
postzegelclub@home.nl

30 november:
Noordwijk-Binnen. Vinkenhof, 
Achterzeeweg 2, 19.00-22.00 uur. 
T: 071-3614198.  
karelmeeuwenberg@ziggo.nl

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

5 december:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2. 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,  12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5. 13.15-
16.00 uur. Tel: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloemen-
hof 2, 13.00 - 16.00 uur. T: 0162-
432738  ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
525556
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 uur. 
T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtruimte Buyten-
rode, César Franckrode 60, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.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 bezichtigen. Onderzoeksdagen: 
12 november, 11 december. Als u ma-
teriaal wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erkelens 
(T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toe-
gankelijk na met mevr. Spiekman 
sspiekman@muscom.nl
Tentoonstelling ‘Love is what you 
want’. (met onder andere postzegel-
taal en ZOP (zie onder postzegel).
8 november: Filatelie Café. Lezing 
Julius Vermeulen. ‘De postzegel als 
cultuurdrager’.  
aanmelden@muscom.nl
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e meeste stempelafdrukken zijn 
uitgevoerd in tinten van grijs tot 
zwart, maar ook staalblauw en 
groen komen een enkele keer voor 

(afb.  15-16). Gebruiksperiode 2007-2008.
Het is verleidelijk te speculeren over de 
betekenis van de P-nummers. Aruba heeft in 
totaal vier postvestigingen (Oranjestad, San 
Nicolas, Royal Plaza en Santa Cruz). P1 zou 
voor Oranjestad kunnen staan en P2 voor San 
Nicolas, de twee grote bevolkingscentra. P3 en 
P4 zouden dan stempels kunnen zijn van de 
twee kleine postkantoren Royal Plaza en Santa 
Cruz. Of zijn het bijkantoren in de twee grote 
plaatsen? Navraag bij de Arubaanse Post 

17 18

15

16

D

Rubberen hand
stempels van Aruba [2]

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

hierover heeft nog geen uitsluitsel opgeleverd, 
alhoewel mij medewerking is toegezegd. 

Een iets afwijkende uitvoering van dit stempel 
is in gebruik bij de directie van Post Aruba N.V. 
In deze stempels is de landsnaam vervan-
gen door de tekst Post Aruba N.V., terwijl de 
afstanden tussen buitencirkel en segmenten 
wat groter is (6 i.p.v. 4 mm). De diameter van 
dit stempelmodel is 35 mm. Aangetroffen 
nummers P1-7 en P1-9 (afb. 17). Stempelkleur 
blauw en een enkele keer (P1-7 op postpakket-
deel) grijs. Ook is door de Filatelistische Dienst 
een blauw stempel van dit model gebruikt 
zonder volgnummer met in de onderrand van 

de cirkel de tekst ‘PHILATELY’ (afb. 18). 
Inmiddels lijken stempels met de aanduiding 
Post Aruba NV ook in gebruik te zijn gekomen 
op de gewone postkantoren. Hierbij is in het 
stempelnummer de aanduiding P + code-
nummer vervangen door een verkorte plaats-
naam. Tot nu toe zag ik alleen stempel SN-1 
op vensterenvelop met datum NOV 07 2014, 
waarin SN blijkens de afzendergegevens de 
verkorting van San Nicolas voorstelt (afb. 19). 

Blokstempels
Naast de vele soorten rondstempels zijn er 
op Aruba op beperkte schaal ook rubberen 
blokstempels gebruikt. De meeste daarvan 
zijn onvolledig afgedrukt en slecht leesbaar, 
vooral op zegel, zodat het niet altijd eenvoudig 
is daarvan goed beschrijvingen en afbeeldingen 
te maken.
In 1983 verschijnen afdrukken van een vier-
regelig blokstempel zonder kastje met de tekst 
plaatsnaam / Aruba / datum / stempelnum-
mer. In de datum is de maand (afgekort zonder 
punt) weergegeven in letters; taal Engels. De 
datumvolgorde is maand, dag, jaar. Het samen-
gesteld stempelnummer vermeldt volgnummer 
en jaartal (19)83. De mij bekende stempels 
van Oranjestad zijn No. 17 - 83 en No. 21 - 83 
(afb 20a(a)/(b)+20b). Periode van gebruik 
1983-1985. Stempelkleur rood of staalblauw. 
Dit stempeltype komt ook voor met plaatsnaam 
San Nicolas, in het stempel geschreven als ‘San 
Nicolaas’ met volgnummer No. 12 - 83. Datum 
NOV -2 1990. Kleur donkergrijs (afb 21).

Een tweede type blokstempel van Oranjestad 
wijkt van de vorige af door de gewijzigde volg-
orde van de datumgegevens (nu: dag, maand, 
jaar), het gebruik van Nederlandse in plaats van 
Engelse maandverkortingen (met punt achter 
de afkorting) en volledige korte maanden (MEI, 
JUNI). In het stempelnummer ontbreekt het 
jaar van ingebruikneming. Gezien de volgnum-
mers No. 1, No. 2, No. 8 en No. 10. Stempelkleur 
grijs of staalblauw (alleen No. 2). Gebruikt 
omstreeks 1990. Stempels vaak onduidelijk 
(afb. 22a+b).

In 1991 verschijnt een drieregelig blokstem-
pel, waarin de plaatsnaam ontbreekt. Bekend 
van aangetekende brieven met strookjes met 
bijgeschreven S/N (= San Nicolas). Datumvolg-
orde dag, maand, jaar. Taal Nederlands. Korte 
maanden volledig (ook MAART), lange afgekort 
met punt (DEC.). Volgnr. No. 7 (afb. 23). 
Mogelijk een gekapt vierregelig stempel (van 
Oranjestad?). Kleur grijs. 
In 1992 komen in San Nicolas ook afstempelin-
gen voor met alleen een datum (afb. 24). Mo-
gelijk zijn deze ontstaan uit het verder gekapte 
stempel uit afbeelding 23.

‘Port Betaald’ blokstempels
Een aparte categorie vormen de rubberen ‘Port 
Betaald’ blokstempels in kastje, die door de 
‘Dienst der Posterijen’ en de ‘Filatelistische 
Dienst’ zijn gebruikt. Volledige tekst: PORT 
PAYE/POSTAGE PAID / datum / landsnaam 
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19

20A (a) 20A (b)

20B

2625

23

21

22A

22B

24

(stempelnr.). Afmetingen kastje 36 x 33 mm; 
door horizontale lijnen in drieën gedeeld. 
Datumvolgorde dag, maand, jaar. Lange maan-
den afgekort met punt (DEC.). Alleen gezien 
van 1990. Kleur zwart (afb. 25). 
Eind jaren negentig is een ander, meer recht-
hoekig blokstempel in gebruik genomen met 
afmetingen 44 x 26 mm. Afgekorte maand-
aanduiding nu zonder punt (NOV). Kleur grijs 
tot zwart. In 1998 gebruikt door de Filatelisti-
sche Dienst (afb. 26). 

Medewerking gevraagd
Het onderzoek naar de moderne rubberen 

stempels van Aruba en de Nederlandse Antil-
len is nog volop aan de gang. Het hierboven 
gepresenteerde korte overzicht van de rubber-
stempels van Aruba is volledig gebaseerd op 
mijn eigen collectie en is ongetwijfeld niet, en 
misschien bij lange na niet, volledig. Aanvul-
lende gegevens worden dan ook door de au-
teur gaarne tegemoet gezien. Scans (300 dpi) 
van gehele stukken of stempelfragmenten 
gelieve u te zenden aan gam.van.marrewijk@
hetnet.nl. Nieuwe gegevens en stempels 
zullen worden beschreven en afgebeeld in het 
ZWP Mededelingenblad, onder vermelding van 
de naam van de inzender. 

Bronnen
F. W. Julsen & A. M. Benders, 1976. A Postal 
History of Curaçao and the other Netherlands 
Antilles.
Bert van Marrewijk, 2003. Nederlandse  Antillen 
en Aruba: Eldorado voor de stempelverzamelaar. 
Mijn Stokpaardje 59 Nummer 4: 16-18.
Bert van Marrewijk, 2012/2014. Rubber stempels 
van Aruba: eerste aanzet tot inventarisatie + aan-
vulling. ZWP Mededelingenblad No. 162 en 165.
J. Ph. de Palm (red.), 1985. Encyclopedie van de 
Nederlandse Antillen. 2e herziene druk. De Wal-
burg Pers, Zutphen.
Wikipedia
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samenstelling: John Dehé, johndehe@gmail.com 

NEDERLANDSE BLADEN

Zomerrust
Een relatief dun augustusnummer 
(168) van Postaumaat, maar dat 
wordt door de redactie toegeschre-
ven aan de naweeën van het zo-
merseizoen, waar meestal minder 
te melden is dan in het najaar.
Walter de Rooij geeft een toe-
lichting op de rode krijtstrepen 
die men soms op de inhoud van 
postzegelboekjes aantreft. Het 
gaat dan meestal om boekjes 
waarvan de inhoud verkeerd 
gesneden is. Merkwaardig is wel, 
dat zulke afgekeurde exemplaren 
in verzamelaarshanden gekomen 
zijn (afbeelding).
Van de hand van De Rooij is ook 
een zeer uitgebreid overzicht 
van in 2015 verschenen postze-
gelboekjes. Hij belicht ook een 
Zwitsers boekje dat door de 
Zwitserse post speciaal voor de 
toeristen is uitgegeven op Gran 
Canaria. De zegels zijn bedoeld om 
vakantiegroeten naar thuisblijvers 
te sturen. Die vakantiekaarten 
moeten in speciale brievenbus-
sen op het eiland gedeponeerd 
worden. Via Zwitserland komen ze 
in de gewone priority poststroom 
terecht. Misschien een ideetje voor 
de Duitse post: langs de Noordzee-
stranden en op de Wadden ligt een 
markt open. Voor PostNL liggen er 
misschien mogelijkheden langs de 
Spaanse Costa’s. 
H.A. Wolf is dé specialist in het 
nog steeds bloeiende veld van 
buitenlandse automaatstroken; 
hij presenteert een mooi overzicht 
van buitenlandse aanwinsten. 
H.J.T. Bos ontfermt zich over de 
rolzegels. Een uitgebreide veiling-
lijst maakt deel uit van dit mooi 
verzorgde Bulletin.  
www.postaumaat.nl.

Filatelie aan de kust
Klein, maar heel actief: de postze-
gelvereniging IJmuiden, al meer 
dan 80 jaar. Gerard Swets verzorgt 
een clubblad (‘Postzegelpraat’) dat 
er altijd ‘gelikt’ uitziet en dat verslag 
doet van de verenigingsactiviteiten: 
vrolijk versierd gebak bij het vieren 
van de 80e verjaardag, rondzend-
verkeer, een aankondiging van de 
postzegelbeurs (en vele andere 
beurzen in de regio), verslagen van 
bezoeken aan diverse evenemen-
ten. Aardig is de vaste rubriek in 
Post zegelpraat, waarbij leden hun 
mooiste postzegel belichten. 
Eef Limmen (tegenwoordig voorzit-
ter) brengt uitgebreid verslag uit 
van haar belevenissen in Essen, 
waar zij en Sytze Douwstra met 
succes meededen aan het Europese 
kampioenschap thematische filate-
lie. We weten intussen allemaal dat 
de Duitse ‘Gründlichkeit’ niet geldt 
voor Essen, dat iedere deelnemer 
aan dit mooie evenement goed 
bestand moet zijn tegen allerlei 
organisatorische ‘verrassingen’ en 
dat je vooraf weet dat er uiteindelijk 
toch een Duitser wint.

Slavernij in Diemen
Er zijn meer relatief kleine vereni-
gingen in Noord-Holland met een 
actief verenigingsleven en een 
leuk clubblad, zoals ‘De Zegelaars’ 
uit Diemen. Een kleine veiling, 
rondzendverkeer, een onovertroffen 
catering en altijd wel iets nieuws in 
het clubblad. In het septembernum-
mer een artikel van Peter Prins over 
slavernij. Directe aanleiding was de 
aanleg van een nieuwbouwwijk in 
Diemen. Op de in aanbouw zijnde 
nieuwe woonwijk Plantage De Sniep 
zijn een aantal straten vernoemd 

naar plantages en andere plek-
ken die met de geschiedenis van 
de slavernij te maken hebben. ‘De 
slavernij is niet iets om trots op te 
zijn’, aldus oud-burgemeester Amy 
Koopmanschap. ‘Maar dit verleden 
dient wel onder ogen gezien te 
worden. Temeer ook omdat vele 
Diemenaren afkomstig zijn van, of 
hun ‘roots’ hebben in Suriname of in 
de Antillen.’
Van de zestien naar plantages 
vernoemde straten zijn er een 
paar filatelistisch terug te vinden. 
Soms is er een ansichtkaart, zoals 
van Leliëndaal en van Slagbaai, nu 
een nationaal park op Bonaire. De 
meeste aanknopingspunten biedt 
Mariënburg. “In de 20ste eeuw werd 
op Mariënburg ook rum geprodu-
ceerd, maar de fabriek werd in 1986 
gesloten. In 1982 gaf Suriname vier 
zegels uit om het 100-jarig bestaan 
van de suikerfabriek te herdenken. 
Wie vanuit Paramaribo bij Leons-
berg de Surinamerivier oversteekt 
naar Fort Nieuw Amsterdam, en een 
stukje verder de Commewijnerivier 
opvaart, ziet de plantage al gauw 
aan de rechterhand liggen.”
In het artikel komt uiteraard ook 
de afschaffing van de slavernij ter 
sprake, waar Nederland rijkelijk laat 
mee was. Een literatuurlijst sluit het 
artikel af.

Onbegrensde mogelijkheden
Thema, tijdschrift voor thematische 
filatelie, is al jaren een blad waar 
de NVTF (Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie) terecht 
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trots op is. Mooi vormgegeven, 
volledig in kleur en geen gebrek 
aan artikelen. Een kleine greep 
uit de inhoud. Paul Schuurhuizen 
verkent de filosofie als thema. 
‘De wereld begrijpen, lees dan de 
filosofen’. Jaap Weststeijn laat zien 
dat bloemschikken een thema met 
mogelijkheden is; Jaques van de 
Winkel exposeert al jaren met zijn 
molenverzameling en weet daar 
ook boeiend over de schrijven. In 
Thema behandelt hij de betekenis 
van wind- en watermolens voor 
de samenleving. Veel auteurs zijn 
iedere aflevering wel goed voor een 
artikel. Gerrit Mosselman doet de 
bloemen, Peter van Nies de vogels, 
in het septembernummer vliegt de 
lepelaar langs. Jan Botman wandelt 
al jaren door de literatuur. Deze 
keer komt hij met een verrassende 
auteur: prins Henrik van Dene-
marken, de partner van de Deense 
koningin. Henrik schrijft gedichten 
(in het Frans), ook om de beslom-
meringen van het hofleven even te 
kunnen ontvluchten (afbeelding). 
Jan Cees van Duin vraagt zich al 
63 afleveringen af of een bepaald 
stuk in een tentoonstellingscol-
lectie opgenomen mag worden. De 
thematische filatelie is een land 
met onbegrensde mogelijkheden, 
dat laat Thema prachtig zien. Maar 
soms is het ook een ingewikkelde 
sport, waarbij spelers en scheids-
rechters elkaar maar moeilijk kun-
nen vinden. Website: www.nvtf.nl

Feest in Gouda
De Vereniging van Postzegelver-
zamelaars ‘Gouda’ bestaat 80 jaar 
en dat wordt onder meer gevierd 
met een mooi jubileumnummer van 
het verenigingsblad, ‘Goudapost’. 
J.G. van der Horst verkent in een 
kleurrijk geïllustreerd artikel de 
thematische mogelijkheden van 

http://www.postaumaat.nl
http://www.nvtf.nl
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de stad. Kaas en kaarslicht, het 
stadhuis en de waag, stroopwafels 
en Goudse Glazen (afbeelding, 
Handboek Postwaarden Nederland) 
passeren de revue, met linkjes naar 
websites waar nog meer te lezen en 
te bekijken is. De vereniging heeft 
sinds kort ook zelf een website: 
www.postzegelverzamelaars-
gouda.nl.
Ook W. Hoogendoorn doet een 
filatelistisch rondje Gouda en 
presenteert daarbij grotendeels 
dezelfde highlights (en dezelfde af-
beeldingen). Ook belicht hij enkele 
Gouwenaars die nationale en soms 
zelfs internationale faam hebben 
verworven: Erasmus, Coornhert, 
Cornelis en Frederik de Houtman 
(zeevaarders). Ook Goejanver-
wellesluis (even voorbij Gouda), 
Gouda’s Glorie, de fluorescerende 
Gouda-zegels (NVPH 774-776) en 
de Brievenbeurs weet hij in zijn 
verhaal te vervlechten.
J. G. van der Horst heeft nog een 
mooie uitsmijter. Leo Vroman, 100 
jaar geleden geboren in Gouda, en 
overleden in 2014, dichtte eens: 
‘Komt, oude lieden, doet eens wat. 
Wilt U niet eens een brief schrijven 
b.v.? Hier is inkt en hier is het adres 

[…].’ Deze regels, afgedrukt op 
een dit jaar uitgegeven postzegel, 
acht hij ‘heel toepasselijk voor de 
filatelist’. 

