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De Nederlandsche Postzegelveiling Weesp
Wilt u ook pro�teren van onze uitgebreide klantenkring en hoge opbrengsten? 

Voor onze voorjaarsveiling van 31 maart t/m 2 april kunt u nog inleveren t/m 30 januari 2016 

Voor meer informatie:  WWW.NPV.NL
CORINPHILA VEILINGEN BV

HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

ONZE VOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN 
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 MOOIE POSTSTUKKEN

€ 1150 € 760 € 1100

€ 1900€ 1200€ 1250

€ 1100 € 700€ 620
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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 AL DUIZENDEN ITEMS IN ONZE WEBSHOP
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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 128 wordt gehouden in april 2016

Veiling Nr. 127
wordt gehouden op 

zaterdag 12 december 2015
te Alkmaar

Postzegelhandel
LUC VANSTEENKISTE

� België XX / X / �
� Diverse loten / partijtjes
� Uitzoeken kilowaar Frankrijk, België en U.K.
� Duo-stamps en PAP’s
� Zegels wereld & brieven
�  Ook inkoop plakwaarden (nominaal) België

en betere partijen

Onze Beursagenda voor 2015:
Filateliebeurs in Hilversum (NL)
Brievenbeurs in Gouda (NL)
Hollandfila in Barneveld (NL)
Vismijn in Nieuwpoort (B)
Antwerpfila in Antwerpen (B)
Postex in Apeldoorn (NL)
Eindejaarsbeurs in Barneveld (NL)

Rodenbachstraat 42, 8770 Ingelmunster, België
GSM: ++32 475 78 43 48

mail: vansteenkiste.luc@pandora.be
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OUDEJAARSBEURS

GRONINGEN 
Al tientallen jaren een begrip en

volgens traditie in de kerstvakantie.

Volgeboekt met vele honderden meters

tafel met een zeer ruim aanbod Filatelie !!

“Sporthal Hoogkerk”
Zuiderweg 70, 9744 AP Groningen

maandag 28 december 

Geopend 09.30 – 16.00 uur

Nabij A7 afrit 35 en GRATIS parkeren 

Rechtstreeks met de bus van / naar Groningen CS

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

 TE KOOP GEVRAAGD
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

Duitsland Euro Zegels    0,75 per  1  EURO.

Ruud Vergossen Filatelie
U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden tijdens 

Eindejaarsbeurs/Stamptales 29-30 december in Barneveld

Kerstuitverkoop met kortingen tot wel 50%

Gebruik actiecode FILATELIE2015
bij uw bestelling en betaal 
in december geen 
bezorgkosten!
.

(geldig binnen Nederland, 
minimum bestelbedrag minimum bestelbedrag 
10 euro, alleen geldig op
www.collect4all.com)

Collect4all.com
wenst u fijne feestdagen!

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

Tel: 078 6153386 – Fax 078 6428899
KvK nr: 23083937 – e-mail: sundquest@upcmail.nl
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I N H O U D

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

752  Winston 
Churchill, een leven 
vol geschiedenis

764  Opkomst en 
teloor gang van Neder
landse postkantoren 7

746  40 jaar 
Republiek Suriname

‘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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BIJ DE VOORPAGINA: Dat Oscar van der Vliet in zijn vervolgbijdrage 
‘Gevangen op een Eiland’ niet schrijft over de gevangenis (op) Kreta maar 
over ‘het vangen’ van belasting op het Griekse eiland zal bij het lezen van 
het eerste deel al duidelijk geworden zijn.

ADVERTEREN?
Bureau de Troye

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

Advantage Postzegelhandel  734
Bert Brinkman Filatelie  734
Brabantse PostzegelenMuntenveiling 739
Catawiki  751
Collect4All  734
Corinphila  795
Eindejaarsbeurs/Stamptales  781
Europost  731
Goudwisselkantoor  745
Hoekstra, W.M.  794
Hollandse Postzegelveiling, De  732
Luc Vansteenkiste, Postzegelhandel 732
Nederlandsche Postzegelveiling, De 730
NVPH  738
Postbeeld  739
Pzh. N. de Neef  745

Rietdijk Veilingen  796
Ruud Vergossen Filatelie  734
Sandafayre  739
Smits Philately  736, 737
Van Dieten Postzegel en
Muntenveilingveilingen  733
Voorschotense /Bredase Postzegelhandel 739
W. van der Bijl, Postzegels  794
WB Evenementen  734
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Smits Philately
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein

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

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

23891 Ascension 1922-2006. Prijs: € 1650
Prachtige, postfrisse en ongebruikte collectie Ascension 1922-2006 op zelfgemaakte albumbladen in 
Schaubek album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Stanley Gibbons no’s): 1-9*, 4b* (blot on 
scroll), 10-20*, 21-30*, 31-34*, 38-47* in alle tandingen en inclusief 41aa (Mountaineer � aw), 51*, 57-69*, 70-
83*, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23810 Australië. Prijs: € 850
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Australië, waaronder hoge waar-
den kangoeroes met specimen opdrukken, 5 shilling Harbour Bridge etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23797 Beieren 1849-1920. Prijs: € 1850
Goed gevulde collectie Beieren 1849-1920 in Leuchtturm album, waarin veel ongebruikt en beter materiaal, 
maar wel wat gemengde kwaliteit. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23862 België 1849-1902. Prijs: € 300
Kleine, gebruikte collectie België 1849-1902 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23910 België voorafstempelingen. Prijs: € 300
Doos met naar schatting 60.000 (!) voorafgestempelde zegels van België in bundeltjes.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23922 Bundespost 1949-1988. Prijs: € 250
Complete gebruikte collectie Bundespost 1949-1988 in Leuchtturm album. De collectie is grotendeels ook 
postfris verzameld. Superkoopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23813 Bundespost 1979-2000. Prijs: € 400
Ogenschijnlijk complete, postfrisse en gebruikte (DUBBELE) collectie Bundespost 1979-2000 in 3 peperdure 
Safe albums. Cat. waarde Michel ca. 3800 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23836 Canada 1852-2001. Prijs: € 1500
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Canada 1852-2001 in 2 luxe Leuchtturm albums. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 36, 37, 45, 48, 50 (2$ 1897, paar korte tandjes), 54-61, 62-72, 134-138, 150-155, dienst 10**, 
17**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23873 China FDC’s 1993-1996. Prijs: € 1100
Handelarenvoorraad FDC’s China 1993-1996 in 2 dozen. Partij bevat ca. 3000 FDC’s, waaronder ook veel 
blokken op FDC zoals (Michel no’s): blok 69 (ruim 200x), 75 (200x), 76 (ca. 150x), etc. Ideaal kavel voor we-
derverkoper of ebay, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23866 Denemarken 1851-1970. Prijs: € 2700
Zeer goed gevulde, maar wel wat rommelige, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 
1851-1970 in Davo album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 2* (certi� caat), 2 
(certi� caat), 6, 10, 11-15, 16-21, 53-59*, 66, 81, 82-83, 84-96X**, 143-145*, 180-181**, pakketzegels 1-4*, 
5-10o*/, aardig port, dienst etc. Tevens aardig Faeröer aanwezig (inclusief voorloper 1919), en wat (klassieke) 
doubletten op stockbladen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23799 Denemarken combinaties. Prijs: € 315
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie combinaties uit postzegelboekjes van Denemarken op albumbla-
den in map. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): R1, R2, R5, R14, R18, R20, R23, R24, R35, R46, etc. Ook 
enkele velletjes uit postzegelboekjes aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23925 Dieren. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie dieren in blanco MOC album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23805 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 3250
Zeer goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in 2 Borek albums. Collectie be-
vat o.a. (Michel no’s): 66 (5 Mark Reichspost), aardig in� a deel, 438-439 (Zeppelin, Zuid Amerika vlucht), 
450-453, 456-457 (Zeppelin pool vlucht), 459-462, 474-478, 496-498 (Zeppelin Chicago vlucht), 499-507 
(Wagner), blok 1* (Iposta), 3* (Ostropa), 4-11, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23822 Duitse Rijk gebruikt. Prijs: € 400
Insteekboek met divers gebruikt materiaal van het Duitse Rijk, waaronder betere zegels en blokken. Cat. 
waarde ca 5400 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23909 Duitse Rijk postfris. Prijs: € 650
Doos met stockkaarten en mappen met veldelen Duitse Rijk postfris. Cat. waarde 7600 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23879 Duitsland 1849-1986. Prijs: € 750
Goed gevulde, gebruikte collectie Duitsland 1849-1986 in 2 Schaubek albums. Collectie bevat o.a. 
Bundespost compleet, Berlijn vrijwel compleet op enkele series en blok 1 na, Duitse Rijk aardig gevuld, 
inclusief wat betere series etc. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23880 Engelse koloniën. Prijs: € 375
Blanco album met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Engelse koloniën, waaronder 
aardig Australië. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23899 Ethiopië 1894-1963. Prijs: € 600
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Ethiopië 1894-1963 op Yvert albumbladen in klemband. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 8B*, 9B, 10B, 11B*, 22-26*, 33*, 34*, 48*, 55a*, 69*, 70-76*, 79-85*, 86-92*, 
96, 235-239*, luchtpost 18-20*, 21-22*, aardig port etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23858 Europa CEPT 1956-1992. Prijs: € 850
Postfrisse partij Europa CEPT 1956-1992 in aantallen op stockkaartjes, waaronder ook veel blokken. Tevens 
wat materiaal van andere landen aanwezig, waaronder veel Frankrijk (inclusief betere series) en wat goede 
zegels van Frans Antarctica (o.a. Yvert 18 en luchtpost 2, 3). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23878 Europa. Prijs: € 225
Insteekboek met divers, beter materiaal van Europese landen. Bevat o.a. klederdrachten Oostenrijk postfris 
(Michel 893-926 en 978-980), Duitsland Heuss postfris (Michel 177-196), Zweden 127 AW in postfrisse/on-
gebruikte strip van 5 met nummer op achterzijde, 129AW in postfrisse/ongebruikte strip van 5, IJsland dienst 
57 ongebruikt en verder aardig klassiek Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23885 Faeröer 1975-1995 FDC’s. Prijs: € 200
Uitgebreide collectie FDC’s van Faeröer 1975-1995 in 5 albums, waarin veel extra FDC’s met blokken van 4. 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23884 Faeröer 1975-2012! Prijs: € 1000
Complete, postfrisse collectie Faeröer 1975-2012 in blokken van 4 met daarbij ook zeer veel blokken en 
postzegelboekjes. In 2 albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23883 Faeröer 1977-2011 jaarsets! Prijs: € 300
Complete collectie jaarsets/jaarboeken van Faeröer 1977-2011 in doos, inclusief wat doubletten. 
In totaal 41 jaarboeken, koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23827 Finland 1856-1979. Prijs: € 1150
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1856-1979 in Behrens 
album. Collectie bevat mooi klassiek deel met 32 serpentines, en verder zeer veel complete 
series, enkele postzegelboekjes etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23806 Finland 1856-1992. Prijs: € 2050
Zeer goed gevulde, eerst gebruikte, later postfrisse en ongebruikte collectie Finland 1856-
1992 in 2 luxe Kabe albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 2, 3-4, 5-10, 26, 35-14, 161 
(Zeppelin), auto-pakketzegels 1-5**, 6-9**, militair 8**, 9 op brief, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23918 Frankrijk 1849 -2011. Prijs: € 3600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-2011 in 3 Davo cristal en 5 
Davo luxe albums. Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waaronder Bordeaux opdruk, le Havre opdruk, 
Pexip blok, etc. Collectie is na 1945 vrijwel compleet en bevat ook veel extra’s zoals bijzondere blokken, 
boekjes etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23844 Frankrijk 1849-1967. Prijs: € 1200
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1967 in insteekboek. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 1-6, 9-10, 61*, 63*, 96*, 120*, 122, 123*, 153, 156, 206-208*, 231*, 232*, 252*, 269*, 
308*, 321, 398, luchtpost 15, port 18*, 64*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23839 Frankrijk 1876-1979. Prijs: € 900
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1876-1979 in oud Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 152*, 156, 169*, 182* (Bordeaux), 216*, 252*, 256, 262, 308, 321 (*), 354-355, 
398(*), 867-872*, 891-896*, 930-935. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23912 Frankrijk Semeuse. Prijs: € 1300
Speciaalcollectie zaaister (Semeuse) van Frankrijk in 2 albums, waarin blokken van 4 met datum (coins da-
tes), proeven, voorafstempelingen, typen etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23850 Griekenland 1861-1920. Prijs: € 250
Voornamelijk gebruikte partij Griekenland 1861-1920 in insteekboek, waarin o.a. ca. 600 Hermeskopjes.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23852 Griekenland 1861-2005. Prijs: € 300
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Griekenland 1861-2005 in 3 insteekboeken. 
Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23832 Hongarije ongetand 1958-1973. Prijs: € 1200
Schitterende vrijwel complete ongetande collectie series en blokken, GEBRUIKT!!!! incl. de betere uitgaven, 
in 2 albums. Gebruikt is dit schaarse ongetande materiaal vele malen zeldzamer, zeker zo compleet en dit is 
de eerste keer dat wij een zo’n uitgebreide gebruikte collectie aan kunnen bieden!!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23936 IJsland 1873-1986. Prijs: € 850
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1986 in Davo cristal album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 47*, 62*, 75*, 114-118, 125-140*, 142-146*, 147-149*, dienst 2, 3-8, 9, 39*, 
40*, 44-59* (!) etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23837 IJsland 1873-1988. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1988 in 2 luxe Safe albums. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 3*, 4(*), 5(*), 6(*), 17, 33A*, 47*, 62*, 69-75, 80, 114-118*, 119, 122-123*, 
122-123, 125-139**, 142-146* (nagegomd), 147-149*, 218-221*, 231-236**, 172-174* (hop� ug!), blok 1**, 
aardig dienst etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23914 India en Staten brieven. Prijs: € 450
Insteekboek met diverse brieven, kaarten en postwaardestukken van India en Staten.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23913 Israël ca. 1948-1980. Prijs: € 1200
Uitgebreide postfrisse en ongebruikte accumulatie Israël 1948-1980 in albums, op stockkaarten, in zakjes 
etc. in grote doos. Bevat o.a. zeer veel plaatblokken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23870 Italië 1863-1879. Prijs: € 425
Klein kavel van 11 klassieke ongebruikte zegels van Italië 1863-1879 op stockblad, alle met kleine gebreken 
en alle nagegomd. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23801 Luxemburg 1852-1929. Prijs: € 1550
Mooie, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1929 op albumbladen in map. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 1-2, 3-11, 12-15, 16-23, 25, 26*, 32*, 56, 66, 72-83*, blok 1* (!), zeer goed deel dienstze-
gels, waarvan vele gekeurd Kohler etc. Zeer mooie kwaliteit, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23838 Luxemburg 1852-2007. Prijs: € 1350
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2007 in 2 Leuchtturm al-
bums, waarin mooi klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 227-231*, 240-244*/o, 259-264, 
266-280* (intellectuelen), 284-289, 478-483**, 490-494**, 572-74**, blok 7*, goed deel dienst etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23893 Mexico 1899-1987. Prijs: € 500
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Mexico 1899-1987 op zelfgemaakte album-
bladen in Schaubek album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 755-760*, 813-815**, 868-876**, 877-885**, 
899-909**, 914**, 927-928**, blok 1**, 2**, 15**, 16**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23935 Nederland 1852 langstempels. Prijs: € 525
Stockblad met 18x no. 1, 5x no. 2 en 2x no. 3 van Nederland 1852, alle met langstempel, waaronder betere.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23920 Nederland 1852. Prijs: € 150
Klein kavel van 9, geplate zegels van Nederland 1852, 4x no. 1, 5x no. 2. Aardige kwaliteit. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23926 Nederland 1852-2000. Prijs: € 600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2000 in 3 luxe Importa 
Juweel albums. Collectie bevat beter materiaal zoals (NVPH no’s): 29, 47, 49, 104-105, etc. waarbij het 
klassieke deel in wat gemengde kwaliteit is. Verder is de Collectie vanaf 1945 vrijwel compleet en postfris 
(luchtpost 12-13 gebruikt). Aanrader!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23904 Nederland 1958-2010 FDC’s. Prijs: € 400
Vrijwel complete, voornamelijk onbeschreven collectie FDC’s Nederland 1958-2010 in 6 Importa FDC al-
bums. Cat. waarde ca. 3000 euro, nu slechts 13%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23886 Nederland 1969-1972. Prijs: € 250
Hoge waarden Juliana Regina 1 gulden t/m 10 gulden in complete postfrisse velletjes van 50, cat.w. 1000++ 
euro, schaars! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23876 Nederland FDC’s 1952-1969. Prijs: € 250
Collectie beschreven en onbeschreven FDC’s van Nederland 1952-1969 in Davo FDC album. Collectie bevat 
o.a.  (NVPH no’s): E8 (beschreven, dichte klep), E10 (beschreven, dichte klep), E11 (beschreven, open klep), 
E13 (beschreven, dichte klep en plakband op achterzijde), E14 (beschreven, open klep), E15 (beschreven, 
open klep), E16 (beschreven, open klep), E38 (onbeschreven, open klep), etc. Cat. waarde ca. 2400 euro.

 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23924 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 1000
Zeer uitgebreide voorraad grootrondstempels van Nederland in dik insteekboek. Partij bevat ve-
le duizenden stempels, voornamelijk op losse zegels, maar deels ook op briefstukjes en enkele 
poststukken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23900 Nederland langstempels. Prijs: € 2500
Prachtige partij van ca. 3250 langstempels van Nederland in 2 insteekboeken. Voornamelijk op 
emissie 1872, 1876 en 1892, maar ook wat oudere zegels en portzegels aanwezig. Mooi kavel!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23890 Nederlands Indië 1867-1948. Prijs: € 400
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indië 1867-1948 in 
Davo album. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 2, 5, 7*, 30, 60*, 98*, 167-170*, 172-175*, 262, 

277*, 278*, 288*, 337-346*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

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

Complete, postfrisse collectie Faeröer 1975-2012 in blokken van 4 met daarbij ook zeer veel blokken en 
Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Prijs: € 300
Complete collectie jaarsets/jaarboeken van Faeröer 1977-2011 in doos, inclusief wat doubletten. 

23924 Nederland grootrondstempels. 
Zeer uitgebreide voorraad grootrondstempels van Nederland in dik insteekboek. Partij bevat ve-
le duizenden stempels, voornamelijk op losse zegels, maar deels ook op briefstukjes en enkele 
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23915 Nederlandse Antillen ca. 1950-2008. Prijs: € 400
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Nederlandse Antillen 1950-2008 in blanco album. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23872 Nieuw Zeeland 1882-1988. Prijs: € 450
Rommelige, maar wel aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1882-
1988 op albumbladen in kleine doos. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder veel Health blokken, 
veldelen met plaat- en cilinder nummers, dienstzegels, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23919 Noorwegen 1855-1950. Prijs: € 400
Voornamelijk gebruikte collectie Noorwegen 1855-1950 op albumbladen in map. Collectie bevat o.a. aardig 
klassiek materiaal. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23793 Oostenrijk 1850-1940. Prijs: € 2250
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1940 in blanco album. Collectie bevat mooi klas-
siek deel en zeer veel beter en ongebruikelijk materiaal zoals (Michel no’s): 139-156*, 156, 161-177*, 418-
424, 433-441, 494-497*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 557-562*, 
591-596*, 617-622*, 617-622, 623-626*,  1920 lokaalopdruk Spielfeld ongebruikt compleet (cat. 400,00), 
1921 Tirol ongebruikt compleet (350,00), etc. Verder ook brieven en mooi deel Oostenrijkse gebieden aanwe-
zig. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23840 Oostenrijk 1890-1960. Prijs: € 250
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Oostenrijk 1890-1960, waaronder be-
tere zegels zoals (Michel no’s): 418-424*, 433-441* (2x), 483* (2x), 487*, 507*, 510**, 511**, 538*, 539*, 541* 
(2x), 1012-1016*, 1022*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23795 Oud Duitse Staten. Prijs: € 3050
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten inclusief veel brieven in blanco album. 
Collectie bevat o.a. Baden, Beieren, Württemberg, Hamburg, Pruisen, Saksen etc. Tevens wat Duitse koloni-
en aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23851 Portugal 1853-1960. Prijs: € 425
Leuke ongebruikte en gebruikte uitzoekpartij Portugal 1853-1960 op stockbladen. Partij bevat veel materiaal, 
waaronder aardig klassiek en hogere waarden. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23868 Rusland stempels ca. 1880-1910. Prijs: € 525
Mooie partij van ca. 800 klassieke zegels van Rusland met veel mooie stempels, waaronder nummerstempels 
van Moskou en St. Petersburg met veel mooie afdrukken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23854 Russische Republieken. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk postfrisse partij Russische Republieken in 2 Leuchtturm insteekalbums. Partij be-
vat o.a. Oekraïne, Wit Rusland, Litouwen, etc. Zeer veel materiaal! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23802 Saar 1920-1959. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Saar 1920-1959 
in Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 30*, 31, 104-107*, 122-125*, 128-134*, 135-141*, 
144-150**, 151-157*, 158-159**, 161-167**, 168-170*, 171-177**, 255-259**, 255-259, 262-263, 265-266, 
267-271**, 267-271, 289**, 289I**, 289, 291**, 291, 297-298**, 297-298, blok 1-2 (Hochwasserhilfe blokken), 
etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23791 Saar 1947-1959 brieven. Prijs: € 1650
Album met 54 brieven, FDC’s en kaarten van Saar 1947-1959, waarin veel betere series en ook de 2 
Hochwasserhilfe blokken, echter deze 2 zonder garantie op echtheid stempels (maar zien er echt uit!).

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23861 Scandinavië 1851-1966. Prijs: € 1750
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1851-1966 in Scott album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): Denemarken 6, 11-16, 16-21, 22-31, 60-62*, 66*, 143-145*, Finland met o.a. 11 serpentines, 
46*, 47, 54, 60, 60D*, Groenland, 1-7*, 8-16, 17*, 18*, 19*, IJsland 3*, 4, 12-15*, 82*, 119, 121, dienst 43*, 
63-65, etc. Ook aardig Deens West Indië aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23841 Scandinavië 1854-1960. Prijs: € 1850
“Rommelige, maar wel aardig gevulde, voornamelijk gestempelde collectie Scandinavië 1854-1960 in album. 
Collectie bevat o.a. (Michel; no’s): Denemarken, Faeröer met o.a. voorloper 1919 (no. 1) op briefstukje samen 
met zegel van Denemarken, Groenland met 8-16* (2x, no. 15 1x), 17-25** (bevrijdingsopdruk), 8 Pakke Porto 
zegels, Deens West Indië, IJsland 47, 75, 125-139*, etc. Hoge cat. waarde!” 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23934 Scandinavië 1856-1971. Prijs: € 500
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1971 in oud album, waarin 
o.a. (Michel no’s): 6*, 10, 11-15, 113*, 114*, 115*, 137-140*, 315-318**, 319-322**, 343**, etc. . Tevens een 
niet zo goed gevuld album met Denemarken, IJsland en Zweden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23896 Suriname 1873-1975. Prijs: € 250
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Suriname in Davo luxe album. Collectie bevat 
o.a. (NVPH no’s): 12(*), 13(*), 34-36, 39, 84*, 151-156*, 179-182**, 280-283*, 308**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23897 Thailand 1887-2012. Prijs: € 1750
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Thailand 1887-2012 in 5 Amerikaanse Palo 
albums (lopen tot 2009) en 1 stockboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 639-642**, 643-646**, 648-651**, 
662-665**, 677-684**, 698-705**, 752-75**, 756-759**, 783-790**, 832-835**, blok 2**, 3**, 4**, 6**, 7**, 8**, 
9**, 10**, 11** (2x), 12**, 13A**, 18A**, 19**, 20**, etc. Zeer veel materiaal, hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23930 Tsjechoslowakije 1918-2000. Prijs: € 550
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjechoslowakije en Tsjechische Republiek 
1918-2000 in 3 dikke Schaubek albums, waarin ook veel blokken en kleinbogen.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23907 USA  ca.1860-1993. Prijs: € 950
Goed gevulde, postfrisse en gebruikte, grotendeels dubbel verzamelde collectie USA 1860-1993 in 7 Lindner 
albums. Tevens wat extra materiaal op stockkaartjes en in klein stockboek en wat postwaardestukken. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23937 USA 1847-1971. Prijs: € 5200
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland Zeer goed gevulde, postfrisse, 
ongebruikte en gebruikte collectie USA 1847-1971 in Schaubek album. De collectie bevat zeer mooi klassiek 
materiaal, waaronder confederate states, 5 cent 1847 ongebruikt, 1851 12 cent, 1861 compleet, 1870 90 
cent, 1870 30 cent met grill ongebruikt, Columbus 1$ ongebruikt, 2$ gebruikt, etc. Verder aardig dienst, port, 
special delivery etc. aanwezig en wat Verenigde Naties New York. Zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23931 USA 1851-1998. Prijs: € 650
Aardig gevulde, postfrisse en gebruikte collectie USA 1851-1998 in 4 Kabe albums. Collectie is eerst gebruikt 
en vanaf ca. 1960 postfris. Bevat aardig klassiek deel en ook veel nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23877 USA ca. 1900-2000. Prijs: € 900
Uitgebreide, postfrisse (paar oudere zegels met plakker) collectie USA 1900-2000 in 9 Lindner albums. Goed gevul-
de collectie, inclusief blokken, nominaal reeds $1150 (ca. 1080 euro).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23875 Vaticaan 1852-ca. 1980. Prijs: € 1300
Mooie postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan en Kerkelijke Staat 1852-1980 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kerkelijke Staat 1-9, 10, 11*, 18* (certi� caat), Vaticaan1-15**, 17-20**, 21-
38*, 45-50*, 51-58*, 67-72**, 185-186*, blok 1** (scheef gesneden, groter dan normaal), pakketpost 1-15**, 
etc. Ook wat plaatfouten en misperforaties aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23906 Vaticaan. Prijs: € 2000
Grote partij Vaticaan in 2 dozen. Deze partij bevat o.a. een complete gestempelde collectie Vaticaan 1929-
1995 (dus inclusief de provisorien serie (Michel 39-44, gekeurd), alle dure luchtpostzegels, blok 1 etc.), kerke-
lijke staat met no. 10 en 11 (gerepareerd maar gekeurd), veel postfris/ongebruikt materiaal in 3 stockboeken 
(o.a. Michel 21-38*, 185-186**, blok 1** (2x)), 3 boeken met FDC’s, en 22 jaarboeken (jaren 80 en 90 met 
doubletten). Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23894 Venezuela 1859-1999. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Venezuela 1859-1999 op zelfgemaakte album-
bladen in Schaubek album. Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 186*, 187-203* (195 ont-
breekt), 219-231, 248*, 249(*), 277*, 284*, 415-423*, 435-444*, 1076-1080*, 1081-1086*, 1126-1141*, blok 
1**, 2**, 3*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23831 Verenigde Naties 1951-1999. Prijs: € 300
Prachtige postfrisse/gebruikte dubbele verzameling, met de betere uitgaven, ook blok 1 postfris en op fdc 
aanwezig, ook veel brieven, extra’s, Geneve en Wenen, in 4 dure Leuchtturm albums.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23807 Verenigde Naties 1951-2004. Prijs: € 1050
Zeer uitgebreide, postfrisse collectie Verenigde Naties 1951-2004 in 9 banden, waarin alle 3 de gebieden 
(New York, Genève en Wenen), inclusief blok 1 New York, Michel 14B (Pruisisch blauw), vlaggenvellen, com-
binaties uit vellen etc. Zeer grote hoeveelheid zegels! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23794 Wereld klassiek. Prijs: € 4100
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie wereld buiten Europa in zeer oud Schaubek album. Collectie bevat 
voornamelijk materiaal tot ca. 1900, waaronder aardig Azië, Zuid Amerika, Franse en Britse koloniën etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23790 Wereld postfris. Prijs: € 400
Twee dikke insteekboeken met divers, hoofdzakelijk postfris materiaal van diverse landen, waaronder aardig 
Franse koloniën, veel motiefseries en Hongarije, inclusief ongetand materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23792 Wereld. Prijs: € 525
Insteekboek met divers, voornamelijk klassiek materiaal van vele landen, waaronder ook vals en herdrukken.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23903 Wereld. Prijs: € 1500
Uitgebreide wereldcollectie in 4 zeer dikke Schaubek albums, 2 blanco albums, 2 insteekboekjes en wat 
losse bladen. Collectie bevat zeer veel materiaal, voornamelijk redelijk eenvoudige zegels, maar stiekem ook 
beter materiaal, waaronder zelfs het paardenblok van China 1978 postfris (Michel no. 12, cat. 800,00), en de 
paardenserie (Michel 1399-1408) postfris. Verder o.a. goed Italië aanwezig. Hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23833 Wereldverzameling t/m 1950. Prijs: € 2500
Intact aangeboden verzameling in 2 hele dikke uitpuilende Schaubek albums, landen A-Z, veel West Europese 
landen goed vertegenwoordigd vanaf het begin, goed Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, buiten 
Europa met heel veel Zuid- en Midden Amerika, USA en Canada, leuk Azië met China en Japan etc. etc. etc. 
Goedkoop aangeboden!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23857 West Europa blokken. Prijs: € 1000
Collectie van ca. 550 postfrisse blokken (en wat postzegelboekjes) van West Europa in 3 insteekboeken. 
Partij bevat materiaal uit de jaren 80 en 90, waaronder betere blokken en nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23815 Zuid Afrika 1910-1996. Prijs: € 2050
Voornamelijk gebruikte, zeer gespecialiseerde collectie Zuid Afrika 1910-1996 in 3 Davo albums. Collectie 
bevat o.a. veel paren, kopstaande watermerken, kleurvariëteiten, plaatfouten etc. Zeer mooi opgezette col-
lectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23812 Zweden 1855-1992. Prijs: € 3000
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 8 Borek albums. Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal, inclusief port en dienstzegels en daarnaast ook postwaardestukken en veel 
brieven en FDC’s. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23847 Zweden en Denemarken 1855-1965. Prijs: € 900
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden en Denemarken 1855-1965 in Borek album. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): Denemarken 6, 7, 8-10, 11-15, 16-20, 21, 22-29, 43-47, 62-64, 68, 84, 85*, 
86*, 117-120*, 152*, luchtpost 1, 2, Zweden 14, 25, 40, 50, 163-174, 223, etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

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

Smits_A4_dec15.indd   2 3/11/15   13:19
FI1512 bw.indd   6 03-11-15   20:20



DECEMBER 2015 FILATELIE 737

Smits Philately
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein

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

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

23891 Ascension 1922-2006. Prijs: € 1650
Prachtige, postfrisse en ongebruikte collectie Ascension 1922-2006 op zelfgemaakte albumbladen in 
Schaubek album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Stanley Gibbons no’s): 1-9*, 4b* (blot on 
scroll), 10-20*, 21-30*, 31-34*, 38-47* in alle tandingen en inclusief 41aa (Mountaineer � aw), 51*, 57-69*, 70-
83*, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23810 Australië. Prijs: € 850
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Australië, waaronder hoge waar-
den kangoeroes met specimen opdrukken, 5 shilling Harbour Bridge etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23797 Beieren 1849-1920. Prijs: € 1850
Goed gevulde collectie Beieren 1849-1920 in Leuchtturm album, waarin veel ongebruikt en beter materiaal, 
maar wel wat gemengde kwaliteit. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23862 België 1849-1902. Prijs: € 300
Kleine, gebruikte collectie België 1849-1902 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23910 België voorafstempelingen. Prijs: € 300
Doos met naar schatting 60.000 (!) voorafgestempelde zegels van België in bundeltjes.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23922 Bundespost 1949-1988. Prijs: € 250
Complete gebruikte collectie Bundespost 1949-1988 in Leuchtturm album. De collectie is grotendeels ook 
postfris verzameld. Superkoopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23813 Bundespost 1979-2000. Prijs: € 400
Ogenschijnlijk complete, postfrisse en gebruikte (DUBBELE) collectie Bundespost 1979-2000 in 3 peperdure 
Safe albums. Cat. waarde Michel ca. 3800 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23836 Canada 1852-2001. Prijs: € 1500
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Canada 1852-2001 in 2 luxe Leuchtturm albums. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 36, 37, 45, 48, 50 (2$ 1897, paar korte tandjes), 54-61, 62-72, 134-138, 150-155, dienst 10**, 
17**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23873 China FDC’s 1993-1996. Prijs: € 1100
Handelarenvoorraad FDC’s China 1993-1996 in 2 dozen. Partij bevat ca. 3000 FDC’s, waaronder ook veel 
blokken op FDC zoals (Michel no’s): blok 69 (ruim 200x), 75 (200x), 76 (ca. 150x), etc. Ideaal kavel voor we-
derverkoper of ebay, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23866 Denemarken 1851-1970. Prijs: € 2700
Zeer goed gevulde, maar wel wat rommelige, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 
1851-1970 in Davo album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 2* (certi� caat), 2 
(certi� caat), 6, 10, 11-15, 16-21, 53-59*, 66, 81, 82-83, 84-96X**, 143-145*, 180-181**, pakketzegels 1-4*, 
5-10o*/, aardig port, dienst etc. Tevens aardig Faeröer aanwezig (inclusief voorloper 1919), en wat (klassieke) 
doubletten op stockbladen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23799 Denemarken combinaties. Prijs: € 315
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie combinaties uit postzegelboekjes van Denemarken op albumbla-
den in map. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): R1, R2, R5, R14, R18, R20, R23, R24, R35, R46, etc. Ook 
enkele velletjes uit postzegelboekjes aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23925 Dieren. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie dieren in blanco MOC album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23805 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 3250
Zeer goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in 2 Borek albums. Collectie be-
vat o.a. (Michel no’s): 66 (5 Mark Reichspost), aardig in� a deel, 438-439 (Zeppelin, Zuid Amerika vlucht), 
450-453, 456-457 (Zeppelin pool vlucht), 459-462, 474-478, 496-498 (Zeppelin Chicago vlucht), 499-507 
(Wagner), blok 1* (Iposta), 3* (Ostropa), 4-11, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23822 Duitse Rijk gebruikt. Prijs: € 400
Insteekboek met divers gebruikt materiaal van het Duitse Rijk, waaronder betere zegels en blokken. Cat. 
waarde ca 5400 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23909 Duitse Rijk postfris. Prijs: € 650
Doos met stockkaarten en mappen met veldelen Duitse Rijk postfris. Cat. waarde 7600 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23879 Duitsland 1849-1986. Prijs: € 750
Goed gevulde, gebruikte collectie Duitsland 1849-1986 in 2 Schaubek albums. Collectie bevat o.a. 
Bundespost compleet, Berlijn vrijwel compleet op enkele series en blok 1 na, Duitse Rijk aardig gevuld, 
inclusief wat betere series etc. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23880 Engelse koloniën. Prijs: € 375
Blanco album met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Engelse koloniën, waaronder 
aardig Australië. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23899 Ethiopië 1894-1963. Prijs: € 600
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Ethiopië 1894-1963 op Yvert albumbladen in klemband. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 8B*, 9B, 10B, 11B*, 22-26*, 33*, 34*, 48*, 55a*, 69*, 70-76*, 79-85*, 86-92*, 
96, 235-239*, luchtpost 18-20*, 21-22*, aardig port etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23858 Europa CEPT 1956-1992. Prijs: € 850
Postfrisse partij Europa CEPT 1956-1992 in aantallen op stockkaartjes, waaronder ook veel blokken. Tevens 
wat materiaal van andere landen aanwezig, waaronder veel Frankrijk (inclusief betere series) en wat goede 
zegels van Frans Antarctica (o.a. Yvert 18 en luchtpost 2, 3). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23878 Europa. Prijs: € 225
Insteekboek met divers, beter materiaal van Europese landen. Bevat o.a. klederdrachten Oostenrijk postfris 
(Michel 893-926 en 978-980), Duitsland Heuss postfris (Michel 177-196), Zweden 127 AW in postfrisse/on-
gebruikte strip van 5 met nummer op achterzijde, 129AW in postfrisse/ongebruikte strip van 5, IJsland dienst 
57 ongebruikt en verder aardig klassiek Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23885 Faeröer 1975-1995 FDC’s. Prijs: € 200
Uitgebreide collectie FDC’s van Faeröer 1975-1995 in 5 albums, waarin veel extra FDC’s met blokken van 4. 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23884 Faeröer 1975-2012! Prijs: € 1000
Complete, postfrisse collectie Faeröer 1975-2012 in blokken van 4 met daarbij ook zeer veel blokken en 
postzegelboekjes. In 2 albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23883 Faeröer 1977-2011 jaarsets! Prijs: € 300
Complete collectie jaarsets/jaarboeken van Faeröer 1977-2011 in doos, inclusief wat doubletten. 
In totaal 41 jaarboeken, koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23827 Finland 1856-1979. Prijs: € 1150
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1856-1979 in Behrens 
album. Collectie bevat mooi klassiek deel met 32 serpentines, en verder zeer veel complete 
series, enkele postzegelboekjes etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23806 Finland 1856-1992. Prijs: € 2050
Zeer goed gevulde, eerst gebruikte, later postfrisse en ongebruikte collectie Finland 1856-
1992 in 2 luxe Kabe albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 2, 3-4, 5-10, 26, 35-14, 161 
(Zeppelin), auto-pakketzegels 1-5**, 6-9**, militair 8**, 9 op brief, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23918 Frankrijk 1849 -2011. Prijs: € 3600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-2011 in 3 Davo cristal en 5 
Davo luxe albums. Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waaronder Bordeaux opdruk, le Havre opdruk, 
Pexip blok, etc. Collectie is na 1945 vrijwel compleet en bevat ook veel extra’s zoals bijzondere blokken, 
boekjes etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23844 Frankrijk 1849-1967. Prijs: € 1200
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1967 in insteekboek. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 1-6, 9-10, 61*, 63*, 96*, 120*, 122, 123*, 153, 156, 206-208*, 231*, 232*, 252*, 269*, 
308*, 321, 398, luchtpost 15, port 18*, 64*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23839 Frankrijk 1876-1979. Prijs: € 900
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1876-1979 in oud Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 152*, 156, 169*, 182* (Bordeaux), 216*, 252*, 256, 262, 308, 321 (*), 354-355, 
398(*), 867-872*, 891-896*, 930-935. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23912 Frankrijk Semeuse. Prijs: € 1300
Speciaalcollectie zaaister (Semeuse) van Frankrijk in 2 albums, waarin blokken van 4 met datum (coins da-
tes), proeven, voorafstempelingen, typen etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23850 Griekenland 1861-1920. Prijs: € 250
Voornamelijk gebruikte partij Griekenland 1861-1920 in insteekboek, waarin o.a. ca. 600 Hermeskopjes.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23852 Griekenland 1861-2005. Prijs: € 300
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Griekenland 1861-2005 in 3 insteekboeken. 
Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23832 Hongarije ongetand 1958-1973. Prijs: € 1200
Schitterende vrijwel complete ongetande collectie series en blokken, GEBRUIKT!!!! incl. de betere uitgaven, 
in 2 albums. Gebruikt is dit schaarse ongetande materiaal vele malen zeldzamer, zeker zo compleet en dit is 
de eerste keer dat wij een zo’n uitgebreide gebruikte collectie aan kunnen bieden!!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23936 IJsland 1873-1986. Prijs: € 850
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1986 in Davo cristal album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 47*, 62*, 75*, 114-118, 125-140*, 142-146*, 147-149*, dienst 2, 3-8, 9, 39*, 
40*, 44-59* (!) etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23837 IJsland 1873-1988. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1988 in 2 luxe Safe albums. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 3*, 4(*), 5(*), 6(*), 17, 33A*, 47*, 62*, 69-75, 80, 114-118*, 119, 122-123*, 
122-123, 125-139**, 142-146* (nagegomd), 147-149*, 218-221*, 231-236**, 172-174* (hop� ug!), blok 1**, 
aardig dienst etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23914 India en Staten brieven. Prijs: € 450
Insteekboek met diverse brieven, kaarten en postwaardestukken van India en Staten.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23913 Israël ca. 1948-1980. Prijs: € 1200
Uitgebreide postfrisse en ongebruikte accumulatie Israël 1948-1980 in albums, op stockkaarten, in zakjes 
etc. in grote doos. Bevat o.a. zeer veel plaatblokken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23870 Italië 1863-1879. Prijs: € 425
Klein kavel van 11 klassieke ongebruikte zegels van Italië 1863-1879 op stockblad, alle met kleine gebreken 
en alle nagegomd. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23801 Luxemburg 1852-1929. Prijs: € 1550
Mooie, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1929 op albumbladen in map. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 1-2, 3-11, 12-15, 16-23, 25, 26*, 32*, 56, 66, 72-83*, blok 1* (!), zeer goed deel dienstze-
gels, waarvan vele gekeurd Kohler etc. Zeer mooie kwaliteit, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23838 Luxemburg 1852-2007. Prijs: € 1350
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2007 in 2 Leuchtturm al-
bums, waarin mooi klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 227-231*, 240-244*/o, 259-264, 
266-280* (intellectuelen), 284-289, 478-483**, 490-494**, 572-74**, blok 7*, goed deel dienst etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23893 Mexico 1899-1987. Prijs: € 500
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Mexico 1899-1987 op zelfgemaakte album-
bladen in Schaubek album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 755-760*, 813-815**, 868-876**, 877-885**, 
899-909**, 914**, 927-928**, blok 1**, 2**, 15**, 16**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23935 Nederland 1852 langstempels. Prijs: € 525
Stockblad met 18x no. 1, 5x no. 2 en 2x no. 3 van Nederland 1852, alle met langstempel, waaronder betere.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23920 Nederland 1852. Prijs: € 150
Klein kavel van 9, geplate zegels van Nederland 1852, 4x no. 1, 5x no. 2. Aardige kwaliteit. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23926 Nederland 1852-2000. Prijs: € 600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2000 in 3 luxe Importa 
Juweel albums. Collectie bevat beter materiaal zoals (NVPH no’s): 29, 47, 49, 104-105, etc. waarbij het 
klassieke deel in wat gemengde kwaliteit is. Verder is de Collectie vanaf 1945 vrijwel compleet en postfris 
(luchtpost 12-13 gebruikt). Aanrader!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23904 Nederland 1958-2010 FDC’s. Prijs: € 400
Vrijwel complete, voornamelijk onbeschreven collectie FDC’s Nederland 1958-2010 in 6 Importa FDC al-
bums. Cat. waarde ca. 3000 euro, nu slechts 13%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23886 Nederland 1969-1972. Prijs: € 250
Hoge waarden Juliana Regina 1 gulden t/m 10 gulden in complete postfrisse velletjes van 50, cat.w. 1000++ 
euro, schaars! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23876 Nederland FDC’s 1952-1969. Prijs: € 250
Collectie beschreven en onbeschreven FDC’s van Nederland 1952-1969 in Davo FDC album. Collectie bevat 
o.a.  (NVPH no’s): E8 (beschreven, dichte klep), E10 (beschreven, dichte klep), E11 (beschreven, open klep), 
E13 (beschreven, dichte klep en plakband op achterzijde), E14 (beschreven, open klep), E15 (beschreven, 
open klep), E16 (beschreven, open klep), E38 (onbeschreven, open klep), etc. Cat. waarde ca. 2400 euro.