Motoren (en ratten)
Zo af en toe overhandigt Nico 
Helling mij een pakje exemplaren 
van wat ik wel een beetje zie als 
‘zijn clubje’: de Motor Filatelisten 
Nederland. De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat de bijdragen van 
‘voorzitter en vraagbaak’ Hans de 
Kloet net zo belangrijk zijn.
Naast een veilinglijst bevat iedere 
aflevering een overzicht van nieuwe 
uitgiftes, in zwart-wit. De website 
(www.mfnl.nl) presenteert al die 
nieuwe motoren en brommers 
in kleur. Mijn gevoel is dat vooral 
minder serieus te nemen postze-
gellanden veel energie steken in het 
uitbrengen van zegels bij dit thema. 
Hans de Kloet gaat dieper in op 
een aantal nieuwe uitgiftes en laat 
soms zien waar op de postzegel 
de motor aangetroffen kan worden 
(afbeelding).
Dat we het thema lekker ruim kun-
nen nemen, blijkt onder meer uit 
een aankondiging van een stukje 
motorfietsfilatelie zonder motor-
fietsafbeelding: ‘Ter gelegenheid 
van het jaar van de rat (7 feb 2008 
– 25 jan 2009) in de cyclus “aarde” 
gaf de Taiwanese postdienst op 
3 december 2007 (volgens de Tai-
wanese jaartelling 3-11-97) een set 
loterijpostkaarten uit met knaag-
diertjes erop afgebeeld. Eenieder 
die een dergelijke kaart ontvangen 
had van familie of vrienden, kon 
in maart zien of op het nummer 
van de kaart een prijs gevallen 
was. En… de hoofdprijs: juist. Een 
motorfiets!’ Misschien even aan 
Jan Cees van Duin de vraag stellen 
of het raadzaam is zo’n stuk in 
een tentoonstellingscollectie op te 
nemen. Ik zeg: ‘ja’, dus het zal wel 
‘nee’ zijn. 

 

BUITENLANDSE BLADEN

Lederhose usw.
Die Briefmarke, Post und Philatelie 
in Österreich, is een beetje het 
Oostenrijkse ‘Maandbad Filatelie’. 
Een beetje. Het is het blad van de 
Oostenrijkse Bond (Verband Öster-
reichischer Philatelistenvereine), 
telt meer dan 50 pagina’s, uiteraard 
volledig in kleur, met in het hart een 
katern van 14 pagina’s waarin de 
Oostenrijkse Post alle ruimte krijgt. 
Dat lijkt me een combinatie waar we 
in Nederland ook maar eens over 
moeten nadenken.
In het septembernummer presen-
teert de Post een nieuwe uitgifte; 
een postzegel van Alcantara leer, in 
de vorm van een Lederhose, bezet 
met Swarovski-kristallen. Deze se-
rieuze bijdrage aan de Oostenrijkse 
filatelie moesten we in Nederland 
maar niet navolgen, al lijkt het me 
een uitdaging om een klompenzegel 
met kaaslucht en beschilderd met 
molentjes uit te geven. Hadden ze 
in Oostenrijk verleden jaar niet een 
postzegel van porselein?

Anders dan in ons Maanblad graven 
de meeste artikelen niet erg diep. 
Uitzondering is een artikel van 
prof. Richard Zimmerl over het 
einde van de Tweede Wereldoor-
log in Oostenrijk en de gevolgen 
daarvan voor het postwezen. Dat 
einde verliep gefaseerd; Zimmerl 
noemt een zevental episodes vanaf 
29 maart 1945 die met elkaar tot 
het ‘Kriegsende’ leidden. Russen en 
Amerikanen speelden de hoofdrol. 
Zij ontmoetten elkaar bij Torgau 
aan de Elbe, met als saillant detail 
dat de Amerikanen daarbij geen 
schoenen aan hun voeten hadden; 
die hadden ze bij het oversteken 
van de rivier uitgetrokken. 
De schrijver memoreert ook de 
verwoesting van Wenen door het 
oorlogsgeweld: 78.000 huizen (zo’n 
40% van alle gebouwen) waren 
beschadigd of totaal vernield. Na 
het beëindigen van de vijandelijk-

heden werden zegels van het Duitse 
Rijk overdrukt met de landsnaam 
en werd het hoofd van Hitler achter 
tralies gezet.
Veel aandacht in het blad voor eve-
nementen én voor de jeugd, die op 
zeker 20 foto’s postzegelt, exposeert 
en diploma’s toont. www.voeph.at.

Zwitserse mix
Je moet wel een beetje flexibel zijn 
als je je wilt verdiepen in SBZ, de 
Schweizer Briefmarken Zeitung, 
het officieel orgaan van het ‘Verband 
Schweizerischer Philatelistenverei-
ne’. De meertaligheid van Zwit-
serland wordt in ieder geval goed 
zichtbaar gemaakt. Het voorwoord 
krijgt drie kolommen: Duits, Frans 
en Italiaans. Een stuk over Åland 
wordt in twee talen gepresenteerd 
(Duits en Frans), maar daarna is 
Duits toch vooral de voertaal, met 
één artikel in het Frans, over de 
provincie Carouge, ten zuiden van 
Geneve, en eentje in het Italiaans. 
De belangrijkste takken van sport 
komen langs in SBZ: een landenver-
zameling (Åland), postgeschiedenis 
(o.a. over de Oriënt Express) en het 
thematisch verzamelen (alle woor-
den die op ‘linie’ eindigen). 
Het blad beperkt zich overigens niet 
tot Zwitserland. De multilaterale 
gedachte krijgt hier vorm: er is ook 
aandacht voor Italië, Oostenrijk, 
Duitsland en Liechtenstein (nieuwe 
uitgiftes). Er is zelfs één pagina 
ingeruimd voor nieuwe munten. 
Blijkens de advertenties is de firma 
Corinphila een flinke sponsor.
Bij het verenigingsnieuws wordt een 
opmerkelijk initiatief besproken dat 
Nederlandse navolging verdient. 
Op één dag trok een groep Berner 
filatelisten naar een groot winkel-
centrum in Bern om daar hun hobby 
te promoten. Kaders, stalletjes, 
boekjes, flyers en heel veel belang-
stelling. www.vsphv.ch.

http://www.mfnl.nl
http://www.voeph.at
http://www.vsphv.ch
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De zakelijke zegels ontwerp Bilak 
met een ‘1’ – vervolg in 2015

(zie Kraamkamer in het februarinummer)

e zakelijke zegels ontwerp Bilak met 
een ‘1’ zijn sinds 1 juli 2010 verkrijg-
baar in geïntegreerde hangboekjes 
met 50 zegels [2 los + 12 rijen van 4]. 

Inmiddels hebben verschillende drukkerijen 
oplagen mogen drukken van deze hangboek-
jes, ook wel ‘business sheet’ genoemd. Steeds 
in offsetdruk.
In eerste instantie door bij Walsall Security 
Printing in Engeland. Vanaf 2012 bij Joh. En-

D
schedé Security Stamp Printing in Haarlem.
In het voorjaar van 2015 kondigde de Collect 
Club aan dat nieuwe oplagen gedrukt zouden 
gaan worden bij de Lowe-Martin Group in 
Canada en dat dit op de business sheets 
duidelijk zou worden met de letters LMG 
achterop.
Tot dus ver waren de volgende varianten te 
vinden:
2747A - druk WSP met een L-vormige fos-
forbalk; de rasterhoek van magenta is 45°; 
slittanding 14½: 14 met 18/15 tanden horizon-

 
C

A
TA L OGUS

K

R
A A M K A M

E
R

14

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

1 2 5

3
4

taal/verticaal. De tanden zijn afgerond (1)
2747A - druk WSP met een L-vormige 
fosforbalk; de rasterhoek van magenta is 
45°; stanstanding 14½:14 met 18/15 tanden 
horizontaal/verticaal 
2747Ba - druk JESSP met een I-vormige 
fosforbalk; de rasterhoek van magenta is 
15°; slittanding 13½: 13½ met 17/14 tanden 
horizontaal/verticaal (2)
2747Bb - druk JESSP met een L-vormige 
fosfor balk; de rasterhoek van magenta is 
15°; slittanding 13½: 13½ met 17/14 tanden 
horizontaal/verticaal 
De LMG-druk werd al van de zomer gemeld 
door Jan Jelle Claus, zelf vond ik deze versie 
direct na mijn vakantie. (3+4)
Anders dan bij de vorige versies is voor de 
druk gebruik gemaakt van stochastische 
rasters -  rasters waarbij geen netjes gerang-
schikte punten meer te zien zijn maar punten 
op een volledige willekeurige plaats. (5)
2747Ca -  druk LMG met een L-vormige fosfor-
balk; stochastisch raster; slittanding 14½:14 
met 18/15 tanden horizontaal/verticaal. 
De tanden zijn afgeplat met scherpe hoeken
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Geen vluchten meer over Frankrijk
Op 27 augustus 1939 zond de secretaris-gene-
raal van de Commission Internationale de Na-
vigation Aérienne (CINA) in Parijs, Albert Roper 
een telegram naar de Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken over de verboden zone van 
vluchten boven het oostelijk deel van Frankrijk 
volgens de lijn Calais, Parijs, Lyon en Marseille. 
Op deze dag werd nog een bevestigende brief 
gestuurd op het genomen besluit van de Franse 
regering. De KLM en de minister van Waterstaat 
werden van het Franse besluit op de hoogte 
gesteld (14).
Op zaterdag 26 augustus 1939 vertrok de DC-3, 
Nandoe (PH-ALN) over de zomerroute via Leip-
zig, Boedapest, Athene naar Nederlands-Indië en 
arriveerde daar op donderdag 31 augustus. Op 
dinsdag 29 augustus vertrok ook de DC-3, Gier 
(PH-ARG) via dezelfde route naar Nederlands-In-
dië en arriveerde daar op woensdag 6 september 
in Bandoeng. De directeur van de Nederlandse 
luchtvaartdienst vroeg toestemming om over 
Frankrijk te mogen vliegen naar Indië. De lucht-
post van 2 september 1939 werd meegegeven 
met het SS Poelau Rubiah van de stoomvaart 
Maatschappij ‘Nederland’, omdat nog geen 
toestemming van de Franse regering was afge-
komen. Nadat deze toestemming was ontvangen 
kon op dinsdag 5 september de DC-3, Torenvalk 
(PH-ALT) vertrekken. Op donderdag 7 september 
vloog de DC-3, Wielewaal (PH-ALW) en op vrijdag 
8 september de DC-3, Pelikaan (PH-ALP) via de 
Franse route naar Indië. Daarna verleende de 
Franse regering geen toestemming meer aan de 
KLM om over Frans grondgebied te vliegen. Een 
reden voor deze weigering zou zijn, dat de KLM 
vloog met DC-3’s. Dit type vliegtuig werd ook 
gebruikte door de Tsjechoslowaakse luchtvaart-
maatschappij, Česká Letecká Společnost (CLS). 
Deze vliegtuigen waren na de bezetting van dat 
land in handen van de Duitsers gevallen. En ze 
werden ingezet voor vluchten in Europa door de 
Deutsche Lufthansa (DLH). 
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 
3 september 1939 was ook het Duitse luchtruim 
voor de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen 
gesloten. 
De vliegtuigen, die uit Indië vertrokken, onder-
vonden op deze route nogal wat moeilijkheden. 
De DC-3, Oehoe (PH-ALO),vertrok op dinsdag 29 
augustus van Bandoeng naar Amsterdam. In ver-
band met het uitbreken van de oorlog kreeg de 
Oehoe vertraging in Alexandrië en vloog daarna 
via Frankrijk naar Amsterdam; aankomst woens-
dag 6 september 1939. Op donderdag 31 augus-
tus vertrok de DC-3 Valk (PH-ALV) naar Amster-

dam. Bij de landing op het vliegveld van Rangoon 
raakte het toestel door de terreingesteldheid 
nogal beschadigd.( 15) Op zaterdag 2 september 
vertrok de DC-3 Uil (PH-ALU) uit Bandoeng en 
vloog via Frankrijk naar Amsterdam; aankomst 
op donderdag 7 september. Op zondag 3 sep-
tember vertrok de DC-3, Emoe (PH-ARE) uit 
Bandoeng en dit toestel nam in Rangoon de post 
van de verongelukte Valk over. De Emoe was het 
laatste KLM-vliegtuig uit Nederlands-Indië dat, 
via Frankrijk, Amsterdam bereikte; aankomst 
8 september. De post werd in Alexandrië van het 
SS Johan de Wit van de Stoomvaartmaatschappij 
‘Nederland’ overgenomen.

Vertrekpunt Indiëlijn naar Napels
Intussen was de KLM druk bezig om het ver-
trekpunt van de Indiëlijn naar Napels in Italië te 
verplaatsen. Door de Deutsche Reichspost werd 
aan de Nederlandse PTT toestemming verleend 
om de verzending van luchtpost voor Nederlands-
Indië per trein via Duitsland naar Napels te ver-
sturen. De passagiers, die met de Indiëlijn vlogen, 
reisden zoveel mogelijk via Frankrijk naar Napels.
Op dinsdag 5 september 1939 vertrok de DC-3, 
Nandoe uit Bandoeng en arriveerde op 10 
september in Napels. Op 7 september vertrok 
de DC-3, Gier vanuit Bandoeng en arriveerde op 
woensdag 13 september in Napels. Op zaterdag 
9 september vertrok de DC-3, Buizerd (PH-ARB) 
uit Bandoeng en arriveerde op donderdag 14 
september in Napels.
De KLM besloot om op zaterdag 16 september de 
eerste vlucht op de Indiëlijn uit te voeren vanuit 
Napels. De DC-3 Gier vertrok op deze dag naar 
Bandoeng. Er was geen post aan boord, omdat 
de postzending uit Nederland via Duitsland, pas 
na het vertrek van de Gier in Napels aankwam. 
In Alexandrië nam de Gier de post over van het 
SS Poelah Roebia van de SMN, die op zaterdag 
2 september uit Nederland was vertrokken. De 
post uit Nederland kon pas op dinsdag 19 sep-
tember met de DC-3, Buizerd naar Indië worden 
overgevlogen. De KLM slaagde erin om de dienst 
op tweemaal per week te brengen (voor het 
uitbreken van de oorlog was dit driemaal per 
week). De vertrekdagen uit Napels waren op 
dinsdag en vrijdag en uit Bandoeng op maandag 
en donderdag (16).
De vliegduur van Napels naar Bandoeng bedroeg 
ongeveer vijf en halve dag met nachtstops 
in Alexandrië, Basra, Jodhpur, Rangoon en 
Singapore, terwijl de terugreis in zes dagen werd 
afgelegd met nachtstops in Medan, Rangoon, 
Jodhpur, Basra en Alexandrië. De Britten hadden 
verboden om ’s nachts te vliegen.

Route naar Indië in laaste kwartaal 1939
De KLM-route naar Indië was: 
Napels (Italië ) – Athene (Griekenland) – Alexan-
drië (Egypte) – Lydda (Palestina) – Bagdad (Irak) 
– Basra – Jask (Iran) – Karachi (Brits-Indië) 
– Jodhpur – Allahabad – Calcutta – Rangoon 
(Birma) – Bangkok (Siam) – Penang (Malakka) – 
Medan (Nederlands-Indië) – Singapore (Malakka) 
– Palembang (Nederlands-Indië) – Batavia – 
Bandoeng.
De hoeveelheid luchtpost, die door de KLM naar 
Indië werd vervoerd bedroeg per week 1.142 kg 
(3x per week). Na 3 september 1939 was de hoe-
veelheid post ongeveer 980 kg per week (2x per 
week). Deze vermindering was mede te wijten aan 
het feit dat alleen luchtpost naar Siam en Indië 
kon worden vervoerd. 
De KLM vond het aantal van zes DC-3’s, die 
beschikbaar waren voor de Indiëlijn te weinig Men 
wilde nog graag met drie DC-3’s van Amsterdam 
naar Napels vliegen. Na lange onderhandelingen 
gaf Duitsland toestemming om de DC-3’s, Oehoe, 
Emoe en de Reiger (PH-ALR) naar Napels te 
vliegen. Nu waren er voldoende DC-3’s om de 
Indiëlijn veilig en regelmatig te vliegen. De KLM 
kon nu deze toestellen op de juiste tijd een onder-
houdsbeurt geven in Bandoeng (17). 
De vluchten op de Indiëlijn werden met grote 
regelmaat, van tweemaal per week, zonder veel 
problemen uitgevoerd. Bijna alle post, die met de 
KLM naar en van naar Indië vloog, werd door de 
Britten gecensureerd, meestal in Singapore en 
soms in Palestina. Protesten hiertegen hadden 
geen resultaat. 
Op donderdag 2 mei 1940 vertrok de DC-3, 
Emoe van Bandoeng naar Napels en arriveerde 
daar op 7 mei (18). De post werd per trein door 
Duitsland vervoerd. Op dat moment (10 mei) 
vielen de Duitse troepen Nederland binnen. Deze 
post werd ten behoeve van de censuur naar de 
Briefprüfstelle Keulen vervoerd en kwam pas eind 
juli/begin augustus in Nederland aan. Dat was de 
laatste luchtpost naar Nederland via de Indiëlijn. 
De luchtpost, die op 5 mei ’s avonds Napels 
bereikte, vloog op 7 mei met de DC-3, Wielewaal 
naar Bandoeng. Dit was de laatste post, die uit 
Nederland via de Indiëlijn naar Nedederlands-
Indië werd verstuurd. Tegelijk met de Wielewaal 
vertrokken ook de DC-3, Torenvalk en de DC-3 
Pelikaan (PH-AALP) naar Bandoeng. Voor één van 
deze toestellen werden op het laatste moment 
nog vier passagiersplaatsen verkocht.
Op 6 mei 1940 was de DC-3 Reiger uit Bandoeng 
naar Napels vertrokken. De bemanning van 
dit toestel ontving op 10 mei bericht om alle 
voor Nederland bestemde luchtpost naar Indië 
terug te sturen. Op 10 mei kwam de Reiger in 
Alexandrië aan en bleef daar vier dagen staan. 
Op 14 mei vloog dit toestel verder naar Napels en 
kort daarop vloog dit toestel via Marseille naar 
Engeland.

Egypte: een belangrijk knooppunt 
van luchtvaartlijnen 1938-1941 [2]
Egypte was al voor de Tweede Wereld oorlog een belangrijk 
knoop punt van verschillende luchtvaartlijnen.
door Hans E. Aitink
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14. Luchtpostbrief van Rengat (181939) op Sumatra naar Suberg (1181939) in 
 Zwitserland. De brief ging per schip naar Singapore, waar het stempel ‘By KLM/to/
Medan’ werd gezet. De brief vloog op 3 augustus 1939 met de KLM DC3, Pelikaan 
naar Budapest (981939). Vandaar ging de brief per Deutsche Lufthansa naar Wenen, 
verder naar Zürch en verder per trein/auto naar Suberg (1181939). Het tarief bestond 
uit het porto van 15 cent (020 gr) + het luchtrecht van 60 cent (10 20 gr.) = 75 cent.

15. Luchtpostbrief van Semarang (2981939) naar Nijmegen. De brief vloog op 30 augus
tus per KNILM van Semarang naar Batavia en vandaar op 31 augustus met de KLM DC3, 
Valk, onder gezagvoerder Geijsendorffer via de Indiëlijn naar Rangoon. Door de slechte 
terreingesteldheid zakte het rechter landingswiel tijdens de landing weg in de zachte on
dergrond. De rechter motor werd ernstig beschadigd; de romp liep slechts lichte schade op. 
Er raakte gelukkig niemand gewond. Op zaterdag 3 september vertrok de KLM DC3, Emoe 
uit Batavia en pikte in Rangoon de post op van de Valk. De Emoe was het laatste KLM
vliegtuig dat via Frankrijk Amsterdam bereikte; aankomst op donderdag 7 september. 
Het porto voor luchtpostverzending naar Nederland bedroeg 20 cent (020 gr.).

16. Aangetekende luchtpostbrief van Dilly (1191939) in Portugees Timor naar 
Eindhoven (279) De brief vloog van Koepang op 18 september met de KNILM van de 
Java – Australiëlijn naar Batavia (189). De brief vloog op 19 september per KLM DC3, 
Wielewaal naar Napels (249). Van Napels ging de brief per trein naar Eindhoven (279). 
Het tarief bedroeg 20A 70 Avos.

17. Luchtpostbrief van Luzern (16121939) in Zwitserland naar Batavia. De brief ging per trein via 
Chiasso naar Napels en vandaar per KLM DC3, Pelikaan naar Batavia (2412). Het tarief bestond 
uit het porto van 30 Rp (020 gr.) + het luchtrecht van 50 RP (05 gr.) = 80 Rp. Er werd 70 Rp 
geplakt en in Chiasso werd gemeld, met een speciaal stempel, dat nog 10 Rp moest worden betaald.

18. Aangetekende luchtpostbrief van Soerabaja (151940) naar Gouda. De brief vloog van 
Batavia op 2 mei per KLM DC3, Emoe naar Napels (75). Deze brief maakte deel uit van 
de laatste hoeveelheid luchtpost, die uit Indië Nederland bereikt. De brief ging per trein 
via Duitsland naar Nederland. Inmiddels was Duitsland Nederland binnengevallen en de 
post werd naar het censuurkantoor in Keulen gezonden om te worden onderzocht. De brief 
 arriveerde in de periode van eind juli/begin augustus in Gouda. Het tarief was 40 cent 
voor luchtpost naar Nederland, inclusief luchtrecht en aantekenrecht..

19. Aangetekende en per expresse verzonden luchtpostbrief van Medan (145940) naar 
Den Haag. Op 24 mei werd weer geprobeerd om met de KLM DC3, Oehoe, onder gezag
voerder Smirnoff Europa te bereiken. De Oehoe had veel post voor Nederland aan boord en 
zou naar Alexandrië doorvliegen. De post voor Nederland werd teruggezonden naar Indië. 
De Oehoe vloog na enkele dagen door naar Napels. De brief arriveerde op 30 juni weer in 
Medan. Op de brief staat het stempel ‘RETOUR AFZENDER / postverbinding opgeheven’. 
Het tarief bestond uit het porto, inclusief luchtrecht, van 60 cent (2030 gr.) + het aan
tekenrecht van 20 cent + het expresserecht van 30 cent = 110 cent.
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20. Luchtpostbrief van Batavia (661940) naar Longjumeau in Frankrijk. De post
verbinding van de KLM naar Napels was ten gevolge van de oorlogsomstandigheden 
verbroken. Op de brief werden de volgende stempels geplaatst: ‘RETOUR AFZENDER / 
verbinding per KLM / verbroken’ en ‘RETOUR AFZ. / GEEN VERBINDING 10’.

21. Luchtpostbrief van Batavia (86) naar Chicago in de U.S.A. De brief vloog per KNILM naar 
Singapore en passeerde daar de censuur. Vandaar vloog de brief met een charter vlucht van de 
KLM op 19 juni naar Bahdad. De brief ging verder via de route van de Taurus – Orient – Expres 
naar Venetië. Vandaar per Ala Littoria naar Lissabon. Vandaar vermoedelijk op 1 juli met 
de Atlantic Clipper van de PanAm naar New York  (27). De brief ging met een binnenlandse 
vlucht verder naar Chicago. Op de brief staat het stempel: ‘By air to Amsterdam and / onward 
airtransmission’. ‘Air’ is veranderd in ‘KLM en ‘Amsterdam’ is veranderd in ‘Europe’. Het tarief 
bestond uit het porto van 15 cent (020 gr) + het luchtrecht van 55 cent (05 gr.) = 70 cent.

Op 9 mei vertrok de DC-3 Buizerd uit Bandoeng 
naar Napels. Dit toestel ontving ook na 10 mei 
het bericht om alle luchtpost voor Nederland 
uit te laden en naar Indië te retourneren. Dit 
gebeurde vermoedelijk op 13 mei in Alexandrië . 
Op 16 mei vloog dit toestel naar Napels. Na een 
kort oponthoud vloog de Buizerd via Marseille 
naar Engeland. De DC-3’s Reiger en Buizerd 
bleven in Engeland, om later in contract voor de 
Britse luchtvaartmaatschappij BOAC op de lijn 
Engeland –Portugal te gaan vliegen (19). 
Op 16 mei verschenen in de Indische dagbladen 
berichten over het doortrekken van de Indiëlijn 
van Napels via Marseille naar Londen. Op 19 mei 
deelde de Nederlands-Indische PTT mee, dat op 
20 mei een DC-3 naar Londen zou vertrekken. Er 
mochten uitsluitend gewone- en aangetekende 
briefkaarten in de Nederlandse, Franse of Engelse 
taal, geschreven of getypt, worden verzonden.
Op maandag 20 mei vertrok om half tien vanuit 
Batavia de Nandoe met onder andere luchtpost 
voor Engeland, naar Napels. Het doortrekken 
van de Indiëlijn naar Engeland ging voorlopig 
niet door. Vanwege het grote passagiersaanbod 
werden in de DC-3’s stoelen bijgezet.
Op dinsdag 21 mei vertrok de Oehoe van  Napels 
naar Batavia en kwam daar op zaterdag 26 mei 
aan. Op 28 mei vloog de Nandoe van Batavia 
naar Napels en arriveerde daar op 2 juni. Op 27 
mei vloog de Gier naar Napels en arriveerde daar 
op 2 juni.

Enkele vluchten in juni 1940 en  
chartervluchten
Op zondag 2 juni 1940 vertrok de Gier uit 
Napels. Het toestel vertrok na slechts vijf uur in 
Napels te zijn geweest weer naar Indië. De Gier 
arriveerde op 8 juni in Bandoeng en had 20 kg 
post aan boord, dat op tussenliggende stops was 
ingeladen.
Op maandag 3 juni vertrok de Wielewaal vanuit 
Bandoeng naar Napels en arriveerde daar op 
zondag 9 juni. In verband met de dreigende 
oorlogstoestand in Italië en na overleg met het 

KLM-kantoor in Italië werd het toestel volgetankt 
en vertrok nog dezelfde dag met twee en twintig 
passagiers naar Indië. Het toestel zou aanvanke-
lijk op dinsdag 11 juni vertrekken, een dag na de 
Italiaanse oorlogsverklaring aan de geallieerden. 
De Wielewaal kreeg in Lydda een onderhouds-
beurt en vertrok weer op 12 juni. Op maandag 
17 juni arriveerde de Wielewaal om half twee 
met twee en twintig passagiers op het vliegveld 
Tjililitan bij Batavia. Zo kwam er een einde aan 
het vertrekpunt Napels van de Indiëlijn en moest 
de Nederlandse staf in Napels naar Indië vertrek-
ken (20).
Op woensdag 19 juni vertrok de Oehoe naar Lydda. 
De Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschap-
pij had het verzoek gekregen van haar Egyptische 
zustermaatschappij om hulp te verlenen bij 
evacuatie van haar personeel, dat al naar Bagdad 
was vertrokken. De Oehoe maakte vier vluchten 
tussen Lydda en Karachi, waarbij honderden 
Amerikaanse onderdanen (mannen, vrouwen en 
kinderen) werden overgevlogen. Er werd ook nog 
een vlucht van Basra naar Karachi gemaakt om 
Engelse vakantiegangers op te halen. Op 9 juli 

werd de terugreis ondernomen en op 11 juli om 
vijftien minuten over twee landde het toestel op 
het vliegveld Kemajoran bij Batavia (21).
Op 1 juli vertrok de Wielewaal (PK-ALW) op char-
ter naar Lydda. Dit toestel zou ook families van 
medewerkers van de oliemaatschappij evacue-
ren. Er werd op de heenvlucht post meegenomen.

De luchtlijn Lydda - Batavia 
De KLM deed alle mogelijke moeite om weer een 
luchtverbinding tussen Indië te heropenen. In de 
loop van juli 1940 waren alle voorbereidingen ge-
reed en kon de KLM op de nieuwe Indiëlijn gaan 
vliegen. Volgens een advertentie in de Palestine 
Post zou de start van de luchtlijn op dinsdag 30 
juli zijn.
De dienst begon inderdaad op die datum, maar 
vanaf de tweede vlucht werd het vertrek op 
woensdag bepaald. Vanuit Bandoeng werd als 
vertrekdag de zondag gekozen. De eerste vlucht 
vanuit Bandoeng naar Lydda had plaats op zon-
dag 28 juli (22). Er werd dus éénmaal per week 
van en naar Lydda gevlogen.
(wordt vervolgd)

22. Luchtpostbrief van 
Batavia (1171941) naar New 
York. De brief passeerde de 
censuur in Batavia en vloog 
vermoedelijk op 22 juli met de 
eerste vlucht van de KLM via 
de Lyddalijn naar Rangoon 
(247). Vandaar ging de brief 
per BOAC op 25 juli naar 
Hongkong. Vandaar vloog de 
brief op 31 juli per PanAm, 
FAM 14, met de China Clipper 
naar San Francisco (78). 
Vandaar per binnenlandse 
luchtlijn naar Chicago. Het 
tarief bestond uit het porto 
van 15 cent (020 gr.) + het 
luchtrecht van 180 cent (510 
gr.) = 195 cent.
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Waar ons omringende landen hele 
(semi-)wetenschappelijke studies 
kunnen wijden aan de bepaling en 
benoeming van kleuren en soms 
minieme kleurverschillen, neemt 
het onderwerp ‘kleur’ binnen de 
Nederlandse filatelie een weinig 
prominente rol in. Ten onrechte, 
bewijst Rien de Jong in zijn werk ‘De 
kleur van postzegels’, uitgegeven 
ter gelegenheid van het 110-jarige 
bestaan van de philatelistenclub 
‘Rotterdam’.  Hierin wijdt hij niet 
alleen uit over technische begin-
selen, zoals waarneming van kleur 

en verschillen tussen kleurstoffen 
en pigmenten en de samenstelling 
van drukinkten, maar gaat ook in 
op hun historische ontwikkeling, en 
weet herhaaldelijk de link te leggen 
tussen de verfindustrie en de tot-
standkoming van de Nederlandse 
uitgiften, bijvoorbeeld waar het de 
kleurvastheid en kleurkeuze betreft.
Dat de kleurkeuze van de vroege 
Nederlandse zegels veelal door 
overkoepelende afspraken binnen 
de Wereldpostvereniging bepaald 
zijn, mag bij menig filatelist bekend 
zijn. Maar weet u ook wanneer en 
waarom hiervan weer is afge-
stapt? En wat de achterliggende 
beweegredenen geweest zijn voor 
bijvoorbeeld de kleurveranderingen 
in de vroege emissies 1891 ‘han-
gend haar’, of bij de ultramarijne en 
donkerblauwe 1½ cent cijferzegel 
van Vürtheim? Heeft u zich wel eens 
afgevraagd hoe de kleurbenamin-
gen in de NVPH-catalogus tot stand 
komen, en hoeveel tinten ‘blauw‘ er 
eigenlijk kunnen zijn?
Al deze en vele andere aspecten 
doet Rien de Jong in 116 pagina’s 

uit de doeken, afgewisseld met 
anekdotes over bijvoorbeeld 
verkleurende schilderijen en 
vermalen mummies. Interessant is 
ook de invalshoek van de verschil-
lende beveiligingsaspecten die met 
kleur gepaard kunnen zijn, zoals 
het bewust gebruik van loslatende 
kleuren, als ook de originele slot-
vraag hoe gevaarlijk het dagelijkse 
contact met sommige gekleurde 
zegels eigenlijk kan zijn.
Hier en daar werkt het geheel door 
de vele feiten en bijzaken soms 
wat ongebalanceerd, wat het lastig 
maakt de rode lijn te blijven volgen, 
maar Rien de Jong is er zeker in ge-
slaagd een tot nu toe zo stiefmoe-
derlijk besproken onderwerp binnen 
de Nederlandse filatelie gedetail-
leerd te onderbouwen en op een 
enthousiaste en originele wijze bij-
een te brengen. Dit maakt dit werk, 
om gedeeltelijk zijn eigen woorden 
te gebruiken, terecht een aan te 
raden publicatie voor iedereen die 
iets met postzegels, chemie of kleur 
heeft, en tevens een stimulans om 
ook binnen de Nederlandse filatelie 

het onderwerp ‘kleur’ meer in het 
verdiende voetlicht te plaatsen.
In dezelfde uitgave vinden we ook 
een 31-pagina’s tellende bij-
drage van Harry Trip over de 5 cent 
Bontkraag-uitgave op particuliere 
en particulier bedrukte postwaar-
destukken. Deze vormt primair een 
mooie illustratieve aanvulling op 
zowel de ‘grote’ als ‘kleine’ Geu-
zendam uitgave, door afbeeldingen 
te tonen van vrijwel alle geregis-
treerde en bekende uitgaven en 
variaties, telkens voorzien van een 
korte toelichting per categorie. 

Hans Wilderbeek

Jubileumuitgave philatelisten-
club ‘Rotterdam’, 2015. ISBN 
978-90-9028920-5, hardcover, 
met bijdragen van Rien de 
Jong: ‘De kleur van postzegels’, 
Harry Trip: ‘De 5 cent bontkraag 
op particuliere en particulier 
bedrukte postwaardestukken’. 
148 pagina’s, 2015. Te bestellen 
door overmaking van € 29,95 op 
rekening NL23ABNA 0429621973 
tnv M.W. De Jong, Waddinxveen

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:  ......................................................................................................................................................................................

Jubileumuitgave philatelistenclub ‘Rotterdam’: Rien de Jong, 
‘De kleur van postzegels’, Harry Trip: ‘De 5 cent bontkraag op 
particuliere en particulier bedrukte postwaardestukken’
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

ALBANIË
Europa
Twee Europazegels gaf de post van 
Albanië op 2 september uit: van 
130 L en van 250 L. Wel twee zegels, 
maar beide met dezelfde pop en 
hetzelfde speelgoedpaard. De zegel 
van 130 L werd uitgegeven in vellen 
en die van 250 L in een velletje.
En natuurlijk in een boekje. Daar-
voor werd een speciaal velletje 
gedrukt met één zegel van beide 
waarden. (1)

AUSTRALIË
Charlotte
De geboorte van het tweede kind 
van het Britse prinselijke paar leidde 
op 25 augustus tot de uitgifte van 
een speciale postzegel van 70c. Op 
de zegel staat het gelukkige paar 
met hare koninklijke hoogheid prin-
ses Charlotte van Cambridge, en de 
geboortedatum van 2 mei 2015.
De postzegel is ook in een boekje 
van tien stuks verkrijgbaar. Twintig 
van deze boekjes vormen de inhoud 
van een zogenoemd chequebook. (2)

Lang zal ze regeren.
Op 9 september werd Elizabeth II 
Brits kampioene: tot dusver stond ko-
ningin Victoria bovenaan met 63 jaar 
en 216 dagen, maar het record is dus 
inmiddels gebroken. Met een serie 
van vijf zegels – drie van 70c en twee 
van $ 2.75 – werd dit kampioenschap 
op 9 september gevierd. De zegels 
geven beelden van de vorstin in chro-
nologische volgorde.

Tegelijk met de serie verscheen ook 
een prestigeboekje in A5-formaat. 
Het bevat een overzicht van de 
regeerperiode en – natuurlijk – 
postzegels uit de serie. Prijs van het 
boekje is $ 19.95.

Zonnestelsel
In het kader van de Maand van 
het Verzamelen kwam de post op 
22 september met een achttal 
zegels van 70c waarop de acht 
belangrijkste planeten van ons 
zonnestelsel staan afgebeeld: Mer-
curius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, 
Saturnus, Uranus en Neptunus. 
De serie is ook te koop in boekjes: 
een met tien zegels en een met 
twintig zegels. Van allebei bestaat 
ook weer een chequebook.

Onderscheiden
Drie niet-Australiërs zijn in het verle-
den onderscheiden met de Honorary 
Order van Australië: Moeder Teresa 
(1910-1997) met haar zorg voor de 
armen, Nelson Mandela (1918-2013) 
met zijn vergevingsgezindheid en 
verzoening en Raoul Wallenberg 
(1912 -?) als redder van velen 
tijdens de tweede wereldoorlog. 
Op 5 oktober eerde de post deze 
toonbeelden van menslievendheid 
met een 70-cent postzegel. De drie 
zegels zijn ook elk in een boekje van 
tien te koop. Bovendien wederom in 
chequebooks. Daarnaast per drie in 
een speciale set.