 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23924 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 1000
Zeer uitgebreide voorraad grootrondstempels van Nederland in dik insteekboek. Partij bevat ve-
le duizenden stempels, voornamelijk op losse zegels, maar deels ook op briefstukjes en enkele 
poststukken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23900 Nederland langstempels. Prijs: € 2500
Prachtige partij van ca. 3250 langstempels van Nederland in 2 insteekboeken. Voornamelijk op 
emissie 1872, 1876 en 1892, maar ook wat oudere zegels en portzegels aanwezig. Mooi kavel!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23890 Nederlands Indië 1867-1948. Prijs: € 400
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indië 1867-1948 in 
Davo album. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 2, 5, 7*, 30, 60*, 98*, 167-170*, 172-175*, 262, 

277*, 278*, 288*, 337-346*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

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

Complete, postfrisse collectie Faeröer 1975-2012 in blokken van 4 met daarbij ook zeer veel blokken en 
Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Prijs: € 300
Complete collectie jaarsets/jaarboeken van Faeröer 1977-2011 in doos, inclusief wat doubletten. 

23924 Nederland grootrondstempels. 
Zeer uitgebreide voorraad grootrondstempels van Nederland in dik insteekboek. Partij bevat ve-
le duizenden stempels, voornamelijk op losse zegels, maar deels ook op briefstukjes en enkele 
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23915 Nederlandse Antillen ca. 1950-2008. Prijs: € 400
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Nederlandse Antillen 1950-2008 in blanco album. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23872 Nieuw Zeeland 1882-1988. Prijs: € 450
Rommelige, maar wel aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1882-
1988 op albumbladen in kleine doos. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder veel Health blokken, 
veldelen met plaat- en cilinder nummers, dienstzegels, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23919 Noorwegen 1855-1950. Prijs: € 400
Voornamelijk gebruikte collectie Noorwegen 1855-1950 op albumbladen in map. Collectie bevat o.a. aardig 
klassiek materiaal. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23793 Oostenrijk 1850-1940. Prijs: € 2250
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1940 in blanco album. Collectie bevat mooi klas-
siek deel en zeer veel beter en ongebruikelijk materiaal zoals (Michel no’s): 139-156*, 156, 161-177*, 418-
424, 433-441, 494-497*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 557-562*, 
591-596*, 617-622*, 617-622, 623-626*,  1920 lokaalopdruk Spielfeld ongebruikt compleet (cat. 400,00), 
1921 Tirol ongebruikt compleet (350,00), etc. Verder ook brieven en mooi deel Oostenrijkse gebieden aanwe-
zig. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23840 Oostenrijk 1890-1960. Prijs: € 250
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Oostenrijk 1890-1960, waaronder be-
tere zegels zoals (Michel no’s): 418-424*, 433-441* (2x), 483* (2x), 487*, 507*, 510**, 511**, 538*, 539*, 541* 
(2x), 1012-1016*, 1022*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23795 Oud Duitse Staten. Prijs: € 3050
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten inclusief veel brieven in blanco album. 
Collectie bevat o.a. Baden, Beieren, Württemberg, Hamburg, Pruisen, Saksen etc. Tevens wat Duitse koloni-
en aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23851 Portugal 1853-1960. Prijs: € 425
Leuke ongebruikte en gebruikte uitzoekpartij Portugal 1853-1960 op stockbladen. Partij bevat veel materiaal, 
waaronder aardig klassiek en hogere waarden. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23868 Rusland stempels ca. 1880-1910. Prijs: € 525
Mooie partij van ca. 800 klassieke zegels van Rusland met veel mooie stempels, waaronder nummerstempels 
van Moskou en St. Petersburg met veel mooie afdrukken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23854 Russische Republieken. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk postfrisse partij Russische Republieken in 2 Leuchtturm insteekalbums. Partij be-
vat o.a. Oekraïne, Wit Rusland, Litouwen, etc. Zeer veel materiaal! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23802 Saar 1920-1959. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Saar 1920-1959 
in Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 30*, 31, 104-107*, 122-125*, 128-134*, 135-141*, 
144-150**, 151-157*, 158-159**, 161-167**, 168-170*, 171-177**, 255-259**, 255-259, 262-263, 265-266, 
267-271**, 267-271, 289**, 289I**, 289, 291**, 291, 297-298**, 297-298, blok 1-2 (Hochwasserhilfe blokken), 
etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23791 Saar 1947-1959 brieven. Prijs: € 1650
Album met 54 brieven, FDC’s en kaarten van Saar 1947-1959, waarin veel betere series en ook de 2 
Hochwasserhilfe blokken, echter deze 2 zonder garantie op echtheid stempels (maar zien er echt uit!).

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23861 Scandinavië 1851-1966. Prijs: € 1750
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1851-1966 in Scott album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): Denemarken 6, 11-16, 16-21, 22-31, 60-62*, 66*, 143-145*, Finland met o.a. 11 serpentines, 
46*, 47, 54, 60, 60D*, Groenland, 1-7*, 8-16, 17*, 18*, 19*, IJsland 3*, 4, 12-15*, 82*, 119, 121, dienst 43*, 
63-65, etc. Ook aardig Deens West Indië aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23841 Scandinavië 1854-1960. Prijs: € 1850
“Rommelige, maar wel aardig gevulde, voornamelijk gestempelde collectie Scandinavië 1854-1960 in album. 
Collectie bevat o.a. (Michel; no’s): Denemarken, Faeröer met o.a. voorloper 1919 (no. 1) op briefstukje samen 
met zegel van Denemarken, Groenland met 8-16* (2x, no. 15 1x), 17-25** (bevrijdingsopdruk), 8 Pakke Porto 
zegels, Deens West Indië, IJsland 47, 75, 125-139*, etc. Hoge cat. waarde!” 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23934 Scandinavië 1856-1971. Prijs: € 500
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1971 in oud album, waarin 
o.a. (Michel no’s): 6*, 10, 11-15, 113*, 114*, 115*, 137-140*, 315-318**, 319-322**, 343**, etc. . Tevens een 
niet zo goed gevuld album met Denemarken, IJsland en Zweden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23896 Suriname 1873-1975. Prijs: € 250
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Suriname in Davo luxe album. Collectie bevat 
o.a. (NVPH no’s): 12(*), 13(*), 34-36, 39, 84*, 151-156*, 179-182**, 280-283*, 308**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23897 Thailand 1887-2012. Prijs: € 1750
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Thailand 1887-2012 in 5 Amerikaanse Palo 
albums (lopen tot 2009) en 1 stockboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 639-642**, 643-646**, 648-651**, 
662-665**, 677-684**, 698-705**, 752-75**, 756-759**, 783-790**, 832-835**, blok 2**, 3**, 4**, 6**, 7**, 8**, 
9**, 10**, 11** (2x), 12**, 13A**, 18A**, 19**, 20**, etc. Zeer veel materiaal, hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23930 Tsjechoslowakije 1918-2000. Prijs: € 550
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjechoslowakije en Tsjechische Republiek 
1918-2000 in 3 dikke Schaubek albums, waarin ook veel blokken en kleinbogen.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23907 USA  ca.1860-1993. Prijs: € 950
Goed gevulde, postfrisse en gebruikte, grotendeels dubbel verzamelde collectie USA 1860-1993 in 7 Lindner 
albums. Tevens wat extra materiaal op stockkaartjes en in klein stockboek en wat postwaardestukken. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23937 USA 1847-1971. Prijs: € 5200
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland Zeer goed gevulde, postfrisse, 
ongebruikte en gebruikte collectie USA 1847-1971 in Schaubek album. De collectie bevat zeer mooi klassiek 
materiaal, waaronder confederate states, 5 cent 1847 ongebruikt, 1851 12 cent, 1861 compleet, 1870 90 
cent, 1870 30 cent met grill ongebruikt, Columbus 1$ ongebruikt, 2$ gebruikt, etc. Verder aardig dienst, port, 
special delivery etc. aanwezig en wat Verenigde Naties New York. Zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23931 USA 1851-1998. Prijs: € 650
Aardig gevulde, postfrisse en gebruikte collectie USA 1851-1998 in 4 Kabe albums. Collectie is eerst gebruikt 
en vanaf ca. 1960 postfris. Bevat aardig klassiek deel en ook veel nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23877 USA ca. 1900-2000. Prijs: € 900
Uitgebreide, postfrisse (paar oudere zegels met plakker) collectie USA 1900-2000 in 9 Lindner albums. Goed gevul-
de collectie, inclusief blokken, nominaal reeds $1150 (ca. 1080 euro).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23875 Vaticaan 1852-ca. 1980. Prijs: € 1300
Mooie postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan en Kerkelijke Staat 1852-1980 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kerkelijke Staat 1-9, 10, 11*, 18* (certi� caat), Vaticaan1-15**, 17-20**, 21-
38*, 45-50*, 51-58*, 67-72**, 185-186*, blok 1** (scheef gesneden, groter dan normaal), pakketpost 1-15**, 
etc. Ook wat plaatfouten en misperforaties aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23906 Vaticaan. Prijs: € 2000
Grote partij Vaticaan in 2 dozen. Deze partij bevat o.a. een complete gestempelde collectie Vaticaan 1929-
1995 (dus inclusief de provisorien serie (Michel 39-44, gekeurd), alle dure luchtpostzegels, blok 1 etc.), kerke-
lijke staat met no. 10 en 11 (gerepareerd maar gekeurd), veel postfris/ongebruikt materiaal in 3 stockboeken 
(o.a. Michel 21-38*, 185-186**, blok 1** (2x)), 3 boeken met FDC’s, en 22 jaarboeken (jaren 80 en 90 met 
doubletten). Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23894 Venezuela 1859-1999. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Venezuela 1859-1999 op zelfgemaakte album-
bladen in Schaubek album. Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 186*, 187-203* (195 ont-
breekt), 219-231, 248*, 249(*), 277*, 284*, 415-423*, 435-444*, 1076-1080*, 1081-1086*, 1126-1141*, blok 
1**, 2**, 3*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23831 Verenigde Naties 1951-1999. Prijs: € 300
Prachtige postfrisse/gebruikte dubbele verzameling, met de betere uitgaven, ook blok 1 postfris en op fdc 
aanwezig, ook veel brieven, extra’s, Geneve en Wenen, in 4 dure Leuchtturm albums.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23807 Verenigde Naties 1951-2004. Prijs: € 1050
Zeer uitgebreide, postfrisse collectie Verenigde Naties 1951-2004 in 9 banden, waarin alle 3 de gebieden 
(New York, Genève en Wenen), inclusief blok 1 New York, Michel 14B (Pruisisch blauw), vlaggenvellen, com-
binaties uit vellen etc. Zeer grote hoeveelheid zegels! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23794 Wereld klassiek. Prijs: € 4100
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie wereld buiten Europa in zeer oud Schaubek album. Collectie bevat 
voornamelijk materiaal tot ca. 1900, waaronder aardig Azië, Zuid Amerika, Franse en Britse koloniën etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23790 Wereld postfris. Prijs: € 400
Twee dikke insteekboeken met divers, hoofdzakelijk postfris materiaal van diverse landen, waaronder aardig 
Franse koloniën, veel motiefseries en Hongarije, inclusief ongetand materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23792 Wereld. Prijs: € 525
Insteekboek met divers, voornamelijk klassiek materiaal van vele landen, waaronder ook vals en herdrukken.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23903 Wereld. Prijs: € 1500
Uitgebreide wereldcollectie in 4 zeer dikke Schaubek albums, 2 blanco albums, 2 insteekboekjes en wat 
losse bladen. Collectie bevat zeer veel materiaal, voornamelijk redelijk eenvoudige zegels, maar stiekem ook 
beter materiaal, waaronder zelfs het paardenblok van China 1978 postfris (Michel no. 12, cat. 800,00), en de 
paardenserie (Michel 1399-1408) postfris. Verder o.a. goed Italië aanwezig. Hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23833 Wereldverzameling t/m 1950. Prijs: € 2500
Intact aangeboden verzameling in 2 hele dikke uitpuilende Schaubek albums, landen A-Z, veel West Europese 
landen goed vertegenwoordigd vanaf het begin, goed Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, buiten 
Europa met heel veel Zuid- en Midden Amerika, USA en Canada, leuk Azië met China en Japan etc. etc. etc. 
Goedkoop aangeboden!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23857 West Europa blokken. Prijs: € 1000
Collectie van ca. 550 postfrisse blokken (en wat postzegelboekjes) van West Europa in 3 insteekboeken. 
Partij bevat materiaal uit de jaren 80 en 90, waaronder betere blokken en nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23815 Zuid Afrika 1910-1996. Prijs: € 2050
Voornamelijk gebruikte, zeer gespecialiseerde collectie Zuid Afrika 1910-1996 in 3 Davo albums. Collectie 
bevat o.a. veel paren, kopstaande watermerken, kleurvariëteiten, plaatfouten etc. Zeer mooi opgezette col-
lectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23812 Zweden 1855-1992. Prijs: € 3000
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 8 Borek albums. Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal, inclusief port en dienstzegels en daarnaast ook postwaardestukken en veel 
brieven en FDC’s. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23847 Zweden en Denemarken 1855-1965. Prijs: € 900
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden en Denemarken 1855-1965 in Borek album. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): Denemarken 6, 7, 8-10, 11-15, 16-20, 21, 22-29, 43-47, 62-64, 68, 84, 85*, 
86*, 117-120*, 152*, luchtpost 1, 2, Zweden 14, 25, 40, 50, 163-174, 223, etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst ✁✁✁
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23891 Ascension 1922-2006. Prijs: € 1650
Prachtige, postfrisse en ongebruikte collectie Ascension 1922-2006 op zelfgemaakte albumbladen in 
Schaubek album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Stanley Gibbons no’s): 1-9*, 4b* (blot on 
scroll), 10-20*, 21-30*, 31-34*, 38-47* in alle tandingen en inclusief 41aa (Mountaineer � aw), 51*, 57-69*, 70-
83*, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23810 Australië. Prijs: € 850
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Australië, waaronder hoge waar-
den kangoeroes met specimen opdrukken, 5 shilling Harbour Bridge etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23797 Beieren 1849-1920. Prijs: € 1850
Goed gevulde collectie Beieren 1849-1920 in Leuchtturm album, waarin veel ongebruikt en beter materiaal, 
maar wel wat gemengde kwaliteit. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23862 België 1849-1902. Prijs: € 300
Kleine, gebruikte collectie België 1849-1902 op albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23910 België voorafstempelingen. Prijs: € 300
Doos met naar schatting 60.000 (!) voorafgestempelde zegels van België in bundeltjes.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23922 Bundespost 1949-1988. Prijs: € 250
Complete gebruikte collectie Bundespost 1949-1988 in Leuchtturm album. De collectie is grotendeels ook 
postfris verzameld. Superkoopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23813 Bundespost 1979-2000. Prijs: € 400
Ogenschijnlijk complete, postfrisse en gebruikte (DUBBELE) collectie Bundespost 1979-2000 in 3 peperdure 
Safe albums. Cat. waarde Michel ca. 3800 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23836 Canada 1852-2001. Prijs: € 1500
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Canada 1852-2001 in 2 luxe Leuchtturm albums. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): 36, 37, 45, 48, 50 (2$ 1897, paar korte tandjes), 54-61, 62-72, 134-138, 150-155, dienst 10**, 
17**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23873 China FDC’s 1993-1996. Prijs: € 1100
Handelarenvoorraad FDC’s China 1993-1996 in 2 dozen. Partij bevat ca. 3000 FDC’s, waaronder ook veel 
blokken op FDC zoals (Michel no’s): blok 69 (ruim 200x), 75 (200x), 76 (ca. 150x), etc. Ideaal kavel voor we-
derverkoper of ebay, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23866 Denemarken 1851-1970. Prijs: € 2700
Zeer goed gevulde, maar wel wat rommelige, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 
1851-1970 in Davo album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 2* (certi� caat), 2 
(certi� caat), 6, 10, 11-15, 16-21, 53-59*, 66, 81, 82-83, 84-96X**, 143-145*, 180-181**, pakketzegels 1-4*, 
5-10o*/, aardig port, dienst etc. Tevens aardig Faeröer aanwezig (inclusief voorloper 1919), en wat (klassieke) 
doubletten op stockbladen. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23799 Denemarken combinaties. Prijs: € 315
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie combinaties uit postzegelboekjes van Denemarken op albumbla-
den in map. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): R1, R2, R5, R14, R18, R20, R23, R24, R35, R46, etc. Ook 
enkele velletjes uit postzegelboekjes aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23925 Dieren. Prijs: € 200
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie dieren in blanco MOC album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23805 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 3250
Zeer goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in 2 Borek albums. Collectie be-
vat o.a. (Michel no’s): 66 (5 Mark Reichspost), aardig in� a deel, 438-439 (Zeppelin, Zuid Amerika vlucht), 
450-453, 456-457 (Zeppelin pool vlucht), 459-462, 474-478, 496-498 (Zeppelin Chicago vlucht), 499-507 
(Wagner), blok 1* (Iposta), 3* (Ostropa), 4-11, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23822 Duitse Rijk gebruikt. Prijs: € 400
Insteekboek met divers gebruikt materiaal van het Duitse Rijk, waaronder betere zegels en blokken. Cat. 
waarde ca 5400 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23909 Duitse Rijk postfris. Prijs: € 650
Doos met stockkaarten en mappen met veldelen Duitse Rijk postfris. Cat. waarde 7600 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23879 Duitsland 1849-1986. Prijs: € 750
Goed gevulde, gebruikte collectie Duitsland 1849-1986 in 2 Schaubek albums. Collectie bevat o.a. 
Bundespost compleet, Berlijn vrijwel compleet op enkele series en blok 1 na, Duitse Rijk aardig gevuld, 
inclusief wat betere series etc. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23880 Engelse koloniën. Prijs: € 375
Blanco album met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Engelse koloniën, waaronder 
aardig Australië. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23899 Ethiopië 1894-1963. Prijs: € 600
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Ethiopië 1894-1963 op Yvert albumbladen in klemband. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 8B*, 9B, 10B, 11B*, 22-26*, 33*, 34*, 48*, 55a*, 69*, 70-76*, 79-85*, 86-92*, 
96, 235-239*, luchtpost 18-20*, 21-22*, aardig port etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23858 Europa CEPT 1956-1992. Prijs: € 850
Postfrisse partij Europa CEPT 1956-1992 in aantallen op stockkaartjes, waaronder ook veel blokken. Tevens 
wat materiaal van andere landen aanwezig, waaronder veel Frankrijk (inclusief betere series) en wat goede 
zegels van Frans Antarctica (o.a. Yvert 18 en luchtpost 2, 3). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23878 Europa. Prijs: € 225
Insteekboek met divers, beter materiaal van Europese landen. Bevat o.a. klederdrachten Oostenrijk postfris 
(Michel 893-926 en 978-980), Duitsland Heuss postfris (Michel 177-196), Zweden 127 AW in postfrisse/on-
gebruikte strip van 5 met nummer op achterzijde, 129AW in postfrisse/ongebruikte strip van 5, IJsland dienst 
57 ongebruikt en verder aardig klassiek Engeland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23885 Faeröer 1975-1995 FDC’s. Prijs: € 200
Uitgebreide collectie FDC’s van Faeröer 1975-1995 in 5 albums, waarin veel extra FDC’s met blokken van 4. 
Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23884 Faeröer 1975-2012! Prijs: € 1000
Complete, postfrisse collectie Faeröer 1975-2012 in blokken van 4 met daarbij ook zeer veel blokken en 
postzegelboekjes. In 2 albums. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23883 Faeröer 1977-2011 jaarsets! Prijs: € 300
Complete collectie jaarsets/jaarboeken van Faeröer 1977-2011 in doos, inclusief wat doubletten. 
In totaal 41 jaarboeken, koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23827 Finland 1856-1979. Prijs: € 1150
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1856-1979 in Behrens 
album. Collectie bevat mooi klassiek deel met 32 serpentines, en verder zeer veel complete 
series, enkele postzegelboekjes etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23806 Finland 1856-1992. Prijs: € 2050
Zeer goed gevulde, eerst gebruikte, later postfrisse en ongebruikte collectie Finland 1856-
1992 in 2 luxe Kabe albums. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 2, 3-4, 5-10, 26, 35-14, 161 
(Zeppelin), auto-pakketzegels 1-5**, 6-9**, militair 8**, 9 op brief, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23918 Frankrijk 1849 -2011. Prijs: € 3600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-2011 in 3 Davo cristal en 5 
Davo luxe albums. Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waaronder Bordeaux opdruk, le Havre opdruk, 
Pexip blok, etc. Collectie is na 1945 vrijwel compleet en bevat ook veel extra’s zoals bijzondere blokken, 
boekjes etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23844 Frankrijk 1849-1967. Prijs: € 1200
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1967 in insteekboek. Collectie 
bevat o.a. (Yvert no’s): 1-6, 9-10, 61*, 63*, 96*, 120*, 122, 123*, 153, 156, 206-208*, 231*, 232*, 252*, 269*, 
308*, 321, 398, luchtpost 15, port 18*, 64*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23839 Frankrijk 1876-1979. Prijs: € 900
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1876-1979 in oud Schaubek album. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): 152*, 156, 169*, 182* (Bordeaux), 216*, 252*, 256, 262, 308, 321 (*), 354-355, 
398(*), 867-872*, 891-896*, 930-935. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23912 Frankrijk Semeuse. Prijs: € 1300
Speciaalcollectie zaaister (Semeuse) van Frankrijk in 2 albums, waarin blokken van 4 met datum (coins da-
tes), proeven, voorafstempelingen, typen etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23850 Griekenland 1861-1920. Prijs: € 250
Voornamelijk gebruikte partij Griekenland 1861-1920 in insteekboek, waarin o.a. ca. 600 Hermeskopjes.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23852 Griekenland 1861-2005. Prijs: € 300
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Griekenland 1861-2005 in 3 insteekboeken. 
Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23832 Hongarije ongetand 1958-1973. Prijs: € 1200
Schitterende vrijwel complete ongetande collectie series en blokken, GEBRUIKT!!!! incl. de betere uitgaven, 
in 2 albums. Gebruikt is dit schaarse ongetande materiaal vele malen zeldzamer, zeker zo compleet en dit is 
de eerste keer dat wij een zo’n uitgebreide gebruikte collectie aan kunnen bieden!!!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23936 IJsland 1873-1986. Prijs: € 850
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1986 in Davo cristal album. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 47*, 62*, 75*, 114-118, 125-140*, 142-146*, 147-149*, dienst 2, 3-8, 9, 39*, 
40*, 44-59* (!) etc. Mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23837 IJsland 1873-1988. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1988 in 2 luxe Safe albums. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 3*, 4(*), 5(*), 6(*), 17, 33A*, 47*, 62*, 69-75, 80, 114-118*, 119, 122-123*, 
122-123, 125-139**, 142-146* (nagegomd), 147-149*, 218-221*, 231-236**, 172-174* (hop� ug!), blok 1**, 
aardig dienst etc. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23914 India en Staten brieven. Prijs: € 450
Insteekboek met diverse brieven, kaarten en postwaardestukken van India en Staten.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23913 Israël ca. 1948-1980. Prijs: € 1200
Uitgebreide postfrisse en ongebruikte accumulatie Israël 1948-1980 in albums, op stockkaarten, in zakjes 
etc. in grote doos. Bevat o.a. zeer veel plaatblokken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23870 Italië 1863-1879. Prijs: € 425
Klein kavel van 11 klassieke ongebruikte zegels van Italië 1863-1879 op stockblad, alle met kleine gebreken 
en alle nagegomd. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23801 Luxemburg 1852-1929. Prijs: € 1550
Mooie, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1929 op albumbladen in map. Collectie bevat 
o.a. (Michel no’s): 1-2, 3-11, 12-15, 16-23, 25, 26*, 32*, 56, 66, 72-83*, blok 1* (!), zeer goed deel dienstze-
gels, waarvan vele gekeurd Kohler etc. Zeer mooie kwaliteit, zeer hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23838 Luxemburg 1852-2007. Prijs: € 1350
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2007 in 2 Leuchtturm al-
bums, waarin mooi klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no’s): 227-231*, 240-244*/o, 259-264, 
266-280* (intellectuelen), 284-289, 478-483**, 490-494**, 572-74**, blok 7*, goed deel dienst etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23893 Mexico 1899-1987. Prijs: € 500
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Mexico 1899-1987 op zelfgemaakte album-
bladen in Schaubek album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 755-760*, 813-815**, 868-876**, 877-885**, 
899-909**, 914**, 927-928**, blok 1**, 2**, 15**, 16**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23935 Nederland 1852 langstempels. Prijs: € 525
Stockblad met 18x no. 1, 5x no. 2 en 2x no. 3 van Nederland 1852, alle met langstempel, waaronder betere.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23920 Nederland 1852. Prijs: € 150
Klein kavel van 9, geplate zegels van Nederland 1852, 4x no. 1, 5x no. 2. Aardige kwaliteit. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23926 Nederland 1852-2000. Prijs: € 600
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2000 in 3 luxe Importa 
Juweel albums. Collectie bevat beter materiaal zoals (NVPH no’s): 29, 47, 49, 104-105, etc. waarbij het 
klassieke deel in wat gemengde kwaliteit is. Verder is de Collectie vanaf 1945 vrijwel compleet en postfris 
(luchtpost 12-13 gebruikt). Aanrader!  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23904 Nederland 1958-2010 FDC’s. Prijs: € 400
Vrijwel complete, voornamelijk onbeschreven collectie FDC’s Nederland 1958-2010 in 6 Importa FDC al-
bums. Cat. waarde ca. 3000 euro, nu slechts 13%! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23886 Nederland 1969-1972. Prijs: € 250
Hoge waarden Juliana Regina 1 gulden t/m 10 gulden in complete postfrisse velletjes van 50, cat.w. 1000++ 
euro, schaars! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23876 Nederland FDC’s 1952-1969. Prijs: € 250
Collectie beschreven en onbeschreven FDC’s van Nederland 1952-1969 in Davo FDC album. Collectie bevat 
o.a.  (NVPH no’s): E8 (beschreven, dichte klep), E10 (beschreven, dichte klep), E11 (beschreven, open klep), 
E13 (beschreven, dichte klep en plakband op achterzijde), E14 (beschreven, open klep), E15 (beschreven, 
open klep), E16 (beschreven, open klep), E38 (onbeschreven, open klep), etc. Cat. waarde ca. 2400 euro.

 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23924 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 1000
Zeer uitgebreide voorraad grootrondstempels van Nederland in dik insteekboek. Partij bevat ve-
le duizenden stempels, voornamelijk op losse zegels, maar deels ook op briefstukjes en enkele 
poststukken.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23900 Nederland langstempels. Prijs: € 2500
Prachtige partij van ca. 3250 langstempels van Nederland in 2 insteekboeken. Voornamelijk op 
emissie 1872, 1876 en 1892, maar ook wat oudere zegels en portzegels aanwezig. Mooi kavel!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23890 Nederlands Indië 1867-1948. Prijs: € 400
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indië 1867-1948 in 
Davo album. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 2, 5, 7*, 30, 60*, 98*, 167-170*, 172-175*, 262, 

277*, 278*, 288*, 337-346*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

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

Complete, postfrisse collectie Faeröer 1975-2012 in blokken van 4 met daarbij ook zeer veel blokken en 
Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Prijs: € 300
Complete collectie jaarsets/jaarboeken van Faeröer 1977-2011 in doos, inclusief wat doubletten. 

23924 Nederland grootrondstempels. 
Zeer uitgebreide voorraad grootrondstempels van Nederland in dik insteekboek. Partij bevat ve-
le duizenden stempels, voornamelijk op losse zegels, maar deels ook op briefstukjes en enkele 
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23915 Nederlandse Antillen ca. 1950-2008. Prijs: € 400
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Nederlandse Antillen 1950-2008 in blanco album. Hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23872 Nieuw Zeeland 1882-1988. Prijs: € 450
Rommelige, maar wel aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1882-
1988 op albumbladen in kleine doos. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder veel Health blokken, 
veldelen met plaat- en cilinder nummers, dienstzegels, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23919 Noorwegen 1855-1950. Prijs: € 400
Voornamelijk gebruikte collectie Noorwegen 1855-1950 op albumbladen in map. Collectie bevat o.a. aardig 
klassiek materiaal. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23793 Oostenrijk 1850-1940. Prijs: € 2250
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1940 in blanco album. Collectie bevat mooi klas-
siek deel en zeer veel beter en ongebruikelijk materiaal zoals (Michel no’s): 139-156*, 156, 161-177*, 418-
424, 433-441, 494-497*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529, 530-543*, 545-550*, 551-554*, 557-562*, 
591-596*, 617-622*, 617-622, 623-626*,  1920 lokaalopdruk Spielfeld ongebruikt compleet (cat. 400,00), 
1921 Tirol ongebruikt compleet (350,00), etc. Verder ook brieven en mooi deel Oostenrijkse gebieden aanwe-
zig. Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23840 Oostenrijk 1890-1960. Prijs: € 250
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Oostenrijk 1890-1960, waaronder be-
tere zegels zoals (Michel no’s): 418-424*, 433-441* (2x), 483* (2x), 487*, 507*, 510**, 511**, 538*, 539*, 541* 
(2x), 1012-1016*, 1022*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23795 Oud Duitse Staten. Prijs: € 3050
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten inclusief veel brieven in blanco album. 
Collectie bevat o.a. Baden, Beieren, Württemberg, Hamburg, Pruisen, Saksen etc. Tevens wat Duitse koloni-
en aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23851 Portugal 1853-1960. Prijs: € 425
Leuke ongebruikte en gebruikte uitzoekpartij Portugal 1853-1960 op stockbladen. Partij bevat veel materiaal, 
waaronder aardig klassiek en hogere waarden. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23868 Rusland stempels ca. 1880-1910. Prijs: € 525
Mooie partij van ca. 800 klassieke zegels van Rusland met veel mooie stempels, waaronder nummerstempels 
van Moskou en St. Petersburg met veel mooie afdrukken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23854 Russische Republieken. Prijs: € 500
Uitgebreide, voornamelijk postfrisse partij Russische Republieken in 2 Leuchtturm insteekalbums. Partij be-
vat o.a. Oekraïne, Wit Rusland, Litouwen, etc. Zeer veel materiaal! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23802 Saar 1920-1959. Prijs: € 2500
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Saar 1920-1959 
in Leuchtturm album. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 30*, 31, 104-107*, 122-125*, 128-134*, 135-141*, 
144-150**, 151-157*, 158-159**, 161-167**, 168-170*, 171-177**, 255-259**, 255-259, 262-263, 265-266, 
267-271**, 267-271, 289**, 289I**, 289, 291**, 291, 297-298**, 297-298, blok 1-2 (Hochwasserhilfe blokken), 
etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23791 Saar 1947-1959 brieven. Prijs: € 1650
Album met 54 brieven, FDC’s en kaarten van Saar 1947-1959, waarin veel betere series en ook de 2 
Hochwasserhilfe blokken, echter deze 2 zonder garantie op echtheid stempels (maar zien er echt uit!).