Fietsen
Fietsen zijn nog steeds populair in 
Australië. Meer dan de helft van de 
gezinnen bezit tenminste één fiets. 
Dat is overigens lang niet zoveel als 
in Nederland, waar elke Nederlan-
der 1,3 fietsen bezit (bron: Metro).

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • In een op 13 oktober verschenen 
serie van vier postzegels wordt de 
ontwikkeling van de tweewieler 
geschetst. Vanaf de fiets met het 
hoge voorwiel van eind negentiende 
eeuw tot een eigentijds exemplaar 
uit 2015. Het levert twee postzegel-
boekjes op: een boekje met twintig 
zegels van 70c (Bassett uit 1888, 
en een Sutherland damesfiets uit 
1910), en een prestigeboekje met 
– naast de zegels – volop tekst en 
afbeeldingen. Prijs ervan is $ 14.95.

Rol van dieren in oorlogstijd
Ezels, honden, duiven, paarden en 
kamelen, talloze van deze dieren 
speelden een rol in oorlogen. Ze 
hielpen de troepen en waren onder 
meer belangrijk bij transport, logis-
tiek, communicatie en gezelschap. 
Op 27 oktober herdacht de post 
dat de Australische krijgsmacht al 
een eeuw van diensten van dieren 
gebruik maakte. Een serie van vijf 
70-centzegels onderstreept dit. De 
zegels zijn ook in een boekje van 
tien stuks verkrijgbaar. En in een 
chequebook van twintig natuurlijk.

BRUNEI
Asean
Een tiental landen in Zuidoost-Azië 
kent al sinds 1967 een samenwer-
kingsverband op geopolitiek en 
economisch gebied: Association 
of Southeast Asian Nations. Ook 
Brunei is daar lid van. Alle lidstaten 
gaven eerder dit jaar een gemeen-
schappelijke zegel uit met een 
afbeelding van het logo van de club. 
De zegel van Brunei is tevens ver-
krijgbaar in een boekje. Een boekje 
met slechts één zegel weliswaar, 
maar wel een boekje. De zegel in het 
boekje heeft een waarde van 60 sen.

Op de afbeelding op de zegel is heel 
wat te zien: twee duiven (vrede) op 
een bloemstuk (gevormd door de 
vlaggen van tien landen) en twee 
elkaar schuddende handen op een 
gouden rijstveld (welvaart). Wat een 
symboliek allemaal. (3)

CANADA
Boekje met verkeerde zegel!
In het juli/augustusnummer van 
Filatelie meldde ik twee op 3 juli in 
Canada verschenen boekjes met 
afbeeldingen van Unesco Werel-
derfgoed in Canada. Het ene boekje 
had zes zegels van $ 1.20 (voor post 
naar de Verenigde Staten) en het 
andere zes van $ 2,50 (post over-
zee). Elk boekje bevat twee maal 
drie verschillende zegels.
Bij het eerste boekje ging het mis. Er 
was afgesproken dat er een afbeel-
ding uit het Dinosaur Provincial Park 
in zou komen. Op de zegel stonden 
echter de Hoodoo rotsen uit het 
zestig mijl verder gelegen plaatsje 
East Coulee . Ook in Alberta, maar 
niet in het bedoelde park. (4)
De fout werd na uitgifte onmiddellijk 
ontdekt. Het was extra opvallend 
omdat juist deze zegel ook op de 
voorzijde van het boekje stond 
afgebeeld. De post haalde direct alle 
boekjes (en velletjes) bij de 6300 
postkantoren terug en beloofde 
een correctie. Alle teruggehaalde 
producten werden vernietigd. Zo’n 
160.000 boekjes (en 140.000 vel-
letjes) werden vernietigd, waarna op 
21 augustus een nieuwe boekje ver-
scheen. Het gebied op de foto staat 
bekend als de Valley of the Moon, 
gelegen in het Dinosaur Provincial 
Park natuurlijk. (5)
Natuurlijk verdwenen niet alle 
boekjes in de shredder. Op de dag 

1
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van uitgifte en kort erna zijn er on-
getwijfeld verkocht. Een deel ervan 
zal voor frankering gebruikt zijn 
(het gaat immers om permanente 
zegels) en ook filatelisten zullen er 
te pakken hebben gekregen. Over 
aantallen is niets bekend.

Een historische regeringsperiode
De twee grote landen Australië en 
Canada hebben beide Elizabeth 
II als staatshoofd. Beide grijpen 
nogal wat gelegenheden aan voor 
postzegeluitgiften (en vaak ook in 
boekjes), dus is het niet verwon-
derlijk dat het neerzetten van een 
nieuwe regeringsperioderecord 
(wat een woord!) in deze landen 
leidde tot het uitbrengen van een 
postzegelboekje. Dat van Canada 
bevat 10 postzegels met een portret 
van de vorstin in heden (kleur rood) 
en verleden (zwart-wit). De waarde 
wordt aangegeven met de bekende 
P (=85c). (6)

Spookverhalen
Na de serie van vorig jaar, vervolgde 
Canada Post op 14 september 
opnieuw met een vijftal postzegels 
die ons in aanraking brengen met 
enkele angstaanjagende plaatsen. 
Het bovennatuurlijke karakter van 
dit thema wordt versterkt door 
het gebruik van driedimensionale 
zilverfolie. Dansende geesten, een 
spook-ossenkar, een gekwelde ziel 
dolend in een bos, wat voorbeelden 
van huiveringwekkende figuren.
De vijf zegels, tarief P, zijn te koop in 
een boekje met twee van elk. (7)

Kinderzegels
De post heeft al jaren een fonds ten 
behoeve van hulpbehoevende jeugd. 
Het geld wordt vooral bijeenge-

 

bracht met de verkoop van toeslag-
zegels. Op 28 september verscheen 
een boekje met tien P-zegels (85c), 
waarbij per boekje $ 1.00 extra voor 
het fonds wordt betaald.
Op de zegel zien we een denkbeel-
dige tent waarin het ene kind voor-
leest aan het andere. Vrijheid om te 
leven in een rijke verbeeldingswe-
reld is voor kinderen belangrijk. (8)

FRANKRIJK
Marianne
Een nieuwe oplage van het boekje 
met twaalf rode Mariannes (brief-
tarief, 76c) is uitgegeven op 15 okto-
ber. Op de kaft wordt de gebruiker 
aangespoord het jaarboek 2015 van 
de Franse postzegels te kopen.

Marianne van de Vrijheid
Op 9 november wordt zeventig 
jaar bevrijding gevierd met de 
uitgifte van een boekje met veertien 
Marianne zegels: nadrukken van de 
zegels uit 1945 (Gandon) en 1944-
1947 (Dulac).

Burgemeesters
Ook in november nog een boekje in 
het kader van de club van burge-
meesters. Nadere informatie volgt.

GRIEKENLAND
Euromed
Een club van postadministraties 
rond de Middellandse Zee is ver-
enigd in de Euromed. Dit Euro-Me-
diterranean Partnership telt zestien 
landen. Op 9 juli gaf de Griekse post 
een zegel van € 3.00 uit in het kader 
van deze samenwerking. Deze wat 
ongebruikelijk dure waarde, gedrukt 
bij Enschedé, is ook per twee in een 
boekje verkrijgbaar. De oplage be-
draagt 6.000 genummerde boekjes.

Post maakt boekjes voor hotels e.d.
Weer wat nieuws. De Griekse post 
verkoopt boekjes met steeds tien 
zegels zonder waarde-aanduiding 
(vooral bestemd voor vakantiepost) 
aan hotels en toeristische bedrijven. 
Het zijn zegels uit 2013 en 2014. En 
wellicht binnenkort ook uit 2015.

GROENLAND
Kerstboekje
Het kerstboekje van Groenland 
verscheen op 19 oktober. De 
inhoud bestaat uit zesmaal 11.00 kr 
(ijsberen) en zes maal 12.50 kr 
(kinderen). 

GROOT-BRITTANNIË
Long to Reign Over Us
De op 9 september bereikte mijlpaal 
(zie Australië) laat vooral natuurlijk 
de Britse post niet onberoerd. Dit 
keer pakt men bescheiden uit met 
de uitgifte van een zes postzegels 
bevattend boekje met het bekende 
Machin-portret van de vorstin in 
een fraaie, zachte amethist kleur. 
De zegels duiden het eersteklas 
tarief aan (63p). Naast de jonge 
Elizabeth op de zegels prijkt links 
daarvan in dezelfde kleur een actu-
eel portret. (9)

MAN, EILAND
Pracht en praal
De regeringsperiodetitel van de 
Britse vorstin werd door de post van 
het Eiland Man aangegrepen voor 
de uitgifte van een prestigeboekje. 
Het verscheen op 9 september en 
geeft op acht postzegels beelden 
van belangrijke momenten uit haar 
koningschap: kroning, inhuldiging, 
zilveren jubileum, enz. Het gaat om 
vier maal twee waarden: 44, 77p, 
93p en £ 1.24. Alles bijeen £ 13.52, 

9

11

12
10

1. Het Albanese Europaboekje

2. De geboorte van een prinsesje

3. Minder kan niet: boekje met één zegel

4. Linksboven en midden onder de 
verkeerde zegel

5. Voorzijde van het boekje van 
21 augustus.

6. Uitgiftedatum was 9 september, de 
datum waarop zij koningin Victoria 
voorbijsnelde.

7. Het Canadese spookboekje

8. Afbeelding op de kaft is gelijk aan die 
van de zegel.

9. Inmiddels langer dan 63 jaar en 16 dagen.

10. Dit schilderij hangt in het Leopold 
Museum te Wenen.

11. Gezonde zomeroogst in een boekje

12. Boekje nummer 7 van Vietnam.

hetgeen ook de verkoopprijs van 
het boekje is. Het boekje bevat 
verder veel foto’s en tekst met 
betrekking tot de voorbije periode 
van ruim 63 jaar.

OOSTENRIJK
Sondermarkensets
Sinds april is er weer een vijftal 
Sondermarkensets opgedoken. 
U weet wel: mapjes met los daarin 
een viertal zegels.
18 april: Oostenrijkse Nationale 
Bibliotheek: literatuurmuseum, 
4x68c, 
24 april: Maria Schell, Hollywood-
filmster, 4x68c, 
26 juni: Spaanse rijschool, 4x80c, 
21 augustus: Basiliek van Rankweil 
en 28 augustus: Anton Faistauer 
‘Vrouw met donkere hoed’. (10)

VERENIGDE STATEN
Zomeroogst
Hoewel de herfst al aardig op weg 
is, moet ik toch nog een boekje van 
11 juli melden. Een echt zomerboek-
je nog wel. Het gaat om vier for ever 
(= 49c) zegels met afbeeldingen 
van zomerproducten: waterme-
loen, suikermaïs, zoete meloen en 
tomaten. 
Het boekje bevat twintig zegels en 
heeft momenteel dus een waarde 
van $ 9.80. (11)

Charlie Brown
Inmiddels zijn op 1 oktober ook de 
Amerikaanse kerstzegels versche-
nen. Daarvan zijn de Charlie Brown 
zegels in een boekje van twintig 
stuks verkrijgbaar. Ook nu weer 
met de aanduiding for ever. Een 
lage prijs overigens voor briefpost. 
De federale overheid is bijzonder 
streng bij voorstellen tot het 
verhogen van de tarieven. Dat gaat 
hier en in menig ander Europees 
land heel wat gemakkelijker. Terwijl 
de VS, net als hier, toch ook zit met 
stijgende kosten en een sterk ver-
minderd postvolume. Intussen lijdt 
de Postal Service een verlies van 
naar schatting 25 miljoen dollar per 
dag. De afbeeldingen op de zegels 
zijn gebaseerd op de animatie tv-
film uit 1995.

VIETNAM
Asean
Net als Brunei kwam ook Vietnam 
met de gemeenschappelijke Asean-
zegel in een boekje. Niet één, maar 
tien stuks. Elk met een waarde 
van 3000d. De uitgiftedatum was 
7 augustus. (12)



716 FILATELIE  NOVEMBER 2015

 

EUROPA

ANDORRA FRANS
29-8-’15. Wereldkampi-
oenschap BTT (terreinfiet-
sen) en trial in VallNord.
€ 1.20. Deelnemer.

3-10-’15. Flora en fauna.
€ 0.76, 0.95. Resp. Tijm 
(Thymus vulgaris), apollo-
vlinder (Parnassius apollo).

ANDORRA SPAANS
15-10-’15. Architectuur.
Blok € 2.84. Huis van 
granietsteen. 

ATHOS (Heilige Berg).
9-7-’15. Houtsnijwerk, II.
€ 0.40, 0.72, 0.80, 0.85, 
1.50. Resp. bloemen, vogel, 
vogel met twee koppen, 
paard, man. 

8-9-’15. Houtsnijwerk, III.
€ 0.30, 0.50, 0.72, 1.-, 1.62. 
Resp. vogel, druiventros, 
fazant met twee koppen 
en kroon, vogels en kruis, 
bloemen.

AZERBEIDZJAN
17-5-’15. ITU* 150 Jaar.
0.50 M. Wereldbol, 
beeldmerk.

16-7-’15. 120e geboorte-
dag Jamshid Nakhchi-
vanski (1895-1938).
0.50 M. Brigadegeneraal in 
Sovjetleger.
10-9-’15. Wereldbeker 
schaken in Baku.
Blok 1.- M. (ook ongetand). 
Beeldmerk, toren. 

22-9-’15. Architectuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland.
0.60, 0.60 M. (samenhan-
gend). Gebouwen in Baku, 
Moskou.

BELGIË
24-10-’15. Cultureel mid-
deleeuws erfgoed.
Velletje met tweemaal 3 
Europe. Miniatuurschilde-
rijen met kersttaferelen 
resp. uit Urbinobijbel, van 
Vlaamse miniaturist Jan De 
Tavernier. 

24-10-’15. Kerst.
Tweemaal 1 Europe. Kerst-
bal met wens in groen, rood. 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
10-9-’15. Ontdekking 
grotten van Lascaux 75 jaar 
geleden.
1.- KM. Rotstekening met 
herten en jagers. 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
28-8-’15. Frankeerzegels, 
noten en huisdieren.
0.10, 0.20, 0.90, 1.10, 1.70, 
2.70 KM. Resp. kastanje 
(Castanea sativa), hazel-
noot (Corylus avellana), 
walnoot (Fuglans regia), 
rund (Bos taurus taurus) 
en schapen en paarden, 
geit (Capra hircus) met 
paard en koeien en 
schapen, schaap (Ovies 
aries) met paard en koeien 
en schapen, paard (Equus 
caballus) met koeien en 
schapen en geiten. 
2-9-’15. Wereldkampioen-
schap vliegvissen in Jacje.
Velletje met 1.70, 2.70 KM. 
Resp. Salmo trutta morpha 
fario en visser, Thymallus 
thymallus. 

3-9-’15. Zangvogels.
Viermaal 0.90 KM. (samen-
hangend). Turdus merula, 
Luscinia megarhynchos, 
Carduelis carduelis, Alauda 
arvensis.
17-9-’15. Dayton Vredes-
akkoord 20 jaar geleden.
0.90 KM. Beeldmerk met 
duif.

23-9-’15. Europese natuur-
bescherming, moeras-
gebied van Gromizelj.
0.90, 1.70 KM. (samen-
hangend). Flora resp. gele 
plomp (Nuphar luteum), 
netel (Urtica kioviensis). 

CYPRUS TURKS
5-8-’15. Katten en honden.
0.60, 0.60, 0.70, 0.70 NTL. 
Resp. hond, kat, hond, kat. 

 
DENEMARKEN
27-6-’15. Wielrennen, 25e 
Ronde van Denemarken.
Velletje met vijfmaal 7.- kr. 
en vijfmaal 10.- kr. Verschil-
lende hoogtepunten uit 
wedstrijdhistorie.
17-10-’15. Kerst.
7.-, 7.-, 10.- kr. Kerstbiscuits 
resp. popje (man), popje 
(vrouw), hart. 

DUITSLAND
2-11-’15. Kerst, zingende 
kerkgemeenschap.
€ 0.62+0.30. Kerk, vallende 
ster, sterrenhemel, muziek 
‘Stille Nacht’. 

2-11-’15. Vriendschap.
€ 0.62. Kind en teddybeer 
met kerstversiering en 
hart.
2-11-’15. Schatten uit 
Duitse musea.
€ 1.45. Deel uit schilderij 
‘Geboorte van Christus met 
aanbidding door de herders’. 
Van Martin Schongauer 
(ca.1445/50-1491). 

ESTLAND
10-9-’15. Paddenstoel.
€ 0.55. Cortinarius 
rubellus. 

10-9-’15. Frankeerzegel, 
wapenschild.
€ 0.55. Paide met kasteel-
toren.

FAERÖER
28-9-’15. Kerst.
8.50, 17.- kr. Drie Wijzen uit 
het Oosten op kamelen, 
Jozef met Maria en Jezus 
op ezel.
28-9-’15. Sepac*, 
breikunst.
17.- kr. Verschillende 
breiwerken. 

28-9-’15. Religie in 
Vikingtijd.
Velletje met driemaal 
12.- kr. Doorlopend beeld 
van landkaart met verschil-
lende stenen met religieuze 
inscripties.
28-9-’15. boekhandel 
Jacobsen 150 jaar.
17.-, 26.- kr. Resp. exterieur 
winkel, winkelinterieur met 
boekomslagen en drukkerij. 

FINLAND
11-9-’15. Droombeelden.
Velletje met viermaal 
1 Kl. Zwemmend paard, 
vrouwenhoofd en hand, 
bloemen en vrouwenrug, 
vrouwenbenen met 
schoenen. 

11-9-’15. Wereldwijd 
bekende Finse rockbands.
Velletje met zesmaal 1 Kl. 
Hanoi Rocks, The Rasmus, 
HIM, Apocalyptica, Children 
Of Bodom, Nightwish.
11-9-’15. Klassieke Finse 
producten. 
Velletje met zesmaal 1 Kl. 
Solfer Moped van Richard 
Lindh, Kukkuluuru-ontwerp 
voor Marimekko van Sanna 
Annuka, bloklamp van Harri 
Koskinen, Paratiisi-bord 
met fruitdecoratie van 
Birger Kaipiainen, stoel 
Mademoiselle van Ilmari 
Tapiovaara, Ultima Thule-
glas van Tapio Wirkkala. 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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11-9-’15. 150e geboortedag 
Jean Sibelius (1865-1957).
Driemaal 1 Kl. (in boekje). 
Verschillende portretten 
van componist.
11-9-’15. Gelukkig leven in 
denkbeeldige stad.
Velletje met zesmaal 1 Kl. 
(fantasievormen). Giraf 
in huis, huis en paard, 
zeilboot en zwaan, huis 
en konijnen, vrouwen en 
planten, huis met vogels en 
planten. 

GROOT-BRITTANNIË
9-9-’15. Frankeerzegel, 
type Machin. 
1st. amethistpurper met 
iriserende opdruk ‘Long to 
reign over us’. 
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
Velletje met 1st, 1st, 1st, 
£ 1.52, 1.52. Portret konin-
gin met resp. stadsmedaille 
van William Wyon met 
portret koningin Victoria, 
foto van Dorothy Wilding 
met driekwart profiel 
koningin, frankeerzegel 
type Machin (zie hiervoor), 
badge van House of Wind-
sor met toren van kasteel 
met koninklijke standaard, 
persoonlijke vlag van 
koningin. 

20-10-’15. Star Wars.
Twaalfmaal 1st; velletje met 
zesmaal 1st. Resp. Darth 
Vader, Yoda, Obi-Wan Keno-
bi, Stormtrooper, Han Solo, 
Princess Leia, The Emperor, 
Luke Skywalker, Boba Fett, 
Rey, Finn, Kylo Ren; X-Wing 
Starfighter, AT-AT Walkers, 
The Fighters, The Fighters, 
X-Wing Starfighter, Millen-
nium Falcon. 

KOSOVO
2-8-’15. Diaspora.
€ 2.-. Hand met wereldbol. 

7-8-’15. Martelaren.
€ 1.-. Monument en 
portretten van Pren, Kolë, 
Memë en Mark Lleshi.

KROATIË
1-3-’14. Verbond van Dia-
betesverenigingen 60 jaar.
1.55 kn. Beeldmerk, 
koek poppetje. (Verplicht 
toeslagzegel 1 mrt.-31 dec.).
4-9-’15. Europees kam-
pioenschap basketbal in 
Zagreb.
5.- kn. Deel van bal.
7-9-’15. Kinderzegel, 
verkeersveiligheid.
3.10 kn. Kindertekening. 

LUXEMBURG
1-7-’15. Voorzitterschap 
Europese Unie.
E50g, L50g. Beeldmerk.

22-9-’15. Groenten van 
vroeger.
€ 0.20, 0.25, 0.35. Resp. 
pastinaak (Pastinaca 
sativa), selderij (Apium 
graveolens), rode biet 
(Beta vulgaris). 

22-9-’15. Troonsbestijging 
groothertog Henri 15 jaar 
geleden.
€ 0.70. Groothertog Henri 
(1955) en groothertogin 
Maria Teresa (1956).
22-9-’15. Natuurparken.
Driemaal L50g. Our: berg-
weiden, Öwersauer: rivier 
Boven-Sûre, Mëllerdall: 
waterval. 

22-9-’15. Nationaal Histo-
risch en Kunstmuseum.
€ 0.70, 0.95, 1.30. Resp. 
nieuwe aanbouw van Mu-
seum, met bloemmotieven 
gedecoreerde theedoos, 
sculptuur van zonnegod 
Helios. 
22-9-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
€ 0.70. Zegel-op-zegel 
Luxemburg 10 c. Yvert nr. 
1 (1852) portret koning 
Willem III. 

MALTA
14-8-’15. 200e geboorte-
dag Don Giovanni Bosco 
(1815-1888).
€ 2.-. Portret Italiaans 
priester. 

7-9-’15. Einde Beleg van 
Malta 450 jaar geleden. 
Blok € 4.35. Muurschilde-
ring in St. Johns-kathedraal 
in Valletta. ‘Allegorie van 
de overwinning van de 
Orde’ van Mattia Pretti 
(1613-1699). 

NOORWEGEN
3-10-’15. Vogels.
Tweemaal Innland, 
tweemaal A. Innland. Resp. 
Somateria spectabilis, 
Somateria mollissima, 
Motacilla alba, Oenanthe 
oenanthe. 

13-11-’15. Frankeerzegel.
60.- kr. Posthoorn.

OEKRAÏNE
28-8-’15. Bezienswaardig-
heden in de regio Ternopil.
2.40 Hr.; velletje met 2.40, 
2.40, 3.-, 6.- Hr. Resp. 
monument voor sopraan 
Solomiya Krushelnytska 
(1872-1952); Dniester-
rivier (Zalishchyky), Kerk 
van Christus (Ternopil), 
kerken (Berezhany), detail 
van beeld in Hemelvaart-
kerk (Buchach). 

15-9-’15. Frankeerzegel, 
flora.
A. Gele kornoelje (Cornus 
mas).
18-9-’15. Nationale Uni-
versiteit van Kiev-Mohyla 
Academie 400 jaar.
Blok 7.65 Hr. Gebouwen, 
studenten.

21-9-’15. Klooster Maria-
Hemelvaart Pochayiv Lavra 
775 jaar.
Blok 22.10 Hr. Klooster.

OOSTENRIJK
1-10-’15. Serie ‘Oostenrijk-
se ontwerpen’, onbemande 
helikopter.
€ 0.68. Schiebel ‘Cam-
copter® S-100’, ontwerp 
van Gerhard Heuffler 
(1944-2013). 

1-10-’15. Montan Universi-
teit in Leoben 175 jaar.
€ 0.80. Beeldmerk.
1-10-’15. Serie ‘Oude 
meesters’.
€ 1.60. ‘Suzanna in Bad’ van 
Tintoretto (1518-1594). 

1-10-’15. Moderne kunst. 
€ 0.80. Schilderij met geo-
metrische vormen Svenja 
Deiniger (1974).
1-10-’15. Semmeringbahn.
€ 1.60. Stoomlocomotieven 
met wagons op traject 
Gloggnitz-Mürzzuschlag. 

POLEN
26-8-’15. Wereldkampi-
oenschap zeilen Optimist 
klasse.
1.75 ZŁ . Zeilbootjes.
11-9-’15. Metaalonder-
zoeksinstituut Odlewnictwa 
(Krakau).
Velletje met 1.75, 1.75, 
2.35, 2.35 ZŁ. Verschil-
lende microstructuren van 
metalen. 

15-9-’15. Frankeerzegels, 
flora.
0.10, 5.- ZŁ. Resp. roos, 
waterlelie. 

 
23-9-’15. 100 jaar post-
bestelling in Warschau.
2.35 ZŁ. Kantoorinterieur, 
pet.
23-9-’15. Spreekwoorden.
Tweemaal 2.35 ZŁ. (samen-
hangend). Hondenkop en 
honden, vrouw en krokodil. 

PORTUGAL
1-9-’15. Fruit uit Portugal.
Velletje met € 0.45, 0.45, 
0.55, 0.55, 0.72, 0.80. 
Resp. kastanje, kers, peer, 
citrus, banaan, ananas. 

3-9-’15. 200e geboortedag 
Don Giovanni Bosco (1815-
1888). 
Blok € 2.50. Portret 
Italiaanse priester.
11-9-’15. 500e geboor-
tedag Teresa van Ávila 
(1515-1582).
€ 0.45; blok € 2.50. Resp. 
Heilige Teresa met engel en 
gelovigen, portret en tekst.
17-9-’15. Portugese zee.
€ 0.45. 0.62, 0.72, 0.80; 
blok € 2.-. Resp. toerisme: 
zeilboten met duiker en 
parasurfer, visserij: schip 
en net met vissen, trans-
port: schepen en kranen, 
energie: boorplatform en 
windmolens; wetenschap: 
minionderzeeër. 
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ROEMENIË
8-9-’15. Ontdek Roemenië, 
Moldavië.
3.30, 3.60, 6.-, 9.10 L. 
Wapenschild met resp. 
keramiek uit Cucuteni 
Museum, portret Stefanus 
III de Grote (1433-1504) en 
Neamt-fort, metropoliet 
Dosoftei (1624-1693) en St. 
Nicolaaskerk in Curtea de 
Argeş, paleis in Rugino-
asa met portret prins van 
Moldavië Alexandra Ioan 
Cuza (1820-1873). 

18-9-’15. Ontdek Roeme-
nië, Dobrudja.
2.-, 4.70, 7.60, 8.10 L. Land-
kaart met resp. Tropaeum 
Traiani in Adamclisi, 
Enisala-fort, grot van de 
heilige apostel Andreas, 
Donaudelta met pelikaan 
(Pelecanus crispus).

RUSLAND
2-9-’15. Einde tweede 
Wereldoorlog 20 jaar 
geleden.
17.- r. Luitenant-generaal 
Kuzma Derevyanko 
tekent document Japanse 
capitulatie. 

9-9-’15. Kremlin in Nizhny 
Novgorod 500 jaar.
Blok 35.- r. Burcht aan 
Wolga.
10-9-’15. Historie, militaire 
uitrusting Eerste Wereld-
oorlog.
Viermaal 21.- r. 7.62 
mm Mosin-geweer, 76.2 
mm artilleriegeschut, 
torpedobootjager ‘Novik’, 
vliegtuig type Sikorsky Ilya 
Muromets. 

15-9-’15. Verenigde Naties 
70 jaar.
25.- r. Beeldmerk, 
hoofdkwartier in New York, 
vlaggen.
18-9-’15. Wereldkampi-
oenschap voetbal 2018 in 
Rusland.
Blok (rond) 100.- r. Hand 
met wereldbeker Coupe 
Jules Rimet. 

21-9-’15. Federale Anti-
monopolie Dienst.
21.- r. Gebouw.
22-9-’15. Architectuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan.
19.-, 19.- r. (samenhan-
gend). Gebouwen in 
Moskou, Bakoe.
23-9-’15. Zeevloot.
19.-, 19.- r. (samenhan-
gend). Boorplatform 
‘Prirazlomnaya’, tanker 
‘Mikhail Ulyanov. 

SAN MARINO
23-10-’15. Designopleiding 
Universiteit van San Marino 
10 jaar.
€ 2.-, 2.30. Resp. beeld-
merk, studenten met 
getal 10. 

23-10-’15. Kerst.
€ 0.70, 0.80, 0.95. Resp. 
sneeuwpoppen met 
kerstmuts, duig met olijftak 
op nest in kerstboom, 
regenboog en kerstboom 
met huizen.
23-10-’15. Muziekinstituut 
40 jaar.
€ 3.30. Meisje met gitaar. 

23-10-’15. Technisch 
Wetenschapspark. Geza-
menlijke uitgifte met Italië.
€ 1.60, 2.50. Resp. Vlaggen 
en verschillende techni-
sche pictogrammen, ogen 
en bril met lichtbol.

SERVIË
2015. Frankeerzegel, prins 
Miloš Obrenović I (1780-
1860).
35 din. Portret vorst van 
Servië.
23-2-’15. Vluchtelingen-
hulp.
10 din. Handen, huis. 
(Verplicht toeslagzegel 23 
feb.-7 mrt.).
8-5-’15. Week van het 
Rode Kruis.
10 din. Verwoeste huizen, 
rood kruis. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 mei).
10-6-’15. Schilderijen.
23, 70 din. Resp. ‘Am-
sterdamse gracht’ Petar 
Dobrović (1890-1942), 
‘Klooster van Manasija’ 
van Dimitri Avramovic 
(1815-1888). 

26-8-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
23, 74 din. Resp. lamp, 
vrouw met fakkel en 
zaklantaarn.
24-9-’15. Servië winnaar 
wereldkampioenschap 
voetbal onder 20.
Blok 184 din. Team, we-
reldbeker, wapenschilden. 
Vlaggen op rand. 

SLOVENIË 
7-9-’15. Alpen. Geza-
menlijke uitgifte met 
Liechtenstein.
€ 1.29, 1.29 (samen-
hangend). Malbundal 
(Liechtenstein), Velika 
Planina-plateau (Slovenië).
25-9-’15. Knaagdieren.
€ 0.60, 0.64, 0.92; blok 
€ 0.97. Resp. hazelmuis 
(Muscardinus avellanari-
us), hazelmuis (Muscardi-
nus avellanarius), hamster 
(Cricetus cricetus); bever 
(Castor fiber). 

25-9-’15. Natuurpark 
Ljubljana.
Blok € 1.35. Moerasgebied 
met rivier Lubljanico.
25-9-’15. Traditioneel 
ontbijt.
€ 0.77. Brood met honing, 
appel, glas melk. 

SPANJE
2-10-’15. Prinses van 
Asturias-prijs.
€ 1.-. Portret prinses van 
Asturias doña Leonor de 
Borbón y Ortiz (2005), 
beeldmerk, theater Cam-
poamor (Oviedo).
9-10-’15. Spoorweg 
Tarragona-Martorell 150 
jaar.
€ 0.90. Stoomlocomotief. 

9-10-’15. ITU* 150 jaar.
€ 0.90. Telegraaf, mobile 
telefoon, beeldmerk.

14-10-’15. Artistiek 
erfgoed.
Blok € 3.71. Muur van 
Miró bij Congrespaleis in 
Madrid. 

23-10-’15. 500e geboor-
tedag Francisco Álvarez de 
Toledo (1515-1582).
€ 0.42. Portret onderko-
ning van Peru, landkaart.
23-10-’15. Verenigde 
Naties 70 jaar.
€ 0.42. Gekleurde linten.
27-10-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
€ 1.-. Silhouet van vrouw.
29-10-’15. Landelijke 
architectuur.
Driemaal € 0.90. Landhuis 
in de bergen met gevel-
steen, Catalaans landhuis, 
graansilo met korenaren. 

TURKIJE
7-8-’15. Dienstzegels, 
musea in Istanbul. 
0.30, 0.30, 1.40, 1.50, 
10.- NTL. Resp. Museum 
voor Turkse en Islamitische 
kunst, Aya Sofia-museum, 
Rumeli Hisari-Museum, 
Museum Galata Mevle-
vihanesi, Archeologisch 
Museum.
17-8-’15. Regionale 
gerechten uit Egeïsche 
Zeeregio.
Velletje met 0.60, 0.60, 
2.80, 2.80 NTL. Resp. 
Börülce, Şevket-i bostan, 
Sinkonta, Çökertme 
Kebabi. 

2-9-’15. Oude ambachten.
1.40, 1.40, 2.80, 2.80 NTL. 
Resp. smid, zadelmaker, 
schoenmaker, straat-
verkoper van gekleurde 
suikerpasta (macuncu).

WIT-RUSLAND
26-8-’15. Lieveheers-
beestjes.
A, N, M. H. Resp. Coccinella 
septempunctata, Psyl-
lobora vigintiduopunctata, 
Propylea quatuordecim-
punctata, Calvia quattuor-
decimguttata. Ook velletje 
met de zegels. 

14-9-’15. Theater.
M. Yanka Kupala Nationaal 
Academisch Theater.

IJSLAND
5-11-’15. Vulkaanuitbar-
sting Holuhraun 2014.
50g Til Evrópu. Lavastroom.
5-11-’15. IJslandse Avant-
Garde.
B50g Innanlands, 50g Til 
Evrópu, 250g Innanlands, 
1500g Innanlands. Figura-
tieve en abstracte schilderij-
en van resp. Ingibjörg Stein 
Bjarnason (1901-1977), 
Finnur Jónsson (1892-
1989), Baldvin Björnsson 
(1879-1945), Jóhannes 
Kjarval (1885-1972). 

5-11-’15. Kerst.
B50g Innanlands, 50g 
Innanlands, 50g Til Evrópu. 
Resp. handen met kopjes 
en koekjes, ijsvlakte met 
mensen, kat en computer.

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
5-8-’15. Frankeerzegels.
4.-, 10.- Dh. Fort Bordj el 
Kiffan in resp. bruin, blauw.
21-9-’15. Kunst en cultuur.
Viermaal 25.- Dh. Schilder 
M’hamed Issiakhem (1928-
1965), schrijver Mouloud 
Feraoun (1913-1962), schrij-
ver Abdelhamid Ben ha douga 
(1925-1996), schilder Ismaïl 
Samsom (1934-1988). 
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ANGOLA
16-5-’14. Volkstelling.
100, 100, 150 Kz. Beeld-
merk.
30-8-’14. Traditionele 
muziekinstrumenten.
100, 100, 100, 100, 150 Kz. 
Resp. olunkungulu, 
quissange, luxiba, kaliala, 
kaliala. 

ANGUILLA
29-5-’15. Winnaars zeilwed-
strijden rond het eiland.
50, 60, 80 c., $ 1.35, 3.-, 
10.-; velletje met 15, 40, 65, 
75 c., $ 4.-. Resp. Real Deal, 
Superstar, Nathalie, UFO, 
De Tree, De Chan; Sonic, 
Satellite, Viagra, Saga Boy, 
Wasp. 

ARGENTINIË
21-8-’15. 150 jaar ITU*.
$ 10. Satelliet Arsat-1. 

31-8-’15. Verenigde Naties 
70 jaar.
$ 10. Jubileumbeeldmerk.

ARUBA
28-8-’15. Struisvogels.
Tienmaal 225 c. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Struthio camelus. 

23-9-’15. Stranden.
275, 300, 325, 350 c. 
(samenhangend). Verschil-
lende Arubaanse stranden. 

ASCENSION
22-10-’15. 200 jaar Brits.
35, 50, 55 p., £ 1.60. Land-
kaart met vlag en resp. 
koning Georg III (1738-
1820), vlag, wapenschild 
met schildpadden, koningin 
Elizabeth II (1926). 