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23861 Scandinavië 1851-1966. Prijs: € 1750
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1851-1966 in Scott album. Collectie bevat o.a. 
(Michel no’s): Denemarken 6, 11-16, 16-21, 22-31, 60-62*, 66*, 143-145*, Finland met o.a. 11 serpentines, 
46*, 47, 54, 60, 60D*, Groenland, 1-7*, 8-16, 17*, 18*, 19*, IJsland 3*, 4, 12-15*, 82*, 119, 121, dienst 43*, 
63-65, etc. Ook aardig Deens West Indië aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23841 Scandinavië 1854-1960. Prijs: € 1850
“Rommelige, maar wel aardig gevulde, voornamelijk gestempelde collectie Scandinavië 1854-1960 in album. 
Collectie bevat o.a. (Michel; no’s): Denemarken, Faeröer met o.a. voorloper 1919 (no. 1) op briefstukje samen 
met zegel van Denemarken, Groenland met 8-16* (2x, no. 15 1x), 17-25** (bevrijdingsopdruk), 8 Pakke Porto 
zegels, Deens West Indië, IJsland 47, 75, 125-139*, etc. Hoge cat. waarde!” 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23934 Scandinavië 1856-1971. Prijs: € 500
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1971 in oud album, waarin 
o.a. (Michel no’s): 6*, 10, 11-15, 113*, 114*, 115*, 137-140*, 315-318**, 319-322**, 343**, etc. . Tevens een 
niet zo goed gevuld album met Denemarken, IJsland en Zweden. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23896 Suriname 1873-1975. Prijs: € 250
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Suriname in Davo luxe album. Collectie bevat 
o.a. (NVPH no’s): 12(*), 13(*), 34-36, 39, 84*, 151-156*, 179-182**, 280-283*, 308**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23897 Thailand 1887-2012. Prijs: € 1750
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Thailand 1887-2012 in 5 Amerikaanse Palo 
albums (lopen tot 2009) en 1 stockboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 639-642**, 643-646**, 648-651**, 
662-665**, 677-684**, 698-705**, 752-75**, 756-759**, 783-790**, 832-835**, blok 2**, 3**, 4**, 6**, 7**, 8**, 
9**, 10**, 11** (2x), 12**, 13A**, 18A**, 19**, 20**, etc. Zeer veel materiaal, hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23930 Tsjechoslowakije 1918-2000. Prijs: € 550
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjechoslowakije en Tsjechische Republiek 
1918-2000 in 3 dikke Schaubek albums, waarin ook veel blokken en kleinbogen.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23907 USA  ca.1860-1993. Prijs: € 950
Goed gevulde, postfrisse en gebruikte, grotendeels dubbel verzamelde collectie USA 1860-1993 in 7 Lindner 
albums. Tevens wat extra materiaal op stockkaartjes en in klein stockboek en wat postwaardestukken. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

23937 USA 1847-1971. Prijs: € 5200
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland Zeer goed gevulde, postfrisse, 
ongebruikte en gebruikte collectie USA 1847-1971 in Schaubek album. De collectie bevat zeer mooi klassiek 
materiaal, waaronder confederate states, 5 cent 1847 ongebruikt, 1851 12 cent, 1861 compleet, 1870 90 
cent, 1870 30 cent met grill ongebruikt, Columbus 1$ ongebruikt, 2$ gebruikt, etc. Verder aardig dienst, port, 
special delivery etc. aanwezig en wat Verenigde Naties New York. Zeer hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23931 USA 1851-1998. Prijs: € 650
Aardig gevulde, postfrisse en gebruikte collectie USA 1851-1998 in 4 Kabe albums. Collectie is eerst gebruikt 
en vanaf ca. 1960 postfris. Bevat aardig klassiek deel en ook veel nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23877 USA ca. 1900-2000. Prijs: € 900
Uitgebreide, postfrisse (paar oudere zegels met plakker) collectie USA 1900-2000 in 9 Lindner albums. Goed gevul-
de collectie, inclusief blokken, nominaal reeds $1150 (ca. 1080 euro).  Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23875 Vaticaan 1852-ca. 1980. Prijs: € 1300
Mooie postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan en Kerkelijke Staat 1852-1980 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): Kerkelijke Staat 1-9, 10, 11*, 18* (certi� caat), Vaticaan1-15**, 17-20**, 21-
38*, 45-50*, 51-58*, 67-72**, 185-186*, blok 1** (scheef gesneden, groter dan normaal), pakketpost 1-15**, 
etc. Ook wat plaatfouten en misperforaties aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23906 Vaticaan. Prijs: € 2000
Grote partij Vaticaan in 2 dozen. Deze partij bevat o.a. een complete gestempelde collectie Vaticaan 1929-
1995 (dus inclusief de provisorien serie (Michel 39-44, gekeurd), alle dure luchtpostzegels, blok 1 etc.), kerke-
lijke staat met no. 10 en 11 (gerepareerd maar gekeurd), veel postfris/ongebruikt materiaal in 3 stockboeken 
(o.a. Michel 21-38*, 185-186**, blok 1** (2x)), 3 boeken met FDC’s, en 22 jaarboeken (jaren 80 en 90 met 
doubletten). Zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23894 Venezuela 1859-1999. Prijs: € 1100
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Venezuela 1859-1999 op zelfgemaakte album-
bladen in Schaubek album. Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel no’s): 186*, 187-203* (195 ont-
breekt), 219-231, 248*, 249(*), 277*, 284*, 415-423*, 435-444*, 1076-1080*, 1081-1086*, 1126-1141*, blok 
1**, 2**, 3*, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23831 Verenigde Naties 1951-1999. Prijs: € 300
Prachtige postfrisse/gebruikte dubbele verzameling, met de betere uitgaven, ook blok 1 postfris en op fdc 
aanwezig, ook veel brieven, extra’s, Geneve en Wenen, in 4 dure Leuchtturm albums.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23807 Verenigde Naties 1951-2004. Prijs: € 1050
Zeer uitgebreide, postfrisse collectie Verenigde Naties 1951-2004 in 9 banden, waarin alle 3 de gebieden 
(New York, Genève en Wenen), inclusief blok 1 New York, Michel 14B (Pruisisch blauw), vlaggenvellen, com-
binaties uit vellen etc. Zeer grote hoeveelheid zegels! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23794 Wereld klassiek. Prijs: € 4100
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie wereld buiten Europa in zeer oud Schaubek album. Collectie bevat 
voornamelijk materiaal tot ca. 1900, waaronder aardig Azië, Zuid Amerika, Franse en Britse koloniën etc.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23790 Wereld postfris. Prijs: € 400
Twee dikke insteekboeken met divers, hoofdzakelijk postfris materiaal van diverse landen, waaronder aardig 
Franse koloniën, veel motiefseries en Hongarije, inclusief ongetand materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23792 Wereld. Prijs: € 525
Insteekboek met divers, voornamelijk klassiek materiaal van vele landen, waaronder ook vals en herdrukken.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23903 Wereld. Prijs: € 1500
Uitgebreide wereldcollectie in 4 zeer dikke Schaubek albums, 2 blanco albums, 2 insteekboekjes en wat 
losse bladen. Collectie bevat zeer veel materiaal, voornamelijk redelijk eenvoudige zegels, maar stiekem ook 
beter materiaal, waaronder zelfs het paardenblok van China 1978 postfris (Michel no. 12, cat. 800,00), en de 
paardenserie (Michel 1399-1408) postfris. Verder o.a. goed Italië aanwezig. Hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23833 Wereldverzameling t/m 1950. Prijs: € 2500
Intact aangeboden verzameling in 2 hele dikke uitpuilende Schaubek albums, landen A-Z, veel West Europese 
landen goed vertegenwoordigd vanaf het begin, goed Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, buiten 
Europa met heel veel Zuid- en Midden Amerika, USA en Canada, leuk Azië met China en Japan etc. etc. etc. 
Goedkoop aangeboden!!! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23857 West Europa blokken. Prijs: € 1000
Collectie van ca. 550 postfrisse blokken (en wat postzegelboekjes) van West Europa in 3 insteekboeken. 
Partij bevat materiaal uit de jaren 80 en 90, waaronder betere blokken en nominaal materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23815 Zuid Afrika 1910-1996. Prijs: € 2050
Voornamelijk gebruikte, zeer gespecialiseerde collectie Zuid Afrika 1910-1996 in 3 Davo albums. Collectie 
bevat o.a. veel paren, kopstaande watermerken, kleurvariëteiten, plaatfouten etc. Zeer mooi opgezette col-
lectie! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23812 Zweden 1855-1992. Prijs: € 3000
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1992 in 8 Borek albums. Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal, inclusief port en dienstzegels en daarnaast ook postwaardestukken en veel 
brieven en FDC’s. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
23847 Zweden en Denemarken 1855-1965. Prijs: € 900
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden en Denemarken 1855-1965 in Borek album. 
Collectie bevat o.a. (Yvert no’s): Denemarken 6, 7, 8-10, 11-15, 16-20, 21, 22-29, 43-47, 62-64, 68, 84, 85*, 
86*, 117-120*, 152*, luchtpost 1, 2, Zweden 14, 25, 40, 50, 163-174, 223, etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

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

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht.
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst ✁✁✁
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If all you see 
is stamps...

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

visit
Sandafayre.com
Stamp auctions for collectors since 1976

1000’s of lots from £20 to £20,000

Unique Weekly Auctions

Rotterdam gaat verbouwen 
en ruimt daarom rigoreus op!

 

Honderden lege albums en banden. Nieuw en 2e hands, 
met nieuwprijzen van ca 35 tot 140 euro. 

Alles uit te zoeken tegen 10 Euro per stuk!
Honderden partijen en collecties in dec. 20% korting

Diverse andere dagaanbiedingen.

 alleen in onze Rotterdamse vestiging: Nieuwe Binnenweg 255
geopend: dinsdag, donderdag, zaterdag 10:30-17:00

tevens winkels in Haarlem en Leiden.

Internet: www.postbeeld.nl

Ook op de Eindejaarsbeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

Kerver 10
5521 DB Eersel

Tel: 0497-512057
Fax: 0497-516605

info@bpvveiling.nl
www.bpvveiling.nl

 
 

 

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

FI1512 bw.indd   9 03-11-15   20:20
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Vandaag de dag een bijzondere gebeurtenis: de 
opening van een fysieke postzegelwinkel. Niet de 
opening van een verplaatste of vernieuwde winkel, 
nee, een echt, geheel nieuwe winkel. Ook niet 
ergens ‘achteraf’ in een steeg of zo maar schuin 
tegenover het station Naarden-Bussum. Het is 
hiermee de enige winkel in ’t Gooi, daar waar eens 
vele postzegelwinkels gevestigd waren.
Velen zullen de eigenaresse wel kennen: Els Lip-
sius. Zij staat vaak op beurzen, en samen met haar 
vader, de van origine groothandelaar in postzegels 

Klaas Lipsius. De frisse winkel opende op 4 novem-
ber de deuren. Nieuw is dat het tevens een soort 
franchisewinkel is van de PostNL Collect Club. De 
eerste fysieke winkel waar PostNL verzamelpro-
ducten te koop zijn. U kunt er zelfs persoonlijke 
postzegels laten maken: klaar terwijl u wacht.
Wat ook bijzonder is, is dat er in de winkel een 
grote leestafel staat en dat men onder het genot 
van een kop koffie diverse tijdschriften kan lezen, 
waar onder Filatelie. Els heeft het blad ook in de 
losse verkoop.

De vereniging geeft in samenwerking met 
PostNL een persoonlijk postzegelvelletje uit. Als 
basis hiervoor zijn de zomerzegels uit 1959 met 
plaatfouten. 
De verkoopprijs bedraagt € 3,00 per stuk 
en € 0,75 verzendkosten. Rekeningnummer 
NL98 RABO 0121 5990 43 op naam van De Plaat-
fout. Info: 038-4772366.

Nieuwe post zegel winkel

Het jaar 2015 loopt langzaam ten einde. Een 
jaar waarin veel is gebeurd. U heeft allemaal 
de veranderingen in ons blad kunnen zien. Met 
ingang van januari wordt ons blad gedrukt bij 
onze nieuwe drukker, de firma Verloop in Alblas-
serdam. Er is al veel gesproken over de nieuwe 
druk, het nieuwe papier en het raster.
Allemaal technische zaken die wellicht niet 
interessant zijn, maar die wel bijdragen om ons 
blad naar een kwalitatief nog hoger niveau te 
tillen. Dit hebben wij allemaal kunnen realiseren, 
zonder dat wij de abonnementsprijs voor 2016 
hoeven te verhogen.

Een mooi blad is niet alleen de buitenkant. De in-
houd is ook van belang. Wij mogen ons gelukkig 
prijzen dat er veel auteurs zijn die schitterende 
verhalen over hun verzamelgebied, hun passie, 

schrijven. Postzegels verzamelen is niet alleen 
plaatjes plakken, het is ook je verdiepen in het 
hoe en waarom deze zegels gemaakt zijn.
Niet iedereen heeft daarbij dezelfde behoefte om 
heel diep te gaan. Toch zijn ook deze ‘moeilijke’ 
bijdragen van wezenlijk belang voor onze hobby. 
Met het verder automatiseren van de post, de 
mogelijkheden om zelf stickers te printen om 
post te frankeren en wat er verder nog in de toe-
komst zal veranderen, is het belangrijk dat wordt 
beschreven hoe en waarom onze postzegels tot 
stand zijn gekomen.
Gelukkig zijn er ook luchtige onderwerpen. Verha-
len over landen en gebieden, uiteraard steeds ge-
schreven met in gedachten onze postzegelhobby.

Ook in 2016 zal er weer een keur van artikelen ver-
schijnen waarin diverse facetten van de filatelie 

aan bod komen. Filatelie is zo breed dat er altijd 
wel iets nieuws is te ontdekken en te beschrijven.
We horen regelmatig dat postzegels verzamelen 
suf en oubollig is, maar als je met filatelisten in 
contact komt en zij beginnen te vertellen, dan 
zijn zij vol vuur en straalt de passie er van af.
Ik nodig u daarom graag uit zelf ook eens een 
bijdrage te leveren door uw verzamelgebied te 
beschrijven. Deel uw hobby met anderen. Wees 
er trots op dat u postzegels verzameld.

Ik wens u mede namens bestuur en medewer-
kers prettige feestdagen en een voorspoedig en 
filatelistisch 2016.

Hans Kraaibeek
voorzitter, Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie

Beste lezers,

Velletje ‘De Plaatfout’NOTOS 2015
Van 12-15 november vond in Athene de ten-
toonstelling NOTOS 2015 plaats. Aangezien 
het een tentoonstelling betrof van de landen 
rond de Middellandse Zee en collecties over dit 
gebied van exposanten van buiten dit gebied, 
alsmede wereldwijde literatuur, was het aantal 
Nederlandse deelnemers gering. 
Eén van die deelnemers waren wij zelf. We 
hadden de cd-rom 2014 ingezonden en hebben 
hier een mooie waardering voor gekregen: 
verguld zilver met 82 punten. Uiteraard kon dit 
mooie resultaat uitsluitend behaald worden 
door de medewerking van de vele auteurs. 
Hartelijk dank!
De andere Nederlandse inzendingen waren:
Oscar van der Vliet: Captured on an island! 
 Revenues of Crete, goud, 90 punten + EP 
Jan Blijleven, Greece - Stamps with a perfin, 
groot zilver, 78 punten
Postezegelvereniging Griekenland, Hermes, 
groot zilver, 75 punten 

Verenigings bladprijzen
In het vorige nummer van Filatelie is op pagina 
672 helaas het fotobijschrift weggevallen. Links 
op de foto Huber van Werkhoven, redacteur van 
Hertogpost en rechts Bert van Marrewijk, auteur 
van het winnende artikel.

Terug naar basics
Twee jaar geleden lanceerde Posten Åland een wel 
heel vreemde eend in de bijt. Een online veiling 
van, voornamelijk, post zegels en poststukken. 
Met nadruk werd ook aangegeven dat het te veilen 
materiaal van inzenders zou zijn en geen eigen 
materiaal van de post administratie van Åland.
Afgelopen oktober werd de zesde veiling ge-
houden en op 9 november werd bericht dat het 
tevens de laatste veiling was. Schoenmaker…

Nieuw bij PostNL
4 januari: 500 jaar Jheronimus Bosch
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De postzegel wordt duurder. Geen groot 
nieuws, want dat gebeurt bijna ieder 
jaar tegenwoordig. We klagen wat 

af dat we over een maand 73 cent moeten 
neertellen voor een briefje. Maar, alles is 
relatief. PostNL vindt nog dat ze te weinig 
krijgen maar mogen niet meer vragen van 
de ACM en in diverse buitenlanden kost het 
meer dan in ons eigen land. Hoewel, zelfs in 
ons ‘eigen land’ in de West moet al veel meer 
betaald worden. In Caribisch Nederland 
gaan ze maar liefst USD 1.01 betalen (€ 0,94) 
voor een binnenlandse brief. Dat is dus 
een brief binnen Bonaire, Saba en Sint
Eustatius. En wat dacht u van Denemarken? 
Daar gaat een brief versturen maar liefst ca. 
€ 2,55 kosten. Daar mag u dan wel 100 gram 
voor verzenden. Een particulier zal meestal 
niet zo’n zware brief verzenden. 

We staan aan de vooravond van grote 
veranderingen bij Filatelie. Zo noem ik u 
dat het blad vanaf het  komende nummer bij 
Drukkerij Verloop in Alblasserdam gedrukt 
gaat worden. Er is al veel over geschreven, 
en u zult dat ongetwijfeld bemerken als het 
januarinummer op de mat valt.
Dat zal overigens in het vervolg een dag 
later zijn dan u gewend bent – en als u een 
postbus heeft twee dagen later. De layout 
zal nog wat kleine wijzigingen ondergaan 
en de indeling van het blad gaat verande
ren. Zo zal de inhoudspagina in het vervolg 
de eerste pagina van het binnenwerk zijn 
en direct gevolgd door Uit de Wereld van de 
Filatelie.

We worden steeds knapper. Nu blijkt het 
dus al mogelijk te zijn om ongeopende 
brieven te lezen. Het Museum voor Com
municatie haalde hier zelfs het landelijk 
nieuws mee. Iedereen is nu benieuwd wat 
er in de ongeopende brieven (die dus onge
opend zullen blijven!) uit de koffer van de 
Simon de Brienne voor interessants staat 
geschreven.

Maar liefst twee ‘overlijdens’ te melden 
deze maand. Half oktober werd de in 2013 
ontstane Postzegelcode zonder opgeheven 
hoofd ten grave gedragen en een kleine 
maand later de veiling van de postadmi
nistratie van Åland. Die kwamen er na 
twee jaar achter dat een veilingbedrijf toch 
echt iets anders is dan het uitgeven van 
postzegels. 

Het ziet ernaar uit dat we over een jaar of 
anderhalf een nieuw Europees land zullen 
hebben: Catalonië. Ongetwijfeld zullen ook 
daar dan postzegels worden uitgegeven. 
En maar hopen dat wij als verzamelaars 
niet als melkkoe zullen worden gebruikt.

Ik wens u prettige feestdagen!
René Hillesum

E D I T O R I A L

Droevig bericht? Nee! Met grote trom werd 
in mei 2013 de Postzegelcode aangekondigd. 
Niet alleen op de site en in het blad werd er 
aandacht aan besteed, het was zelfs landelijk 
nieuws op radio, tv en in de krant. Haar dood 
werd niet eens aangekondigd door PostNL…
In Filatelie werden in 2013 al vraagtekens 
geplaatst bij het nut van de Postzegelcode. 
Volstrekt nutteloos dus. Dat PostNL het nog 
ruim twee jaar in de lucht heeft weten te houden 
is een prestatie op zich. Bij het overlijden van 
de code was de prijs € 0,90 (bij een normale 
postzegelprijs van € 0,69). Om aan de regels van 
de UPD (Universele Post Dienst) te voldoen  

werd de Postzegelcode zelfs opgenomen in de 
Algemene Voorwaarden van PostNL van 2014, 
die nog steeds van kracht zijn. Hierin is de 
 Postzegelcode gelijkgesteld met de postzegel.
Op 15 oktober werd een nieuwe versie van de 
PostNL app (voor Android en mogelijk iets later 
voor Apple) uitgebracht. Hierin ontbreekt de 
Postzegelcode.  
Einde van een tijdperk? Nee, einde van een 
speeltje… Rust zacht.

Overlijden 
van PC

Prijzen Filatelie
Op 14 november werden de 
jaarlijkse prijzen door Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, uitgever van 
maandblad Filatelie, tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in 
Hilversum uitgereikt.
De Leon de Raay-medaille voor 

het beste artikel in de jaargang 
2014 ging naar Marc Snoeren 
en Martijn Oppers voor hun 
artikel Halfrondstempels op 
Emissie Rijkswapen. De thema-
tische wisselbeker ging naar 
Simon Oosterhuis voor zijn 
serie artikelen Postgeschiede-

nis van Tsjecho-Slowakije.
De Tholen-trofee, voor een 
filatelistische publicatie in de 
niet-filatelistische pers ging 
naar Maarten Minkema voor 
zijn artikel ‘Kluis overboord’ 
over de brandkastzegels, in de 
VPRO-gids.

(Vlnr) Marc Snoeren, voorzitter Hans Kraaibeek, Simon Oosterhuis, Maarten Minkema (Martijn Oppers was verhinderd) 

Geschenk abonnees
Het bestuur van Stichting Nederlandsch Maand-
blad voor Philatelie heeft besloten om ingaande 
2016 iedere abonnee jaarlijks een geschenkje aan 
te bieden. Er zal, uitsluitend voor abonnees, in het 
februarinummer van Filatelie een verzamelobject 
worden bijgesloten. Het zal een niet gekozen ont-
werp van een Nederlandse postzegel zijn die wordt 
gedrukt op briefkaartformaat. Dit in samenwer-
king met het Museum voor Communicatie, die de 
afbeelding van het ontwerp beschikbaar stelt.

Oproep plaat 1A
Hans Caarls is bezig met de 
 inventarisatie en aansluitend 
onderzoek van alle bekende 
 zegels 10c 1852 plaat 1A. Hier-
voor zou hij graag van deze zegels een scan ont-
vangen op 1200dpi. U kunt uw scan sturen naar 
de hoofdredacteur. Desgewenst kan deze anoniem 
aan de heer Caarls doorgegeven worden. 

New York 2016
Over een goed half jaar klopt in New York het 
filatelistische hart van de wereld. De World 
Stamp Show NY2016 wordt gehouden van 
28 mei-4 juni. Maar liefst 12 Nederlandse 
collecties zullen er te zien zijn en één in de 
literatuurklasse. 
Ook de beroemde 1c magenta van Brits 
Guyana zal er tentoongesteld worden door de 
bruikleennemer, het Smithonian Institute.
Wie zo lang niet kan wachten, en/of de postze-
gel dichterbij wil bewonderen kan nog terecht 
op de MonacoPhil 2015 van 3-5 december. 

Photo credit:
Smithsonian’s 
 National  Postal 
Museum
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Spelden en medailles, we zien regelmatig dat er mensen 
in het Maandblad worden gehuldigd. Is dat nog wel van 
deze tijd?
Eigenlijk klopt het wel wat zo wordt gezegd. Je koopt 
weinig voor z’n speldje. Veertig jaar bij één baas, 25 jaar 
actief als veilingmeester, het is niet meer zo van deze tijd 
om zo lang ‘in functie’ te zijn. Tenminste, het zal jongeren 
van nu niet zo snel meer ‘overkomen’. Jongeren willen 
zich niet langdurig vastleggen. Toch is vrijwilligerswerk 
de kurk waar de Nederlandse maatschappij op drijft. 
Aan vrijwilligerswerk hebben we een groot deel van ons 
collectieve welzijn te danken. 
De wereld verandert. Vrijwilligerswerk zal denk ik toch 
echt blijven. Ook jongeren willen graag vrijwilligerswerk 
doen. Alleen niet in traditionele bestuursfuncties, jonge-
ren zijn vaker geïnteresseerd in éénmalige ‘klussen’, in 
kortlopende projecten, projecten met een duidelijk begin 
en een duidelijk eind. 
In de filatelie hebben we nog veel te maken met mensen 
die zich een groot aantal jaren belangeloos hebben 
ingezet. Waardering voor de vele jaren werk binnen een 
vereniging hangt niet af van een speldje of een medaille. 
Je doet immers al dat werk vrijwillig omdat je het leuk 
vindt om te doen, en vooral ook om andere mensen er 
een plezier mee te doen. Daarom sta je achter de bar 
van je sportvereniging. Daarom regel je de rondzending 
voor je postzegelvereniging. Daarom zit je in het bestuur 
van een vereniging. Daarom schrijf je een stukje in het 
tijdschrift. Waardering is belangrijk. Als mensen je laten 
weten dat ze het fijn vinden dat jij dit werk wil doen voelt 
dat goed en ben en blijf je gemotiveerd. 
Veel verenigingen kennen verenigingsonderscheidingen 
voor trouw, bijvoorbeeld bij een 25 of 40-jaar lidmaat-
schap. En soms ook een onderscheiding voor bestuurders 
en andere harde werkers, zoals een erelidmaatschap. 
Gespecialiseerde postzegelverenigingen hebben ook wel 
onderscheidingen voor mensen die in hun discipline voor 
andere leden een voorbeeld, een leermeester zijn. 
Mensen die zeggen dat het van hen niet hoeft om een 
onderscheiding te krijgen vinden het toch vaak een hele 
eer zo’n blijk van waardering te krijgen. Ook de KNBF 
kent onderscheidingen. Op landelijk niveau word je dan 
in het zonnetje gezet. Het geven van onderscheidingen 
vormt natuurlijke niet de corebusiness van de KNBF, 
maar toch… Het jaar is al weer bijna om, vraag voor 
bijzondere vrijwilligers bij de KNBF een landelijke onder-
scheiding aan. 
Heb ook aandacht voor alle andere vrijwilligers. Waar-
deer je vrijwilligers, of ze zich nu korter of langer inzet-
ten. Eventueel dus ook met een speldje of een medaille 
en een foto in het Maandblad. Vrijwilligers verdienen het.
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (5): waarde
volle waardering

Raja 2015 / 
Limphilex 44

Op 31 oktober en 1 november jl. werd 
in een zonovergoten Weert een 
tentoonstelling gehouden in de 

categorie 2 en 3 mede ter gelegenheid 
van het 65-jarig jubileum van de Post-
zegelvereniging Filatelica Weert e.o. en 
het 25-jarig bestaan van haar jeugdaf-
deling “Sir Rowland Hill”. Het speciale 
thema van deze tentoonstelling was 
“Postgeschiedenis in Weert” hetgeen 
werd belicht door een paar schitterende 
collecties.
Voorts werden in een aantal vitrines 
voorwerpen getoond die herinnerden 
aan vervlogen jaren waarin de post nog 
op het postkantoor (van Weert) werd 
aangeboden en voorzien van stempels 
en stroken. Voor velen was het een 
vreugde van herkenning: “Ik weet nog 
hoe dat vroeger ging”. 
Tijdens de opening werd stilgestaan bij 
de beide jubilea en mochten de jubile-
rende vereniging en haar jeugdafdeling 
de felicitaties in ontvangst nemen van 
de KNBF.
Corné van Zandwijk, bestuurslid van 
JeugdFilatelie Nederland, reikte een 
drietal zilveren spelden uit aan Giel van 
Hulten, Theo Verheijen en Marc van 
Lierop als blijk van waardering voor hun 
tomeloze inzet en verdiensten voor de 
jeugdfilatelie en hun activiteiten voor de 
jeugdafdeling “Sir Rowland Hill”.
De wethouder van cultuur, de heer Sterk 
opende de tentoonstelling door het 
plaatsen van een speciaal stempel op 
een herinneringskaart. 
Zaterdag de 31e stond mede in het teken 
van de Filatelistische Jeugddag. De jeugd 
werd ontvangen door de jeugdleiders 
en op speelse wijze bezig gehouden en 
uiteraard rijkelijk voorzien van post-

zegels. De enthousiaste kinderstemmen 
vulden het gebouw en deed menige 
senior glimlachen.
Op zondag werd de uitslag van de 
tentoonstelling door de jury bekend 
gemaakt. Een citaat uit het juryrapport: 
“De jury heeft in een prachtige locatie in 
alle rust kunnen werken aan deze mooie 
tentoonstelling van hoge kwaliteit. Wij 
willen de organiserende vereniging 
feliciteren met dit resultaat.”
En de felicitaties zijn zeker op z’n plaats 
voor de inzenders:
In categorie 3 werd 6 maal goud uitge-
reikt, 6 maal groot verguld zilver, 4 maal 
verguld zilver en 1 maal zilver.
De Bondsmedaille in brons werd toe-
gekend aan mevrouw E.M.A. Limmen-
Stegemeijer uit Santpoort voor haar 
thematische verzameling “Zomerkonin-
kjes, de wel en weetjes”.
In categorie 2 viel maar liefst 9 maal een 
gouden bekroning, 4 maal groot verguld 
zilver, 2 maal verguld zilver en 1 maal 
groot zilver.
De Bondsmedaille in zilver werd toe-
gekend aan de heer P.A. Stobbelaar uit 
Valkenswaard voor zijn collectie “Mijn 
herinneringen aan de binnenvaart”, even-
eens een thematische verzameling.
Twee thematische inzendingen van 
de jeugd dienen zeker niet onvermeld 
te blijven. Verguld zilver was er voor 
A. Groenen uit Lommel met de inzending 
“Aangename kennismaking, ik ben Min-
neke Poes”. Een zilveren bekroning ging 
naar N. Braakhuis uit Hamont voor de 
inzending “Ga je mee zwemmen?”.
De organisatie kijkt terug op twee zeer 
geslaagde dagen en maakt alweer plan-
nen voor de viering van het 14e lustrum 
in 2020.

V.l.n.r. Corné van Zandwijk, Marc van Lierop, 
Theo Verheijen, Giel van Hulten



DECEMBER 2015 FILATELIE 743

 

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.

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

Bondskeuringsdienst
Voorzitter
F.C.W. van Beekum
Keurzendingen s.v.p. aan getekend 
zenden aan de secre taris van de 
Bonds keuringsdienst
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Decembersluiting
Bondsbureau: 25/12 tot 4 januari
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 Bondsspeld voor Cees Pijpers
Een van de meest bekende leden 

van de Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars is 

Cees Pijpers. Veertig jaar is hij lid 
van de vereniging en drie-en-dertig 
jaar maakt hij deel uit van het be-
stuur, waarvan de laatste vijftien jaar 
als vice-voorzitter. 
Van alle activiteiten waar Cees bij 
betrokken was noemen we enkele. 
Zo was hij ruil-beurscoördinator in 
de tijd dat de vereniging beurzen 
organiseerde in meerdere plaatsen, 
hij was mede-verantwoordelijk voor 

de nieuwtjesdienst, actief lid van 
meerdere tentoonstellingscommis-
sies, was bestuurslid van Bofilex, 
is lid van de veiling commissie, 
organiseerde busreizen, voerde 
jarenlang het bibliotheekbeheer, is 
actief met de Grote Clubactie, zorgt 
voor advertenties in het verenigings-
blad, actief bij de grote voorjaars- en 
eindejaarsverlotingen en hij verza-
melt postzegels voor goede doelen. 
In 2008 werd Cees Pijpers benoemd 
tot ‘Lid van verdienste’. 
Alles redenen om nu extra aandacht 

te geven aan zijn veertigjarig jubi-
leum. Reinder Luinge, secretaris van 
de OVVP en bestuurslid van de KNBF 
kon daarna bij Cees de Bondsspeld 
opspelden voor al datgene wat hij 
voor vereniging en voor de filatelie 
heeft gedaan. 

Postex 2015
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en 

zondag 18 oktober 2015 werd 
in de Americahal in Apeldoorn 

voor alweer de 17e keer de Postex 
gehouden, de jaarlijkse Nationale 
Postzegeltentoonstelling, dit keer in 
de categorieën 2 en 3.
In de prachtig uitgevoerde cata-
logus van deze Nationale Post-
zegeltentoonstelling werd uitge-
breid ingegaan op het thema van 
deze Postzegelshow nl. 200 jaar 
Koninkrijk der Nederlanden, welk 
thema werd ondersteund door de 
leden van de Nederlandse Academie 
voor Filatelie die ruim 50 kaders 
hadden gevuld met een keur aan 
post historie in optima forma. Ook 
de Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van het Vor-
stendom Liechtenstein, samen met 
de Ring der Liechtenstein Sammler, 
lieten in 30 kaders zien waar een 

klein land groot in kan zijn.
De Dag van van de Aerofilatelie werd 
georganiseerd door De Vliegende 
Hollander met 80 kaders, voor 
een deel in de wedstrijdklasse. 
De jury was blij verrast met maar 
liefst 22 nieuwe inzendingen in de 
wedstrijdklasse.  De jury kwam tot 
de volgende bekroningen:
In categorie 3 werd maar liefst 
17 maal goud uitgereikt, 5 maal 
groot verguld zilver, 3 maal verguld 

zilver en 1 maal groot zilver. 
In categorie 2 werd 10 maal goud 
uitgereikt, 1 maal groot verguld 
zilver en 2 maal verguld zilver.
De bronzen medaille van de KNBF 
in categorie 3 werd toegekend aan 
de inzending ‘Sticked to get the end’ 
van O. van der Vliet. 
De zilveren medaille van de KNBF in 
categorie 2 werd toegekend aan de 
inzending ‘Het Rijkswapen 1869-
1871’ van J. Steggink.

Oscar van der Vliet (l) en juryvoorzitter 
Arie Zonjee

Hans Stegging (l) en Arie Zonjee

Na een lange aanloop is het nu definitief: er komt in 
augustus 2017 een Multilaterale tentoonstelling in 
de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Noteert u alvast 

maar de data: 25, 26 en 27 augustus 2017. De praktische 
organisatie van dit evenement is door het bestuur van 
de KNBF in handen gelegd van de Stichting Hertogpost. 
De naam van de tentoonstelling luidt: MULTILATERALE 
HERTOGPOST 2017. De tentoonstelling krijgt een toepas-
selijk thema: Europese architectuur en kathedralen. Het 
evenement wordt ondersteund door de GSE, het samen-
werkingsverband van PostNL, NVPH en KNBF en mede 
mogelijk gemaakt door de Stichting Filatelie.
Een Multilaterale tentoonstelling is een nationale 
tentoonstelling in categorie 1, met 
internationale deelname. Het gaat 
om een samenwerkingsverband 
van vooral Duitssprekende  landen: 
Nederland, Duitsland, Oosten-
rijk, Luxemburg, Liechtenstein, 

Zwitserland en Slovenië.  Zij organiseren om beurten 
het evenement. In 2014 gebeurde dat door Duitsland in 
Haldensleben. Postorganisaties van de deelnemende 
landen, handelaren en veilinghuizen zullen acte de 
présence geven. Bovendien zullen rond het evenement 
diverse activiteiten ontwikkeld worden, die niet allemaal 
filatelistisch van aard zijn. 
Het gaat bij de tentoonstelling om  ca. 900 kaders, 
die volgens  een verdeelsleutel aan de participerende 
landen toegewezen worden.  Voor Nederland zullen naar 
verwachting zo’n 100 kaders beschikbaar komen. In het 
Maandblad Filatelie, de Bonds- en Nieuwsbrieven zullen 
wij u op de hoogte houden. 

Er is al een website in de lucht: 
multilaterale2017.nl. Contactper-
soon voor de KNBF is John Dehé, 
johndehe@gmail.com. Recht-
streeks contact met de organisa-
tie: info@multilaterale2017.nl

Art Work Hertogpost 2017outline.indd   1 07-06-15   18:25

Multilaterale in ’sHertogenbosch

mailto:johndehe@gmail.com
mailto:info@multilaterale2017.nl
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 14 september 2015 verscheen een blok 
met 10 [=2x5] verschillende zegels van ‘1’ 
[=69c] met afbeeldingen van dierenportret-
ten door Charlotte Dumas.
Gedrukt bij Cartor, La Loupe, Frankrijk, 
in offset op een velinlegpers. Het zegel-
formaat G = 36x25mm; kamtanding 
13.333:13.600 24/17 tanden horizontaal/
verticaal. De tanding loopt naar alle zijden 
door. (1)
De drukvellen zijn 3 horizontale rijen van 4 

blokken 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: 351362 en product-
barcode + 84026. Aanvang verkoop: 
14 september 2015. 