AUSTRALIË
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
70, 70, 70 c., $ 2.75, 2.75. 
Verschillende portretten 
van Britse vorstin. Ook 
velletje met de zegels.
22-9-’15. Zonnestelsel.
Tweemaal 35 c. zes-
maal 70 c. Resp. Mars, 
Mercurius, Venus, Jupiter, 
Aarde, Uranus, Saturnus, 
Neptunus. Ook velletje met 
de zegels. 

5-10-’15. Australisch 
eerbetoon.
Driemaal 70 c. Moeder 
Theresa (1910-1997), stich-
teres Missionarissen van 
Naastenliefde met baby, 
redder Hongaarse Joden 
Raoul Wallenberg (1912-
1947) met document en 
davidster, Nelson Mandela 
(1918-2013) bij vrijlating 
uit gevangenschap.
13-10-’15. Fietsen.
70, 70 c., $ 1.85, 2.75. Resp. 
Penny-farthing (1888), 
veiligheidsfiets voor 
dames (1910), herenfiets 
met verend frame (1930), 
racefiets (2015).

27-10-’15. Dieren in de 
oorlog.
Vijfmaal 70 c. Klaprozen 
en militair met ezel, hond, 
paarden, duif, kameel. 

BAHREIN
16-12-’14. Nationale Dag.
200, 300, 400 fils. Resp. 
vlag, handen en landkaart, 
duiven met landkaart. 

26-2-’15. Nationaal 
Initiatief Agrarische 
Ontwikkeling. 
500, 500 fils. Historische 
foto’s van start campagne 
50 jaar geleden.
26-2-’15. Bahrein Garden 
Club 50 jaar.
Vijfmaal 200, driemaal 
300, zesmaal 400, 500 fils. 
Verschillende afbeeldingen 
uit heden en verleden van 
club.
 
BOTSWANA
22-7-’15. Afrikaanse buffel 
(Syncerus caffer).
4.-, 5.90, 7.80, 10.- P. Resp. 
volwassen buffel, twee 
jonge buffels, buffels en 
leeuwin (Panthera leo), koe 
en kalf. Ook velletje met de 
zegels. 

BRUNEÏ
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
60 sen. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven. 

BURKINA FASO
10-8-’14. Saint Camilus.
200, 690 F. Patroonheilige 
van de zieken met zieke 
man, hart en kruis.
10-8-’14. Postbezorging.
690 F. Brievenbesteller 
met fiets. 

10-8-’14. Saye Zerbo 
(1932-2013).
200, 690 F. Resp. staat-
sieportret oud-president 
met vlag, wapenschild met 
paarden.

CANADA
9-9-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
P. Portret en staatsiefoto 
Britse vorstin.
14-9-’15. Spookachtig 
Canada, II.
Vijfmaal P. Geest van 
Gastown (Vancouver): 
spook met gaslantaarn, 
Red River Trail (Mani-
toba): ossenwagen en 
vogels, Grey lady of the 
Citadel (Halifax, Nova 
Scotia): met kanon en vlag, 
Marie-Josephte Corriveau 
(Lévis, Quebec): vrouw en 
boomstronken, Caribou 
Hotel (Carcross, Yukon): 
spookgezicht en hotel. Ook 
velletje met de zegels. 

28-9-’15. Welzijnsorgani-
satie Postdienst.
P+10 c. Kinderen in tent.

CHINA   
VOLKS REPUBLIEK
23-6-’15. Vredesduif.
1.20 y. Duif met olijftak.
23-6-’15. Wenszegel.
1.20 y. Hart, pakje met 
linten.
23-6-’15. Disney.
1.20 y. Hoofd van Mickey 
Mouse.
10-7-’15. Chinese droom, 
geluk voor de mensen.
0.80, driemaal 1.20 y. Resp. 
huizen met marktkraam en 
werkende mensen, zieken-
huis en autobus met dokter 
en tandarts met patiënten, 
gebouw en kinderen en 
man met vrouw in rolstoel, 
dansgroep en sportende 
mensen met vrouw en 
kinderwagen en reuzenrad. 
Ook velletje met de zegels. 

18-7-’15. Qingyuan-bergen.
0.80, 1.20, 1.20 y. Resp. 
Hemelse Meer, geschre-
ven inscripties in rots, 
standbeeld van filosoof en 
dichter Laozi. 
24-7-’15. Bao Zheng (999-
1062).
1.20, 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. Verschillende 
afbeeldingen van gouver-
nementsambtenaar en 
strijder voor waardigheid 
en gerechtigheid.
4-8-’15. Toewijzing Olym-
pische Spelen 2022.
1.20 y. Beeldmerk, Chinese 
Muur.
24-8-’15. 50 jaar auto-
nome regio Tibet.
Driemaal 1.20 y. (samen-
hangend). Landschap met 
kraanvogels en personen, 
gebouwen met burgers en 
militairen en buffel, huis 
met gezin en muziekin-
strument.
24-8-’15. Overwinning op 
Japan 70 jaar geleden.
Tweemaal 0.80, elfmaal 
1.20 y.; blok 6.- y. Verschil-
lende gevechtsscènes met 
gebouwen en stand-
beelden; standbeeld van 
strijdende militair met 
zwaard. 

10-9-’15. Internatio-
nale tuintentoonstelling in 
Wuhan.
1.20, 1.50 y. Resp. Gebouw 
met bomen en vogels met 
beeldmerk, paviljoen met 
bladeren en brug met 
beeldmerk.
10-9-’15. Verenigde Naties 
70 jaar.
1.20, 1.50 y. Beeldmerk met 
resp. papieren vogel, hoofd-
kwartier in New York.
15-9-’15. Universiteit van 
Tianjin 120 jaar.
1.20 y. Gebouw. 
17-9-’15. Uitvinding syn-
thetische runderinsuline 
50 jaar geleden. 
1.20 y. Insulinemolecules, 
microscoop, laboratorium-
flesjes.
1-10-’15. Autonome regio 
Xinjiang Uygur 60 jaar.
1.20, 1.20, 1.20 y. Wind-
molens met vliegtuig en 
brug en bergen en stadion, 
landschap met druiventros 
en vliegtuig en duiven en 
rijstaren, dansgroep. 

CURAÇAO
15-7-’15. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
Velletje met 250, 350, 450, 
550 c. Papaver met resp. 
soldaten, helm en gas-
masker, tank en zeppelin, 
begraafplaats en medaille. 

 



720 FILATELIE  NOVEMBER 2015

EL SALVADOR
23-5-’15. Zaligverklaring 
Óscar Arnulfo Romero 
(1917-1980).
$ 0.05, 0.10, 0.20, 1.- Resp. 
Tweemaal portret aartsbis-
schop, graftombe, Romero 
met kinderen. 

7-6-’15. 100 jaar republiek.
$ 5.-, 10.-. Beeldmerk.

FILIPPIJNEN
28-7-’15. Schilderijen 
van oud-presidente Cory 
Aquino (1933-2009), II. 
Viermaal 30.- P. (samen-
hangend); blok 120.- P. 
Viermaal bloemencomposi-
ties; vaas met bloemen.
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
13.- P. Beeldmerk met vlag-
gen, duiven.
24-8-’15. Teresita ‘Mama 
Sita’ Reyes (1917), III.
Driemaal 10.- P. (samen-
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van keuken-
prinses.
4-9-’15. Immigratiebureau 
75 jaar.
30.- P. Gebouw, standbeeld 
van stamhoofd Lapu-Iapu, 
landkaart. 

4-9-’15. 125e geboortedag 
Elpidio Quirino (1890-1956).
15.- P. Portret oud-
president.
8-9-’15. 100e geboortedag 
Nestor V.M. Gonzales 
(1915-1999).
10.- P. Portret schrijver, 
handschrift.
10-9-’15. Nieuwsblad 
Bandera 25 jaar.
15.- P. Luchtballon. 

GUATEMALA
2015. Textiel.
25.-, 50.-, 100.- Q. Verschil-
lende patronen.
2015. Hoofdpostkantoren. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Paraguay.
4.-, 4.- Q. (samenhangend). 
Vlaggen met resp. kantoor 
in Guatemala, kantoor in 
Paraguay. 

HONDURAS
20-1-’15. Fort San Fer-
nando de Omoa.
5.-, 10.-, 25.-, 50.- L. Resp. 
wapenschild, koning 
Fernando VI (1713-1759), 
fort, schip en fort.
9-2-’15. 80 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Japan.
2.-, 2.-, 5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 
15.-, 15.- L. Vlaggen en 
beeldmerk met land-
kaarten en resp. Japanse 
vrijwilligster met kind, 
schoolgebouw en kinderen, 
landschap, Japanse en 
Hondurese gerechten, 
Vriendschapsbrug, Maya-
piramide in archeologisch 
park El Puente, judoka’s, 
beeldmerk met gestileerde 
landkaarten.
29-5-’15. Betrekkingen 
met Peru, bekende 
Peruanen.
5.-, 5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 15.-, 
25.-, 35.- L. Resp. journalist 
Enrique Zileri (1931-2014), 
dichter César Vallejo (1892-
1938), zangeres en tekst-
schrijfster Chabuca Granda 
met gitaar, Incastad Machu 
Picchu, advocaat en 
schrijver Andrès Townsend 
(1915-1994), 

Incaleider Túpac Amaru 
(ca.1532-1572), oud-presi-
dent José Luis Bustamente 
y Rivero (1894-1989), mari-
neofficier en nationale held 
Miguel Grau (1834-1879).

HONGKONG
2-9-’15. Overwinning op 
Japan 70 jaar geleden.
Blok $ 10.-. Gebouwen, 
strijders. 

30-9-’15. Hooggerechts-
hof.
Blok $ 10. Rechtszaal, 
gebouw.

INDIA
24-8-’15. Samrat Ashoka.
5.- R. Keizer uit Maurya-
dynastie, pilaar met leeuw. 
2-9-’15. Vrouweneman-
cipatie.
Velletje met viermaal 5.- R. 
Vrouwen met olifant, vrouw 
op fiets, vrouwen met com-
puter, vrouw als: militair, 
verpleegster, kinderver-
zorgster, onderwijzeres. 

10-9-’15. Tiende Wereld 
Hindi Conferentie.
5.- R. Beeldmerk met pauw 
en landkaart.
15-9-’15. Oorlog met 
Pakistan 50 jaar geleden.
Driemaal 5.- R. Oorlogs-
schip, straaljagers, 
militairen met geweren.

INDONESIË
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
7.000 Rp. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven.
14-8-’15. Wereldpostzegel-
tentoonstelling Singapore 
2015.
Blok 5.000 Rp. Masker, 
tentoonstellingsgebouw. 

17-8-’15. Regeringsleiders. 
5.000, 5.000 Rp.; twee-
maal blok elk 8.000 Rp. 
President Ir. H. Joko 
Widodo (1961), vicepre-
sident H.M. Jusuf Kalla 
(1942); Widodo, Kalla.
29-8-’15. Huis van Afge-
vaardigden 70 jaar.
3.000, 3.000 Rp. (samen-
hangend). Staatswapen 
met resp. gebouw en 
mensen met vlag, gebouw 
en landkaart.

IRAN
24-2-’15. Moskeeën. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Turkije.
Velletje met 5.000, 
5.000 Rls. Groene moskee 
(Bursa), Kabood moskee 
(Tabriz).
30-6-’15. WWF*, dwerg-
gans.
Velletje met 5.000, 6.000, 
7.000, 8.000 Rls. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Anser erythropus.
17-8-’15. Perzisch 
Nieuwjaar.
9.000 Rls. Schilderij van 
Hosein Sheikh met mensen 
aan maaltijd. 

JAPAN
31-7-’15. Bloemen.
Vijfmaal 52 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. Roos, chry-
sant, gerbera, ranonkel, 
fresia, dahlia en cosmea, 
lelie en gipskruid viooltjes, 
orchidee, kerstcactus. .
7-8-’15. Kastelen, V.
Vijfmaal 82 yen. Edo, 
Maruoka, Hiroshima, Kochi, 
Uwajima. 

21-8-’15. Bloemen uit 
Shinshu (Nagano).
Viermaal 82 yen. Honds-
tandlelie, moerasaronskelk, 
daglelie, cosmea.
21-8-’15. Festival Owara 
Kaze-no-Bon (Toyama).
Vijfmaal 82 yen. Verschil-
lende afbeeldingen van 
dansers en zangers. 
28-8-’15. Bloemen uit 
Echigo.
Viermaal 82 yen. Camellia, 
daglelie, iris, shortia.
28-8-’15. Bloemen en 
bomen uit Hokkaido. 
Viermaal 82 yen. Lelietje-
van-dalen, sering, daglelie, 
lijsterbes.
28-8-’15. 70e Nationale 
Sportmanifestatie.
Tienmaal 82 yen. Kano-
varen, zeilen, basketbal, 
hockey, wielrennen, 
volleybal, Japanse vecht-
sport naginata, voetbal, 
schermen, gymnastiek. 

28-8-’15. Bloemen uit 
Hokkaido.
Viermaal 82 Yen. Elegantier, 
lavendel, primula, lelietje-
van-dalen.
31-8-’15. Groenten en 
fruit, IV.
Vijfmaal 52 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. citroen, okra, 
olijf, pruim, mosterdspina-
zie, lotuswortel, selderij, 
mispel, sojaboon, vijg.

JORDANIË
9-7-’14. Organisatie Euro-
med-Postal. Gezamenlijke 
uitgifte van 17 landen.
80 Pt. Landkaart. 

2015. 25-jarige jubilea.
Viermaal 40 Pt. Arabische 
Advocaten Unie: weeg-
schaal, Amman Kamer van 
Koophandel: beeldmerk, 
Organisatie van Dove 
Vrouwen: handgebaar en 
beeldmerk, Economische 
en Sociale Stichting voor 
Militaire Veteranen en 
Gepensioneerden. 

KAZACHSTAN
25-8-’15. Grondwet 20 
jaar.
A. Beeldmerk met boek.
8-9-’15. Nomadische 
stammenfederatie Kazakh 
khanate.
550 t. Strijders op paarden 
met vlag. 

KIRGIZIË
2-7-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
Blok 250.- s. Zegel-op-zegel 
‘Penny Black’ Groot-Brit-
tannië Yvert nr. 1 (1840).
2-7-’15. Eerste ruimtewan-
deling 50 jaar geleden.
Velletje met 50, 150 s. 
(ronde zegels). Resp. Rus-
sische kosmonaut Alexey 
Leonov (1934), Ameri-
kaanse astronaut Edward 
White (1930-1967). 

18-7-’15. Hedendaagse 
kunst.
Velletje met 15, 18, 20, 
30, 35, 40, 52, 59 s. (ook 
ongetand). Schilderijen van 
resp. G. Aitiev, D. Nurgaziev, 
U. Ahunov, Erbol Dogdurbek 
met klaprozen, D. Umetov 
met dierfiguren, S. Chuikov, 
S. Chokmorov, S. Terebekov 
met kustlandschap. 
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1-8-’15. Immaterieel 
erfgoed, episch gedicht 
Manas.
20, 35, 74 s. (samenhan-
gend, ook ongetand). Resp. 
tweemaal strijders op 
paarden, gevechtsscène. 
Alle zegels met beeldmerk 
Unesco*.
22-8-’15. 1000e geboorte-
dag dichter A. Balasagyn.
52 s. (ook ongetand) Uni-
versiteitsgebouw in Bisjkek 
met standbeeld dichter. 
2-9-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht en Jaar 
van de Aarde .
50, 75 s. (ook samenhan-
gend). Resp. katoen en 
bergen, lichtflitsen. 

2-9-’15. 750e geboortedag 
Dante Alighieri (1265-
1321).
50 s. Italiaanse dichter 
met brug.
2-9-’15. 175e geboortedag 
Pjotr Ilyich Tschaikovsky 
(1840-1893).
100 s. Russische compo-
nist en dirigent.

KIRIBATI
27-5-’15. Vlinders van 
Kiribati.
Velletje met $ 2.-, 3.-. 
Danaus plexippus, 
 Hypolimnas bolina. 

17-6-’15. Postzegelten-
toonstelling Singapore 
2015, vogels. Zegels uit 
2008.
40 c. op 90 c., 60 c. op 
$ 5.-, $ 1.-, 2.- Resp. 
Phalaropus fulicarius, 
Pterodroma hypoleuca, 
Puffinus creatopus, Larus 
delawarensis. 

KOREA NOORD
27-6-’15. Madusan, slag-
veld van de revolutie.
Velletje met tweemaal 
30 w. Leuzen op bomen. 

15-8-’15. Bevrijding 70 jaar 
geleden.
30 w. (gezamenlijke 
uitgifte met Rusland); blok 
50 w.; twee velletjes met 
elk tweemaal 50 w. Resp. 
Triomfboog in Pyongyang 
en inwoners met spandoek; 
Kim Il-sung (1912-1994) bij 
oprichting van anti Japans 
guerrillaleger; leider met 
militairen tijdens overwin-
ningsmars, guerrillaheldin 
Kim Jong-suk (1917-1949) 
beschermt leider, Kim op 
berg, leider en burgers na 
overwinningsspeech.
25-8-’15. Begin leider-
schap Kim Jong-il (1942-
2011) 55 jaar geleden. 
50 w.; velletje met twee-
maal 50 w. Resp. portret; 
Kim Jong-il, soldaten en 
Kim Jong-il.
1-9-’15. Historie van de 
Gouden Zee.
30, 50 w. Resp. schepen en 
vissen, leider Kim Jong-Un 
(1983) bij visverwerkingin-
stallatie. 

10-10-’15. Stichting 
Arbeiders Partij 70 jaar 
geleden.
30 w.; blok 50 w.; velletje 
met viermaal 50 w. Resp. 
beeldhouwwerk van 
mensen met gereedschap, 
Kim Il-sung en partijvlag; 
viermaal schilderij met 
afbeelding van leider.
19-10-’15. Bankbiljetten.
10,10, 10, 30, 30, 30, 50, 
50, 50 w. Biljetten van resp. 
5, 10, 50, 100, 200, 500, 
1.000, 2.000, 5.000 w. 
29-10-’15. Cultureel 
erfgoed.
30, 50 w. Resp. smederij, 
weven met hennep.