Daan Roosegaarde  verlichting
Op 12 oktober 2015 
verscheen een blok met 10 
[=2x5] verschillende zegels 
van ‘1’ [=69c] als fragmen-
ten van een landkaart van 
Nederland in het blauw 
gezien vanuit de ruimte met 
nachtverlichting in het geel. 
Ontwerp Daan Roose-
gaarde.
Gedrukt bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk, in offset 
op een velinlegpers. Het ze-

gelformaat G = 36x25mm; 
kamtanding 13.333:13.600 
24/17 tanden horizontaal/
verticaal. De tanding loopt 
naar alle zijden door. (2)
De drukvellen zijn 3 hori-
zontale rijen van 4 blokken 
naast elkaar groot. Accorde-
ring van het modelvel op 13 
april 2015.
Zes kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart, blauw 
PMS 286 en fosfor) met 

een raster van 150 onder 
rasterhoeken per kleur 
verschillend: cyaan 45, 
magenta 15, geel 0 en zwart 
45 graden. Geen raster voor 
het donkere blauw van de 
landkaart. 
Papierrichting | (verticaal).
Artikelnummers: 351363 en 
product barcode + 85580. 
Aanvang verkoop: 12 okto-
ber 2015. 

Dag van de Postzegel
Uitgegeven op 14 oktober 2015. Blok met 
5x2 dezelfde zegels ‘1 Nederland’ met de 
7½c Bevrijdingszegel, gedrukt bij Bradbury 
Wilkinson, zowel de afbeelding van de zegel 
als die van de gravure. 
Gedrukt bij Joh. Enschedé, Haarlem in 
offset. Het zegelformaat is 30x40mm. Kam-
tanding 13.333:14.000 met 20/28 tanden 
horizontaal/verticaal. De tanding loopt links 
en rechts door, boven en onder niet. (3)
De drukvellen zijn 4 horizontale rijen van 
2 blokken naast elkaar groot. Geen accor-
deringsdatum.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, geel, 
zwart en fosfor) met een raster van 120 
onder rasterhoeken per kleur verschillend: 
magenta 15 graden, cyaan 75 graden, geel 0 

graden en zwart 45 graden. 
Papierrichting | (verticaal) (4)
Artikelnummer 351461 en productbarcode 
+83715. Geen vermelding van de 1e dag van 
uitgifte.
Gelijktijdig werd een prestigeboekje uitge-
geven [nr. 61] met een uitvoerige beschrij-
ving van de ontstaansgeschiedenis. In het 
boekje 5 bladzijden met elk 2 zegels naast 
elkaar. (5)
Deze zegels echter wijken als ‘los’ zegel 
slechts op één punt af van die uit het blok: 
De papierichting is <-> (horizontaal). (6)
Opvallend is dat in de beschrijving van de 
zegels nergens de naam van de graveur 
[E. Dawson] wordt genoemd. En dat terwijl 
de gravure bij dit zegel toch essentieel is.

Charlotte Dumas  
portretten

3

5

2
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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.

FI1512 bw vrij.indd   1 03-11-15   20:16
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ymbolisch voor de vreedzame 
machtswisseling was dat de laatste 
gouverneur van Suriname, dr. Johan 
Ferrier, ook de eerste president van 

het vrije Suriname werd. 
De eerste veertig jaar van het bestaan van de 
jonge staat zijn niet steeds over rozen gegaan. 
De militaire staatsgreep van februari 1980 
onder leiding van sergeant Desi Bouterse, de 
‘decembermoorden’ van 1982, waarbij een 
aantal tegenstanders van het militaire bewind 
in koelen bloede werd geëxecuteerd, de 
burgeroorlog tussen het Nationale leger van 
Desi Bouterse en het Junglecommando van 
Ronnie Brunswijk in de jaren 1986 – 1991 en 
de ineenstorting van de Surinaamse econo-
mie en munt tussen 1993 en 2004, hebben 

Op 25 november 1975 kwam een 
einde aan ruim 300 jaar Neder
lands gezag in Suriname. Op 
het tot Onaf hankelijkheidsplein 
omgedoopte voormalige Oranjeplein 
in Paramaribo werd om middernacht 
de nieuwe vlag van de Republiek 
Suriname gehesen. 
door Bert van Marrewijk

S

40 jaar Republiek Suriname
diepe sporen achtergelaten in de Surinaamse 
samenleving. Toch is het land stapje voor 
stapje vooruit gegaan. De bereikbaarheid van 
veel buitengebieden is door vernieuwing van 
de infrastructuur (wegen, bruggen) aanzienlijk 
verbeterd. Nieuwe inkomstenbronnen (olie, 
goud) kwamen in de plaats van de bauxiet en 
landbouwproducten van weleer en de vervan-
ging van de Surinaamse gulden (SRF) door de 
Surinaamse dollar (SRD) in 1994 bracht ook 
rust aan het monetaire front. Momenteel is de 
voormalige putschist Desi Bouterse bezig aan 
zijn tweede termijn als wettig gekozen presi-
dent van Suriname en werken de politieke par-
tijen van de kemphanen van weleer, Brunswijk 
en Bouterse, samen in een regeringscoalitie. 

Post en politiek
Zijn de politieke, maatschappelijke en econo-
mische ontwikkelingen terug te vinden in de 
Surinaamse postzegelemissies? Of heeft de 
post zich grotendeels afzijdig gehouden van 
de woelingen en ontwikkelingen in het land? 
Grosso modo kunnen we zeggen, dat in het 
uitgiftebeleid her en der wel sporen zijn te 
vinden van de politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zo zijn vooral in de beginperi-
ode postzegels uitgegeven ter herdenking van 
de onafhankelijkheid (afb.1) en van de door 
de voorstanders als ‘revolutie’ aangeduide 

sergeantencoup van februari 1980 (afb.2). 
En ook aan de verbeterde verbindingen in het 
land zijn enkele zegels gewijd (afb.3). Maar 
het zijn toch vooral de monetaire problemen 
die in de postzegeluitgiften worden gereflec-
teerd (inflatie-opdrukken, hoge waarden, in-
voering nieuwe munteenheid). Hierop komen 
we later terug. 

De eerste decennia
Afgezien van de drie onafhankelijkheids-
zegels, uitgegeven op 25 november 1975 in 
velletjes van 10, met de thema’s industriële 
ontwikkeling, cultuur en sport (afb.4) en de 
enkele maanden later uitgegeven velletjes 
van 12 zegels met het wapenschild en de vlag 
van het nieuwe Suriname (afb.5), volgen de 
zegeluitgiften van de Republiek Suriname 
een aantal jaren het vertrouwde patroon van 
voorheen: twee toeslagseries (paasweldadig-
heid en kinderzegels; afb.6 en afb.7) naast 
enkele gelegenheids- en herdenkingsuitgiften 
met een sterk accent op Surinaamse onder-
werpen; zie volgende paragraaf. Ook de fraaie 
langlopende reeks vogelzegels (afb.8) en de 
latere vruchtenseries (afb.9) zijn in Suriname 
geworteld. Wel nam het aantal zegels verge-
leken met de autonomieperiode duidelijk toe. 
Werden er in de laatste pentade (1970-1974) 
van het rijksdeel Suriname 122 postzegels 

1 2

3 4
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Tabel 1. Aantal uitgegeven postzegels van Suriname in de periode 1975 2004

 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04

Aantal zegels 2071 241 214 182 224 2442

Gem./jaar 41 48 43 38 45 49
1) inclusief 17 vóór de onafhankelijkheidsdatum     2) waarvan 46 in de nieuwe munt (SRD)

uitgegeven (gemiddeld 24 per jaar), in de 
eerste 5 jaar vanaf het jaar van ingang van de 
onafhankelijkheid (1975-1979) zijn dit er 207 
(41 per jaar). In de vijf volgende vijfjaarsperio-
den blijven de aantallen uitgegeven zegels op 
een vergelijkbaar niveau (tabel 1). 

Surinaamse motieven
Van het begin af aan is de uitgifte van 
postzegels door de Surinaamse overheid in 
handen gegeven van Van Reijen International 
Agencies Ltd. op het eiland Guernsey. Toch is 
er in de eerste jaren weinig merkbaar van een 
koerswijziging met het verleden. Veel van de 
vaak fraai uitgevoerde zegels worden gedrukt 

door Enschedé, die ook een aanzienlijk deel 
van de ontwerpen voor zijn rekening neemt 
(afb.10). Daarnaast komen ook veel zegel-
ontwerpen van Surinaamse kunstenaars als 
Kromoredjo (afb.11a), Chang (afb.11b), Brand 
Flu (afb.11c), Soekinta (afb.11d), Mohama-
digsan (afb.11e) en enkele tientallen andere 
ontwerpers aan de loketten. Postzegels, 
gebaseerd op werken van vroegere tekenaars 

en schilders als Maria Sibylle Merian (afb.12) 
en de schilder Pierre Jacques Benoit (afb.13) 
behoren tot de juweeltjes van de Surinaamse 
emissies.
De gekozen Surinaamse motieven beperken 
zich niet tot voor de hand liggende thema’s als 
flora en fauna, volkskunst (afb.14), kleder-
drachten (afb.15), architectuur (afb.16) en 
slavernij en immigratie (afb.17), maar hebben 
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hutterzendeling Johann Leonard Dober is 
nooit in Suriname geweest. Dichterbij komt 
de in Tilburg geboren en in 1982 zaligver-
klaarde priester Petrus (‘Peerke’) Donders 
(afb.20), die vele jaren tot aan zijn dood op 
de melaatsenkolonie ‘Batavia’ aan de Cop-
penamerivier heeft gewerkt. Onder de drie 
enige afgebeelde echte Surinaamse ‘helden’, 
zijn twee vrouwen, ‘dokteres’ Sophie Red-
mond, een sociaal bewogen geneeskundige, 
die minvermogenden gratis behandelt en 
Grace Schneiders-Howard, een socialisti-
sche politica, die in 1938 als eerste vrouw 
gekozen wordt in de Staten van Suriname 
(afb.21). De enige man is Johannes King, 
een vooraanstaand boslandbewoner – hij 
is zelfs enige tijd Granman der Matawai of 
Matoewari  – die zich tot het christendom 
(Evangelische Broedergemeente) bekeert en 
in woord en geschrift (in het Sranantongo!) 
zendingswerk bedrijft binnen zijn gemeen-
schap (afb.22). 

Het roer gaat om 
Al na een jaar of tien beginnen de aantallen 
zegels van sommige emissies uit de hand te 

18A

18B(2)

18B(1)

18C

19 20
22

23
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18E

betrekking op uiteenlopende facetten van de 
Surinaamse samenleving: land- en bosbouw 
(afb.18a), industriële ontwikkeling (afb.18b), 
maatschappelijke organisaties en vereni-
gingen (afb.18c), religie (afb.18d), sport en 
scouting (afb.18e). Opvallend is ook de aan-
wezigheid van de Surinaamse post bij talloze 
internationale filatelistische manifestaties 
(afb.19). Alleen de Surinaamse ‘helden’ en 
leiders ontbreken nagenoeg. Van de politieke 
kopstukken van voor de onafhankelijkheid 

als Pengel, Lachmon, Arron of Bruma is geen 
spoor te vinden; zij moeten zich tevreden 
stellen met een straatnaam. Kennelijk 
wagen de posterijen van het multiraciale 
en politiek verdeelde Suriname zich niet in 
dit mijnenveld. Men beperkt zich liever tot 
onomstreden voorlieden en weldoeners, die 
soms ook nog van buitenlandse herkomst 
zijn. De in de serie ‘250 Jaar Evangelische 
Broedergemeente’ (Zo. 318-320) afgebeelde 
apostel van de Caribische slaven, de Hern-



DECEMBER 2015 FILATELIE 749

lopen. Is 12 zegels + blok voor de olympische 
zomerspelen van 1984 niet een beetje veel 
van het goede? En moet in dat zelfde jaar het 
schaakgevecht tussen Karpov en Kasparov 
echt met zes zegels en een blok herdacht 
worden? (afb.23)
In deze periode verschijnen ook de eerste 
– qua uitvoering fraaie – series driehoek-
zegels met treinen, vliegtuigen, auto’s 
(afb.24), maar gelukkig ook enige met aan 
Suriname gerelateerde onderwerpen: flora, 
slangen, kevers (en andere kriebelbeestjes) 
en vlinders (afb.25). En onverkochte voor-
raden van onder andere de guldenwaarden 
uit 1975 en enkele vogelzegels worden van 
allerlei nieuwe waarde-opdrukken, al dan niet 
in edelmetaal, voorzien (afb.26).
Het succes van deze opdrukken is blijkbaar 
zo groot, dat weldra ook een deel van de drie-
hoekzegels een tweede leven krijgt (afb.27). 
Ook in latere jaren zullen nog vele van derge-
lijke ‘opruimingsuitgiften’ verschijnen.

Inflatiezegels
In 1993 slaat de inflatie plotseling toe. Zijn de 
eerste uitgiften tot eind juni nog overwegend 

in centenwaarden (afb.28), de jaarlijkse 
uitgifte van de UPAEP (Unión Postal de las 
Americas, España y Portugal), de Latijns-
Amerikaanse tegenhanger van de CEPT in 
Europa, van oktober heeft al de frankeer-
waarden SRF 50 en 100 (afb.29). Daarna 
gaat het in rap tempo door. Kosten de zegels 
uit de vlinderserie van september 1994 nog 
slechts van 25 tot 300 gulden, de bedreigde 
diersoorten van mei 1995 lopen al op tot 
boven de duizend gulden (afb.30). En nog 
drie maanden jaar later verschijnen er vogel-
zegels met de onwaarschijnlijke waarden 
SRF 1780, 2225 en 2995 (afb.31). Met welke 
tarieven deze waarden corresponderen blijft 

overigens duister. Tenslotte kost, om iets te 
noemen, een gewone brief naar Nederland 
dan nog ‘maar’ SRF 135. Of is hier sprake van 
een vooruitziende blik, omdat enkele jaren 
later deze frankeerwaarden nog goed van pas 
zullen komen?

Om de inflatie te kunnen bijbenen worden 
in deze jaren ook enkele ‘Port Payé’-zegels 
uitgegeven als opdruk op bestaande zegels 
(afb.32). Dus die zijn te allen tijde bruikbaar 
zou je dan denken. In een volgend– artikel 
zullen we zien, dat dat maar ten dele waar is.

(wordt vervolgd)
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Ruim een jaar Kraamkamer: 
juli/augustus 2014  november 2015

et 12 afleveringen van de rubriek Cata-
logus Kraamkamer die verwerkt konden 
worden in de Speciale Catalogus van 
de NVPH (S.C.) achter de rug is het tijd 

om even stil te staan en om te kijken naar wat er 
bereikt is.
Voor uw redacteur, die gewend was (en nog 
steeds is) om uiterst kritisch te staan tegenover 
de catalogisering van Nederlandse (en O.G.) 
zegels was deze oefening geen sinecure. 
Afgezien van het vinden van onderwerpen en het 
beschrijven van de – in mijn optiek – relevante 
varianten, blijft het een moeilijke keuze wat rele-
vant is (of zou moeten zijn) voor de verzamelaar.

Varianten
Ik gebruik bewust de term ‘varianten’ om aan te 
geven dat het om duidelijk herkenbare karak-
teristieken gaat die niets te maken hebben met 
toevalligheden en in het algemeen gedurende 
enige tijdsspanne samenhingen met de wijze van 
postzegelaanmaak. Dus geen ‘plaatfouten’ laat 
staan druktoevalligheden en ook geen kleur-
nuances die samengaan met de van dag tot dag 
mogelijk andere samenstelling van drukverf. Hoe 
fascinerend dit kleurenaspect ook moge zijn voor 
het gros van de verzamelaars.

Inleiding van de catalogus
In de inleiding van de S.C. wordt aangegeven dat 
hoofdnummers gevolgd kunnen worden door 
hoofdletters (A, B, C) als het gaat om tanding-
verschillen, en door gewone letters (a, b, c) als 
het gaat om ‘afwijkingen‘, watermerkverschillen, 
druksoorten, drukverschillen, kleurverschillen en 
tête-bêche-paren

Hoe werd de Kraamkamer verwerkt  
in de S.C. 2016?
Aflevering 1 - juli/augustus 2014
Nederland 1969 1.25 Juliana Regina Nederland 
2015 WK-blokken
Al in de editie 2015 van de S.C. konden deze 
emissies naar redelijke tevredenheid teruggevon-
den worden in de catalogus. Ook nu op pagina 
114 waarbij echter nog steeds niet duidelijk 
is gemaakt dat het verschil in tekening bij de 
1G25 ook ten grondslag ligt aan het verschil 
 tussen de nummers 939 en 940. 
De beide drukken van het WK-blok wordt op 
pagina 305 goed uiteengezet. De 2e druk wordt 
met a. aangegeven.

Aflevering 2 - september 2014
Nederland 2002 Industrieel Erfgoed
De op pagina 219-220 behandelde 1e druk wordt 
ondanks de verschillen in tekening met een letter 
a. afgedaan. De halve kolom ruimte voor eventu-
ele illustraties wordt helaas niet benut.

M
Aflevering 3 - oktober 2014
Suriname 1972 Luchtpost - Vlinders
Onveranderde tekst op pagina 836 en slechts de 
verwijzing naar NMPh in 1985. Geen verwijzing 
naar de Kraamkamer (pagina 594-595) in de 
jaargang 2014!

Aflevering 4 - november 2014
Nederland portretzegels Koning Willem-Alexander
Het verschil tussen stans en slit vinden we hier 
niet terug. Onveranderd staat in de S.C. dat de 
2013 variant in offset is gedrukt. Dit is bij de 
2014 variant overgenomen. In alle 3 tot dusver 
uitgegeven varianten met jaartallen gaat het 
echter om rakeldiepdruk. 

Aflevering 5 - december 2014
Nederland Kind 1966
De op pagina 108 behandelde zegels komen goed 
tot hun recht. De varianten worden aangegeven 
met a. en b.

Aflevering 6 - januari 2015
Nederland 1940 Koningin Wilhelmina in 
rakeldiepdruk
De in de S.C. op pagina 71-72 behandelde zegels 
komen goed tot hun recht. De varianten worden 
aangegeven met a, b, c, d en e.

Aflevering 7 - februari 2015
Nederland ‘1’ Bilak
Bij de op pagina 275 opgenomen varianten 
wordt het duidelijke onderscheid tussen de 
doorgestanste zegels uit de presentatiemapjes 
en de geslitte zegels uit de business sheet 
niet vermeld. Hoofdletters voor de tandingen, 
gewone letters voor de verschillende fosfor-
balken.

Aflevering 8 - maart 2015
Nederland 1931 Fotomontages
De op pagina 63 en 387-388 opgenomen varian-
ten komen goed tot hun recht. Hoofdletter voor 
de tandingen, gewone letters voor de rasters. 
Vreemd is echter dat bij de 36c B lijntanding is 
terwijl bij de 70c en 80c A lijntanding is. In alle 
gevallen ging de lijntanding chronologisch vooraf 
aan de kamtanding. 

Aflevering 9 - april 2015
Suriname 1966  Vogels
Op pagina 816 zijn alle drie de soorten papier 
opgenomen zij het dat de beide eerste soorten 
de letters a. en b. krijgen terwijl de laatste variant 
een hoofdnummer.

Aflevering 10 - mei 2015
Nederland Zakelijke rolzegels kleinformaat
Hier wordt op pagina 218, 237, 249 en 275 geen 

 
C

A
TA L OGUS

K

R
A A M K A M

E
R

samenstelling Rein Bakhuizen van den Brink

melding gemaakt van het duidelijk zichtbare 
verschil tussen stans en slit. Nu hoofdletters 
voor de tandingen.

Aflevering 11 - juni 2015
Nederland ‘1’ Voor de Liefde
Bij deze zegels vinden we op pagina 274-275 de 
stans variant niet gecatalogiseerd terug. Raster-
verschillen worden met de gewone letters a, b en 
c aangeduid.

Aflevering 12 - juli/augustus 2015
Nederland emissie Crouwel 1976-2001
De nogal omvangrijke ingreep die een catalo-
gisering van alle voorgestelde varianten zou 
betekenen heeft geleid tot een toezegging van 
een uitgebreide behandeling van deze emissie in 
een nog te verschijnen volgende editie Speciali-
teitencatalogus
 
De twee afleveringen van na de zomervakantie 
konden nog niet verwerkt worden in de Speciale 
Catalogus. In oktober 2015 verscheen geen 
Kraamkamer door een te korte voorbereidings-
tijd in verband met vakanties.

Aflevering 13 - september 2015
Nederland 44c Denk groen doe groen

Aflevering 14 - november 2015
Nederland ‘1’ Bilak vervolg
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Postzegelveilingen
Wekelijkse online

De postzegelveilingen beginnen elke 

vrijdag en lopen de week erna af

Wekelijkse Nederlandse-, Belgische-, 

Franse-, Duitse- en internationale 

postzegelveiling

U kunt ook uw eigen postzegels 

aanbieden

www.catawiki.nl/postzegel

p deze handelsbeurs, 
waar geen tentoonstel-
ling bij is, zijn ook een 
groot aantal gespecia-

liseerde verenigingen vertegen-
woordigd en uiteraard ontbreekt 
ook maandblad Filatelie niet.

VOC
Er wordt een speciaal beursvelletje 
uitgebracht en er is een bijzonder 
stempel. (zie Stempelrubriek in dit 
nummer). Ook de Duitse post zal 
een speciaal stempel gebruiken. 
Alle in het teken van het VOC schip 
Batavia.

Stamptales
De beurs wordt traditiegetrouw 
gecombineerd met de jeugd-
activiteit Stamptales. Het eve-
nement staat in het teken van de 
VOC (de Vereenigde Oost-Indische 
 Compagnie) en de  Batavia. 
 Stamptales is het grootste 
jaar lijkse jeugd evenement in de 
Benelux, voor de jeugd tot 17 jaar. 
Er zullen weer diverse work-
shops zijn. 

Veluwehal
Nieuwe Markt 6,  
3771 CB Barneveld
Entree: vanaf 16 jaar: € 3.  
Parkeren gratis
Dinsdag 29 december:  
10.00-17.00 uur, woensdag  
30 december: 10.00-16.00 uur
www.eindejaarsbeurs.nl

O

Eindejaarsbeurs 2015
Zoals gebruikelijk eind december de Einde jaars
beurs in Barneveld. In de Veluwehal zullen weer vele 
verzamelaars zich verdringen bij de vele hande  laren 
uit binnen en buitenland die de beurs telt. 
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ok op filatelistisch vlak is dat niet on-
gemerkt voorbijgegaan. En terecht, 
want Winston Churchill is een gigant. 
Hem simpelweg omschrijven als een 

Brits politicus doet tekort aan de andere ac-
tiviteiten die hij ondernam. Hij had de energie 
voor tien en die energie verspilde hij niet. 

Blenheim Palace
Wel eens in Woodstock geweest? Niet de 
Amerikaanse plaats waar op enkele tientallen 
kilometers afstand in 1969 een legendarisch 
concert plaatsvond of een van de vele andere 
Woodstocks in de wereld. Nee, het gaat om de 
Moeder aller Woodstocks, het Engelse  stadje 
op een paar kilometer van universiteitsstad 
Oxford. De vele toeristen die er komen, gaan 
zonder uitzondering naar Blenheim Palace. 
Een immens landhuis op een immens land-
goed. Als je denkt: Blenheim, dat klinkt Duits, 
dan is dat juist. John Churchill, de eerste her-

2015 was een Churchilljaar. Het is 50 jaar geleden dat hij is overleden. 
door Leon Mijderwijk

O

Winston Churchill, een 
leven vol geschiedenis

tog van Marlborough (1650-1722) kreeg het 
landgoed van koningin Anne uit dankbaarheid 
voor de overwinning die hij had behaald in de 
Slag bij Blenheim (1704) in Beieren, Duitsland. 
De dankbaarheid was blijkbaar groot, want hij 
kreeg ook nog geld om een paleis te bouwen. 
Landhuizen van puissant rijke edellieden heeft 
Engeland in overvloed, dus wat maakt juist 
Blenheim een must go? Dat is te danken aan 
een verre nazaat van de hertog.
John Churchills nazaat is Winston Churchill. 
Hij is in 1874 in Blenheim geboren. (afb. 1-2) 
Over zijn verbintenis met Blenheim merkt hij 
zelf op: “Op Blenheim nam ik twee belangrijke 
beslissingen: om er geboren te worden en om 
te trouwen. Ik ben uiterst tevreden met de be-
slissingen die ik bij beide gelegenheden nam.” 
Winston is geen directe nazaat, want hij is de 
zoon van een jongere zoon van de zevende 
hertog. Hij is daarmee wel van adel maar 
heeft geen titel. Sir Winston heeft zijn titel zelf 

verdiend. Hij speelde een bepalende rol in de 
Britse én wereldgeschiedenis gedurende de 
gehele eerste helft van de 20e eeuw. 

Levensloop Winston Churchill
Een overzicht van Churchills levensloop ken-
merkt zich automatisch door omissies. Hier 
een keuze uit de hoogtepunten. 
Na zijn opleiding op de militaire academie 
Sandhurst dient Churchill onder meer in het 
Britse leger in India en Soedan. (afb. 3) Hij 
is als oorlogscorrespondent ooggetuige van 
het eerste jaar van de Tweede Boerenoorlog 
(1899-1902) in Zuid-Afrika. (afb. 4) Tijdens 
deze strijd tussen de Engelsen en de Boeren 
met Nederlandse roots wordt hij gevangenge-
nomen maar weet te ontsnappen. 
Terug in Engeland stapt hij in de politiek. In 
1900 komt hij als Conservatief het parlement 
binnen. Vier jaar later steekt hij over naar de 
Liberale Partij. In de jaren erna bekleedt hij 
een aantal belangrijke posten. (afb. 5) Als 
Minister van Marine bereidt hij de zeemacht 
voor op een treffen met de Duitsers. Niet voor 
niets, want in 1914 breekt de Eerste Wereld-
oorlog (1914-1918) uit. Churchills acties in 
die oorlog leiden niet altijd tot de gewenste 
resultaten. Wat heet: de Slag bij Gallipoli tegen 
de Ottomanen heeft duizenden en duizen-
den Franse en Engelse doden tot gevolg. Als 
medeverantwoordelijke voor het debacle 
neemt hij zijn verantwoording. Hij treedt terug. 
Maar niet voor lang. Ondanks de mislukkingen 

‘everyone has his day and some days last longer than others’

1 3 4 5
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dig mensen heeft gedood.  
Churchill begrijpt de oorlog. En hij begrijpt 
dat de steun van Amerika noodzakelijk is om 
die oorlog te winnen. (afb. 8) En inderdaad, 
met de hulp van de Amerikanen en de door 
Churchill verachte Russische communisten 
verslaan de geallieerden de nazi’s. Hitler 
verkiest in 1945 de dood. De belichaming 
van het kwaad is niet meer. Het gezicht van 
de overwinning straalt. Winston Churchill 
ondergaat huldiging op huldiging. Op menig 
balkon staat hij voor een juichende menigte. 
Zijn twee vingers vormen de V van victo-
rie; de onafscheidelijke sigaar in de mond. 
(afb. 9) Ook het Engelse volk ziet Churchill 
als oorlogsheld. Overal juicht men hem toe. 
(afb. 10) Datzelfde volk maakt bij de stembus 
wel duidelijk dat hij de juiste man op de juiste 
plaats was. De kiezers stemmen op 5 juli 1945, 
slechts maanden na Victory in Europe Day, 
massaal op de Labour Party. Churchill blijft 
leider van de Conservatieve Partij. In 1951 kie-
zen de Engelsen weer voor de Conservatieven. 
Churchill is wederom Prime Minister. Twee jaar 
later wordt hij benoemd tot ridder in de Orde 
van de Kousenband en is vanaf dan voor altijd 
sir Winston Churchill.

Meer Churchill
Hoe groot je ook woont, je kunt je hele huis 
vullen met Churchill-literatuur. Wie zich 
echt onder wil dompelen kan het oeuvre van 
biograaf Martin Gilbert doorwerken. Naast 
een biografie schreef hij tal van deelstudies 
(www.martingilbert.com). Voor een snelle 
kennismaking blijft de publicatie van de Duitse 
historicus Sebastian Haffner -simpelweg 
genaamd Churchill (1967)- een aanrader: een 
prachtige, biografische schets. Recenter en 
zeker even onderhoudend is The Churchill fac-
tor (2014) van Boris Johnson. De burgemees-
ter van Londen vond tijd om deze biografie 
te schrijven die toch vooral een lofzang is. In 
een persoonlijk verhaal vol humor laat hij zien 
dat Churchill de geschiedenis mede vormgaf. 
Hij verwondert zich terecht over de oneindige 
energie die hij bezat. Meermaals schemert wel 
door dat Johnson zich de politieke erfgenaam 

van Churchill voelt. Wat betreft zijn journa-
listieke en geschiedschrijvende activiteiten 
stapt hij inderdaad in de voetsporen van zijn 
voorbeeld.
Want al kennen we Churchill als politicus, 
weten we dat hij in zijn vrije tijd schilderde, 
hij was – misschien wel bovenal – schrijver. 
(afb. 11) In ieder geval was dit de wijze waarop 
hij in zijn onderhoud voorzag. Hij werd een 
rijk man door de artikelen die hij schreef voor 
kranten en tijdschriften, door zijn boeken die 
verkoopsuccessen werden. Hij schreef veel. 
Johnson beschrijft het vol verwondering: ‘Hij 
schreef niet alleen meer dan Charles Dickens. 
Hij schreef niet alleen meer dan Shakespeare. 
Hij schreef meer dan Dickens en Shakespeare 
samen.’ Waaronder over de Tweede Wereld-
oorlog, een geschiedenis over de Engelstalige 
volken en over zijn voorvader Marlborough. Hij 
was een geschiedschrijver die in veel gevallen 
zelf onderdeel was van die geschiedenis. 
Zijn eigen rol in de geschiedenis zag hij met 
vertrouwen tegemoet: “History will be kind to 
me for I intend to write it.” 
Mede dankzij zijn enorme productie vind je nu 
in iedere boekenwinkel boeken door en over 
Churchill maar voor de echte Churchill-shop-
per is Chartwell een soort hemel-op-aarde. 
In New York staat deze world’s only Winston 
Churchill bookshop (www.churchillbooks.com). 
De boekwinkel is vernoemd naar het landhuis 
in Kent waar Winston, zijn vrouw Clementine 
en kinderen leefden. Hij vond er de ontspan-
ning, de afleiding van zijn drukke en stress-
volle publieke leven. Op Chartwell ontvingen 
zij talrijke gasten; ontspande hij zich door te 
schilderen, te schrijven en muurtjes te metse-
len. Want zijn energie lijkt inderdaad oneindig 
te zijn geweest. Negentig jaar lang. Some days 
last longer than others.
Na zijn dood in 1965 keert Winston Churchill 
naar Blenheim terug. Bij de kerk in Bladon, 
te zien vanuit het landhuis, is hij begraven. 
(afb. 12+13)
Meer informatie over Churchill is te vinden op 
de volgende sites:
www.winstonchurchill.org
www.churchillcentral.com

is duidelijk dat zijn kwaliteiten liggen waar 
politieke en militaire zaken elkaar kruisen. Hij 
wordt na de oorlog aangesteld als Minister van 
Oorlog en Luchtvaart. In die laatste hoedanig-
heid is hij een van de eersten die keer op keer 
in een vliegtuig stapt. Ondanks dat de bouw 
van vliegtuigen zich nog in een experimentele 
fase bevindt. Ondanks dat zijn naasten hem 
smeken het toch vooral niet te doen. Maar 
Churchill kiest zijn eigen pad. Zoals altijd. Ook 
in 1924 als hij weer een politieke oversteek 
maakt: van Liberaal wordt hij weer Conserva-
tief. Dit zou hij blijven tot zijn afscheid van het 
Lagerhuis in 1964. Dat zijn partijgenoten lange 
tijd niet blind varen op zijn loyaliteit aan de 
partij, is wel te begrijpen.

We shall never surrender
Van 1925 tot 1929 is Churchill Minister van 
Financiën. Alleen in de jaren 1930 staat hij 
politiek buiten spel. Met gevoel voor drama 
staat deze periode in de Churchill-literatuur 
bekend als the Wilderness Years. Maar hij 
staat niet zwijgend aan de zijlijn. Keer op keer 
waarschuwt hij voor het gevaar dat de nazi’s 
in Duitsland vormen. En als het in 1939 inder-
daad oorlog is en de Europese landen op het 
continent stuk voor stuk door de nazi’s onder 
de voet worden gelopen, is duidelijk dat hij het 
juist heeft gehad. Waar de Engelse politieke 
leiders voor de oorlog tegen iedere prijs de 
vrede willen bewaren, ziet Churchill dat met 
Adolf Hitler geen afspraken zijn te maken. Dat 
Hitler uit is op oorlog, tegen iedere prijs. 
Op de dag dat Duitsland Nederland binnenvalt 
(10 mei 1940), wordt Churchill voor het eerst 
in zijn leven Prime Minister. Hij weet het Britse 
volk te overtuigen dat de nazi’s te vuur en te 
zwaard bestreden moeten worden. Met zijn 
speeches spreekt hij het volk moed in: “We 
shall fight on the beaches, we shall fight on 
the landing grounds, we shall fight in the fields 
and in the streets, we shall fight in the hills; 
we shall never surrender.” Hij gaat voorop in 
de strijd door aan het front te zijn, te midden 
van de soldaten (afb. 6+7). Hij is politicus, 
maar één die zelf oorlogen heeft gevoerd op 
verschillende continenten; één die eigenhan-
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Filatelistisch kader
Tal van landen hebben Winston Churchill her-
dacht met postzegeluitgiften. Kwantitatieve 
hoogtepunten vinden plaats kort na zijn dood 
in 1965; in 1974, zijn honderdste geboortejaar 
en in 2015, zijn vijftigste sterfjaar. (afb. 14-16)
Dat Churchill in Engeland en Engelse gebieden 
zoals Man vaak is afgebeeld zal geen verbazing 
wekken. Dat de geallieerde landen hem her-
denken is logisch. Dat er ook tal van Afrikaanse 
en Arabische landen zijn die zijn beeltenis op 
een zegel plaatsen om commerciële redenen, 
is voor de hand liggend. (afb. 17) Wat is wel 
opvallend? Dat de Bondsrepubliek Duitsland 
al in 1968 een zegel met Churchills beeltenis 
uitbrengt, vind ik toch opvallend. Dat de BRD 
van 1968 niet meer het land was waartegen 
Churchill streed, mag duidelijk zijn. Maar 
Churchill was uiteindelijk wel de man die ver-
antwoordelijk was voor bombardementen op 
Duitse steden. Ongetwijfeld voor velen toch een 
gevoelig punt. In Nederland staat Churchill op 
de Europazegel van 1980 (80 cent). Naast zijn 
beeltenis een tekst uit een speech. (afb. 18+19) 
Op de zegel van lagere waarde (60 cent) is 
koningin Wilhelmina aan het woord.
Voor een overzicht van Churchill-uitgaven is de 
site www.ronnei.com een aanrader. Wil je een 
verzameling opzetten dan is Churchill World 
Stamp Catalogue, A review of postage stamps 
commemorating Sir Winston Churchill (2012) 
door Celwyn Ball, Patricia Ball en Alison Ball 
(www.ajbukz.ca/churchill-catalogue.html) 
een must.

19. Alterna
tief ontwerp 
Europazegel 
1980 van 
Pieter Dirk 
Brattinga. 
(Museum 
voor Com
municatie, 
Den Haag)

13 14

17

15
18

16
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errassend was het juni-
bulletin van de Spaanse 
vereniging voor maxima-
filie Asema. (afb.1) U ziet 

op het label (afb. 1a) op de omslag 
beter dat deze vereniging zijn 30 ja-
rig bestaan viert. Wonderlijk, omdat 
Spanje het imago had al vroeg de 
maximafilie te omarmen, zoals de 
meeste Zuid-Europese landen. De 
Nederlandse vereniging bestaat 
met zijn 32 jaar dus al langer. Op 
de voorkant van dat bulletin staat 
hun maximumkaart uit 2014 van 
de 16e-eeuwse katholieke heilige 
St. Teresa van Avila. Deze mystieke 
non van de orde der Karmelietessen 
was bijna de Patrones van Spanje 
geworden. Het beeldhouwwerk is 
de vastlegging van de extase van de 
heilige, vereeuwigd door Bernini, de 

beroemde Italiaanse beeldhouwer/
architect uit de barok.

In het blad staat de uitslag van de 
Spaanse competitie wat de mooiste 
maximumkaart van 2014 is. Helaas 
zijn daar geen goede scans van. 
Wel kunnen de onderwerpen goed 
getoond worden met de maximum-
kaarten uit de nieuwtjesdienst van 
de Spaanse vereniging. Op plaats 1 
staat de Patio met de Leeuwen-
fontein uit het Alhambra van 
Granada (afb. 2), dat prominent op 
de werelderfgoedlijst staat. Plaats 2 
werd ingenomen door de kathedraal 
van Toledo (afb. 3) die het silhouet 
van de oude stad domineert. In 
het stempel het roosvenster van 
de kerk met vele zogenoemde 
vierpassen. De zegel is een fraaie 

eenkleurige, gegraveerde zegel uit 
de reeks werelderfgoed. In dezelfde 
serie verscheen ook het Alcazar van 
Toledo en in 2015 het Alcazar van 
de stad Segovia. Diens silhouet is te 
vinden in het stempel (afb. 4) met 
het beroemde Romeinse aquaduct 
van Segovia uit de 2e eeuw.