KOREA ZUID
4-8-’15. Bevrijding 70 jaar 
geleden.
Velletje met tweemaal 
Brief Binnenland 25g. (sa-
menhangend). Beeldmerk, 
portret onafhankelijkheids-
activist en oud-president 
Kim Koo (1876-1949).
 26-8-’15. Vooraanstaande 
zakenmensen. 
Tweemaal Brief Binnenland 
25g. Oprichter van Hyundai 
Chung Ju-yung (1915-
2001), oprichter van 
Samsung Lee Byung-chull 
(1910-1987).
16-9-’15. Zesde Militaire 
Wereldspelen in Mungyeong.
Viermaal Brief Binnenland 
25g. Mascottes, hindernis-
baan, parachutespringen, 
geweerschieten.

MACAU
3-9-’15. Chinese overwin-
ning op Japan 70 jaar 
geleden.
2.-, 5.50 ptcs. Resp. sol-
daat met wapen en brug, 
monument. 

MALEISIË
27-8-’15. Moskeeën.
70, 80 sen, RM 1.- Resp. 
Zahir (Alar Setar-Kedah), 
Bandarava (Kota Kinabalu 
City), Negara (Kuala 
Lumpur). 

15-9-’15. Nationale Dag.
60, 60, 70, 70 sen; blok 
RM 3.-. Resp. muzikanten 
en dansers, hart met land-
kaart, ontspanning voor 
kinderen en volwassenen 
met verschillende spellen, 
kinderen en vlag; kinderen 
met hart en vlag.

MEXICO
2-9-’15. Universiteit van 
Amerika, Puebla 75 jaar.
$ 13.50. Gebouw in Cholula, 
vlaggen.

3-9-’15. Universiteit van 
Colima 75 jaar.
$ 7.-. Gebouw, wapenschild 
met adelaar, 
10-9-’15. Internationaal 
ballonnenfestival in Léon.
$ 11.50. Ballonnen. 

MICRONESIË
13-7-’15. Vogels van 
Micronesië.
Velletje met zesmaal 
$ 1.-; blok $ 3.50. Resp. 
Gygis alba, Gallus gallus, 
Phalacrocorax melanoleu-
cos, Porphyrio porphyrioa, 
Lonchura atricapilla, 
Zosterops borbonicus; 
Erythrura trichroa.
2015. Frankeerzegels, 
zeeleven.
1, 2, 4, 5, 10 c. Resp. 
doktersvis (Acanthurus 
achilles), vingerspons 
(Callyspongia ramosa), 
gevlekte adelaarsrog (Ae-
tobatus narinari), groene 
zeeschildpad) Chelonia my-
das, Australische zeewesp 
(Chironex fleckeri). 

NEVIS
14-6-’14. Ministerie van 
Financiën 30 jaar.
30 c., $ 2.-, 5.-. Beeldmerk 
op verschillende achter-
grondkleuren. 

NIEUW-ZEELAND
7-10-’15. Koningin 
Elizabeth II (1926) langst 
regerende vorstin.
80, 80 c., $ 1.40, 2.-, 2.20, 
2.50, 3.-. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. Ook velletje met 
de zegels. 

23-10-’15. Postzegelten-
toonstelling Capital in 
Wellington.
Velletje met 80 c., $ 2.-, 
2.50. Resp. landing bij 
Anzac Cove, militair met 
ezel, hospitaalschip ‘The 
Maheno’. Landing Zegels 
eerder uitgegeven op 23-7-
’14, Eerste Wereldoorlog. 

NIUE
7-10-’15. Militairen van 
Niue in Eerste Wereld-
oorlog.
Velletje met 20, 30c., 
$ 1.-,1.20, 1.40, 1.70, 2.-, 
4.-. Resp. dorpgezicht van 
Alofi, militairen tijdens 
training, militairen gaan 
aan boord van schip naar 
Egypte, bataljonsbadge en 
landkaart, loopgraven in 
Armentières (Frankrijk), 
hospitaal in Hornchurch 
(Groot-Brittannië), militai-
ren met verpleegsters In 
Auckland (Nieuw-Zeeland), 
monument voor gesneu-
velden in Alohi. Ook velletje 
met de zegels. 

NORFOLKEILAND
13-7-’15. Festival ‘Kerst 
in Juli’.
25, 35, 45 c., $ 1.40, 1.95. 
Optredende artiesten 
resp. zanger John Rowles, 
zangeres Suzanne Prentice, 
zanger Normie Rowe, 
journalist en presentator 
Glenn A. Baker, schrijfster 
Colleen McCullough. 

OEZBEKISTAN
21-8-’15. Wereldkampi-
oenschappen turnen (Glas-
gow), atletiek (Peking).
1.200, 1.500 (s). Resp. 
turnster, hoogspringster.
21-8-’15. Flora.
1.300, 1.500 (S); blok 
3.200 (S). Resp. Amygda-
tus, Dipsacus laciniatus; 
Thermopsis alterniflora. 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
9-3-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Singapore 2015.
3.75 K.; blok 20.-, 20.- K. 
Resp. silhouet van paradijs-
vogel; silhouet paradijsvo-
gel, beeldmerk Singapore 
met leeuwenkop en vis. 

PARAGUAY
12-8-’15. 200e geboorte-
dag Don Giovanni Bosco 
(1815-1888). 
2.000 Gs. Italiaanse 
priester en kinderen.
13-8-’15. Hoofdpostkanto-
ren. Gezamenlijke uitgifte 
met Guatemala.
5.000, 10.000 Gs. 4.-, 4.- Q. 
Vlaggen met resp. kantoor 
in Guatemala, kantoor in 
Paraguay. 
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SAMOA
2-9-’15. Aziatische Jeugd-
spelen in Apia.
Velletje met negenmaal 
$ 2.-. Zwemmen, tennis, at-
letiek, bowlen, gewichthef-
fen, boksen, boogschieten, 
rugby sevens, squash. 

4-9-’15. 40 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
China.
Velletje met $ 2.50, 3.70, 
4.70, 5.40. Vlaggen met 
resp. natuurzwembad Sua 
Trench, gouvernements-
gebouw, premier Tuilaepa 
Lupesolial en president Xi 
Jinping, koning Tupou VI en 
erewacht.

SINGAPORE
18-9-’15. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Thailand. Gezamenlijke 
uitgifte met Thailand.
Velletje met 1st, $ 2.-. Na-
gerechten resp. kokosrijst 
met mango, ijssandwich. 

SRI LANKA
12-6-’15. Internationale 
Dag tegen Kinderarbeid.
10.- R. Kind met tekst ‘Nee 
tegen kinderarbeid, ja voor 
goed onderwijs’. 
3-9-’15. Edelstenen.
10.-, 25, 35.-, 50.- R. Resp. 
ster saffier, blauwe saffier, 
kattenoog, padparadscha 
saffier. Ook velletje met de 
zegels. 

ST. MAARTEN
16-9-’15. Vlinders.
25, 50, 75, 100, 150, 250, 
350, 400, 500, 600 c. Resp. 
Hypolimnas misippus, 
Pseudotergumia fidia, 
Euphydryas chalcedona, 
Feniseca tarquinius, Papilio 
demodocus, Brephidium 
exilis, Papilio krishna, 
Papilio arcturus, Satyrium 
titus, Thessalia theona. 

SURINAME
16-9-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
Velletje met SR$ 13.-, 15.-; 
velletje met SR$ 15.-, 17.-. 
Resp. hand, gezicht achter 
tralies; hoofd en tekst, kind 
en affiche. 

TANZANIA
26-4-’13. Toerisme 
Zanzibar.
600, zevenmaal 700, 800, 
900 Sh.; blok 1.600 Sh. 
Resp. Kizimkazi-moskee, 
traditioneel bordspel bao, 
grafruïnes bij Mkumbuu, 
stenen pilaren bij Mruhubi-
paleis, rode franjeaap 
(Colobus badius), bao-spel 
en kistjes, paleismuseum 
kokoskrab (Birgus latro), 
traditionele ligbedden, 
reuzenschildpad (Alda-
brachelys gigantea); blok 
1.600 Sh. paviljoen op 
Forodhali Square. 

6-11-’13. Ceremoniële 
klederdracht.
600, zevenmaal 700 Sh., 
800, 900 Sh.; blok 
1.600 Sh. Resp. Kuria-
vrouw uit Mara, vrouw uit 
Nyaturu, vrouw uit Mbunga, 
vrouw uit Makonde, 
Sukuma-danser, Haya 
Umwinyereko-danser met 
speer en schild, meisjes uit 
Ngindo, weduwe uit Kwele, 
paar uit Nyagatwa, jongen 
uit Zaramo; Kilua-danser 
uit Manyema.
12-1-’14. Revolutie 50 jaar 
geleden.
500, 700, 700, 700, 800, 
1.000, 1.000 Sh.; velletje 
met zesmaal 600 Sh.. Resp. 
Ali M. Shein (7e president), 
oud-president Abeid Ka-
rume toont huizenproject 
aan Keniaanse president 
Kenyatta, Seif S. Hamad 
(1e vicepresident), Seif Idd 
(2e vicepresident), Abeid 
Karume met revolutionaire 
commandanten, gebouw 
Huis van Afgevaardigden, 
ziekenhuis Mnazi Mmoja; 
Aboud J. Mwinyi (2e pre-
sident), Ali H. Mwinyi (3e 
president), Idrisa A. Wakil 
(4e president), Salmin 
A. Juma (5e president), 
Amani A. Karume (6e 
president), Ali M. Shein (7e 
president). 
20-9-’14. Nationaal 
erfgoed.
600, 1.400, 1.800, 
1.800 Sh.; velletje met 
zesmaal 1.600 Sh. Resp. 
Mbozi meteoriet, ruïnes 
paleis Song Mnara, fort in 
Zanzibar, mensachtigen 
en voetstappen in Laetoli; 
historisch gebouw in Baga-
moyo, graftombe bij ruïnes 
van Kaole, ruïnes paleis 
Song Mnara, zandstenen 
pilaren uit steentijd bij 
Isimila, fort in Zanzibar, fort 
in Kisiwani. 

THAILAND
18-9-’15. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Singapore. Gezamenlijke 
uitgifte met Singapore.
3.-, 3.- B. Nagerechten: 
ijssandwich, kokosrijst met 
mango. 

22-9-’15. Wereld Tandartsen 
Congres 2015 in Bangkok.
3.- B. Koninklijk paleis en 
tempel Wat Phra Kaew.

TOKELAU
13-10-’15. Tokelau Taal-
week, cijfers.
Vijfmaal 45 c., vijfmaal 
$ 1.40. Resp. 1 palmboom, 
2 visdozen, 3 atols, 4 hek-
jes, 5 krabben, 6 vlinders, 7 
vissen, 8 waaiers, 9 kano’s, 
10 vishaken. Ook velletje 
met alle zegels. Ook velletje 
met vijfmaal 45 c. en vel-
letje met vijfmaal $ 1.40. 

TONGA
1-4-’15. WWF*, opdruk-
ken op zegels uit 2012, 
zeepaardje. 
60 c. op $ 2.40, $ 1.- op 
$ 3.40 $ 1.10 op 45 c., 
$ 1.20 op $ 2.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Hippocampus histrix. 
1-9-’15. EMS-zegels, 
vlinders.
$ 15.-, 50.-. Resp. Papilio 
rumanzovia, Hypolimnas 
bolina. 

TONGA NIUAFO’OU 
1-4-’15. WWF*, opdruk-
ken op zegels uit 2012, 
zebrahaai.
90 c. op $ 2.40, $ 1.- op 
3.40, $ 1.10 op 45 c., $ 1.20 
op $ 2.-. Verschillende 
afbeeldingen van Stegos-
toma fasciatum.

1-9-’15. EMS-zegels, 
vlinders.
$ 15.-, 50.-. Resp. Euploea 
core, Lampides boeticus. 

TUVALU
2-5-’15. Bomen en 
vruchten.
Velletje met zesmaal $ 1.40; 
blok tweemaal $ 2.25. 
Tweemaal limoen, tweemaal 
papaya, tweemaal banaan; 
tweemaal pandanus. 

25-5-’15. Vogels in de 
zuidelijke Pacific.
Velletje met zesmaal 
$ 1.40; blok $ 4.50. Resp. 
Sula sula, Limosa lapponi-
ca, Gallirallus Philippensis, 
Anous stolidus, Phaeton 
rubricauda, Thalasseus 
bergii; Fregata minor.

URUGUAY
27-8-’15. Schilders.
$ 15, 15 (samenhangend). 
‘Rode sjaal’ van Carlos 
Federico Sáez (1878-1901), 
‘Eros en psyche’ van Anhelo 
Hernández (1922-2010). 

4-9-’15. Frankeerzegel, 
José Gervasio Artigas.
$ 10. Vrijheidsstrijder en 
stichter van Uruguay.
8-9-’15. 200e geboortedag 
Don Giovanni Bosco (1815-
1888).
$ 15. Italiaanse priester 
en kind.
14-9-’15. Dertig jaar meer 
democratie.
$ 15. Handen, zon.

VERENIGDE NATIES
23-10-’15. 70 jaar Ver-
enigde Naties.
Tweemaal US$ 0.49, 
tweemaal 1.20, tweemaal 
Zw.Fr. 1.-, tweemaal 1.90, 
tweemaal € 0.80, tweemaal 
1.70; blok US$ 1.20; 
blok Zw.Fr 1.40; blok € 1.70. 
Resp. bezoekersfoyer, 
zittingszaal Algemene 
Vergadering, Woodrow 
Wilson-leeszaal en Dag 
Hammarskjöld-bliblio-
theek, Veiligheidsraad, 
Ecosoc*-zaal, bezoe-
kerslobby, stoelen in 
Ecosoc-zaal, vooraanzicht 
secretariaat, Trust-
schapsraad, Ecosoc-zaal, 
zittingszaal Algemene 
Vergadering, bezoeker-
slobby; zaal Algemene 
Vergadering; bezoekers 
lobby, Trustschapsraad. 

VERENIGDE STATEN
2-9-’15. Frankeerzegel 
partijenpost.
Zesmaal Presorted First 
Class. Kop van zeearend op 
verschillende achtergrond-
kleuren.
1-10-’15. Kerst, Charlie 
Brown.
Tienmaal Forever. Verschil-
lende afbeeldingen van 
personages uit serie in 
kerstsfeer. 

23-10-’15. Sneeuwvlokken.
Viermaal Forever. Sneeuw-
vlokken in verschillende 
kleuren.
9-9-’15. Feestzegel.
Forever. Neonreclame met 
tekst: celebrate. 
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ZUID-AFRIKA
7-8-’15. Handvest Vrou-
wenrechten 
Blok 5.- R. Titelpagina van 
handvest uit 1954.
12-8-’15. Kwallen in Zuid-
Afrikaanse wateren.
Velletje met tienmaal 
B5 (6.55 R.) Rhizostoma 
sp., Chrysaora africana, 
Chirodropus gorilla, 
Periphylla periphylla, 
Drymonema sp., 
Crambionella stuhlmanni, 
Pelagia noctiluca, 
Carybdea branchi, 
Chrysaora fulgida, 
Eupilema inexpectata. 

7-9-’15. Wereld Bosbouw 
Congres 2015 in Durban.
Velletje met vijfmaal B4 
(8.- R). Wandelaars en 
houtbewerker, man met 
kettingzaag, onderzoeker, 
bosdieren: aap (Cercopithe-
cus mitis) met kameleon 
(Bradypodion damaranum) 
en blauwe duiker (Phi-
lantomba monticola) en 
vlinder (Papilio ophidicep-
halus zuluensis), boom en 
bloemen en paddenstoelen: 
geelhoutboom (Podocarpus 
falcatus) met lipbloem 
(Plectranthus fruticosus) 
en Kaapse sleutelboem 
(Streptocarpus candidus) 
en vermiljoenzwam (Py-
cnoporus sanguineus). 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH
9-9-’15. Honden redden 
Maquarie-eiland, uitroeiing 
schadelijke dieren.
70, 70 c., $ 1.40, 1.40. Resp. 
hond en pinguïns, hond en 
begeleider, begeleidster 
met honden en bloemen-
veld, honden en begeleider 
in sneeuw. 

ZUIDPOOLGEBIED 
FRANS
18-9-’15. De vergeten 
bewoners van Saint-Paul.
€ 1.-. Mensen op eiland. 

4-10-’15. Transportschip 
‘Marion Dufresne’ 20 jaar. 
€ 0.80. Onderzoek- en 
bevoorradingsschip met 
pictogrammen van pinguïn, 
schildpad, helikopter en 
schip.