De Spaanse post schonk ook veel 
aandacht aan de Spaanse musea. 
In 2014 verscheen het Museum 
voor abstracte kunst van Cuenza 
gevestigd in de hangende huizen. 
(afb. 5) Hoe vervallen ze vroeger 
waren is goed te zien op de maxi-
mumkaart (afb. 6) met dezelfde 
huizen in 1933. Na restauratie kon 
het museum hier in 1966 starten. 
Na een lange renovatieperiode van 
zes jaar -korter dan die van ons 

V

Maximafilie 
in Spanje

eigen Rijksmuseum- heropende het 
Nationaal Archeologisch Museum 
in Madrid in 2014 zijn deuren. Op 
afb. 7 krijgt u een overzicht van de 
zaal met vondsten uit de Grieks-
Romeinse tijd, met prominent het 
beeld van Apollo uit de 2e eeuw. 
De zegel verscheen in 2015, het 
stempel toont de buitenzijde van 
het museum. Naast grote musea als 
het Thyssen Bornemisza verscheen 
in dezelfde serie een zegel van 
het kleine museum van Lázaro 
Galdiano. De naamgever was een 
welgestelde verzamelaar met een 
rijke collectie Iberische kunst van 
de vroege oudheid tot de 19e eeuw. 
Naast incunabelen is er een be-
roemde collectie uit de renaissance. 
Op afb. 8 ziet u de reliekschrijnen 
uit die periode.

1A
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r zijn 2 perioden te onder-
scheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

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

De uitvoering
Officieel start ABP Keulen de 
censuur van het postverkeer op 
18 november 1939. De lettercode is 
c. ABP Keulen censureert het post-
verkeer tussen Duitsland en:
• Nederland, België en (tot 

30 september 1940) Luxemburg 
(Luxemburg wordt op deze datum 
ingelijfd in het Duitse rijk).

• Ierland en Liberia. 

Daarnaast het postverkeer tussen 
de bezette gebieden Nederland, 
België en vanaf midden 1940 tot juli 
1943 het bezette Frankrijk. Vanaf 
midden 1940 het postverkeer uit het 
bezette Frankrijk naar Duitsland. 
Uitgezonderd van censuur is de 
bestuurlijke post. Deze gaat als 
Deutsche Dienstpost ongecensu-
reerd door.
In september 1944 wordt het 
postverkeer naar België en Frankrijk 
beëindigd. Door de zware bom-
bardementen op Keulen neemt de 
activiteit van de ABP sterk af.

De kenmerken
Hier worden de meest algemene 
kenmerken weergegeven; de zeer 
specifieke kenmerken, welke in 
Landsmann als categorie F (‘ca 5 
oder weniger bekannt, ab Euro 
40’) aangeduid worden, zijn niet 
meegenomen.

Dit is het vierde artikel uit een reeks over Duitse censuur 
van civiele post tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de 
eerdere artikelen zie Filatelie van december 2014, en januari, 
juni en september 2015. De censuur wordt uitgevoerd in 
zogenoemde Auslandsbriefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in 
totaal 15 zijn geweest. Dit artikel behandelt de censuur in de 
Auslandsbriefprüfstelle Keulen.
door Nico Bader

E

ABP Keulen

De volgende algemene kenmerken 
komen voor bij ABP Keulen:
1. censuur sluitstroken
2. censuurstempels
3. censorkenmerken: stempel of 
handmatig

1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toegepast 
vanaf november 1939. De volgende 
4 types kunnen worden onder-
scheiden:
1. Strook met vouwlijnen waarop 

een cirkel van ca. 35 mm 
diameter met het staatswapen 
(adelaar op lauwerkrans waarin 
het hakenkruis) en omrand door 
de tekst ‘Obercommando der 
Wehrmacht’. Twee varianten:

a strookgrootte 120 x 39 mm en 

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 4
‘Geprüft’ naast de cirkel

b. strookgrootte 120 x 40 mm en 
‘Geöffnet’ (gotisch schrift) naast 
de cirkel

2. Strook als onder 1b. Met in de 
cirkel de lettercode c toegevoegd
Twee varianten:

a. strookgrootte 120 x 39 mm en 
cirkeldiameter 35 mm

b. strookgrootte 120 x 35 mm en 
cirkeldiameter 30 mm

3. Rolstrook van 30 mm breed, 
waarop afwisselend ‘Geöffnet’ 
en de cirkel (diameter 25 mm) 
zoals genoemd onder 1, met 
2  varianten:

a. ‘Geöffnet’ in het midden van de 
strook

b. ‘Geöffnet’ wisselend hoog en laag 
op de strook

4. Machinaal aangebrachte strook, 
bruin, 20 mm breed, welke is 
voorzien van verticale ribbels.

Al deze stroken zijn specifiek voor 
ABP Keulen. Het papier van de 
stroken 1 , 2 en 3 is wit, geelachtig 
of bruin. (afb 1)

2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in gebruik 
vanaf februari 1940 en de hier 
genoemde zijn alleen gebruikt in 
ABP Keulen. De volgende typen 
komen voor:

a. Handstempels; de cirkel waarin 
het staatswapen (adelaar op 
lauwerkrans waarin het  
hakenkruis) en omrand door een 
van de volgende teksten:

1. ‘Obercommando der Wehrmacht 
‘Geprüft’; cirkeldiameter 33 mm 

2. ‘Obercommando der Wehrmacht 
‘Geprüft’; cirkeldiameter 29 mm, 
lengte
‘Geprüft’ is 14, 15 of 16 mm. De 
hoogte van de adelaar varieert

3. als 2. lengte ‘Geprüft’ is 13, 14 of 16 
mm en cirkeldiameter 29 mm
De hoogte van de adelaar varieert. 
Onder de adelaar de lettercode c

4. als 2. lengte ‘Geprüft’ is 17 mm. De 
hoogte van de adelaar varieert. 
Onder de adelaar de lettercode c 
en een getal
De stempels zijn rood, in zeldzame 
gevallen lila. (afb 2)

b. Machinale censuurstempel; lijnen 
waartussen de cirkel als genoemd 
in a. 
Het stempel is rood, of zelden lila. 
(afb 3)

   
c. Machinestempel op sluitstrook 4. 

Hier drie verschillen:
1. een opeenvolgend patroon van: 

adelaar-O K W-adelaar 
GEÖFFNET - enzovoort. Onder 
GEÖFFNET staat de b

2. Lijnen waartussen cirkels, waarin 
Ac

Afb 1. Censuurstroken, resp. 1a, 2a, 3a en 3b, van ABP Keulen.

Afb 2. Censuurstempels, resp 1, 2, 3 en 4, van ABP Keulen.

Afb 3. Machinale censuurstempel van ABP Keulen.
Afb 4. Machinestempels 1 en 2, zoals toegepast op sluitstrook 7 
van ABP Keulen.
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3. als 1. Met ‘Zensurstelle’ in plaats 
van ‘OKW’
Stempels c1 en c2 zijn rood, 
stempel c3 is rood of roodviolet. 
(afb 4)

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

 Er zijn variaties in de diameter 
van de cirkel en de grootte van de 
letters A en c.

 Verschillen in cirkeldiameter, 
in kervingen in de cirkelomtrek, 
letter type en lettergrootte. Komt 
voor in de kleuren violet, blauw 
en lila. 

e. Doorloop handstempel, als 
onder d, hier L c in plaats van A c. 
Verschillen in cirkeldiameter,  
inkervingen in de cirkelomtrek, 
lettertype en lettergrootte. De 
kleur is violet, zwart of rood.

f. Machinale doorloop handstem-
pels. Doorgetrokken lijnen met 
daartussen cirkels waarin Ac.
De kleur is rood of lila.

3. Censorkenmerken: stempel, 
handmatig, chemisch
Censorstempels zijn in gebruik 
vanaf maart 1940. Landsmann 
noemt 13 verschillende stempels. 
Het betreft getallen (1 tot 4-tal-
lig), al dan niet in een vierkant of 
ovaal kader, of de letter A, en in de 
kleuren rood, violet of lila. 
Handgeschreven censorkenmerken 
komen vanaf eind 1939 voor in 
3 verschillende vormen. Het betreft 
meestal getallen gescheiden door 
het / teken of een getal met letter. 
Ze zijn aangebracht met potlood of 
rood kleurpotlood.
De betekenis van deze censorken-
merken is (nog) niet duidelijk.
Chemische censuur (penseelstre-
ken in lichte kleur (dit ter controle 
van tekst geschreven met onzicht-
bare inkt) komt bij ABP Keulen 
regelmatig voor.

De aard en de waarde van 
censuurstukken
Het aantal gecensureerde poststuk-
ken in ABP Keulen is groot. 
Het meest algemeen is het poststuk 
met strook 3b en stempel a4 of 
b. De andere stroken en stempels 
komen over een langere periode 
voor en zijn ook vrij algemeen.
Het stempel c3 (Zensurstelle) 
gebruikt in de laatste maanden is 
vrij schaars. Ook het stempel e (L c) 

Afb 5. Brief van Nederland naar Duitsland, verzonden op 24 januari 1940. Op de achterzijde de sluitstrook 1a. Op de voorzijde 
censorhandschrift 1845/8 (dit handschrift staat ook op de ingesloten brief).

Afb 6. Brief van Duitsland (Böhmen u. Mähren) naar België, verzonden op 28 februari 1940. Aan de linkerzijde sluitstrook type 1b 
en censuurstempel a. Op de voorzijde midden boven de censorstempels 22 en 189 en een censorhandschrift 68.

Afb 7. Brief van Duitsland naar Nederland, verzonden op 4 oktober 1941. Aan de linkerzijde gesloten met strook 2a en voorzien van 
 censuurstempel a6. Op de voorzijde censorstempel 54 en linksboven een rood censorhandschrift. Op de achterzijde censorstempel 145.
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van de Auslandleitstelle (‘officiële 
instanties’) komt weinig voor.
De eerste en de laatste maanden 
van de Tweede Wereldoorlog zijn 
qua datum interessant. Brieven van 
en naar Luxemburg zijn vrij schaars.

Voorbeeldbrieven
De voorbeeldbrieven zijn gecen-
sureerd in Keulen en bevatten de 
belangrijkste censuurkenmerken. 
Per brief wordt dit gespecificeerd.

Bronnen
AGZ (Arbeitsgemeinschaft 
Zensurpost e.V.) Rundbriefe.
Horst Landsmann. Die Zensur 
von Zivilpost in Deutschland 
im 2. Weltkrieg. Ein Katalog 
der im 2. Weltkrieg von den 
Auslandsbriefprüfstellen 
und anderen Zensurstellen in 
Deutschland und den besetzten 
Gebieten auf Zivilpost verwendeten 
Zensurvermerke. (2008)
Karl Heinz Riemer. Die Überwachung 
des Auslandsbriefverkehrs 
während des II. Weltkrieges durch 
deutsche Dienststellen, Handbuch 
und Katalog, 2. unveränderter 
Nachdruck 2004.
K.K. Wolter. Die Postzensur. 
Handbuch und Katalog. (1965)

Onder: Afb 10. Brief van België naar 
Frankrijk, verzonden op 10 november 
1944. Aan de linkerzijde de sluitstrook 4 en 
stempel c1. Op de voorzijde een censor
stempel 55, censorhandschriften (rood en 
zwart potlood)en chemische censuur. Op 
de achterzijde censorstempels 25 en 204 
en chemische censuur. De sluitstrook en 
stempel aan de rechterzijde van de brief is 
Franse censuur. (Frankrijk was in novem
ber 1944 bevrijd).

Afb 8. Brief van Nederland naar Duitsland, verzonden op 21 september 1940. Aan de linkerzijde sluitstrook 3a en censuurstempel a3. 
Op de voorzijde censorstempel 40 en rood censorhandschrift 9A. Op de achterzijde censorstempel 83.

Afb 9. Brief van Frankrijk naar België, verzonden op 14 juli 1942. Aan de linkerzijde sluitstrook type 3b en censuurstempel b. 
Op de voorzijde censorstempel 47 en boven 2 censorhandschriften (rood en zwart potlood). Op de achterzijde censorstempel 87.
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Afb 11. Brief van Nederland naar België, verzonden op 12 mei 1943. 
Censuurstempel f en censorstempel 49.

Afb 12. Brief van Duitsland naar Nederland, verzonden op 17 augustus 1942. 
Censuurstempel e op de voorzijde.

en hele wereldreis. Er staan niet minder 
dan negen stempels op de brief, maar 
het belangrijkste is de handgeschreven 
aanduiding ‘via Marseilles’,  linksonder. 

Deze aanduiding bewijst dat de brief niet via 

E

Brief van Limerick naar India 
voordat het Suezkanaal er was
Enige tijd geleden kwam ik in het bezit 
van een interessante brief uit 1838 van 
Limerick (Ierland) naar Calcutta (India). 
door Frans Hermse

Kaap de Goede Hoop ging. Verder is er in 
‘spijkerschrift’ een aanduiding op de achterkant 
geplaatst: ‘PAID ALL’. Het vooruitbetaalde porto 
bedroeg 3/8 ½ (linksboven). Dat is drie shilling 
en acht en een halve penny. Dit was samenge-
steld uit 1/10 voor de overtocht naar en de reis 
door Frankrijk. De resterende 1/10 ½ was voor 
de reis over de Middellandse Zee, over land, van 
Alexandrië naar Suez. Van deze plaats ging de 
brief met de Rode Zee packet naar India. 

Kortere route
Dat het porto vooruit betaald was is aangegeven 
met het stempel P-D (payé jusqu’a destination). 
Ondanks de kortere route dan via de Kaap duur-
de de reis van de brief meer dan drie maanden. 
Deze reis is te reconstrueren met behulp van 
de gebruikte stempels en overige aanduidin-
gen in volgorde van de afgelegde route. Aldus: 
vertrekstempel PAID at Limerick, PAID NOV 23 M 
1838 (Dublin), PAID 25 NO 1838 S(unday) 1838 
(Londen), stempel P-D (zie boven). Verder is er 
een stempel gedeeltelijk leesbaar: Calais…

Marseille
De aanduiding ‘Via Marseilles’geeft aan dat 
de brief via de Middellandse Zee naar Egypte 
(Alexandrië) ging. Van daar over land naar Suez 
en vervolgens per schip naar India (stempel 
Bombay). Het rode stempeltje G.P.O. (general 
post office) is waarschijnlijk het aankomst-
stempel van Calcutta. De overkomst van de 
brief duurde dus 3 maanden en 6 dagen!

Ten slotte
Opgemerkt moet worden dat het Suezkanaal pas 
in de jaren 1859-69 werd aangelegd onder leiding 
van Ferdinand de Lesseps. Onlangs werd het 
verbreed en uitgediept in een jaar tijd.

Literatuur
David Robinson, For the port & carriage of letters
A practical guide to the inland and foreign post-
age rates of the British islands 1570-1840
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en brief van Tandjongpriok 2-2-1916 
naar ’s-Gravenhage 3-4-1916, onder-
weg door de Britten gecensureerd, en 
volgens het juiste zeeposttarief met 

10 cent gefrankeerd. Toch werd de frankeerzegel 
niet afgestempeld en moest de ontvanger port 
betalen. Hoe zit dat?

Er is iets opmerkelijks met de dit jaar jubilerende 
Nederlands-Indische Rode Kruisserie. De uitgifte 
van deze eerste toeslagserie had natuurlijk alles te 
maken met de menselijke ellende die de wereld-
oorlog veroorzaakte. Binnen het gehele koninkrijk 
was het overigens alleen Indië waar een dergelijke 
serie werd uitgegeven. Maar dat maakt deze Rode 
Kruisuitgifte niet bijzonder. Wat dan wel?
De afgebeelde brief onthult het antwoord al een 
beetje: de postzegels waren niet geldig voor ge-
bruik naar het buitenland. En ook Nederland viel 
onder ‘buitenland’. Waarom is dat eigenlijk?
Eerst iets over de opdrukuitgifte zelf. Deze 
bestond uit drie frankeerzegels plus een enkele 
briefkaart van 5 cent (dus niet de briefkaart met 
betaald antwoord, die toen ook verkrijgbaar was). 
De opdruk werd aangebracht door ’s Landsdruk-
kerij te Weltevreden. Ondanks dat de drukkerij 
veel zorgvuldiger te werk is gegaan dan met de 
opdrukken JAVA en BUITEN BEZIT. (dat liep met 
al die foutdrukken uit op een schandaal), zijn er 
toch misdrukken ontstaan. In vellen van 200 ze-
gels werden overdrukt: 200.000 zegels van 1 cent 
(voor het binnenlandse drukwerk), 200.000 ze-
gels van 5 cent (het briefkaarttarief) en maar 
liefst 600.000 zegels van 10 cent (bedoeld 
voor de binnenlandse brief). Daarnaast werden 
100.000 briefkaarten van 5 cent overdrukt, die 
zowel in het binnenlands als in het buitenlands 
postverkeer gebruikt konden worden. 
De vier postwaarden werden in Java voor het pu-
bliek verkrijgbaar gesteld op 10 juni 1915, en aan 
de loketten van de postkantoren op de overige 
eilanden (de zogenoemde Buitenbezittingen; wat 
klinkt dat nu koloniaal) vanaf 
de dag dat zij daar werden 
ontvangen. De geldigheid was 
aanvankelijk onbepaald, maar 
deze werd later beëindigd 
op 1 oktober 1923. Merk-
waardig is dat de serie alleen 
verkrijgbaar werd gesteld bij 
56 postkantoren waarvan 
30 op Java. 
Het gaat natuurlijk om de 
toeslag, die voor elk van de 
vier postwaarden 5 cent 
bedroeg. De opbrengst werd 
verdeeld tussen (1) het Cen-
traal Comité in Nederlandsch-
Indië van de vereeniging ‘Het 
Roode Kruis’ (50%), (2) het 
Centraal Comité tot leniging 
van den nood in Nederland 
(25%) en (3) het Curaçaosch 
Ondersteuningsfonds (25%, 
pas vanaf 1916). Het publiek 

liep er niet echt warm voor. Het Bataviaasch 
Nieuwsblad van 19 augustus 1915 merkte op: 
‘Waar door den verkoop een zoo edel doel wordt 
nagestreefd, aarzelen we niet, de aandacht 
onzer lezers nogmaals op deze briefkaarten en 
frankeerzegels te vestigen. Ze zijn verkrijgbaar 
ten postkantore.’ Na de intrekking van de geldig-
heid moesten van de 600.000 zegels van 10 cent 
zelfs 521.830 stuks worden vernietigd. Dat er 
nog 80.005 zegels van 1 cent zijn verkocht mag 
wat verbazen. Immers, de verzending van een 
drukwerk kostte 1 cent per 50 gram en dan daar-
voor een zegel gebruiken met een toeslag van  
500% is wel wat overdreven. Ze zijn echter wel 
verkocht en gebruikt (in combinatie met andere 
zegels), voornamelijk door filatelisten. Maar een 
bewaard gebleven drukwerk, volgens juist tarief 
gefrankeerd met een Rode Kruiszegel van 1 cent, 
moeten wij nog onder ogen krijgen. 
Achteraf moeten we constateren dat de uitgifte 
op een teleurstelling is uitgelopen. Van de in 
totaal 1.000.000 overdrukte frankeerzegels zijn 
767.179 overgebleven exemplaren vernietigd. Of 
alle briefkaarten zijn verkocht weten we niet.

Was de verkoop van de frankeerzegels dan beter 
geweest als deze ook voor buitenlands gebruik 
geldig waren? Waarschijnlijk wel. Echter, op 
het vijfde congres van de UPU (Union Postale 
Universelle, oftewel de Wereldpostvereniging) 
te Washington gehouden in 1897, werd bepaald 
en vastgelegd, dat het niet geoorloofd is in het 
internationale verkeer gebruik te maken van 
postzegels, die voor een bijzonder en alleen voor 
het land van uitgifte geldend doel zijn uitgege-
ven. En onder het ‘buitenland’ viel ook Neder-
land. Dat laatste leidde tot verbaasde reacties 
van het publiek. Toch was het niet onlogisch. Het 
moederland was voor Indië nou eenmaal niet 
binnenlands grondgebied.
Het verbod werd pas ingetrokken op het zevende 
congres van de UPU dat in 1920 te Madrid werd 

gehouden. De Rode Kruiszegels vielen dus onder 
dit verbod (trouwens, dat gold ook voor de 
Nederlandse TBC-serie uit 1906). 
Wat de precieze reden van deze verbodsbepaling 
is weten we nu niet. Mogelijk zou de te vermelden 
toeslag in het internationale verkeer verwarring 
over de frankeerwaarde kunnen opleveren: was 
deze met of zonder toeslag? De Rode Kruisbrief-
kaart viel dus buiten die bepaling. Deze mocht, 
zoals eerder opgemerkt,  gewoon gebruikt 
worden naar het buitenland.
De bepalingen die het gevolg waren van het 
UPU-congres uit 1920 traden voor Nederlands-
Indië in werking op 1 januari 1922. Het zou dus 
theoretisch tóch mogelijk kunnen zijn dat Rode 
Kruiszegels legaal gebruikt op poststukken 
naar het buitenland worden aangetroffen vanaf 
1922 tot oktober 1923. Maar heeft u ze wel 
eens gezien? Nee, de van meet af aan matige 
belangstelling voor deze liefdadigheidsserie 
ging als een nachtkaars uit. Voor verzamelaars 
van nu des te meer een reden om de serie met 
hernieuwd enthousiasme te gaan verzamelen. 
Deze serie heeft alle ingrediënten om er een spe-
ciaalverzameling van aan te leggen. Zoekt u maar 
eens naar exemplaren die op een klein hulp-
postkantoor zijn afgestempeld. Kijkt u eens naar 
vooral heel laat gebruikte zegels. En uiteraard op 
poststuk: correcte frankeringen en de missers 
van de postdienst. Want soms vindt u toch een 
brief naar het buitenland die zonder portheffing 
de geadresseerde heeft bereikt. 

Peter Storm van Leeuwen

Met dank aan Maarten Severijn en Jan Vellekoop.

Literatuur
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, 
32e jaargang, 1915, p. 66, 103-105, 117
Verslag omtrent den Post-, Telegraaf- en Tele-
foondienst in Nederlandsch-Indië, 1915 t/m 1923
P. Storm van Leeuwen. Binnenlandse en bui-
tenlandse posttarieven van Nederlands-Indië 
1864-1949 (1997-2002), ZWP NITAR 15-19, 34A, 
100-101

Bijlage
Postkantoren waar de Rode Kruis-
serie verkrijgbaar werd gesteld. Op 
Java (30): Ambarawa, Bandoeng, 
Banjoewangi, Batavia, Buitenzorg, 
Cheribon, Djember, Djokjakarta, Garoet, 
Kediri, Koedoes, Madioen, Magelang, 
Malang, Meester Cornelis, Modjokerto, 
Pasoeroean, Pekalongan, Poerworedjo, 
Probolinggo, Salatiga, Semarang, Soe-
kaboemi, Soerabaja, Solo, Tandjong-
priok, Tegal, Tjilatjap, Toeloengagoeng, 
Weltevreden. Op de overige eilanden 
(26): Ambon, Balikpapan, Bandjerma-
sin, Benkoelen, Djambi, Fort de Kock, 
Koepang, Koetaradja, Makasser, Medan, 
Menado, Moearaenim, Muntok, Neira, 
Padang, Palembang, Pangkalanbran-
dan, Pangkalpinang, Pontianak, Riouw 
(= Tandjongpinang), Siboga, Singaradja, 
Tandjongpandan, Tebingtinggideli, 
Telokbetong, Ternate

E
Tempo doeloe 1915
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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

Volgend jaar wordt de Dag van de Jeugd-
filatelie in Apeldoorn gevierd. Een van de 

vragen van de Filamarathon gaat over Paleis 
Het Loo en zijn bewoners. Tegenwoordig 
wonen er geen leden van de koninklijke 
familie meer in het paleis. Prinses Margriet 
en Pieter van Vollenhoven waren de laatsten, 
maar zij zijn in de jaren zeventig naar een 
huis in het park van Het Loo verhuist. 
Paleis Het Loo werd in de 17de eeuw door 
prins Willem III en zijn vrouw prinses Mary 
gebouwd. Mary was een Engelse prinses en 
in 1688 werden zij en haar man koningin en 
koning van Engeland. Bij zo’n positie hoorde 

een paleis dat een echte koninklijke uit-
straling had. De Oranjes hielden erg van Het 
Loo en verbleven er graag. 
In de 19de eeuw werden ze verdreven door de 
Fransen. De broer van keizer Napoleon liet het 
paleis verbouwen. Op zijn verzoek werd het 
hele gebouw wit geschilderd. Later, tijdens 
de regering van koningin Wilhelmina, werd er 
een verdieping op gebouwd. Toen het gebouw 
na het vertrek van prinses Margriet en haar 
familie leeg kwam te staan, kreeg het zijn oor-
spronkelijke aanzien weer terug. De bovenver-
dieping ging eraf en de originele bakstenen 
zijn tegenwoordig ook weer te zien. Je kunt 
Paleis Het Loo het hele jaar bezoeken en met 
eigen ogen zien hoe de Oranjes door de jaren 
heen daar geleefd en gewoond hebben.

Paleis Het Loo
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De tuinen van Paleis Het Loo 
zijn voor sommige mensen 

de reden om naar Apeldoorn 
te gaan. De tuin die je daar 
nu kunt zien werd aangelegd 
in de 17de eeuw. Toch is die 
tuin er niet altijd geweest. In 
de 19e eeuw vond men zulke 
tuinen ouderwets. Het moest 
natuurlijker worden en de tuin 

ging op de schop. Er kwam een 
landschapstuin met veel gras 
en bomen. Zo’n veertig jaar 
geleden bedacht men dat die 
oude tuin toch wel erg mooi 
was. Toen is die als het ware 
weer opgegraven en hersteld. 
Daarom kun je nu op Het Loo 
genieten van een tuin van heel 
lang geleden, waarbij het niet 
belangrijk is dat het er natuur-
lijk uitziet. Het gaat juist om de 

symmetrie. Dat wil zeggen dat 
beide kanten van de tuin gelijk 
zijn. Heel belangrijk zijn ook 
de fonteinen die de tuinen iets 
speels geven. 

T ijdens de Tweede Wereld-
oorlog was de koninklijke 

familie niet in Nederland, maar 
woonde ze in Londen en 
Canada. In 1943 kregen prinses 
Juliana en prins Bernhard een 
dochter die zij Margriet noem-
den. Die naam verwees naar 
de bloemen die in de tuin van 
Het Loo volop bloeiden toen de 
Duitsers ons land binnenvielen. 

Franse tuin

Aan de weg naar het pa-
leis staat een monument 

in de vorm van een naald. 
Het haalde in 2009 het 
nieuws toen een man een 
aanslag probeerde te plegen 
op de koninklijke familie. 
Hij wilde met zijn auto een 
botsing veroorzaken met de 
bus waarin de koningin en 
haar familie vervoerd wer-
den. Met volle vaart reed hij 

door de menigte en botste 
toen tegen het monument 
aan. Hij doodde niet alleen 
zichzelf maar ook nog acht 
mensen uit het publiek. 
De naald was een geschenk 
van de bevolking van 
Apeldoorn aan koningin Wil-
helmina en prins Hendrik. 
Zij kregen het monument 
bij hun huwelijk in 1901. 

Door de trieste gebeurtenis 
op Koninginnedag 2009 is 
de naald nu ook voor altijd 
op een andere manier ver-
bonden aan de koninklijke 
familie en de slachtoffers 
van de aanslag.

Herdenkingsnaald
Margriet

www.stampkids.nl
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het is bijna kerstvakantie en dan 
komen bij mij de postzegelalbums 
op tafel. Eindelijk tijd om ze een 
beetje te ordenen. Ik ontdek dan 
altijd weer dingen die ik niet 
eerder had gezien. Hebben jullie 
dat nou ook?

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Reageren? Willeke.tnb@wxs.nl

Winter! En wat zou het leuk zijn als er aan het 
eind van de maand wat sneeuw viel, zo tegen de 
feestdagen. We zingen er allemaal liedjes over, 
dus sneeuw met Kerst moet wel heel bijzonder 
zijn. Waar komt dat toch vandaan? 

is alles buiten grauw 
en grijs. Maar: het 
moment dat er een 
laagje sneeuw over 
die troep ligt, is die 
rommel helemaal 
vergeten.

Een witte wereld 
Weg zijn de modderige wegen, de verzakte bos-

paden, de donkere 
speelweide. Als de 
sneeuw gevallen is 
ziet de wereld er 
ineens heel anders 
uit. Wit is de deken 
die over alles heen 
ligt, en daar worden 
mensen vrolijk van. 
Jij ook?

White Christmas 
Veel Kerstliedjes gaan 
over die witte Kerst. Een 
witte Kerst symboli-
seert een nieuw begin. 
Bovendien weerspiegelt 
het wit van de sneeuw het 
zonlicht, dus het is buiten ook ineens veel lichter 
dan toen er geen sneeuw lag.

Sneeuwpop maken 
Dat hoef je aan niemand 
uit te leggen: iedereen 
kan dat. Je maakt een 
grote bal door de sneeuw 
te rollen en onderweg 
wordt hij steeds groter. 

Maar: het ligt er wel aan of je goede sneeuw hebt. 
Weet je nog dat de sneeuw niet wilde plakken? 
Of te nat was? Wat een kleddertroep! 

Sneeuw met Kerst 3
Als in de herfst de bladeren gaan vallen wordt 
het een modderige troep. Zeker als daar ook nog 
eens een herfststorm met veel regen over heen 
gaat. Kortom: tegen de tijd dat de winter begint, 

De redactie van De Posthoorn 
wenst alle lezers fijne kerstdagen 
en een filatelistisch fraai 2016! 

Hallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!
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Samen doen 
Iedereen doet altijd mee als er een sneeuwpop 
gemaakt moet worden. Jong en oud gaat aan 
het werk. Eén doet het hoofd, de ander de romp 
en twee kinderen maken 
samen de onderkant. Hij 
moet natuurlijk wel stevig 
staan.

De afwerking 
Van vroeger stamt de 
gewoonte om voor de ogen 
steenkooltjes te gebruiken. 

Leuk idee, maar waar haal je tegenwoordig nog 
steenkool vandaan? Dus we zoeken iets anders 
dat zwart is. Twee dekseltjes of zo. Die hoed 
is ook van vroeger, niemand draagt meer zo’n 
hoofddeksel. Knutselen dus! Een dasje heeft 
iedereen, dat is gemakkelijk. Net als de wortel die 
voor zijn neus moet doorgaan.

Bezem 
Om de sneeuwpop wat te doen te geven, zet men 
er wel eens een bezem bij. Maar daar heeft deze 
sneeuwpop geen behoefte aan, hij vliegt zò wel.

In Amerika heeft een uitvinder een boek ge-
schreven over hoe je de mooiste sneeuwpop kan 
maken. Hij heeft daar onderzoek naar gedaan en 
allerlei trucjes beschreven. 

Jouw eigen verzameling
Als je de Kerstzegels van diverse landen bekijkt, 
kom je bijna altijd wel wat zegels over sneeuw-
poppen tegen. Dus het is best mogelijk, dat je na 
het lezen van dit verhaal denkt: daar kan ik best 
een albumblad van maken!
Succes er mee!

 

Wist je dat…
…de Olympische Spelen van 1896 
werden gehouden in Athene (Grieken-
land)? Dat waren de eerste moderne 
Olypische Spelen. De echte Olympi-
sche Spelen werden al ongeveer 800 
jaar vóór onze jaartelling gehouden 
in de plaats Olympia, ook in Grieken-
land. Aan die spelen mochten alleen 
mannen (zonder kleren) meedoen. 
Er waren toen nog maar een paar 
typische mannensporten: Hardlo-
pen, boksen, worstelen, verspringen, 
speerwerpen en discuswerpen. De 
spelen waren een enorm succes en in 
350 vChr. werd voor het publiek een 
stenen tribune gebouwd van meer dan 

200 meter lengte, waarop wel 45000 
toeschouwers een plaats konden 
vinden. Nu weet je ook waar de naam 
van de moderne Olympische Spelen 
vandaan komt. Naast de Zomerspelen 
zijn er nu ook Winterspelen. En tegen-
woordig mogen niet alleen mannen 
maar ook vrouwen deelnemen aan 
deze sportieve ontmoetingen.

Toon Oomens

B ij een verzameling horen 
meer dan alleen postzegels. 

Er kunnen ook allerlei stem-
pels en bijzondere uitgaven bij 
gedaan worden. Dat noemen we 
Filatelistische elementen. Op 
deze afbeelding zie je een lucht-
postenveloppe. Deze brief is 
verstuurd van Nederlands-Indië 
naar Arnhem in 1934, en de af-
zender heeft er ook opgeschre-
ven met welk vliegtuig de brief 
mee moest: de Uiver. De brief 

werd op 15 november gepost, en 
op 21 november was hij al op het 
centraal station van Amster-
dam. Daar hoef je niet over te 
klagen! En dan te bedenken dat 
de postvluchten nog maar een 
paar jaar aan de gang waren. Als 
je een land verzamelt, doe je er 
zeker luchtpost van dat land bij. 
En dat geldt ook voor een thema 
als vliegtuigen, daar schrijf ik de 
volgende keer over.

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf 
filatelistische elementen
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Geertruidenberg

en zegt dat Geertruidenberg zijn naam 
dankt aan de heilige Geertruida van 
Nijvel, die niets te maken heeft met de 
bende van Nijvel… De heilige stichtte, 

volgens aanvechtbare overlevering, een klooster 
op een heuvel waar thans Geertruidenberg 
wordt gevonden. Die ‘berg’ is dus sterk overdre-
ven, evenals de verdiensten van Geertruida die 
opgevoerd wordt als de beschermheilige van 
ziekenhuizen, armen en weduwen, herbergiers, 
reizigers en weggebruikers. Bovendien wordt zij 
aangeroepen in geval van ratten en muizenpla-
gen. Voor elk wat wils dus, maar zonder bewijs. 
Bergen op Zoom stutte de Spaanse scharen. Alva 
verloor ergens in de buurt zijn bril, maar hoe zat 
dat met Geertruidenberg?

Zonder spoorlijn
Ach, Geertruidenberg verloor naast zijn postkan-
toren ook nog eens zijn spoorlijn en zijn winstge-
vend garnizoen. Het heeft in de regio nooit een 
heldhaftige rol kunnen spelen. Hoewel strate-
gisch gelegen aan de rivieren Donge en Maas, 
was de trek van Breda, Dordrecht, Roosendaal en 
omliggende plaatsen te groot om van Geertrui-

GeertruidenBERGBERGEN op Zoom. De namen wekken herinne
ringen aan belegerde hoogten, aan vliegende vaandels en trom geroffel. 
De Spaanse scharen! Fransen, de Geuzen. Prins Maurits. 
door Eise Eisma

M
denberg een vooraanstaande vesting te maken. 
Het ontliep de Beeldenstorm en volgens overle-
vering kocht Spanje tijdens de 80-jarige oorlog 
het stadje van de Engelsen. Blijkbaar loonde 
het niet de moeite om een belegering met veel 
slachtoffers te riskeren, hetgeen ik overigens een 
voortreffelijke manier van oorlogvoeren acht. 

Hoofdredacteuren
Daartegenover staat dat het twee hoofdredac-
teuren binnen zijn muren huisvestte. Een goede 
en een kwade. De goede is Johan van Uffelen, tot 
voor kort hoofdredacteur van ‘De Stem’ tevens 
mijn schoonzoon. De kwade is Willem Sassen, 
voormalig hoofdredacteur van ‘De Telegraaf’, te-
vens SS-Untersturmführer, oorlogsverslaggever 
voor de Duitsers aan het Oostfront en intervie-
wer van Adolf Eichmann. Een echte schurk. En 
natuurlijk moet ik niet vergeten om als tegenhan-
ger van dit kwaad Jan Derksen te memoreren, 
wielrenner en meester in de ‘sur place’, wat een 
merkwaardige eigenschap is voor iemand die zo 
snel mogelijk van a naar b wenst te racen. 32 mi-
nuten en 20 seconden stond hij in 1955 te Milaan 
doodstil op de baan tijdens de WK-sprint met zijn 

rivaal de Italiaan Antonio Maspes, totdat hun act 
als onreglementair werd afgeschoten. 
Zo, de toon is gezet. 