Afkortingen:
Asean: Association of South-East Asian Nations
Ecosoc: Economic and Social Council
ITU: International Tele communication Union
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
Unesco: United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal
WWF: : World Wildlife Fund

ortzegels in de waarden 5, 10 en 20 
cent zijn in Nederlands-Indië ingevoerd 
op 1 april 1874. De 15 cent werd in 
augustus 1875 aangekondigd. Deze 

vier zegels hadden echter maar een beperkt 
doel. Dat wordt prachtig geïllustreerd met de 
afgebeelde brief.
Wat zien we op de voorzijde van deze briefom-
slag? Links in rood het afzenderstempel van 
de ‘Wees en Boedelkamer tr (= ter) Sumatra’s 
Westkust’, daarboven portzegels van 10 en 20 
cent, afgestempeld met puntstempel 5, ver-
zonden van Padang 17-6-1874 ‘Aan den Maleijer 
Tampatie te Padang Pandjang’. Aan de bovenzij-
de is nog met potlood het getal ‘30’ geschreven, 
wat duidt op het te betalen port. De geadres-
seerde kon niet worden opgespoord, want op 
de achterzijde staat geschreven ‘De kampoengs 
Goenong Tambangan & Panindjawan onbekend’. 
Het poststuk werd geretourneerd en te Padang 
bij aankomst op 13-7-1874 op de achterzijde 
afgestempeld. Hoe zat dat dan in 1874? 
De afzender, een overheidsinstantie, verzond 
de brief ongefrankeerd. Dat was in de jaren 
voor 1882 overigens niet ongebruikelijk. Pas op 
1  januari 1882 werd het tarief voor ongefrankeer-
de brieven verdubbeld. Voorheen was dat niet zo. 
De geadresseerde diende het port te betalen. De 
brievenbesteller moest het geïnde bedrag na de 
bestelronde afdragen aan het postkantoor, die 
daarvan een nauwkeurige boekhouding bijhield. 
Ook moest de correspondentie tussen de post-
kantoren van verzending en ontvangst vlekkeloos 
verlopen. Maar hoe ging dat in z’n werk met brie-
ven die binnen de bestelkring van het postkan-
toor moesten worden bezorgd? En met brieven 
die niet eens een postkantoor aandeden? Hoe 
kon het postkantoor dan nagaan dat de zeer laag 
bezoldigde brievenbezorger het geïnde geld wel 
eerlijk afdroeg? Immers, de verleiding was vrij 
groot daar iets van te houden: een bord rijst met 
een gedroogd visje en heerlijke sambal kostte 
een gobang (munt van 2½ cent). 
Welnu, om de controle te vergemakkelijken 
werden, in navolging van Nederland, portze-
gels in gebruik genomen. Echter alleen voor 
ongefrankeerd verzonden brieven die binnen de 
bestelkring (het ressort) van een postkantoor 
moesten worden bezorgd. Een lokale brief die 
ongefrankeerd werd verzonden, en waarop ook 
geen portzegels waren geplakt, wees op fraude. 
Op frauduleus handelen of diefstal stond een 
zware straf ‘aan of buiten den ketting.’
Maar er gebeurde in Indië op postaal gebied 

meer dan de invoering van portzegels. Ingaande 
1874 werd in het binnenlands postverkeer de 
regeling van kracht dat voor een ongefrankeerd 
verzonden brief 10 cent meer moest worden 
betaald dan voor een brief die door de afzender 
al met postzegels was gefrankeerd, en dat on-
geacht het gewicht. Daarmee beoogde de post-
dienst het vooraf frankeren te stimuleren. Dit 
zogenoemde ‘stelsel van begunstigde frankering’ 
(gefrankeerd is goedkoper) werd al in januari 
1870 ingevoerd voor brieven naar Nederland.
Nu gaan we terug naar de brief van de Wees-
kamer te Padang. Het is dus een ressortbrief 
(bestelkring van het postkantoor Padang) in de 
gewichtsklasse 15-30 gram. Daarvoor bedroeg 
het briefport 20 cent. Omdat de brief ongefran-
keerd werd verzonden moest de geadresseerde 
10 cent extra betalen, zodat er op het postkan-
toor voor 30 cent aan portzegels op is geplakt. 
Aangezien ‘Den Maleijer Tampatie’ onvindbaar 
bleek, werd de brief na 4 weken teruggestuurd. 
Waarschijnlijk werd de Weeskamer voor het 
portbedrag van 30 cent aangeslagen, althans, er 
staan geen notities op dat het bedrag door het 
postkantoor werd afgeschreven.
Een andere bijzonderheid van deze brief is dat de 
datum 17 juni 1874 het vroegst bekende gebruik 
aangeeft voor de portzegel van 10 cent. Toevallig 
is er nog een brief van de Weeskamer uit Padang 
bekend met portzegels van 10 en 20 cent, op 
17-6-1874 verzonden naar Lolo, een andere plaats 
binnen de bestelkring van Padang. De vroegst 
bekende datum voor de portzegel van 20 cent is 
2 juni 1874, eveneens op een ressortbrief, maar 
dan uit Menado (Noord-Celebes).
Gedurende 4 weken is dus gezocht naar de 
geadresseerde, van de ene naar de andere kam-
pong (klein dorpje). Smalle voetpaden door de 
jungle. Voor de postlopers in Sumatra’s westkust 
geen ongevaarlijke onderneming: ‘Den 17en 
September werden de postboden van Padang Si-
dempoean naar Loeboe Sikaping in de nabijheid 
van Panti door tijgers overvallen. Eén der boden 
en het postpaard werden gedood, en de tweede 
bode zwaar gewond naar het hospitaal te Loeboe 
Sikaping vervoerd. De post bleef onbeschadigd.’

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
P. Storm van Leeuwen. Binnenlandse en buitenlandse 
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et is inmiddels ruim 33 jaar geleden dat 
prinses Grace van Monaco overleed, 
maar de vorstin spreekt nog steeds 
tot de verbeelding. Dat bleek wel toen 

Paleis Het Loo een tentoonstelling over haar 
binnen de muren had. Meer dan 150.000 mensen 
bezochten ‘Grace Kelly, prinses en stijlicoon’ en 
vanwege het succes werd de expositie verlengd. 
Op de tentoonstelling kon men naast foto’s en 
memorabilia ook de zo kenmerkende kleding van 
de prinses zien. Voor velen was het bekijken van 
deze ‘Grace Kelly look’ het feest van de herken-
ning (1).

Oscar
Grace Patricia Kelly werd op 12 november 1929 
geboren in het Amerikaanse Philadelphia. Haar 
ouders waren kinderen van emigranten uit 
Ierland en Duitsland. Ze kwam uit een sportief 
nest. Vader Kelly won drie gouden medailles op 
Olympische Spelen op het onderdeel roeien en 
haar moeder was de eerste vrouwelijke coach 
van damesatletiek-team aan de universiteit waar 
ze ook lichamelijke opvoeding onderwees. Toen 
Kelly nog op school zat, speelde ze al toneel en 
toen ze twintig was begon ze serieus te acteren. 
Dit tot groot ongenoegen van vooral haar vader, 
die actrices net iets beter vond dan tippelaar-
sters. Begin jaren vijftig stond ze in New York op 
de planken en speelde in tal van televisieproduc-
ties. De echte doorbraak kwam in 1953 toen ze 
een rol had in de speelfilm Mogambo. Ze won er 
een Golden Globe Award mee en kreeg een Oscar 
nominatie. Die Oscar ging in 1954 aan haar neus 
voorbij, maar een jaar later won ze toch de Oscar 
voor beste vrouwelijke actrice vanwege haar 
rol in The Country Girl (2+3). Het was een rol 
die enigszins afweek van de karakters waaraan 
het publiek inmiddels gewend was geraakt: de 
glamourachtige, koele dame. Haar tegenspelers 
waren de sterren van die tijd, acteurs als Gary 
Cooper (High Noon), Ray Milland (Rear Window), 
James Stewart (Dial M for Murder), Gary Grant 
(To Catch a Thief) (4), Bing Crosby en Frank 
Sinatra (High Society). 

Sprookjeshuwelijk
Aan haar filmcarrière kwam abrupt een einde 
toen een prins uit een Europees dwergstaatje ten 
tonele verscheen. Prins Rainier III was op zoek 
naar een echtgenote, die katholiek en van onbe-
sproken gedrag was. Dat de familie Kelly niet be-
paald onbemiddeld was, was mooi meegenomen. 
In de jaren vijftig werd de prinselijke familie door 
de koninklijke huizen van Europa niet serieus 
genomen. Er waren tal van schandalen en het 
jetset imago van de prinsen en prinsessen kon in 
de ogen van velen niet door de beugel. Daarom 

zocht prins Rainier in de Verenigde Staten naar 
zijn bruid en de knappe actrice was uitverkoren. 
Toevallig was ze toen net bezig met de opnames 
van The Swan, waarin ze de rol van een prinses 
speelde. Het zal aan de buitenwereld wel nooit 
duidelijk worden waarom de succesvolle actrice 
alles opgaf om vorstin van Monaco te worden 
aan de zijde van een man, die ze nauwelijks 
kende. Het hof en de media deden er alles aan 
te suggereren dat er niet alleen sprake was van 
een sprookjeshuwelijk, maar ook dat het paar uit 
liefde trouwde (5). 

Onderhandelingen
Aan het huwelijk gingen harde onderhandelingen 
vooraf, waarbij het contract dat Kelly met MGM 
had gesloten een van de onderhandelingspunten 
was. Omdat de prins had bedongen dat zijn toe-
komstige echtgenote onder geen beding nog zou 
mogen acteren, kon ze niet aan haar contractu-
ele verplichtingen voldoen. Als compromis kreeg 
MGM het recht om het huwelijk en de festivitei-
ten die daarmee gepaard gingen, te filmen en de 
beelden te gebruiken voor een exclusieve repor-
tage. Ook de plaats waar de huwelijksvoltrekking 
zou plaatsvinden leidde tot stevige discussies. 
Kelly’s familie wilde dat het paar in de Verenigde 
Staten zou trouwen, de prins stond erop dat het 
huwelijk in Monaco gesloten zou worden. En ook 
daarin kreeg hij zijn zin. Op 4 april 1956 vertrok 
Grace Kelly onder grote belangstelling van de 
pers per boot naar Monaco, waar ze ruim een 
week later feestelijk en uitbundig werd inge-
haald. Het was het begin van een nieuw leven als 
sprookjesprinses (6). 

Eenzaam
Bij de huwelijksvoltrekking schitterden de 
gekroonde hoofden door afwezigheid. De Britse 
Koningin Elizabeth II, die wel was uitgenodigd, 
liet per telegram weten dat ze helaas verhinderd 
was. Ze stuurde ook niet haar populaire zuster 
prinses Margaret noch haar even populaire 
moeder. Prins Rainier was woedend, maar het 
liet de nieuwe prinses Grace koud. Zij had andere 
dingen aan haar hoofd. De ontvangst van de 
bevolking mocht dan allerhartelijkst zijn, die van 
haar schoonfamilie was minder vriendelijk (7). 
Onbekend met het strakke hofleven voelde ze 
zich eenzaam, maar ze was vastbesloten om er 
het beste van te maken. 

Verbod
Ondanks de afwezigheid van de Europese 
vorstenhuizen werd het huwelijk door de media 
getypeerd als ‘het huwelijk van de eeuw’. Hier 
trouwde immers de Koningin van het Witte 
Doek en haar collega’s en vrienden, de adel van 

Hollywood, lieten geen verstek gaan. Langzaam, 
maar zeker groeide prinses Grace in haar nieuwe 
rol van landsmoeder. Ze steunde de plaatselijke 
liefdadigheidsintellingen en bemoeide zich met 
de gezondheidszorg (8). Ze zag het als haar taak 
om kunst en cultuur in Monaco te promoten en 
te ondersteunen. Verder richtte ze de stichting 
AMADE Mondiale op, die zich inzet voor het wel-
zijn van kinderen zonder aanzien van ras of religie 
(9). Ook stichtte ze haar eigen fonds, waarmee 
ze culturele projecten voor kinderen financierde 
(10). Prinses Grace was de eerste bekende 
persoonlijkheid die zich aansloot bij La Leche 
League, een organisatie die wees op het belang 
van borstvoeding. Al deze activiteiten namen 
echter niet weg dat de prinses het acteren miste. 
Toen de regisseur Alfred Hitchcock (11), met wie 
ze had samengewerkt, haar begin jaren zestig een 
aanbod deed om de hoofdrol te spelen in zijn film 
Marne, reageerde ze dan ook enthousiast. Prins 
Rainier was echter onvermurwbaar en gaf zijn 
echtgenote geen toestemming om op het aanbod 
van Hitchcock in te gaan. Wel mocht ze als vertel-
ster in een enkele documentaire optreden. 

Aanzien
Een van de redenen waarom prins Rainier haast 
had gezet achter het vinden van een vrouw was 
een verdrag uit 1918 dat Monaco had met Frank-
rijk. Dat verdrag bepaalde dat als het staatshoofd 
van het prinsdom geen wettige (mannelijke) 
nakomelingen had, het land eigendom zou wor-
den van de grote buur. Ook wat dat betreft deed 
prinses Grace wat er van haar verwacht werd. 
Negen maanden na de huwelijksvoltrekking werd 
een dochter geboren, prinses Caroline (12), in 
maart 1958 gevolgd door een zoon, prins Albert 
(13). In februari 1965 werd nog een dochter 
geboren, prinses Stéphanie. Het was de laatste 
die op 13 september 1982 bij prinses Grace in de 
auto zat, toen ze een tia kreeg en de macht over 
het stuur verloor. De wagen vloog uit de bocht 
en kwam zo’n 300 meter lager tot stilstand. De 
prinses werd bewusteloos naar het ziekenhuis 
gebracht, waar ze enkele uren later overleed (14). 
Bij haar uitvaart bleek wat er was veranderd. 
Prinses Diane, die bevriend was geraakt met 
Grace, vertegenwoordigde de Britse koninklijke 
familie en ook prins Bernhard zou aanwezig zijn 
geweest als de mist er niet voor had gezorgd 
dat zijn vliegtuig aan de grond moest blijven 
staan. Met hun optreden hadden prins Rainier en 
prinses Grace het vorstendom weer het aanzien 
gegeven, dat het lange tijd had moeten ontberen. 
Tot op de dag van vandaag wordt de prinses in 
Monaco gemist en regelmatig vinden er herden-
kingen plaats om de herinnering aan haar levend 
te houden (15,16). 

H

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

Grace Kelly, koningin van het 
witte doek en sprookjesprinses
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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 postzegel-
handel. Tel. 0223-614066.

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

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

Mist u nog iets in uw verzame-
ling? Kijk dan eens op www.wereld-
zegels.eu . Ook benodigdheden.  
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.

Weer ouderwets postzegelen? 
Elke zaterdag 1000 boeken met 
5-cent-zegels bij Howell Holding, 
Zuiderparklaan 133 te Den Haag. 
Van: 9.30 - ca. 16.00 uur.  
M. Bezemer. Tel. 070-3925409.

Dag van de Postzegel envelop-
pen, complete verzameling 1968 
- 2012 100,- euro. J.J. Sjollema.  
Tel. 035-6018905.

Ruilen: 150 postzegels, sigaren-
bandjes. G. Adams, Lelievaart 46, 
2724 SE  Zoetermeer.  
Tel. 079-3418268.

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.

Catalogus van Verenigd Europa 
van 2013 of 2014 gevraagd.  
J.J.H. Tamis. Tel. 040-2418486.

Kerstzegels en bijplakkers van 
Nederland, euro, niet gestem-
peld. A. Flören. Tel. 0182-514753.

Omslagen en/of albums Victoria 
klein Importa blank. J.A. de 
Kok, Vlielandhoeve 19, 3137 GV  
 Vlaardingen. Tel. 010-4742771.

Diversen

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

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

De Filatelistenvereniging 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 

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

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

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

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

PV Phila Venlo houdt op zaterdag 
12 december een grote Post-
zegelbeurs van 10.00 tot 16.00 uur 
in zaal De Wijlderbeek, Hagerhof-
weg 2A, Venlo-Zd. Entree 1 euro, 
tafels te huur. Inl. H. Feijen.  
Tel. 077-3731138.  
E-mail: mappa@live.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 

Zaterdag 14 november Postzegel 
Verzamelbeurs van 10.00 - 15.00 
uur Christelijk College, Graaf 
Adolflaan te Zeist. Inl. G. ten Dam. 
Tel. 0548-858220.

Rondzendboekjes aangeboden.  
A. Kramer. Tel. 0513-688296.  
E-mail: hil.kramer@planet.nl 

Postzegel- en Muntenbeurs 
zaterdag 28 november van  
10.00 - 15.00 uur in Rijngaarde, 
Dronensingel 1, 2411 EV Bode-
graven. Semihandelaren aanwezig 
en ruiltafels. Nog tafels te huur 
5 euro 120/80 cm.  
Inl. D. Verwoerd. Tel. 06-53260579. 
E-mail: verwoerdvanwijk@casema.nl. 
Tevens  materiaal inleveren voor 
Stichting Postzegelvriend.
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91e Capelse postzegelbeurs91e Capelse postzegelbeurs

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

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

Opgericht 1 oktober 1979

Zaterdag 28 en zondag 29 november 2015 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1
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Record opbrengsten op najaarsveiling

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

De Nederlandsche Postzegelveiling
WEESP

CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

ONZE VOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN 
VAN 9 T/M 12 MAART 2016

INZENDEN IS MOGELIJK TOT EIND DECEMBER

WWW.CORINPHILA.NL   

ENIGE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN UIT 
ONZE SEPTEMBERVEILING VOOR ZELDZAME,
INTERESSANTE OF LUXE POSTZEGELS 

€ 220 € 440 € 320€ 320

€ 290€ 260€ 350

€ 310

€ 560

€ 4300

€ 120
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Meer dan 96 jaar 
in dienst van de 

Filatelie 
1919-2015 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 

Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl 

   

  

 

 

Veiling 405 op 16, 17 & 18 november 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een speciale catalogus voor 
bijzondere collecties  behoort  tot      

de mogelijkheden! 
Plaats ook uw verzameling in          
onze internationale etalage. 

 

 

Er is nog kijkgelegenheid op: 
 

Vrijdag     6 november 2015 van 10.00 – 17.00 uur 

Maandag    9 november 2015 van 10.00 – 17.00 uur 

Dinsdag   10 november 2015 van 10.00 – 17.00 uur 

Woensdag  11 november 2015 van 10.00 – 17.00 uur 

Donderdag   12 november 2015 van 10.00 – 17.00 uur 

Vrijdag   13 november 2015 van 10.00 – 17.00 uur 

Kijkweekend 
Zaterdag    14 november 2015  van 10.00 – 16.00  uur 

Zondag   15 november 2015  van 10.00 – 16.00  uur 
 
Kijkgelegenheid op veilingdagen 
Maandag 16 november 2015  van 10.00 – 12.30  uur 

Dinsdag  17  november 2015  van 10.00 – 16.00  uur 

Woensdag 18 november 2015  van 10.00 – 12.30  uur 

          

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

                                                                

        

    

                                                          

 

   

Het laatste  nieuws: 
volg Rietdijk veilingen 
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