Postmeester
Zoals overal was het postbedrijf ook in Geertrui-
denberg aanvankelijk weinig georganiseerd. In 
1682 werd voor het eerst door het stadsbestuur 
een postmeester aangesteld, ene Melchior Gerats. 
Wie denkt dat het bedrijf destijds een typische 
mannenaangelegenheid was, vergist zich. In 1701 
verzocht hij met succes het stadsbestuur om het 
ambt over te dragen aan zijn dochter Margrita.
Dertig jaar later nam Jacobus du Bois het post-
stokje over. Hij reed, onder andere, de postkoets op 
Breda. Met weinig succes, want zijn collega post-
meester in Breda beklaagde zich over hem. Hij zou 
302 gulden en 18 stuivers wegens niet ingehouden 
port hebben achtergehouden, aldus meldde hij 
de Staten van Holland, waaronder de posterijen 
toen ressorteerden. Zijn beklag vond echter geen 
gehoor, Jacobus bleef in functie, maar de onder-
linge collegiale verhoudingen waren natuurlijk 
behoorlijk verstoord. Toen Jacobus in januari 1794 
overleed nam zijn weduwe het postbedrijf over, 
wat opnieuw een teken van vrouwenemancipatie 
was. En in een moeilijke tijd, want in datzelfde jaar 
bereikten de Franse legers Geertruidenberg. Na 
een beleg van twee dagen gaf de stad zich al over. 
Zo hing de vlag erbij toen een jaar later (1795) de 
Bataafse Republiek werd uitgeroepen. Dat alles 
neemt niet weg dat er post verstuurd werd naar 
Geertruidenberg. Het bewijs daarvoor spreekt uit 
een door een onbekende kunstenaar vervaardigd 
olieverfschilderij, in het bezit van het Museum voor 
Communicatie in Den Haag. Op het schilderij staat 
een man afgebeeld aan een schrijftafeltje. (afb 1) 
Deskundigen hebben kunnen vaststellen dat de 
tekst van Horatius is en dat op de envelop staat: 
‘A monsieur Keuchenis, Geertruidenberg’. (afb 2) 
Gezien de Franse aanhef kan men met recht veron-
derstellen dat de Franse tijd voor Geertruidenberg 
was aangebroken. Men dateert het schilderij 
namelijk van ergens na 1750 tot vòòr 1800.

Bataafsche Postwezen
In 1799 werden de posterijen Nationaal verklaard. 
Aanvankelijk bleven de zaken bij het oude. Pas in 
1803 werd een reorganisatie van het postwezen 
ingezet. En zoals bij iedere reorganisatie waren er 
winnaars en verliezers. Tot de verliezers behoorde 
Geertruidenberg. De stad kreeg geen schadever-
goeding voor het verlies aan status, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld het nabijgelegen Heusden. 
De postorganisatie werd namelijk opgedeeld in 
7  departementen, met hoofd-, onder- en bijkanto-
ren. In dat plan werd Geertruidenberg ingedeeld in 
het vierde departement als onderkantoor, met aan 
het hoofd een commies. Een bescheiden functie 
met een jaartractement van 300 (Carolus)guldens 
plus een vergoeding van 75 guldens voor de huur 
en 25 guldens voor ‘vuur en licht’. Raadspensiona-
ris Schimmelpenninck wordt gezien als de grond-
legger van de reorganisatie die als naam kreeg ‘Het 
Bataafsche Postwezen’.
Tot 1835 kon ik in de archieven geen plek vinden 
waar een eventueel postkantoor (vaak wissel-
plaatsen voor postkoetspaarden) zich in Geer-

opkomst en teloorgang van 
nederlandse postkantoren 7

Het kantoor rond 1901

1 De briefschrijver

2 De brief
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truidenberg bevond. Vanaf 1835 echter kan men 
veilig aannemen dat het post’kantoor’ de plek 
was waar de directeur woonde. 
Zo kom ik tot de volgende ‘vindplaatsen’ :
Havendijkstraat 70… directeur De Bary 1835–
1850 
Haven 42… directeur Van Strijbos, 1850–1857 
(afb 3)
Markt 53 (thans 40)… directeuren Gerdessen en 
Sac, 1858 – 1867
Markt A5 (thans 27)… directeur De Roy… 
1867–1875.
Gasthuisstraat, een telegraafkantoor in twee 
kamers van het Oude Mannen en Vrouwenhuis …
directeur Plok, vanaf 1869.
Hoek Markt-Koestraat gecombineerd post/tele-
graaf kantoor…directeur Rijnders, vanaf 1876 
Van al deze plekken is alleen Markt 27 (thans 
een kantoor voor financiële diensten) nog in 
oorspronkelijke staat.
Intussen werd aan een nieuwe postwet gewerkt. 
Maar voor het zover was werd de directeuren, 
voordat de nieuwe wet in 1850 van kracht werd, 
door de minister van Financiën Van Bosse flink 
de oren gewassen: ‘De brievenposterij laat hier te 
lande te wenschen over. Gaarne erken ik het vele 
goede dat er bestaat, maar ik heb tot mijn groot 
leedwezen meermalen moeten ondervinden dat 
er wel het een en ander is dat anders behoorde te 
wezen. Ik heb uit vele ondubbelzinnige getuige-
nissen kunnen opmaken dat er ambtenaren zijn 
die niet genoeg in het oog houden dat vooral de 
Post-administratie ambtenaren dáár zijn om het 
publiek zoveel mogelijk te gerieven. Het is mijn 
ernstig voornemen de brievenposterij met de 
daad te hervormen en die, voor zoover de ter mij-
ner beschikking staande middelen dit enigszins 
toelaten, te brengen op de hoogte waarop zij in 
andere landen staat. Ik reken daarbij met vertrou-
wen op de ijverige en krachtige medewerking van 
alle betrokken ambtenaren. Ik kan niet onderstel-
len dat ik op traagheid, onwil, veelmin of min of 
meer bedekten tegenstand zou kunnen stuiten. 
Indien dit onverhoopt het geval mogt zijn, dan zal 
ik niet kunnen vergeten dat mijne verantwoorde-
lijkheid op het spel staat en dat ik verplicht zou 
zijn de noodige middelen te bezigen om zonder 
aanziens des persoons traagheid te overwinnen, 
onwil te buigen, tegenstand te breken. Mogten 
er onder beambten zijn, die tengevolge van hun 
gevorderde leeftijd, of om welke andere reden, 
minder geschikt zijn voor de taak die zij te vervul-
len hebben, dan verlang ik uitdrukkelijk daarvan 
zonder uitstel te worden onderrigt; terwijl het 
tot de pligt des Inspecteurs behoort toe te zien 
dat aan dezen last, zonder aanzien van personen, 
gevolg worde gegeven.’
Directeur De Bary, die de 80-jarige leeftijd had 
bereikt, werd in het jaar 1850, na invoering van 
de wet en het bedreigende schrijven van de 
minister, vervangen door Van Strijbos. 

Reorganisatie
Na de reorganisatie herwon Geertruidenberg 
iets van zijn verloren positie want het trad op als 
hoofdkantoor voor Raamsdonk, Made en Drimme-
len. De bestellers werden na 1850 verplicht tot het 
dragen van leren brieftassen en om een uniform 

Raamsdonk
Geertruidenberg stootte op in de vaart der vol-
keren. Helaas… reeds in 1879 gooide de vestiging 
van een P- en T- kantoor in Raamsdonk roet in het 
Geertruidense eten. Het was de eerste stoot die 
opnieuw slechtere tijden inluidde voor zijn positie 
van hoofdkantoor. Het oude stadje, ingesloten 
door hoge vestingwallen, bood geen mogelijkhe-
den tot uitbreiding. Vol somberheid laat geschied-
schrijver Van Gerwen weten: ‘Het verkeer ging aan 
de plaats voorbij. De oude St.Geertrudiskerk, het 
grote marktplein met zijn lindeboompjes, met zijn 
kazerne en arsenaal, waarin het garnizoentje zich 
verveelde, teerden met de burgerij op de vergane 
glorie van de oude veste, die eens genoemd werd 
de sleutel van Holland.’ 

Langstraatspoorlijn
Dat zag er dus opnieuw niet best uit voor Geer-
truidenberg. In 1883 gloort er echter weer enig 
licht. De Langstraatspoorlijn gaat een rol spelen 
in het postverkeer. Met name maakten correspon-
denten en fotografen van krantenredacties graag 
gebruik van deze snelle verbinding met ‘de wereld’ 
achter Geertruidenberg. In 1886 werd het kantoor 
Geertruidenberg aangewezen als kantoor van 
aansluiting voor de telefoon richting Drimmelen 
en in 1899 werd de suikerfabriek Heere en Co 
telefonisch met het kantoor verbonden. Maar dan!
September 1890 werd de huurovereenkomst voor 
het pand Markt-Koestraat met 10 jaar en 9 maan-
den (?) verlengd. De huurprijs werd opgetrokken 
naar 480 gulden per jaar. Dat is het moment 
waarop rijksbouwmeester Knuttel een persoonlijk 
onderzoek doet ter plekke. Zijn oordeel liegt er 
niet om. Het gebouw is zodanig vervallen dat alle 
kosten voor verbetering weggegooid geld zouden 
zijn. Zelfs zou een omvangrijke verbouwing geen 
uitkomst bieden. De gemeente, eigenaar van het 
pand, was niet tot nieuwbouw elders in de stad 
bereid omdat het bestaande gebouw op een toplo-
catie stond voor het publiek. Goede raad was duur: 
de gemeente was bereid om het oude gebouw voor 
6.500 gulden aan Het Rijk te verkopen. Waren zij 
van het probleem af. Rijksbouwmeester Knuttel 
vond dit wel een erg hoog bedrag voor een bouw-
val en deed een tegenbod van 4.000 gulden. U 
raadt het al: partijen vonden elkaar na handjeklap 
op 5.500 gulden, op voorwaarde dat de gemeente 
voor een tijdelijk kantoor met directeurswoning 
zou zorgen. Dat was nog niet zo eenvoudig! 
Tenslotte vond men het College van Regenten over 
Stedelijke Godshuizen bereid, om een deel van een 

te dragen met een districtief teken. Overtreding 
werd gestraft. De eerste keer met inhouding van 
een dag loon, de tweede keer een korting van drie 
dagen en bij een derde keer ontslag. Het was dui-
delijk: de minister wilde oorlog! De postboden wer-
den door hem benoemd en waren niet pensioenge-
rechtigd. Ingevolge een Koninklijk Besluit van 1857 
werden postambtenaren in de gelegenheid gesteld 
op zondag de openbare godsdienstoefeningen bij 
te wonen, voor zover de dienst dit toeliet. Laten we 
maar aannemen dat het een zooitje bij de post was 
voordat de minister persoonlijk met zulke krasse 
maatregelen ingreep.

Telegraafkantoor
In 1869 werd een apart telegraafkantoor in 
gebruik genomen in twee kamers van het Oude 
Mannen en Vrouwenhuis, met de ingang aan de 
Gasthuisstraat. Het kantoor behoorde tot het 
district Roosendaal.
In 1876 werden postkantoor en telegraafkantoor 
samengebracht in één pand, gelegen aan een 
voortreffelijke locatie binnen de gemeente: hoek 
Markt–Koestraat. Op die plek kwamen alle aan-
voerlijnen van de post bij elkaar: vanaf 1865 was 
er al voor de post een rechtstreekse verbinding 
over water met de postboot ‘Stad Geertruiden-
berg’ naar Rotterdam en Dordrecht. In 1880 werd 
de stoomtram Breda–Oosterhout–Geertrui-
denberg in dienst gesteld, die tenslotte in 1883 
opgevolgd werd door de spoorverbinding Lage 
Zwaluwe–Den Bosch, de Langstraatspoorlijn. 
Eigenaar van het pand op de hoek Koestraat-
Markt was de heer Van der Sloot. Het was de 
bedoeling dat de gemeente het pand zou kopen 
om het te verhuren aan Het Rijk. De koopprijs 
was 4.800 gulden plus 336 gulden transportkos-
ten, waarbij nog 2.500 gulden verbouwkosten 
kwamen. Totaal 7.636 gulden. De gemeente was 
bereid om vervolgens het verbouwde pand voor 
535 gulden te verhuren aan Het Rijk. Na wat 
gesteggel over en weer kwam men een huurprijs 
van 450 gulden overeen.
Op 1 mei 1876 werd het gebouw opgeleverd en op 
1 september opengesteld voor het publiek. Onder 
het kantoor Geertruidenberg ressorteerden de 
hulpkantoren Raamsdonk, Made, Drimmelen, 
Hoge- en Lage Zwaluwe. Het personeel bestond 
naast de directeur uit twee in volledig uniform 
gestoken brievenbestellers en twee telegrambe-
stellers. Ook kreeg het kantoor de beschikking 
over een brandkast en een handkar. Aan alle eisen 
van de minister leek voldaan. 

3 Geertruidenberg 1854
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huis, kadastraal bekend onder sectie B no. 805, 
voor één jaar voor 350 gulden aan Het Rijk te 
verhuren. (afb 4+5)
De koopacte voor een nieuw kantoor, na afbraak 
van het oude, kwam op 10 mei 1900 tot stand, 
echter zonder de door de eigenaren stug vast-
gehouden belendende panden die voor ruimte 
konden zorgen. Desondanks brak een nieuw 
tijdperk met nieuwe kansen voor de post in Geer-
truidenberg aan. Wij schrijven 1900 en architect 
Knuttel is de nieuwe man.

Knuttel
Daniël Elisa Cornelis Knuttel (afb 6) is van 1892 
tot 1923 Rijksbouwmeester in het zogenoemde 
2e district, waaronder Brabant, Zeeland en Lim-
burg behoren. De rijksbouwmeesters bepaalden 
rond de eeuwwisseling voor een belangrijk deel 
het binnenstadsbeeld van Nederland door hun 
openbare gebouwen. Maar tot op heden is de 
geschiedschrijving aan Daniël Elisa Cornelis 
voorbij gegaan. Knuttel is in de rijksdienst een 
bescheiden mens. Hij past zich aan alles en 
iedereen aan en creëert gebouwen die vooral niet 
moeten opvallen. Hij is de jongste in een gezin 
van tien kinderen. Zijn vader was Nederlands-
hervormd predikant in Maassluis en Ammerstol. 
Misschien zijn deze omstandigheden debet aan 
zijn onzichtbaarheid en grote aanpassingsver-
mogen. Zijn kracht lag niet in het spectaculaire 
werk, want zijn stelling was dat zijn creaties 
vooral doelmatig moesten zijn zonder veel 
verfraaiing die de belastingbetaler tenslotte 
moest opbrengen. Hij was op zijn rijkskantoor 
een goede organisator die de onder zijn afdeling 
ressorterende jonge architecten volop de vrijheid 

liet voor een eigen inbreng. 
Hij was allerminst een 
streber die het nageslacht 
wilde tonen tot waar hij in 
staat was. 
De vraag is of zijn postkan-
toor in Geertruidenberg van 
zo’n instelling een weerslag 
is. We zullen zien. Moet te-
vens nog vermeld worden dat 
architect Knuttel zich niet 
alleen met het grote werk 
bezig hield, maar zich ook als 
graficus in het kleine verdien-

stelijk maakte. Er is niet bekend of hij postzegels 
verzamelde, maar wel dat hij de ontwerper is van 
zogenoemde ‘Wilhelmina Bontkraag 1899’. (afb 7)
Aannemer Van Rijswijk uit Heusden bouwde het 
nieuwe kantoor voor 21.970 gulden, waar nog 
eens 4.075,55 gulden bij kwam omdat zelfs de 
fundamenten van het oude gebouw niet meer 
bruikbaar waren. In 1902 werd het nieuwe kan-
toor van Knuttel in gebruik genomen. (afb 8)

Directeuren
Vanaf dat moment verschijnen er In het blad ‘De 
Post en Telegraafwereld’ regelmatig sollicitatie-
advertenties voor nieuwe directeuren. Omdat deze 
zo’n aardig tijdsbeeld geven en bovendien van een 
bijzondere, bijna naïeve eerlijkheid getuigen, heb ik 
er drie geselecteerd.
1) In het decembernummer 1905 staat onder 
andere: Jaarwedde directeur 1800 gulden. Vrije 
woning. Mooi Rijksgebouw met spiegelruiten. 
Ruim hoog kantoorlokaal met vroolijk uitzicht. 
De woning bevat boven 5 flinke hooge kamers en 
2 cabinetjes, goede keuken. Beschoten zolder met 
meidenkamer. Trappenhuis met 3 gangen, nog al 
bewerkelijk. Beneden alleen droge kelder, geen 
tuin. Conversatie gering. Bevolking grootendeels 
R.Kath. Personeel: directeur, 2 klerken, 2 bestel-
lers, 4 hulppostkantoren, 3 hulptelegraafkantoren 
en suikerfabriek op centraalpost aangesloten. 
Drukke loketdienst. Schoolgeld 0,30 gulden per 
kind en per maand voor Fransch en Duitsch id. 
1 gulden daarboven. Woningen voor gehuwde 
klerken moeielijk te krijgen. Goede gelegenheid 
voor inwoning.’
2) In het januarinummer 1915 van hetzelfde 
blad wordt daar onder andere aan toegevoegd: 
‘Telefoonkamer, bestellerskamer en remise, alle te 
klein. De directeurswoning is voor een klein gezin 
voldoende. Aan de straatzijde heeft de woning 
14 vensters. Woning ziet er behoorlijk onder-
houden uit. In 4 kamers zijn marmeren schoor-
steenmantels. Vanwege de vele trappen is zij voor 
dienstpersoneel zeer vermoeiend. In de keuken 
is een perspomp voor welwater en een gewone 
voor regenwater. Het drinkwater wordt doorgaans 
gehaald uit een tegenover het kantoor staande 
stadspomp. De verlichting geschiedt thans door 
petroleum. Het gas van de aeythyleen-gasfabriek 
schijnt niet altijd te voldoen. Geen tuin. Ligging 
goed: spoor, tram en bootverbinding. Enkele reis 

naar Breda per tram 1ste klasse 0,40. Idem naar 
Rotterdam per boot. Conversatie zeer aangenaam 
met de in garnizoen liggende officieren en eenige 
notabele burgerfamilien. Leven duur. Voor een 
ongefortuneerd ambtenaar niet aan te bevelen.
3) Tenslotte in het novembernummer 1917 naast 
de hierboven reeds vermelde items: ‘De woning 
is droog. Een buitenmuur slaat door. Om hieraan 
tegemoet te komen is ze onlangs aan de buiten-
zijde gepleisterd. In den zomer veel hinder van de 
warmte, ondanks jalouzies. Geen tuin. Een klein 
plat dak boven de telefoonkamer mag niet betre-
den worden. Speciaal voor gezin met kleine kinde-
ren is de woning niet aan te bevelen. Conversatie 
beperkt. Het stadje telt ongeveer 2000 inwoners. 
Hiervan zijn er 1700 Roomsch Katholiek. De ove-
rige 300 hoofdzakelijk Nederlandsch Hervormd. De 
bevolking is geschikt. Omstreken gewoon. 

Nieuwe directeuren blijven elkaar met de regel-
maat van de klok opvolgen. Rond 1913 verzocht 
de toenmalige directeur uitbreiding van het 
personeel in verband met de invoering van de 
Ouderdomswet. Uitbreiding/vervanging bleek ook 
nodig vanwege het uitbreken van de 1e wereld-
oorlog toen ambtenaren opgeroepen werden voor 
de dienst. Maar de directeur kreeg het nakijken. 
Hem werd geadviseerd om eens bij de plaatse-
lijke garnizoenscommandant te kijken of er zich 
misschien postambtenaren onder zijn manschap-
pen bevonden. Zo deden ze het ook in Tilburg. En 
inderdaad, voor de dienst opgeroepen militairen 
van elders hielpen een tijd met afstempelen. Een 
merkwaardige manier van stuivertje wisselen.

Hulpkantoor
De vergelijking met de surplace van Jan Derksen 
dringt zich op. Nog erger, Geertruidenberg reed te-
rug. Het bleef sukkelen en sappelen. In 1916 werd 
Made tot hoofdkantoor verheven, waardoor Drim-
melen, Hoge Zwaluwe en Zevenbergschenhoek aan 
de invloedssfeer van Geertruidenberg werden ont-
trokken. Desondanks stelde directeur Uhl voor om 
opnieuw zo mogelijk twee aanpalende woningen in 
de Koestraat te kopen, omdat het huidige kantoor 
helemaal was ingesloten en er zelfs geen plek voor 
een tuin was. Je kon er zelfs geen kleden kloppen, 
aldus de directeur. De eigenaar van de belendende 
panden zag een zeer voordelige transactie gloren 
met een vette prijs. Helaas, Geertruidenberg werd 

4 Geertruidenberg 1895 5 Geertruidenberg 1899

6 Architect Knuttel
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door Den Haag gewogen en te licht bevonden. 
Hoe directeur Uhl, en later zijn opvolger Wesse-
ling ook betoogde dat Geertruidenberg gunstig 
gelegen was aan groot water, spoor en tram, en 
de komst van de elektrische centrale ongetwijfeld 
tot uitbreiding van de plaats en nieuwe bloei zou 
leiden, bleef het Haagse oor stokdoof. In 1933 
werd Geertruidenberg gedegradeerd tot hulp-
kantoor en was van welke uitbreiding dan ook 
geen sprake meer. Integendeel. In de ‘Dongebode’ 
staat het volgende sombere bericht: ‘Volgende 
week is dan eindelijk het vonnis voltrokken en zal 
ons Postkantoor definitief Hulpkantoor zijn. Door 
het vertrek van de heer Kok is de degradatie in zijn 
geheel ingevoerd.’ (afb 9)
Na dit bericht wordt de geschiedschrijving van 
het kantoor dat zoveel kansen miste, uiterst 
schaars. Geertruidenberg glijdt, postaal gezien, 
af naar vergetelheid, net zoals de bouwer van 
Geertruidenbergs mooiste postkantoor, architect 
Knuttel. Drie jaar na zijn pensionering stierf hij 
‘onopgemerkt’ op 69-jarige leeftijd.

Trein
Na de bombardementen in de Tweede Wereld-
oorlog voltrekt zich een volgende amputatie: 
NS doet Geertruidenberg niet meer aan. In 1965 
werd het station afgebroken en in 1985 ook de 
rails. Drie treinstempels (’sHertogenbosch-
(Lage)Zwaluwe) herinneren nog aan de glorietijd 
van weleer: een kleinrondstempel (1883-1896), 
een grootrondstempel (1896-1810) en een blok-
stempel (1910-1944)
In 1971 gaat de post, in afgeslankte vorm, tijdelijk 
verhuizen omdat het kantoor van Knuttel te 

zeer verouderd is. Maar het spel was over. In de 
negentiger jaren stopte de post definitief met 
het fier doch noodgedwongen boven zijn naaste 
omgeving uittorende gebouw van Knuttel.

Gerenoveerd
Het tromgeroffel was verstomd. Zo stonden de 
zaken er voor toen ik begin september 2015 ter 
plekke poolshoogte nam. Mijn verwachtingen 
waren natuurlijk niet hoog gestemd. Maar dat 
veranderde snel toen ik bij ‘Het Ambacht’, een uit-
zend- en detacheringsbureau voor de bouwsector, 
twee enthousiaste medewerkers trof in een 
geheel onder het beheer van Woning Stichting 
Geertruidenberg in 2008 door de firma Oomen 
gerenoveerd pand.(afb 9+10) De directeurswo-
ning is in oude staat hersteld met een prachtig 
trappenhuis waarop de rode loper letterlijk voor 
mij uitgelegd werd. Op de ‘beschutte zolder’ zijn 
de meiden en de bijbehorende kamers weliswaar 
verdwenen, maar het ruikt er nog naar vroeger. 
Vanuit de ramen van het torenkamertje lag 
Geertruidenberg er vanuit de hoogte fris en groen 

bij. Aan één zijde de kloeke toren van de Geer-
truidskerk, aan de andere kant, als vervanger van 
de spitse toren van de afgebroken roomse kerk, 
de koeltoren van de centrale. Ook werd mij vanaf 
die plek duidelijk waarom het gebouw zo nadruk-
kelijk boven zijn omgeving uittorent: Knuttel kon 
immers door de halsstarrige buurman geen kant 
uit! Hij moest wel de lucht in. Johan de Beer en 
Robbert van Rijswijk toonden mij vol trots het van 
de ondergang geredde huis van de Post. Het is 
van harte te hopen dat zij in Knuttels hoogstandje 
standhouden. Heel veel hartelijke ‘Bergers’ (uit 
Dun Bèrrig) overstelpten mij met hun informatie. 
Ik trof hen aan in de St.Geertruidskerk bij een 
tentoonstelling over de Langstraatspoorlijn waar 
Piet van de Ploeg zich uit overlevering herinnerde 
dat de Duitsers aan het einde van de oorlog het 
postkantoor op wilden blazen, maar toen de bewo-
ners weigerden te vertrekken van dat heilloze plan 
afzagen, hetgeen een zeldzaam staaltje van Duitse 
oorlogslievendheid genoemd mag worden, maar 
ook in de timmerwerkplaats van Sjaak de Hoogh 
die een door hem samengestelde ‘bijbel’ beheert 
met de historie van vele oude panden in het oude 
centrum. Door hun enthousiaste verhalen hoor ik 
toch weer enig tromgeroffel. Of komt dat vanuit de 
Marktkazerne die tegenover het onverwoestbare 
bolwerk van Knuttel gelegen is? 

Bronnen
Museum voor Communicatie, Den Haag.
Nieuw Architecten Instituut, Rotterdam
Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Eigen onderzoek op locatie
Poststukken deels www.willempasterkamp.nl 

7 Emissie Wilhelmina 
bontkraag van Knuttel 
1899 (proeven, Museum 
voor Communicatie)

8 Kaart postkantoor met roomse kerk

9 Geertruidenberg 1949

10 Het geheel gerenoveerde kantoor anno 2015 

11 Interieur anno 2015
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door Olav Petri

e stad Königsberg, hoofdstad van Oost 
Pruissen, werd na de Tweede Wereld-
oorlog deel van de Sovjet Unie. (3) Dat 
gebeurde door annexatie. Dat Duitsland 

vier bezettingszones zou krijgen, was in Jalta en in 
Potsdam door de geallieerden al besloten. Voor de 
zogenoemde ‘deutsche Ostgebiete’, de gebieden 
achter de Oder en Neisse, gold dat Polen en de 
USSR deze zouden beheren tot een vredesverdrag 
gesloten zou worden. Dat het waarschijnlijk ook tot 
annexaties zou komen, was wel bekend maar pre-
cieze afspraken waren er niet en in detail afgeba-
kende grenzen ontbraken. Zo wordt wel gesteld dat 
men geen rekening had gehouden met het bestaan 
van twee rivieren die Neisse heten, waarvan er een 
verder naar het oosten ligt dan de Neisse die nu de 
grens tussen Polen en Duitsland vormt. 
De politieke ontwikkelingen volgden elkaar in ras 
tempo op. Het kwam in 1945 al meteen tot annexa-
ties. Annexaties waren een belangrijk thema in de 
naoorlogse dagen, ook Nederland streefde ernaar 
delen van Duitsland te annexeren, maar moest zich 
uiteindelijk beperken tot plaatsen als Elten, dat pas 
in 1949 – voor een tijdje – werd geannexeerd. De 
staat van oorlog tussen de overwinnaars en Duits-
land werd stapsgewijs beëindigd tussen 1951 en 
1955 Het vredesverdrag kwam pas in 1991 tot stand. 

Königsberg, de naamsverandering
De stad Königsberg was in 1945 fel verdedigd 
en lag in april 1945 na de inname door het Rode 
Leger in puin. Moskou gaf de stad en het noor-
delijk deel van Oost Pruissen de administratieve 
naam ‘Bijzonder militair district’ (osobyj voennyj 
okrug). De naam Königsberg werd weergegeven 
zoals de naam in het Russisch klinkt: Kjonigsberg, 
geschreven als Кенигсберг, Kenigsberg, omdat 
het tekentje dat de ‘e’ tot een ‘jo’-klank maakt in 
het Russisch niet geschreven wordt. In april 1947 
werd het gebied een provincie met civiel bestuur 
(oblast) en werden in rap tempo 2.520 plaatsna-
men en geografische aanduidingen verrussischt. 
De verrussischte naam Kjonigsberg verdween in 
juli 1946 en in plaats daarvan kwam Kaliningrad. 
Ook de bijbehorende provincie Kaliningrad (4) die 
tot stand kwam, draagt tot op heden deze naam. 
Kalinin (5) was een destijds vooral op papier be-
langrijke sovjet politicus, die op het juiste moment 
ja en nee wist te zeggen onder Stalins regime en 
vooral ook wist wanneer hij moest zwijgen. Hij 
overleed in juni 1946, dus enig eerbetoon leek 
gepast. Andere nieuwe plaatsnamen zijn ontleend 
aan sovjet jargon en militairen, Tilsit werd Sovjetsk, 
Friedland werd Pravdinsk (partijkrant Pravda), 
Pruisisch Eylau werd Bagrationovsk (generaal 
uit de slag aldaar tegen Napoleon), de badplaats 
Cranz werd Zelenogradsk (=Groenstad) Gumbin-
nen werd Gusev (een Held van de Sovjet Unie die 
daar sneuvelde). Het valt op dat van de oude na-
men niets terug te vinden is qua klank of vertaling. 
De plaatsen die Pools werden, behielden meestal 
juist wel iets van de vroegere naam.

Briefkaart, de voorzijde
Met twee deskundigen uit Duitsland heb ik het 
afgebeelde poststuk bekeken. En ja, het staat er 

D

Königsberg, Kenigs
berg, Kaliningrad: 
een postale getuige

Het poststuk uit Kaliningrad, alias Kenigsberg, alias Königsberg, 
waar dit artikel over gaat, heeft letterlijk en figuurlijk twee zijden. 
De adreszijde biedt concrete postale informatie. De tekstzijde biedt 
een bericht, waar een moeilijk te beantwoorden vraag bij aansluit. 
Het geheel leidde tot een speurtocht. (AFB. 1+2) 

Afb. 1 en 2
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Eindejaarsbeurs
Net als voorgaande jaren vindt ook 
dit jaar weer een Eindejaarsbeurs 
plaats in Barneveld. De beurs waar 
postzegels, munten en ansicht-
kaarten worden verkocht wordt dit 
jaar gehouden op 29 en 30 decem-
ber. In de stand van PostNL worden 
weer beurspostzegels verkocht. Dit 
zijn persoonlijke postzegels die dit 
jaar als thema De Batavia hebben, 
het VOC-schip dat in Lelystad ligt 
bij Bataviastad. Het bijbehorende 
bijzondere poststempel laat ook 
een afbeelding van De Batavia zien. 
In de stand van PostNL kan een 
stempelafdruk worden verkregen.

Scheepsmodellen in 
Maritiem Museum
De vereniging voor Kinderpostze-
gels en Maximafilie vraagt twee 
keer per jaar een bijzonder post-
stempel aan bij PostNL dat past bij 
één van de postzegeluitgiften. Het 
eerste stempel was aangevraagd 
voor de uitgifte over Vincent van 
Gogh op 5 januari. Nu heeft de ver-
eniging een stempel aangevraagd 
voor de uitgifte Scheepsmodel-
len in het Maritiem Museum in 
Rotterdam. Het stempel draagt de 
uitgiftedatum van de postzegels. 
Dit was 12 oktober 2015. In het 
stempel zien we twee scheeps-
modellen en een anker.

echt: het stempel luidt КЕНИГСБЕРГ (Kenigsberg), 
9-2-47. Dit stempel is maar korte tijd in gebruik ge-
weest en is vervangen door Kaliningrad. De afzender 
geeft aan dat hij in Palmnicken woont, een plaats aan 
de kust in de buurt van Königsberg, bekend om zijn 
barnsteenwinning en de bewerking van barnsteen. 
De plaats heet dan ook in het Russisch Jantarnyj 
(=barnsteen). Franz Ehlert, de afzender, geeft aan dat 
Palmnicken in de Russische Zone ligt, als maakt het 
deel uit van de totale Russische bezettingszone. De 
briefkaart gaat naar Meissen in Saksen, Russische 
zone, naar Lina Onersch die verblijft bij Greisner. 
Het handschrift is zo op het oog keurig met vulpen 
geschreven, het Cyrillische deel is qua letters en 
transcriptie niet altijd correct. Franz Ehlert, als die de 
kaart zelf schreef, heeft duidelijk nog recentelijk Rus-
sisch leren schrijven.

Briefkaart, de achterzijde
Op 22 juli 1944 (!) schreef ene Lina met een aniline-
potlood aan haar zus en schoonzus dat ze hun kaart 
hebben ontvangen en daar erg blij over zijn. Ze zijn 
gezond, van Fritz kwam ook bericht, hij is in Frankfurt 
aan de Main, verder volgen wat groeten. Ze gebruikte 
een Sovjet briefkaart, geen Duitse. Lina is tevens de 
voornaam van de geadresseerde, Lina Onersch! 

Raadsel
Hoe kan een sovjet briefkaart, die in juli 1944 is 
geschreven, pas in 1947 in Königsberg postaal zijn af-
gehandeld? Had deze Lina in die tijd al een Russische 
briefkaart liggen en heeft ze die gebruikt? Is de kaart 
destijds niet verzonden en pas in 1947 door iemand 
uit Palmnicken van een adres voorzien, vreemd 
genoeg dat van de schrijfster zelf, en alsnog op de 
bus gedaan? Of heeft Lina gewoon in haast 1944 
geschreven in plaats van 1947? In dat geval schreef 
ze de kaart waarschijnlijk in de buurt van Palmnicken 
en heeft Franz Ehlert die blijkbaar voor haar van een 
adres voorzien en verzonden. Maar hij 
zond de kaart aan Lina zelf, dus dat is 
zinloos. Franz Ehlert was terug te vinden 
op internet in een doopregister. Een 
metselaar uit Palmnicken. Elders kwam 
de naam terug, overleden in het Westen 
in 1955. Was Lina zijn vrouw? Nee, mis-
schien zijn zus. 

Vluchteling
Lina kan reeds een vluchtelinge geweest 
zijn in de zomer van 1944 toen het oost-
front zich in hoog tempo naar het wes-

ten verplaatste en de mensen de schrik van hun leven 
gaf. De Baltische landen werden opgegeven door de 
Wehrmacht en Warschau kwam in opstand. In oktober 
werd voor het eerst in Oost-Pruisen Duits grondgebied 
bezet en meteen daarop deels weer heroverd. Velen 
hielpen in die zomer mee verdedigingswerken aan te 
leggen. Mensen sloegen ook op de vlucht of reisden, al 
was het maar tijdelijk, naar het westen. Dat het Rode 
Leger briefkaarten meevoerde en dat burgers daar 
gebruik van maakten lijkt wel erg sterk. De andere na-
men van de briefkaart leveren bij een speurtocht niets 
op. Ik houd het maar op een schrijffout tot iemand een 
beter voorstel heeft.
Hoe ging het verder in Palmnicken? 
Is er verder nog wat bekend over Jantarnyj-Palm-
nicken? Het internet biedt voor geïnteresseerden 
de nodige gegevens. Veel displaced persons hebben 
hun herinneringen opgeschreven. Verenigingen in het 
Westen publiceerden ook veel in hun tijdschriften.

Joodse gevangenen
Allereerst iets vreselijks. Duizenden Joodse gevan-
genen, vooral vrouwen, werden in januari 1945 in een 
lange mars uit diverse kampen in Oost Pruissen vanuit 
Königsberg naar de kust gebracht. Weinigen over-
leefden dit. Men wilde in Palmnicken de overlevenden 
inmetselen in een barnsteenmijn. Door verzet van de 
directeur en van de commandant van de Volkssturm 
ging dit plan niet door. Wat volgde was even erg. In 
de nacht van 31 januari op 1 februari werden deze 
gevangenen met mitrailleurvuur de ijskoude Oostzee 
ingedreven. De bevolking werd later door de Russen 
gedwongen de lijken naar massagraven te brengen.
Wie in Russisch Oost Pruissen was achtergebleven 
probeerde alsnog te vluchten. Velen werden dwang-
arbeider, anderen verrichtten klusjes, werden te werk 
gesteld of naar werkkampen afgevoerd. Eventuele be-
taling gebeurde in roebels. Ten slotte werden de res-
terende bewoners vanaf 1947 massaal naar Duitsland 

ausgesiedelt. In Jantarnyj hield men nog 
30 vrouwen achter. De beroepskennis 
van het bewerken van barnsteen moest 
overgedragen worden aan de Russen en 
nieuwe werknemers of dwangarbeiders, 
immigranten uit Wit-Rusland, Oekraïne 
en andere Russische gebieden.
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NEDERLANDSE BLADEN

Ver en dichtbij
Behalve veel nieuws over de 
Postex, waar de Vliegende Hol-
lander altijd prominent aanwezig 
is, bevat de Aerophilatelist twee 
interessante artikelen. 
Jacques Bot beschrijft de beleve-
nissen van een beroemd Fokker-
vliegtuig, de F. VIIb-3. Met zo’n 
vliegtuig maakten de Australische 
piloten Charles Kingsford Smith 
en Charles Ulm in 1928 de eerste 
vlucht over de Stille Oceaan, van 
de Verenigde Staten via Hawaii en 
Fidji naar Australië. Als gevolg van 
dit succes werd deze Fokker in 
veel landen populair en in licentie 
gebouwd. Charles Ulm bezat 
een eigen exemplaar, de ‘Faith in 
Australië’, dat hij in 1935 verkocht. 
Dit vliegtuig maakte in dat jaar 
de eerste vlucht van de lijndienst 
dwars door Australië, van Ade-
laide naar Darwin en weer terug. 
Het vliegtuig kreeg motorpech 
onderweg, met vertragingen als 
gevolg, wat resulteerde in allerlei 
interessante poststukken en vra-
gen over het afgelegde traject.
Rob Westhuis beschrijft de 
geschiedenis van het vliegveld 
Hilversum, dat dit jaar zijn 75e 
verjaardag vierde. Door het 
toenemen van de drukte op 
Schiphol, groeide bij sportvliegers 
halverwege de jaren dertig van 
de vorige eeuw de behoefte aan 
een andere locatie. Westhuis 
beschrijft de geschiedenis van 
die locatie, de perikelen rond de 
aanleg (een werkverschaffings-
project) en de problemen in het 
openingsjaar (1939) en tijdens de 
oorlog. Ook staat hij kort stil bij 
de verschillende gebruikers van 
het vliegveld, dat ook de plek was 
waar in 1962 de eerste Dag van de 
Aerophilatelie gehouden werd. 
www.de-vliegende-hollander.com

Overzee
De geschiedenis van de voormalige 
Nederlandse overzeese gebieds-
delen (en van Australasia) wordt 
bestudeerd door de Studiegroep 
ZWP. Het Mededelingenblad van 
deze studiegroep biedt altijd een 
gevarieerde inhoud; veel artikelen 
zijn voorzien van voetnoten en 
literatuurverwijzingen, die controle 
en verdere studie mogelijk maken.
Rob Ackerstaff opent aflevering 167 
(augustus 2015) met een artikel 
over de postale geschiedenis van 
Benkoelen. Benkoelen ligt op Su-
matra en kwam in het begin van de 
19e eeuw onder Nederlands gezag 
te staan. Daarvoor zaten de Engel-
sen er met een handelspost; in 1714 
werd er een beroemd vestingwerk 
gebouwd, fort Marlborough. Het 
artikel opent met een paar mooie 
verhalen over de Engelse aanwezig-
heid. Daarna bespreekt de auteur 
kort de voorfilatelistische stempels 
en daarna uitvoerig de postgeschie-
denis tot in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw, met mooie afdrukken 
van bekende stempels.
Giel J. Bessels ontdekte in een 
grote doos poststukken van Po&Po 
een luchtpostbrief naar Indië, die 
gericht was aan een oud familie-
lid (‘de 3e echtgenoot van mijn 
overgrootmoeder’) en vertelt het 
familieverhaal én het luchtpostver-
haal, waarmee hij een mooie mix 
presenteert van twee liefhebberijen: 
filatelie en genealogie.
Verder bevat deze aflevering van 
ZWP onder meer artikelen over 
naoorlogse ontvangbewijzen van 
postpakketten (Dijkstra en Van 
Marrewijk), over postinrichtingen 
op Nieuw-Guinea, Fakfak, stempels 
en tarieven van Curaçao.  
www.studiegroep-zwp.nl.

Gekarteld
In een vorige bespreking van De 
Kartelrand, het geringde blad van 
de Filatelistenvereniging Wagenin-
gen, heb ik beloofd wat minder aan-
dacht te schenken aan de artikelen 
van Bert van Marrewijk en het vizier 
te richten op andere auteurs. Toch 
wil ik graag memoreren dat Bert 
van de jury van de ‘Filatelie Vereni-
gingsbladprijzen’ een zeer eervolle 
onderscheiding heeft gekregen. 
De jury kende hem voor het artikel 
‘Post van de filatelistische dienst’ 
de prijs voor het beste artikel in 
2015 toe. Proficiat!
Uiteraard gaat Bert in aflevering 
39 ook weer behoorlijk los, maar 
er is nog meer. Niek Edelenbosch 
beschrijft 50 jaar georganiseerde 
filatelie in Wageningen. De Filatelis-
tenvereniging Wageningen ontstond 
na een afsplitsing van de Edese 
afdeling van De Globe. Edelenbosch 
reconstrueert aan de hand van 
het verenigingsarchief een roerig 
stukje geschiedenis, met uiteraard 
ook de nodige aandacht voor de 
evenementen die in de loop der 
jaren georganiseerd werden. Joop 
Spijker laat zien waarom het bezoek 
van (kleine) beurzen bijna altijd de 
moeite loont en toont wat recente 
vondsten, waaronder een telegram-
zegel van 30 cent met de bekende 
blauwe strepen, een gat én een 
puntstempel, dat hopelijk echt is. 
Niek Edelenbosch schrijft over het 
eiland Réunion, dat onlangs opeens 
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wereldnieuws was als vindplaats 
van een stuk vliegtuigvleugel van 
de op mysterieuze wijze verdwenen 
MH370. Ook Han Dijkstra duikt 
in de (postale) geschiedenis van 
dit eiland in de Indische Oceaan. 
Dijkstra schrijft ook over de British 
Indian Ocean Territory. Het eiland 
produceert veel thematische post-
zegels en fdc’s, maar echt gelopen 
post kom je minder vaak tegen. In 
het februarinummer schreef hij al 
over de International Youth Service, 
een wereldwijde organisatie van 
correspondentievrienden, die el-
kaar mooie enveloppen en brieven 
toesturen. In aflevering 39 krijgt 
zijn artikel een vervolg. 

Draken op zolder
Het septembernummer van China 
Filatelie bevat onder meer een 
artikel van Ed Boers over ‘De schat-
ten van China’s Culturele Revolutie’. 
Het was een zeer gewelddadige 
periode in de Chinese geschiede-
nis. Doordat de grenzen dicht 
gingen, werd het verkrijgen van 
postzegels lastig. Dit had weer tot 
gevolg dat sommige zegels uit die 
periode heel zeldzaam geworden 
zijn. Het artikel verscheen ook in 
Filatelie 2015/9, u zou de inhoud 
dus moeten kennen. Zeer aan te be-
velen voor wie zich in deze woelige 
jaren wil verdiepen.
Nog verder terug gaat een stuk 
van Chu Chang Sing over de eerste 
uitgifte van Chinese postzegels. 
Het werd gepubliceerd in 1947 
en werd door de redactie uit het 
Engels vertaald, met een uitleg van 
het geldsysteem (op basis van de 
Teal). In het artikel speelt de af-
beelding van een Lung (draak) een 
belangrijke rol. Filatelie, geschiede-
nis, symboliek en sprookjes in één 
artikel verbonden.

samenstelling nederland: John Dehé, johndehe@gmail.com buitenland: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

http://www.studiegroep-zwp.nl/
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Harald Dütting schreef een 
tweede aflevering over een in 2000 
uitgegeven serie briefkaarten met 
afbeeldingen van Chinese plaatsen 
op de Werelderfgoedlijst van Unes-
co. Uiteraard komt daarbij de Grote 
Muur ter sprake, gebouwd rond de 
zevende eeuw voor Christus. Vaak 
wordt de suggestie gewekt dat het 
gaat om één ononderbroken bouw-
werk, maar dat is zeker niet het 
geval. Ook een gebouwencomplex 
in de Wudang bergen, enkele histo-
rische dorpen en keizerlijke tombes 
komen in het artikel ter sprake. 
Tenslotte de omslag van aflevering 
178. Die toont een sensationele 
vondst op de zolder van een Engels 
huis: een sigarenkistje met onder 
meer 30 grote Draken-zegels 
uit 1882. Het kistje bracht bijna 
80.000 GBP op, ‘waarschijnlijk 
de meest belangrijke vondst in 
de  geschiedenis van de Chinese 
filatelie’. 
www.chinafilatelie.nl

Feest in Den Bosch
Gevarieerde inhoud, prima vorm-
geving, 11 afleveringen per jaar, 
geheel gevuld met zeer lezenswaar-
dige artikelen. Dat was de mening 
van de jury van de ‘Filatelie Vereni-
gingsbladprijzen 2015’. Dat kan dus 
maar over één blad gaan: Hertog-
post, ook op de pagina’s van WLVU 
regelmatig geprezen. Ook ik wil de 
redactie graag feliciteren met hun 
eerste prijs en kan me alleen maar 
aansluiten bij de tips om het blad 
nog beter te maken.
Het oktobernummer bevat onder 
meer een mooi interview met een 
van de leden, een artikel over de 
kunsttaal Volapük, met de vraag of 
er nog iemand is die deze taal kan 
ontcijferen. Een soort Esperanto, 
maar dan anders. Huber van Werk-
hoven heeft niet alleen iets met 
eentjes en de geschiedenis van 
’s-Hertogenbosch, maar ook met 
muziek. Vermoedelijk gaat zijn serie 
over de familie Bach vele lezens-
waardige artikelen opleveren. 
www.hertogpost.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Audrey Hepburn voor een euro?
Het kan, als u heel snel was kon u 
voor enkele seconden de hoogste 
bieder zijn op de beroemde Audrey 
Hepburn zegel. Van 19 tot 29 no-
vember werd deze zegel, waar er 
maar 15 van bekend zijn, tegen de 
minimale inzet op eBay geplaatst. 
Voor de Duitse Philatelie van 
november een goed excuus om het 
bekende verhaal weer te vertellen. 
De zegel was in 2001 gepland als 
deel van de Wohlfahrtserie, maar is 
teruggetrokken omdat de familie 
van de actrice haar niet rokend op 
een zegel afgebeeld wilde zien. De 
zegel verdween stilletjes totdat 
een verzamelaar een zegel in een 
pakket kilowaar ontdekte. Een 
fenomeen dat zich tot 2009 4 keer 
herhaalde (daar het velletjes van 10 
betrof, is het denkbaar dat er nog 
5 zegels wachten op ontdekking). In 
2010 werd voor een goed doel een 
compleet postfris velletje geveild, 
waaruit deze zegel dus afkomstig is.

Ook in dit blad een artikel van onze 
landgenoot Jan Heijs over postale 
oorlogen van 1870 tot heden. Niet 
de eerste keer, maar toch slaagt hij 
er telkens in om wederom verras-
sende stukken te tonen. Dat het ook 
een heel actueel gebied is blijkt uit 
een ansichtkaart van Macedonië 
waarop door de Griekse poste-
rijen een stempel is aangebracht 
dat aangeeft dat de landsnaam 
Macedonië niet wordt erkend in 
Griekenland voor deze voormalig-
Joegoslavische republiek. En ook 
de lange tenen van Israël laten zich 
gelden op het moment dat een 
zegel uit de Palestijnse gebieden 
de landsnaam Palestina draagt 
(overigens subtiel in de vorm van 
een zegel op zegel uitgifte).

 

Na de tweede wereldoorlog werd 
Duitsland zoals bekend door de 
geallieerde machten bezet en in 
4 zones verdeeld. Of eigenlijk meer. 
De kleinere geallieerden kregen ook 
de verantwoordelijkheid over een 
klein stukje. Een voorbeeld hiervan 
is het gebied dat door de Belgische 
‘brigade Piron’ werd bezet, en 
een corridor vormde van Aken tot 
Kassel. Geen eigen zegels voor dit 
gebied, maar wel veldpostkantoren 
voor de militairen. Philatelie heeft 
een uitgebreid artikel over de Belgi-
sche strijdkrachten in Duitsland in-
clusief de veldpostnummers en een 
overzicht van speciale stempels. 
www.bdph.de

Koningssteden
We schreven al eerder over archeo-
logisch erfgoed in Azië dat thans 
alleen nog op zegel te aanschou-
wen is. In de DBZ nummer 23 
lezen we dat het niet noodzakelijk 
hordes gelovigen hoeven te zijn die 
eeuwenoude steden vernietigen. 
De aarde zelf kan er ook wat van. 
April 2015 was er een aardbeving in 
Nepal die niet alleen veel mensen 
dakloos maakte, maar ook het 
nodige werelderfgoed niet spaarde. 
Ook nu geldt, ‘gelukkig hebben we 
de zegels nog’. Verschil is wel dat in 
dit geval de Unesco bijdraagt in het 
herstellen van deze oude tempels.

We lezen in de meeste basisboek-
jes filatelie dat het repareren van 
zegels een grote zonde is. Lijkt 
logisch, maar vroeger was het 
anders. Reeds in de jaren ’20 
verscheen er een handleiding van 
510 bladzijden over hoe zegels te 
repareren. En ook nu zijn er firma’s 
die adverteren met de service van 

het repareren van oude zegels. 
Gerepareerde zegels zijn overi-
gens vaak moeilijk te herkennen, 
vandaar dat de officiële repara-
tiebranche zegels moet voorzien 
van een merkteken. Dit kan een 
cirkel zijn met het cijfer 4 erin, of 
met de letters rep. (repariert) of vt. 
(verschönt). 
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de

Van west naar de westsector
Tot 25 jaar geleden waren er twee 
Duitslanden en twee Berlijns. Post 
van West-Duitsland naar de west-
sector van Berlijn kan interessant 
zijn voor de Oost-Duitsers. Daarom 
was het belangrijk om heel duidelijk 
te vermelden dat de post naar de 
westsector moest, zodat een brief 
niet per ongeluk op een sorteercen-
trum in Oost-Berlijn terecht kon ko-
men. De Deutsche Briefmarkenre-
vue nr 11 toont een aantal van deze 
brieven, die volgens de schrijver uit 
de eurobakken afkomstig zijn. We 
zien brieven met kreten als ‘WEST’, 
‘Nur mit Luftpost zu Befordern’ en 
‘Berlin-West’.
Wie wel eens in Hawaii is geweest, 
kent vast wel de standbeelden van 
Kamehameda I. Dit beeld is nogal 
met een omweg op het eiland te-
recht gekomen. Het werd vervoerd 
op het zeilschip G.F. Haendel, dat 
helaas in 1880 verging bij Kaap 
Hoorn. Het beeld was gelukkig 
verzekerd, zodat een tweede kon 
worden besteld. Echter, rond 1882 
dook het eerste beeld op in Stanley 
op de Falkland eilanden nadat het 
was geborgen. Een Amerikaanse 
kapitein kocht het voor 500 U$ en 
bracht het naar Hawaii voor het 
tweede beeld daar arriveerde. Het 
complete verhaal staat in het zelfde 
nummer van de Brief markenrevue.
www.deutsche-briefmarken-revue.de

http://www.hertogpost.nl/
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3 - (vervolg) militair regime (1889-1897)
Na het intrekken van het Pact van Halepa gaat 
het Ottomaanse Rijk over tot nieuwe typen 
handstempels met de tekst ‘bir misli zam’ 
ofwel ‘de prijs is verdubbeld’. Deze blijven in 
gebruik totdat de belastingzegels in 1897, na 
de bezetting van het eiland door de Europese 
grootmachten, werden verboden.
Er zijn 3 typen bekend onder de nummers V; VI 
en VII en volgens mij is een vettere uitgave van 
een van hen onder te brengen onder type VIII. 
De typen I en II komen na die periode ook voor, 
zij het in tegenstelling tot de andere typen, 
niet bekend op document.(afb. s11–14)

De stempels V-VII verschillen onderling van 
grootte en uitwerking. De stempels VII en VIII 

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

Gevangen op een eiland! [2]

ben ik maar een enkele keer tegen gekomen. 
De stempels V en VI zijn standaard.
Type I en II komen weer voor op alle proportio-
nele belastingzegels van 1879 en 1890 
(afb. 16-22). Daarnaast worden deze gevonden 
op andere soorten belastingzegels. Type I is 
niet bekend op de Fixed Fee van 1890 maar 
type II en V/VI worden wel sporadisch gevon-
den. (afb. 23-24)(afb. s15)
De typen V t/m VIII komen veel voor op de ge-
wone proportionele belastingzegels van 1890. 
Ook documenten vind ik voor dit type regelma-
tig. Onder regelmatig voor documenten moet 
u hier wel lezen: gemiddeld 1-2 per maand en 
dan nog van een handjevol aanbieders. Een 
stuk zeldzamer zijn deze typen voor reke-
ningen en kwitanties op de uitgiften van de 
periode 1889-1891. Een zegel wordt ongeveer 
eens per enkele maanden aangeboden. Een 
document met zo’n zegel heb ik de afgelopen 
10 jaar nog niet gezien maar ze bestaan wel.
Ook zeldzaam is het gebruik van type V in 
paars op de proportionele belastingzegels van 

1879. De periode van ca. 1889-1890 is kort en 
er is nog maar weinig teruggevonden. 

1 -Internationaal mandaat (1897-1899)
In 1897 was er een nieuwe opstand op het 
eiland. De Ottomanen verklaarden de oorlog 
aan Griekenland. De oorlog vergde toen veel 
van Griekenland, dat in 1893 bankroet was 
gegaan. Het kreeg een Internationaal departe-
ment dat de aflossing van de schulden moest 
gaan regelen. Intussen vonden de Europese 
grootmachten dat de Ottomanen de zaken op 
Kreta niet meer onder controle hadden.
Op 3/15 februari 1897 (Juliaanse -/Gregori-
aanse kalender) kwamen de troepen van Enge-
land, Frankrijk, Rusland en Italië op Kreta aan. 
De Grieken, die naar Kreta waren gekomen, 
moesten het eiland verlaten. Het Ottomaanse 
leger werd na de moord op een Britse consul 
op 25 augustus 1898 gedwongen het eiland 
te verlaten. De terugtrekking van het leger 
begon op 3 november 1898. Hiermee kwam er 
een einde aan het Ottomaanse bestuur op het 
eiland. Het Ottomaanse leger verliet daarna 
het eiland. Er bleef nog wel een legereenheid 
in het fort van Suda voor de Pasha, die daar 
verbleef. Op 9 december 1898 kwam prins 
George van Griekenland op het eiland aan die 
de functie van gouverneur-generaal voor het 
eiland ging bekleden. De autonome staat was 
een feit geworden.

Onduidelijke periode
Voor het gebruik van belastingzegels is dit 
voor mij nog een onduidelijke periode. De 
4 admiraals namen in 1897 de administratie 
over; Een internationale troepenmacht zat 
met de Italianen in het westen in de sector van 
Chania. Daarnaast de Russen. Die hadden de 
sector van Rethymno. Daarnaast de Britten, 
de sector van Candia, en in het oosten de 
Fransen in de sector van Lassithi.
Het gebruik van Ottomaanse belastingzegels 

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

Afb 2324/
S15: Fixed Fee 
1890: type II 
op 10 para; 
type VI op 
10 para en 
Lloyd Candia

Afb. S1114: Handstempels van de typen V ; VI ; VII en VIII; 
een variant van V

Afb. 16: gebruik van type 
VI in paars op serie 1879 
(vanaf 1889) Afb 1719: type I op een 10 para; II en V op een 2 para advertentiezegel

Afb 2022: type VI met maritiem stempel 
van de firma Pantaleon;
VII ; VIII zijn resp. 10 para en 3 piaster
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Deze belastingzegels waren niet aangepast 
aan het dubbele tarief dat de Ottomanen 
hanteerden. De gebruikte waarden varieerden 
per district sterk van 1 waarde van 1 piaster 
in Kenourio & Pyriotissa tot een range van 
10 para tot 5 piaster voor het district Pediada.

De ongetande belastingzegels kenmerken 
zich door een handstempel met daarin de 
‘UNION JACK’ en daaronder de districtsnaam 
samen in een cirkel. De waarde werd hand-
matig aangebracht op wit of crème papier of 
rechtstreeks op een document. Soms werd 
deze voorzien van een signatuur.
De zegels kunnen gecombineerd worden met 
een handstempel van de gouverneur van elk 
district. Voor Kandia zijn er ook stempels van 
7 verschillende afdelingen waarvan CUSTOMS 
zowel met randschrift in het Engels als Grieks 
voorkomt.

De Engelse zegels werden vanaf circa maart 
1899 niet meer gebruikt. Het kan voorkomen 
dat de stempels er dan nog wel op zitten maar 
zijn dan vaak niet van een waarde voorzien of 
afgestempeld. Na die datum komt een ander, 
algemeen provisorisch type meer in gebruik.
Zegels van Pediada ben ik voor de para-waar-
den het meeste tegen gekomen. Ze worden 
vaak door dezelfde handelaar aangeboden 

tegen een prijs die nog niemand wil betalen.
Als er meer dan 20 zijn verkocht van de para-
waarden is het veel. De 1 piaster waarde is de 
hoogste die ik daarvan tot nu toe heb gezien. 
Van Kandia (afb. 31) heb ik maar een handjevol 
zegels en documenten gezien. Kenurio en Py-
riotissa pas 2 documenten NA maart 1899. De 
overige 0-2 documenten en enkele losse zegels.

1 - De Autonome Administratie van 
Kreta (1898-1913)
a - de provisionals (december 1898- 
juli 1899)
Vanaf december 1898 komt een afgeleide van 
het 2e type van de Russische belastingzegel in 
gebruik die voor alle gebieden in gebruik komen. 
Ze kenmerken zich door een ongetand recht-
hoekig frame met een apart deel voor de naam 
‘KPHTH’ en daaronder ‘ΦOPOΣ XARTOΣHMOY 
EIΣΠPAXOEIΣ’ (Kreta, Belasting betaald). De 
waarde werd handmatig aangebracht en van 
een handtekening of signatuur voorzien.

Het is de kunst om aan het zegel te kunnen zien 
in welke sector of zelfs in welk district de zegel 
werd gebruikt. De kleur paars en blauw zijn 
bekend maar soms ook bruin en rood waarvan 
een enkele is gezien in veilingen. Ook is er een 
getande versie van deze serie gevonden voor 
een 10 para waarde. (afb. 32-34)

werd verboden en de commandanten kregen 
toestemming om lokaal gedrukte belasting-
zegels te gebruiken. Ook mochten de stukken 
niet meer in het Ottomaans worden opgesteld.
Opmerkelijk detail vind ik dat de commandan-
ten de belastingtarieven van de Ottomanen 
hebben overgenomen. Het dubbel tarief werd 
gehandhaafd maar niet meer als zodanig 
genoemd.
Nu is er geen datum bekend waarop de Ot-
tomaanse belastingzegels buiten gebruik wer-
den gesteld. Dit moet in ieder geval na 3 maart 
1897 zijn gezien het gebruik van een telegram 
met een zegel eerder in dit artikel en voor 
oktober 1898 omdat toen de eerste Russische 
belastingzegels in gebruik werden genomen. 
Wat er nog in die periode werd gebruikt heb ik 
nog niet terug kunnen vinden.

a - Aparte belastingzegels in de 
Russische sector (Rethymno)
De datum van 3 november 1898 is van belang 
geweest voor wat er aan belastingzegels in 
gebruik ging komen. De Russische uitgifte 
van Oktober 1898 werd na 1 maand al gevolgd 
door een nieuw type dat uiteindelijk de basis 
werd voor gebruik voor het hele eiland totdat 
de eerste (belasting)zegels in 1900 in gebruik 
kwamen. (afb. 25-27)
Er kwam in april 1899 nog een derde en groter 
model in gebruik. (afb. 28-29) Vanaf ca, juli 
1899 schakelden de commandanten over op 
een daarvan afgeleid type dat voor het hele 
eiland ging gelden.
De ongetande waarden die in gebruik waren 
liepen op van 4 para (voor kranten) tot 
6  piaster. De zegels waren de weergave van 
het dubbele tarief dat de Ottomanen hanteer-
den. Ik heb 1 geval gevonden waarin een amb-
tenaar het tarief handmatig heeft aangepast 
om een te innen belasting van 10 para toch te 
kunnen plakken. (afb. 30)
Van de eerste serie heb ik de afgelopen 10 jaar 
1 waarde van 20 para kunnen vinden. Drie 
andere werden in 2006 op een veiling van Col-
lectio verkocht. Documenten zijn er wel maar 
zeldzaam. De tweede en derde serie zijn ook 
moeilijk te krijgen en zo ook op document.
Tot nu toe bij elkaar van elke serie minder dan 
20 zegels gezien en op document enkele stuks.

b - Aparte belastingzegels van de 
Engelse sector (Candia)
De Britten Hadden hun sector onderverdeeld 
in 6 districten (afb. s16-21):
1. Kandia 4. Monofatsi
2. Kenourio & Pyriotissa  5. Pediada
3. Malevisi 6. Temenos

Afb. 2527: Type 1 met Lloyd Retimo ; type 2 in paars en blauw met rode waarde

Afb. 2829: Serie april 1899; de kleine 4 paras rechts staat niet in catalogi

Afb. 30: 20 para van serie 
november 1898 met correctie 
“10 para” over de zegel

Afb. S1621: Voorbeelden van de districtstempels
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Een voorbeeld van gebruik op een toestemming 
om het eiland te verlaten (zonder foto) is te zien 
op afb. 35. Van deze zegels zijn de waarden tot 
en met 1 piaster / grossion de meest voorko-
mende. Hogere waarden tot 10 piaster / gros-
sion zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam. 

b – nieuwe provisionals  
(20 juli 1899-1901)
De literatuur maakt melding van een serie van 
2 para tot en met 10 Grossia met een perfora-
tie van 11 ½ . Er komen echter ook zegels voor 
met een grovere roulettetanding waarvan ik 
denk dat die ouder zijn en een voorloper van 
de genoemde serie. (afb. 36)
Beide series hebben het verschil met het 
vorige type dat deze van een betere kwaliteit 
is. De waarde is met een apart paars of blauw 
handstempeltje aangebracht.
Beide typen hebben nu onder het sierlijke 
schrift met de tekst ‘Διευθ. Oiχ. Yπηρ.› Wat 
een afkorting is van ‹Directoraat van Financi-
ele Diensten›. 
De serie getand 11½ is vooraf op de hoeken 
afgestempeld met het stempel van de Hoofd 
Directoraat van Financiën. De oudere versie 
heeft dit stempel niet!
De 2 para uit de serie zou een misser zijn en 
moest eigenlijk een 20 para zijn. Het tarief 
van 2 para was voor kranten maar dat is nooit 
toegepast. De zegels zijn tot dusver alleen ge-

vonden in het district Lassithi en dan zodanig 
in meervoud om een ander tarief te bereiken.
De zegels zijn bekend in de periode van 11 mei 
1899 tot 25 maart 1900.
De roulette-zegels zijn door mij alleen in de 
lage waarden gevonden en dan enkele stuks
De getande serie komt in de waarden tot en 
met 1 grossion veel voor. Denk hierbij aan tien-
tallen tot circa 100. Hogere waarden zijn een 
stuk zeldzamer waarbij ik van de 10 grossion 
pas 1 exemplaar heb gezien. (afb. 37)

In het staatsblad van Kreta (No 105 van 
4 december 1899) wordt een omrekening van 
de Ottomaanse munteenheid naar een nieuwe 
munteenheid voor Kreta weergegeven:
2 para  = 2 lepta
20 para = 20 lepta
40 para  = 1 grossion = 40 lepta
5 grossia = 2  drachmae.
Op deze manier bleef het dubbele tarief voor 
belastingen in stand. De wetten werden over-
genomen voor het nieuwe belastingstelsel. 
De belasting voor kranten met enkele andere 
belastingen afgeschaft en andere werden 
nieuw ingevoerd.

c - postzegels gebruikt als belasting-
zegels (1900-1901)
De eerste postzegels van Kreta werden door 
Bradbury Wilkinson & Co. Ltd. gedrukt.

De eerste uitgifte kwam op 1 maart 1900 uit. 
Het decreet van 23 februari 1900 bepaalde 
dat de postzegels tijdelijk als belastingzegels 
konden worden gebruikt.

Er ontstonden 4 gebruiksvormen:
1: De postzegels werden gebruikt als belas-
tingzegel. (afb. 38 en 39)
2: De postzegels met opdruk ‘ΠPOΣΩPION’ 
(= provisional) werden als belastingzegel ge-
bruikt. (Dit stond niet in het decreet!); alleen 
50 lepta bekend.
3: De postzegels werden vooraf gestempeld 
(afb. 40) in de hoeken met het stempel 
van het Hoofd Directoraat van Financiën en 
gebruikt als belastingzegel. (afb. s20)
De vormen 1, 2 en 3 zijn bekend van 31 maart 
1900 tot 22 januari 1907)
4: De postzegels 1, 5, 10 en 20 lepta werden 
voorzien van de perforatie ‘X’ (XAPTOΣHMON 
= belastingzegel). (Dit stond niet in het 
decreet).
Deze vorm is bekend van 19 maart 1900 tot 
4 oktober 1904. (afb. 41-42)
De 2e vorm is zeldzaam. Ook komen er fouten 
voor in de perforaties van de zegels.

d - De eerste belastingzegels (1901-1907)
Hoewel een officieel decreet van 23 januari 
1901 melding maakte van de uitgifte van deze 
zegels bleek dat de zegels al eerder beschik-

Afb. 31: Voorbeeld van sector Kandia; 3 Grossia Afb 3234: voorbeelden in diverse kleuren op crème papier ; getande versie op witter papier

Afb. 35: toestemming om op 22 maart 1899 Kreta te verlaten in de richting van Constantinopel. Links onder heeft een foto 
gezeten. Tarief voor document: 20 para

Afb. 36: 
voorloper 
versie 20 juli 
zonder direc
toraat stempel

Afb. 37: voor
beeld van een 
10 grossion 
van de serie 
van juli 1899, 
gestempeld in 
Chania
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baar waren gekomen. Ze werden met dezelfde 
platen gedrukt als de postzegels maar dan 
allen in de kleur bistergeel.
Deze serie had waarden van 1 lepta tot 5 drach-
me. De lepta waarden hebben een tanding 14 ½ 
en de drachme waarden 14 ¼ . (afb. 43- 45)
Met name de 1, 5 , 10 , 20 en 25 lepta zijn de 
meest voorkomende waarden voor Kreta. 
Hiervan zijn er denk ik enkele honderden nog 
in omloop. 

De hogere waarden komen regelmatig doch 
minder vaak voor dan de andere waarden.

Er bestaan verschillende soorten specimen 
zegels waarvan de meest bekende de ruitvor-
mige perforatie is om aan te duiden dat de 
zegel ongeldig is. De ruiten komen staand en 
liggend voor. (afb 46-47)

e - Overdruk van de postzegels voor 
fiscaal gebruik (1906)
Door een gebrek aan een aantal waarden werd 
besloten bestaande post- en portzegels van 
een nieuwe waarde en/of overdruk te voor-
zien. De volgende waarden werden hiervoor 
gebruikt:
1 lepta portzegel rood: 
met opdruk XARTOΣHMON in zwart (afb. 48)
25 lepta postzegel blauw:
met opdruk XARTOΣHMON in zwart en dunne 
‘10’ in rood onder (afb. 49)
Idem in rood; dikke ‘10’ onder. (afb. 50)

De 1 lepta heb ik gebruikt nog niet gezien, laat 
staan dat deze op document bekend is.
De 25 lepta komt gebruikt af en toe voor. De 
overdrukken met de rode ‘10’ meer dan alleen 
met ‘XARTOΣHMON’. Daarnaast bestaan er 
afwijkingen in het woord; dubbeldrukken, 
kopstaand en verschuivingen. De afwijkingen 
zijn echter zeldzaam. Tot dusver heb ik er van 
een aantal slechts 1 gevonden. (afb 51-55)
 
f - De lokale overdruk ‘ΣΛΛHNIKON 
BAΣIΛEION’ (6-10-1908)
Hoewel Kreta officieel pas in 1913 samen ging 
met Griekenland, verklaarde het parlement 

van Kreta de ‘Unie van Kreta met Griekenland’ 
op 24 september 1908.
Een decreet, geratificeerd op 29 en 30 sep-
tember, zorgde ervoor dat alle in gebruik zijnde 
belastingzegels moesten worden voorzien 
van de overdruk ‘ΣΛΛHNIKON BAΣIΛEION’ 
(Koninkrijk van Griekenland). Het voorbeeld 
is 200% van de ware grootte. Alle postzegels 
moesten voorzien worden van de overdruk 
‘EΛΛAΣ’ (Griekenland). Het gebruikte type was 
lokaal gedrukt met kalligrafische typografische 
letters. Er zijn tenminste 2 officiële zettingen 
die vol met drukfouten zitten.
Kenmerk ten opzichte van de latere versies zijn 
de schreven (uitsteeksels aan de letters) Het 
lijkt een beetje op het lettertype Times New 
Roman. (afb. 56)
De eerste groep zijn de overdrukte postzegels 
van 1906. Of het hier nu gaat om het overdruk-
ken van restanten of een compleet nieuwe 
druk is mij niet bekend. (afb. 57)
De tweede groep (afb. 58) zijn alle belas-
tingzegels BEHALVE de 1 en 25 lepta en de 
1 drachme.
De 5 drachme komt ook voor met kopstaande 
overdruk. 
[Wordt vervolgd]

S20: 
nagetekend 
voorbeeld 
van de 
vooraf
stempeling 
van de afd. 
Financiën 

Afb. 3842: voorbeelden waarvan rechts met ontbrekende gaten

Afb. 43 – 45: de drachme – waarden van de serie

Afb. 4647: specimen perforaties; ruitvormig 
in staande en liggende positie

Afb.48 50: aanvulwaarden in verschillende vormen

Afb 51: Rode, dikke druk 
verschuivingen

Afb 52: ‘O’ van 
‘XARTOΣHMON’ gevuld

Afb. 53: Rode, dunne 
druk dubbel 

Afb. 54: Rode, dunne 
druk gespiegeld boven

Afb. 55: 
‘XARTOΣHMON’ dubbel

Afb. 56: eerste 
overdruk

Afb. 57 en 58: voorbeelden van de lokale overdruk
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anaf 1972 waren er onderhandelin-
gen gaande tussen het communisti-
sche Oost-Europa en het vrije West-
Europa met de Verenigde Staten 

en Canada. In 1975 werd dit bezegeld met de 
Akkoorden van Helsinki (afb 1) in de Finlandia 
Hal die op de postzegel staat afgebeeld. Het 
doel was de verhoudingen tussen Oost en 
West te verbeteren. Dit gebeurde immers mid-
den in de ‘Koude Oorlog’. Maar de akkoorden 
hadden geen bindende status. Er werden 
afspraken gemaakt over: territoriale integriteit 
van staten en grenzen, terughoudendheid met 
gebruik van geweld, samenwerking tussen sta-
ten en vreedzaam regelen van geschillen door 
internationaal recht. Vooral het niet interveni-
eren in andere staten gaf de communistische 
Oostbloklanden een gevoel van veiligheid 
en erkenning door het Westen. Bij militaire 
oefeningen zouden er voortaan waarnemers 
van het andere blok uitgenodigd worden. 
President Gerald Ford van de USA benadrukte 
echter dat de akkoorden geen erkenning 
betekende van de Sowjet bezetting van de 
Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen). 
Moldavië heeft ter gelegenheid van de 40ste 
verjaardag van de Akkoorden van Helsinki een 
zegel uitgegeven waarop de ondertekening te 
zien is (afb 2). Op de betreffende foto (afb 3) 
zijn te zien: Helmut Schmidt (West-Duitsland), 
Erich Honecker (DDR), Gerald Ford (USA) 
en Bruno Kreisky (Oostenrijk). Alle Euro-
pese landen deden mee behalve Albanië en 
Andorra, en tevens USA en Canada. Er waren 
35 deelnemende landen. Vooral Oost-Europa 
heeft veel zegels (afb 4+5) en blokken (afb 6) 
uitgegeven, het westen veel minder.

Mensenrechten
Er werden ook afspraken gemaakt over zelf-
beschikkingsrecht van volken en over respect 
voor mensenrechten. Er kwamen organisaties 
die de mensenrechten gingen monitoren. Elk 
land heeft de Helsinki akkoorden thuis gepubli-

In 2015 is het 40 jaar 
geleden dat het verdrag over 
Veiligheid en Samen werking 
in Europa werd getekend 
in Helsinki. Er werden 
ook afspraken gemaakt 
over mensenrechten. De 
deelnemers aan de conferentie 
waren ervan overtuigd dat 
het over veiligheid en samen
werking ging, maar achteraf 
zijn de mensenrechten veel 
belangrijker gebleken. 
door Dio Glaudemans

V
ceerd zodat iedereen kon lezen dat men min-
derheden rechten zou geven, dat er vrijheid 
was om religieuze samenkomsten te houden 
en dat er politieke en economische vrijheden 
voor alle burgers zouden zijn. Er kwam in de 
meeste Oost-Europese landen een beweging 
op van dissidenten, die de beloofde vrijheden 
claimden, waaronder het Poolse ‘Solidarność’ 
(afb 7). De leider, Lech Wałęsa, kreeg in 1983 
de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn moed om 
de eerste vrije vakbond in een Oostblokland op 
te richten, wat hem  gevangenisstraf kostte en 
vervolging door de geheime dienst. Dit was het 

begin van het einde van de communistische 
overheersing in Oost-Europa.

OSCE
Er werden diverse vervolgconferenties gehou-
den, waaronder in Madrid in 1980 (afb 8), in 
Budapest in 1983 (afb 9) en in Berlijn in 1991 
(afb 10). Vooral het Hongaarse blokje is op-
merkelijk met de geopende deur waarop alle 
vlaggen staan van de 35 deelnemende landen.
Er werd een organisatie opgericht, aanvan-
kelijk met de naam CSCE (Conference on Se-
curety and Co-operation in Europe) en vanaf 

40 jaar slotakkoorden van Helsinki (OSCE)

1 4

3

2

5
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1994 OSCE (Organization for Securety and 
Co-operation in Europe, OVSE, Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), 
waar inmiddels 57 landen lid van zijn, waarbij 
ook enkele uit Centraal-Azië, zoals Tadzjikistan 
(afb 11). Portugal gaf in 1996 een zegel uit 
voor de OSCE waarbij de kaart van Europa 
bestaat uit wolkjes (afb 12).

OSCE missie in Kosovo
De OSCE heeft een missie in Kosovo (afb 13) 
om te helpen het land op te bouwen volgens 
principes van ‘good governance’, democrati-
sche principes aan te leren, mensenrechten 
te bevorderen, het trainen van rechters, 
 politiemannen en ambtenaren, het organi-
seren van verkiezingen en instituties op te 

richten die bij een moderne staat horen.
Dit is een voorbeeld van de vele werkzaam-
heden van de OSCE. Het lijkt wel wat op de 
Verenigde Naties maar de OSCE beperkt zich 
tot Europa.

Afbeelding 3: www.fordlibrarymuseum.gov.  
Public domain. Fotograaf: Kennerly

6

9

10 13
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7 11
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http://www.fordlibrarymuseum.gov/
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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 
2016 (verschijnt 4 februari) 
moeten uiterlijk op 27 
december 2015 in het bezit 
zijn van de redactie van 
‘Filatelie’,  
‘Filatelie’,  Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur!

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

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

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

TENTOONSTELLINGEN  
EN MANIFESTATIES

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

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

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

6 maart:
Nijmegen. ‘Postzegel Totaal’ 
(met Jo Toussainttoernooi). 
Wijkcentrum ‘Titus Brandsma’, 
Tweede Oude  Heselaan 386, 10:00-
16:00 uur. Postzegel Totaal: jan.
opdencamp@t-online.de.  
T: +49-2826916843, Jo Toussaint-
toernooi: p.grutters@upcmail.nl.   
T: 024-3556644.

11-12 maart:
’s-Hertogenbosch.  Filafair. Maas-
poort Sports & Events, Marathon-
loop 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

3-4 juni:
Barneveld. Hollandfila. Eindejaars-
beurs/Stamptales, Nieuwe Markt 6,  
29/12: 10.00-17.00 uur, 30/12 
10.00-16.00 uur. T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl

10-12 juni:
Roeselare, België. Westfila 2016. 
Nationale Tentoonstelling met 
Nederlandse deelname. 
www.westfila2016.be

27-29 oktober:
Sindelfingen, Duitsland.  
Briefmarken-Börse.  
www.briefmarken.messe.de

28-29 december:
Barneveld. Eindejaarsbeurs/
Stamptales, Nieuwe Markt 6,  
29/12: 10.00-17.00 uur, 30/12 
10.00-16.00 uur. T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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, Bloe-
menhof 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

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

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

10 december:
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.30-22.00 uur. 
T 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl

12 december:
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, Nach-
tegaal 1, 12.00-16.00 uur. T: Tel: 
0227-542286.
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur. T: 0318-
513222 deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Zalencentrum Konings-
hof, Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur.  
T: 010-5916747.
Scheemda. gebouw S.V. Bovenbu-
ren, Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597- 856371. gr.elzen@ziggo.nl 
Venlo. Café/Zaal Wylderbeek, Ha-
gerhofweg 2A, 10,00-16,00 uur.  
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl
Woerden. Vereniging Islamitische 
Wereld, clubgebouw Excelsior, 
Singel 45A, 10.00-15.00 uur. wim.
poppelaars@hotmail.com 
Zwijndrecht. Nederburgh, Dui-
venvoorde 211a, 12.00-15.30 uur. 
T: 078-6103606.

13 december:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 
uur. T: 0224-223029.
Beek (L): Asta cultuur Centrum, 
markt 6a, 9.30-15.00 uur.  
dephilatelistgeleen@gmail.com 
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Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis, St. Joris, Cy-
pressstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
rvossen@vangeloven.com
Wijchen. Brede school ‘Het 
Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. T: 024-6450041 of 
024-6413355.

15 december:
Helmond. De Fonkel, Prins 
Karelstraat 123, 20.30-22.00 uur. 
T: 040-2852159. 
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13:30-16:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

19 december:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
 Gerberastraat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297-343885/345231.  
www.postzegelverenigingaalsmeer.
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55, 10.00-16.00. 
T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl 
De Bilt. Latijns Amerika, Cultureel 
Centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein 4, 12.00-17.00 uur. T: 010-
4802961. 
Heeze. dorpshuis ’t Perron, 
Schoolstraat 48, 12.00-15.00 uur. 
T: 40-226 3192
Kampen. De Hanzestad, IJssel-
dijk 12, 10.00-16.00 uur. T: 038-
3324654 
Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint , Prins Frederiklaan 7, 13,00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220 
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.00-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl

Papendrecht. De Palm, Van der Palm-
straat 3, 10.00-16.00 uur. T: 0184-
415437.  m.a.smeding@tele2.nl
Woudenberg. Cultureel Centrum 
De Camp, De Bosrand 15, 13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

20 december:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Huissen. Cultureel centrum ‘De 
Brink’, Brink 8, 10.00-14.30 uur. 
T: 026-3271979.
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

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

28 december:
Dalfsen. Tafeltenniscentrum, 
Smidswegje 4, 10.00-16.00 uur. 
T:0529-431528.
Echt. Café “De weegbrug” Stams 
Loperweg, 9.30-12.00 uur.  
hotterbeekx@hetnet.nl 
Groningen. Sporthal Hoogkerk, 
Zuiderweg 70, 09.30-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (’s avonds)  
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

2016
2 januari:
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,  12.00–
16.00 uur. T: 078–6814441
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6 , 10.00–15.00 uur. 
T: 0529-432746.

Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur. 
T: 0297-525556.  
fvu001@gmail.com

6 januari:
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Noordwijk-Binnen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5, 13.30-16.00 
uur. T: 071-3614198.  
karelmeeuwenberg@ziggo.nl

9 januari:
Hoofddorp.  ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, Beemsterstraat 
4, 10.00-16.00 uur. T: 06-54741761.

10 januari:
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. info@vbvboxtel.nl 
Wijchen. Brede school “Noor-
derlicht”, Roerdompstraat 
76, 10,00-13.00 uur. T: 024-
6413355/6450041 

16 januari:
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 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.
Barneveld. Nieuw Markt 6, 10:00-
16.00 uur. T: 0342-422542. f c.
vandijk1@vodafonethuis.nl
 
19 januari:
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13:30-16:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

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

23 januari:
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snel-
liuslaan 35, 10.00-16.00 uur.  
T: 06-54741761.

30 januari:
Scheemda. gebouw S.V. Bovenbu-
ren, Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597- 856371. gr.elzen@ziggo.nl 
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

31 januari:
Heerhugowaard. Zalencentrum 
“de Swan”, Middenweg 176, 10.00-
15.00 uur. lousfolkers@quicknet.nl 
Huissen. Cultureelcentrum ‘de 
Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-
14.00 uur. T: 026-3271979. 
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163 

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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
10-17 uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. Gesloten op 
maandag, Koningsdag, 25 december 
en 1 januari. Museumjaarkaart gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u – alleen op 
afspraak – origineel materiaal uit 
het depot postwaarden bestuderen 
en bezichtigen.  Onderzoeksdagen: 
11 december, 14 januari. Als u 
materiaal wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erkelens 
(T: 070-3307567). De museumbiblio-
theek is toegankelijk na met mevr. 
Spiekman sspiekman@muscom.nl
Tentoonstelling ‘Love is what 
you want’. (met onder andere 
postzegeltaal en ZOP (zie onder 
postzegel).
13 december: Filatelie Café. Lezing 
Johan de Zoete. ‘Vormgeving en 
ontwikkeling van het zakelijk brief-
papier’. aanmelden@muscom.nl

 

mailto:rvossen@vangeloven.com
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e Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, 
(afgekort CDIU) is in 1941 opgericht. 
De Dienst viel onder het Ministerie 
van Economische Zaken in Den 

Haag, maar werd in 1969 overgeplaatst naar 
Groningen. Vanaf 1997 valt het CDIU onder de 
douane. 
Het CDIU ontving veel post, maar weigerde, 
in geval van te lage frankering, het verhoogde 
port te betalen. De PTT in Den Haag wist dat, 
zodat brieven die bijvoorbeeld in de tweede 
gewichtscategorie (20-100 gram) vielen, 
maar slechts voor de eerste gewichtsklasse 
(0-20 gram) waren gefrankeerd, niet bij het 
CDIU werden bezorgd, maar onmiddellijk aan 
de afzender werden teruggezonden. Echter, 
indien naam en adres van de afzender niet op 
de brief waren vermeld, moest de brief eerst 
naar het Bureel der Rebuten van PTT in Den 
Haag worden gezonden, omdat alleen deze 
afdeling, ‘volgens artikel 3 van de Postwet 
1954 (Stb. 592)’ de brieven mocht openen om 
op deze wijze achter de naam en adres van de 
afzender te komen.
De brief links was op 6 oktober 1960 uit 
Enschede verzonden en gefrankeerd met 
12 cent (op dat moment het tarief voor 
de eerste gewichtsklasse). Aangezien de 
brief zonder vermelding van de afzender 

zwaarder woog dan 20 gram, werd de brief 
doorgezonden naar het Bureel der Rebuten 
van PTT. Na opening werd de naam en adres 
van de afzender op de voorzijde in rode 
inkt geschreven, waarna de envelop werd 
dichtgeplakt met het blauwe formulier dat 
linksonder in zijn geheel wordt weergegeven. 
Vervolgens werd de brief naar Enschede 
teruggezonden, waarna de afzender 13 cent 
aan postzegels moest bijplakken (een zegel 
van 12 en een zegel van 1 cent). Vervolgens 
werd de brief weer ter post bezorgd en nu 
wel op het CDIU besteld. 
De brief rechts toont aan dat korte tijd later, 
op 30 januari 1961, eenzelfde gebeurtenis 
plaatsvond. Ook hier was sprake van een 
te laag gefrankeerde brief aan het CDIU, 
alsmede het ontbreken van naam en adres 
van de afzender. Ook nu zond PTT in Den 
Haag de brief naar het Bureel der Rebuten, 
waar, na opening, opnieuw werd vastgesteld 
wie de afzender was en waar deze zich 
bevond. Wederom gebruikte het Bureel der 
Rebuten het blauwe formulier om de brief 
dicht te plakken, waarna PTT de brief naar 
de afzender, die zich in Voorschoten bleek 
te bevinden, terugzond. Tevens werd een 
strookje aangebracht waarop het bedrag 
van de noodzakelijke bijfrankering werd 

aangegeven. Het strookje werd door de 
afzender afgescheurd, zoals gevraagd op het 
strookje zelf. Daarom worden rechtsonder 
twee van dergelijke ongebruikte strookjes 
weergegeven.
De bijfrankering die de afzender in Voorscho-
ten moest aanbrengen was overigens geen 13, 
maar 12 cent. Op 1 december 1960 was het 
tarief voor brieven van het tweede gewicht 
namelijk verlaagd van 25 naar 24 cent. De 
reden was dat het tarief voor brieven van 
20-100 gram, dat op 1 november 1957 was 
verhoogd van 20 naar 25 cent, een uiterst 
‘onhandig’ tarief bleek te zijn. De afzender 
kon namelijk niet aan dit tarief voldoen door 
het aanbrengen van twee zegels die het tarief 
voor de eerste gewichtsklasse vertegenwoor-
digden, in deze periode 12 cent. De klachten 
hierover werden zo veelvuldig dat PTT besloot 
om per 1 december 1960 een tariefsverlaging 
van 1 cent door te voeren voor brieven van 
de tweede gewichtsklasse, een van de zeer 
weinige tariefsverlagingen in die periode.
Overigens bestaan er van de postformulieren 
van het Bureel der Rebuten alsmede van de 
formulieren rechtsonder veel verschillende 
variëteiten, waarvan heel bijzondere collecties 
zijn samen te stellen..

Gert Holstege

D
Terug naar 1960-1961
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EINDEJAARSBEURS & STAMPTALES
29 & 30 December 2015

WWW.EINDEJAARSBEURS.NL

Locatie / Location / Ort:
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6

3771 CB Barneveld (NL)
29-12-2015 > 10.00-17.00 
30-12-2015 > 10.00-16.00

Toegang/Entrée/Eintritt/Entrance: 
€. 3,- p.p.per dag / jour / Tag/ day.
Jeugd / Jeunesse / Jugend / Youth
 < 16 gratis / gratuit / frei / free.

Grote internationale beurs / Grande bourse internationale
Große internationale Messe / Big international fair 

1500 stoelen / chaises / Stühle / chairs

Ca. 160 Handelaren / Marchands / Hӓndler / Dealers.
Filatelie, munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen.
Philatélique, monnaie, billets de banque, cartes, groupes d’étude.
Philatelie, münzen, banknoten, ansichtskarten, arGe.
Philatelics, coins, papermoney, postcards, studygroups.

Auto / Voiture / Car:  
A1: Afrit / Sortie / Ausfahrt / Exit 16 Voorthuizen / Harselaar.  
Volg / Suivre / Folge Barneveld-centrum

Trein / Train / Bahn:  
400 m. van station Barneveld-centraal / du gare centraal /  
ab Bahnhof-centraal / from station-centrum

V.O.V.V..,p/a Tienwoningenweg 53, 7312 DL, Apeldoorn NL
(0031)-(0)55-3558600 e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

AUSTRALIË
Kerstmis
Sinds 1980 geeft Australië kerst-
zegels uit. Een aantal jaren ook in 
boekjes. Dit jaar was de uitgifte-
datum 30 oktober. Men geeft de 
gebruiker de keuze uit postzegels 
met een religieus of een seculier 
thema. Het eerste is gebaseerd op 
het verhaal van de geboorte van 
Christus en het tweede beeldt een 
moderne weergave uit van feestda-
gen waarbij vrede en generositeit 
centraal staan.
De serie gaat vergezeld van boekjes 
van de twee thema’s. Beide bevat-
ten twintig maal 65c.

BELGIË
Kerst- en Nieuwjaar
De kerstboekjes van dit jaar zijn 
verschenen op 26 oktober. De teke-
ning op de zegels stelt een kerstbal 
voor, opgebouwd uit een groot 
aantal kleine kerstmotieven en 
eindejaarswensen. De post beloont 
het gebruik van deze zegels door 
voor elke tussen 1 en 31 december 
gebruikte zegel 1c over te maken 
naar het Fonds voor Alfabetisering.
Twee boekjes zijn het weer. Een voor 
binnenlandse post (cijfer 1, 72c) 
en een voor post binnen Europa 
(cijfer 1 eur, € 1.10).
Overigens, vanaf 1 januari gaan de 
tarieven wat omhoog: binnenlandse 
post wordt 74c (losse zegels 79c) 
en post naar landen in Europa 
€ 1.13). (1)

CANADA
Beroemde ijshockey goalies
Twee momenten in een ijshoc-
keywedstrijd kunnen zorgen voor 
grote opwinding en enthousiasme: 
een ongelooflijk mooi doelpunt en 
een onwaarschijnlijke knappe safe. 
Bij beide speelt de doelman een 
grote rol.
Op 2 oktober gaf Canada Post een 
boekje uit met een zestal legen-
darische doelmannen. Het zijn de 
degelijk ingepakte spelers, die een 
ingeschoten puck met hun hele 
lijf mogen tegenhouden. Dat kan 
hard aankomen, dus heb je wel wat 
bescherming nodig.
Het boekje bevat zes P-zegels 
(P = Permanent, 85c). (2)

Kerstmis: grappig geklede dieren
Dit jaar niet de dieren die zo typisch 
bij kerst horen, maar beesten uit 
Canada zelf: een bever met een 
geruite pet en een hulsttakje in de 
bek, een rendier met rode das en 
muts en een ijsbeer met das en 
pet. De kerstpost zal er in Canada 
weer kleurig uitzien. De zegels zijn 
ook in boekjes verkrijgbaar: twaalf 
maal rendier (waarde P = 85c, post 
binnenland), zesmaal bever ($ 1.20, 
post naar de V.S.) en zesmaal 
$ 2.50 (post overzee). De zegels 
verschenen op 2 november.

Kerstmis: Madonna en Kind
Wie zijn kerstpost een wat religieus 
karakter wil geven, kan sinds 
2 november ook kiezen uit een zegel 
(ook P) met een fragment van een 
schilderij van de Vlaamse schilder 
Adriaen Isenbrandt. Afgebeeld is 
het traditionele kersttafereeltje 
van Maria, Jozef en het Kind, terwijl 
ze bezocht worden door de drie 
wijzen. Het schilderij is te zien in het 
Montreal Museum of Fine Arts. 

DUITSLAND
Toeslag kerstzegel
Op 2 november verscheen een 
boekje met tien zegels van € 0.62. 
De zegels in het boekje zijn zelfkle-
vend en ze verschijnen parallel met 
de gegomde zegels. De kerstzegel 
in het boekje heeft als thema Stille 
Nacht en beeldt dat uit met een win-
ters nachttafereeltje, compleet met 
sneeuwvlokken en een ster. Het zijn 
toeslagzegels. De € 0.30 per zegel 
gaan naar allerlei sociale instanties.

Vreugde schenken
Ook op 2 november kwam de 50e 
Markenset als blokje uit. Nu met 
tien gewone kerstzegels van € 0.62 
met een afbeelding van typische 
kerstattributen. Ik noem dit blokje 
in deze rubriek omdat de post ze als 
Markenset op één hoop gooit met 
de boekjes.

FRANKRIJK
Beste wensen
Al op 30 oktober kwam de Franse 
post met een boekje waarvan de 
zegels voor de kerst- en nieuwjaars-
post gebruikt kunnen worden. El-
kaar cadeaus schenken en elkaar al 
dan niet kussend veel goed wensen 
staan centraal op de twaalf ‘groene’ 
zegels. Post met een groene zegel 
(= € 0.68) doet er gewoonlijk twee 
dagen over. Staat nog eens op het 
boekje vermeld.

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
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S • Bevrijding
Zeventig jaar bevrijding werd op 
9 november onder meer postaal 
gevierd met een bijzonder postze-
gelboekje. De uitgifte heet Marianne 
de la Libération en heeft als inhoud 
een velletje van twaalf en één van 
de twee Marianne zegels. Het zijn 
gegomde zegels van het type Dulac 
(1944) en Gandon (1945). (3) 

GROOT-BRITTANNIË
Kerstboekjes
Twee van de vijf Britse kerstzegels 
– verschenen op 3 november – 
zijn ook per twaalf in een boekje 
verkrijgbaar. Afgebeeld op de zegels 
zijn de tocht van de zwangere Maria 
en haar man Jozef naar Bethle-
hem, een 111 kilometer lange reis 
vanwege een volkstelling (1e klas 
zegel) en de geboorte van Jezus in 
een nachtelijke sfeer (2e klas).
De boekjes kosten £ 7.56 (twaalf 
maal 63p) en £ 6.48 (twaalf maal 
54p).

Star Wars: The Force Awakens
Van Star Wars, ’s werelds geliefd-
ste sciencefiction films, gaat op 
17 december een nieuwe film in 
première: The Force Awakens. Op 
20 oktober kwam de Britse post al 
met een serie postzegels, waarop 
twaalf karakters uit verleden en 
heden staan afgebeeld. 
Bovendien verschijnt er op 17 de-
cember, de dag van de première, 
een prestigeboekje met veel infor-
matie over de sinds 1977 versche-
nen films en een mix van post-
zegels. Op maar liefst 26 pagina’s 
wordt benadrukt welke rol Engeland 
speelde bij de totstandkoming van 
de films.
Het prestigeboekje heeft een ver-
koopprijs van £ 16.99 en bevat vijf 
zegelvelletjes: velletje 2 en 5 met 
twaalf Star Wars figuren, vel 2 en 
3 met zes vervoermiddelen uit de 
films en vel 4 vier Machinzegels en 
vier zegels met de Britse vlag. (4)

GUERNSEY
De Tweede Wereldoorlog, deel 2
Op 11 november kwam de post op-
nieuw met een zestal postzegels die 
verhalen over de Tweede Wereldoor-
log. Het gaat met name om de rol 
van de post: hoe onderhield de post 
de contacten tussen de inwoners 
van Guernsey en hun geliefden 
buiten het eiland. Zij ‘vertelt’ erover 
met historische foto’s en authen-
tieke brieffragmenten.
Bij de serie hoort ook een presti-

geboekje. De inhoud bestaat uit 
viermaal de serie en de verhalen 
in woord en beeld. Prijs ervan is 
£ 14.48.

IERLAND
Nollaig Shona Duit
De kerstwens in het Iers. Zoiets 
als ‘Prettig kerstfeest’. Net als veel 
andere landen komt ook de Ierse 
post met enkele kerstzegels. Eén 
ervan, de 70 cent, is verkrijgbaar in 
een boekje. Dat bevat 26 van deze 
zegels. Traditiegetrouw betaalt men 
er maar 25 (€ 17.50). 
De afbeelding op de zegels is een 
detail van ‘Madonna en het Kind’ 
(1513) van de schilder Marco Pal-
mezzano. (5)

ISRAËL
Rivieren in Israël
Drie foto’s van rivieren hebben 
een plaats gekregen in een op 
2 september verschenen postzegel-
boekje: de Kziv, de Tanimim en de 
Zin rivier. Op de kaft van het boekje 
staan enkele karakteristieke dieren 
voor de riviergebieden afgebeeld: 
een hert, de moeraskat en een gier. 
De zegels zijn ook in velletjes van 
tien zegels verkrijgbaar.
De zegels hebben een waarde van 
4.10 NIS. (6)

Herdruk boekje met vlinderzegels
Herdrukken van boekjes worden in 
Israël aangeduid met een me-
nora op de zegelrand of op de kaft. 
Een menora is een zevenarmige 
kandelaar, een oud symbool voor 
het Jodendom, dat refereert aan de 
brandende braamstruik die Mozes 
op de Berg Sinaï zag.
Bij permanente zegels heeft de 
eerste druk ook al een menora. Op 
2 september verscheen de zesde 
druk van het voor het eerst in 2011 
verschenen boekje met twintig 
vlinderzegels. Op de afbeelding 
hieronder staan de zes menora’s 
linksonder boven de barcodes. (7)

JERSEY
‘Mijn Jersey’
Ruim een jaar geleden organi-
seerde de post een wedstrijd om 
een postzegel te ontwerpen waarin 
de deelnemer uitdrukte wat het 
eiland voor hem of haar betekende. 
Er werd royaal aan meegedaan. Een 
op 9 november uitgegeven serie van 
tien postzegels ‘My Jersey’ was er 
het eindresultaat van. Er waren drie 
leeftijdscategorieën: 11 jaar en jonger, 
tussen 12 en 17 jaar, vanaf 18 jaar.
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De zegels zijn ook in boekjes ver-
krijgbaar. Het ene bevat 50 zegels 
voor locale post (= 47p), het andere 
vijftig voor post naar het Verenigd 
Koninkrijk (=57p). (8)

KOREA NOORD
Vriendschap
Noord-Korea en Rusland zijn ken-
nelijk dikke vrienden. Ze vieren dat 
één jaar lang en bij die gelegenheid 
kwam de Koreaanse post op 15 sep-
tember met een zestal zegels in een 
boekje. Het zijn zegels die al eerder 
in 2014 en 2015 verschenen. De vijf 
zegels zijn nogal verschillend: 30w 
(vlaggen van beide landen), 40w 
(Siberische tijger), 40w (sabelmar-
ter), 60w (visarend) en 60w (sper-
wer). Het velletje bevat ook nog 
twee vignetten met afbeeldingen 
van satellieten en een kosmonaut. 
Merkwaardig is dat de tekst in het 
boekje een verkoopprijs meldt van 
185 won, terwijl de gezamenlijke no-
minale waarde 230 won bedraagt. 
Tot dusver lag de verkoopprijs altijd 
15 won hoger.
Het boekje kent ook een ongeper-
foreerde versie. (9)

SLOVENIË
Kerst en Nieuwjaar
Traditiegetrouw komt de Sloveense 
post in november met kerst- en 
nieuwjaarszegels. Ze verschenen op 
6 november in vellen van 50 en in 
boekjes. Ze zijn alle zelfklevend.
Het gaat om twee kerstboekjes. Het 
ene bevat twaalf B-zegels (= 42c) 
en het andere twaalf C-zegels 
(= 64c), allebei met tafereeltjes van 
Maria en het Kind.
De nieuwjaarsboekjes hebben ook 
twaalf zegels: C (kinderkoortje) 
en A (36c, drie muziekmakende 
mannen).
De tarieven zijn sinds 1 augustus als 
volgt: 36c standaardbrief, 42c brief 
tot 50 gram en 64c voor een brief 
naar het buitenland.

VERENIGDE STATEN
Nòg een kerstboekje
In het vorige nummer meldde ik 
het op 1 oktober verschenen boekje 
A Charlie Brown Christmas. Het 
blijkt dat er op 23 oktober nog een 
kerstboekje verschenen is.
Het bevat twintig zegels met geo-
metrisch vervaardigde sneeuwvlok-
ken. Het is een kleurrijk boekje 
geworden en kan gezien worden als 
een moderne interpretatie van de 
ingewikkelde structuur in de natuur. 
De zegels hebben zoals vrijwel 

steeds de aanduiding for ever 
(momenteel nog 49c). (10)

ZWEDEN
Kerstboekje
Zweden kent al kerstzegels sinds 
1970. En ook steeds, maar dat is 
niet vreemd voor dit land, in boek-
jes. Het thema van de kerstzegels 
van dit jaar is de ster. De ontwerper 
ervan, Elin Sandström, is een fer-
vent verzender van eigengemaakte 
kerstkaarten. En dit jaar kan hij ze 
met z’n eigen postzegels frankeren!
De vijf zegels hebben de vermelding 
‘brev’ (6.50 kr), verschenen op 
12 november en zijn per tien in een 
boekje verkrijgbaar. Daarnaast is er 
ook nog één rolzegel. Die kost trou-
wens 7 kr, het normale brieftarief.

Bomen zijn ’s winters het mooist
Dat is althans de mening van de 
Zweedse natuurfotograaf Tore Hag-
man. Hij houdt van het sneeuwland-
schap en geniet van de gestileerde 
natuur. Er komen ook geen verdere 
kleuren aan te pas. Dat geldt ook 
voor de vijf zegels die zijn winter-
foto’s als uitgangspunt hebben. Het 
winterse blauw en de witte natuur 
is ook zichtbaar in het tien zegels 
tellend boekje (twee maal vijf) dat 
12 november als uitgiftedatum had. 
Het tarief is ‘brev’ (7 kr).

Zilversmeden
Drie jonge, moderne zilversmeden 
zien hun objecten afgebeeld op 
postzegels. Ze genieten ervan dat 
de zegels gegraveerd en gedrukt 
zijn met gebruikmaking van staal, 
één van hun veelgebruikte materi-
alen. Ze streven ernaar functionele 
voorwerpen te vervaardigen (thee-
pot, armband, sieraden).
Elk van de vijf zegels komt twee-
maal voor in het op 12 november 
verschenen boekje. Waarde is 
opnieuw ‘brev’ (7 kr).

ZWITSERLAND
Pro Juventute: decembermaand
Net als vorig jaar heeft de strip-
tekenaar Nicolas d’Aujourd’hui de 
Pro Juventute zegels getekend. Op-
nieuw ook tonen de zegels typisch 
Zwitserse familiegebruiken tijdens 
de adventstijd. Het gaat om zegels 
van 85 + 40c (B-Post) en 100 + 50 
(A-Post).
De zegels zijn, zoals al vele jaren, 
ook in een boekje te koop. Het kost 
17.50 F en bevat acht zegels van 100 
+ 50 en vier van 85 + 40. Uitgifteda-
tum was 12 november.

1. Kerstballen van België

2. IJshockey doelmannen.

3. Inhoud van het Franse bevrijdingsboekje

4. Velletje 1 en 5 uit het Britse Star Wars 
prestigeboekje

5. De afbeelding van het Ierse kerstboekje 
laat een detail van dit schilderij zien. Het 
kunstwerk bevindt zich in de National 
Gallery te Dublin.

6. Inhoud van het boekje van Israël

7. Zesde druk van het vlinderboekje van Israël

9. Jaar van de vriendschap tussen Rusland 
en NoordKorea.

10. Paarse, blauwe, groene en rode 
sneeuwvlokken.

8. ‘My Jersey’ 
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EUROPA

ÅLAND
1-10-’15. IFK Mariehamn 
wint Finse voetbalbeker.
Europa (€ 1.20). Aanhan-
gers met beker.

ALBANIË
2-9-’15. Europa, speelgoed.
130 L.; blok 250 L. Paard en 
poppetje.
16-9-’15. Toerisme.
50, 100, 150 L. (samenhan-
gend). Nationale Parken 
resp. Shebenik-Jablalanica 
met waterval, Hotova-
Dangëlli met pijnbomen, 
Dajti met berglandschap. 

28-9-’15. Bekende 
personen.
40, 50, 60, 100 L. Resp. 
literair historicus Dhimitër 
Shuteriqi (1915-2003), 
dichter Zef Skiroi (1865-
1927), linguïst Mahir Domi 
(1915-2000), musicus 
Gaqo Avrazi.

28-9-’15. Eerste stoomlo-
comotief 190 jaar geleden.
50, 60, 90, 100 L. Resp. 
New Castle met portret 
Richard Trevethick (1771-
1833), Salamanca met 
portret Matthew Murray 
(1765-1826), Rocket met 
portret Robert Stephenson, 
Locomotion met portret 
George Stephenson (1781-
1848). 

8-10-’15. Voetbal federatie 
85 jaar.
5, 10, 1.000 L. (samen-
hangend). Resp. beeldmerk 
en doelman met bal, 
beeldmerk, speler met bal 
en beeldmerk.
9-10-’15. Bekende 
personen.
10, 60, 80, 100 L. Resp. 
Franse fotopionier Joseph 
Nicéphore Niépce (1765-
1833), Oostenrijkse slavist 
Carl Patsch (1865-1945), 
Russische schrijver Boris 
Pasternak (1890-1960), 
Britse acteur en komiek 
Norman Wisdom (1915-
2010). 

ANDORRA SPAANS
2-11-’15. Kerst.
€ 0.42. Aartsengel Michaël. 

4-11-’15. Dolors Parella i 
Fivaller.
€ 0.90. Portret barones.

ARMENIË
6-8-’15. Pan-Armeense 
Spelen.
Blok 380 d. Beeldmerk, 
sporters. 

29-9-’15. Zegening met 
het heilig chrisma.
Blok 480 d. Chrismale.

29-9-’15. Nationaal Olym-
pisch Comité 25 jaar.
230 d. Gebouw, beeldmerk.
8-10-’15. Hooggerechtshof.
330 d. Gebouw, Vrouwe 
Justitia met weegschaal.

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
1-10-’15. Joodse gemeen-
schap in Sarajevo 450 jaar.
0.40 KM. Beeldmerk.
9-10-’15. Kindertekening.
0.90 KM. Boom met kinde-
ren op schommel. 

9-10-’15. Cultureel 
erfgoed.
Blok 1.50 KM. Houtsnijwerk 
uit Konjic.
9-10-’15. Medaille winnaar 
wereldkampioenschappen 
atletiek in Beijing.
1.30 KM. Amel Tuka met 
bronzen medaille 800 m.
9-10-’15. Europees 
kampioenschap basketbal 
onder 16.
2.70 KM. Team van Bosnië-
Herzegovina Europees 
kampioen.

BOSNIË- 
HERZE GOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
13-8-’15. Internatio nale 
Dag van Linkshandigen.
2.- KM. Hand, uitroepteken. 

9-10-’15. Etnologisch 
erfgoed.
3.60 KM. Borduurwerk met 
kant.
15-10-’15. Internationale 
Wandeldag.
1.- KM. Voetstappen, vlinder.
16-10-’15. Wereld Voedsel 
Dag.
0.90 KM. Pannen met eten, 
handen.

BULGARIJE
16-9-’15. Groetzegels.
0.65, 0.65, 0.65, 1.-, 1.- L. 
Resp. zwaluw en boomblad, 
reuzenrad, boek en zon, 
beker en tak, vogel. 

23-09-’15. Poolreizigers.
Velletje met 0.30, 0.40 L. 
(ongetand); 0.45, 0.80 L 
.Resp. Roald Amundsen 
(1872-1928) met honden, 
Robert Peary (1856-1920) 
met expeditieleden en 
vlaggen; Peary, Amundsen.
21-10-’15. 225e geboorte-
dag Alphonse de Lamartine 
(1790-1869).
1.50 L. Portret Franse 
dichter en politicus.
23-10-’15. WWF*, Eurazia-
tische wolf.
0.65, 0.80, 1.40, 3.- L. 
Verschillende afbeeldingen 
van Canis lupus lupus. 

ESTLAND
16-10-’15. Vuurtoren.
€ 0.55. Landkaart, toren 
van Tahkuna. 

16-10-’15. Frankeerzegel.
€ 0.10. Posthoorn in groen.

FRANKRIJK
7-10-’15. Sociale verzeke-
ringen 70 jaar.
€ 0.68. Grondleggers 
sociale verzekeringsstelsel 
Pierre Laroque (1907-1997) 
en Ambroise Croizat (1901-
1951).
19-10-’15. Saint-Gobain 
350 jaar.
€ 0.68. Modern en histo-
risch hoofdkantoor van 
producent en handels-
bedrijf in glas, verpak-
kingen, bouwmaterialen en 
gereedschap.
19-10-’15. 100e geboor-
tedag Laure Diebold 
Mutschler (1915-1965).
€ 0.68. Portret verzets-
heldin.
2-11-’15. Eindejaarszegels.
Twaalfmaal Lettre 
Verte 20g (in boekje). Tak 
mistletoe en hoofden van 
man en vrouw, tweemaal 
kindergezicht met pakje, 
gezicht met sneeuwvlok-
ken, handen en sneeuw-
vlokken, tak mistletoe en 
hoofden van vrouw en kind, 
tak mistletoe en gezichten, 
vrouw met kaars, handen 
en confetti, tweemaal 
kindergezicht en pakje, tak 
mistletoe met gezichten 
van grootvader en kind. 

9-11-’15. Speeldozen.
Velletje met zesmaal 
€ 0.68. Orgelpendule, 
zangles, automatische to-
venaar, doos met danseres, 
speelster met tafelciter, 
zingende vogel. 

9-11-’15. 69e Herfstbeurs 
voor filatelisten.
€ 1.-, 1.-, 4.-. Zegel motief 
uit 1945 resp. Marianne 
de Dulac, Marianne de 
Gandon, vrouwen in kleder-
dracht uit Elzas en Lotha-
ringen met kathedralen van 
Straatsburg en Metz. 

9-11-’15. Tapijten uit 
Aubusson.
€ 0.76, 1.20 (met tus-
senveld). Tapijten resp. ‘Het 
offer van Abraham’, ‘Huid 
van eekhoorn’ van Nicolas 
Buffe.
9-11-’15. Marianne, 
frankeerzegels.
€ 0.76, 0.76. Marianne 
de Dulac, Marianne de 
Gandon.
9-11-’15. Unesco*, dienst-
zegels.
€ 0.95, 1.20. Resp. 
Afrikaanse gnoe (Con-
nochaetes taurinus) en 
reiger, Sagrada Familia 
(Barcelona). 

9-11-’15. Rode Kruis. 
Velletje met vijfmaal 
€ 0.68. Rood kruis met: 
hart en pijlen, ziekenauto 
en zon, tekst, hart, tekst. 
Toeslag € 2.- t.b.v. Rode 
Kruis.
13-11-’15. Roland Barthes 
(1915-1980).
Blok € 1.15. Portret litera-
tuurcriticus en filosoof.
16-11-’15. Franse hanen.
Velletje met viermaal 
€ 0.68. Gaulois, houdan, 
marans, meusien. 

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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GEORGIË
22-7-’15. Europees Jeugd 
Olympisch Festival in 
Tbilisi.
2.-, 2.- L. Mascotte, beeld-
merk. Ook velletje met de 
zegels. 

GIBRALTAR
21-9-’15. Opening Univer-
siteit van Gibraltar.
80 p. Vignet met torens en 
sleutel. 

GRIEKENLAND
11-6-’15. Groetzegels.
Velletje met viermaal 
€ 0.72; velletje met vier-
maal € 0.72; velletje met 
tweemaal € 0.72, tweemaal 
€ 0.90. Resp. zon met vogel 
en brief en harten, brief 
en vliegtuig met tandwiel 
en bezienswaardigheden, 
tandwielen en handen; 
bruidspaar op antieke 
fietsen, kinderwagen en 
vogel, vogels met harten en 
bloemen, baby en luchtbal-
lonnen; vlag, geïllustreerde 
miniatuur uit kloosterboek, 
Ionische pilaar, paarden-
span.
6-9-’15. Griekse vulkanen.
€ 0.01, 0.20, 1.-, 2.-. Resp. 
Milos, Nisyros, Santorini, 
Nisyros. 

9-10-’15. Oprichting Flan-
ginis College in Venetië.
€ 0.03, 0.72, 1.50, 3.-. Resp. 
Stichter Thomas Flanginis 
(1578-1648), Heilige Maagd 
met Kind en engelen, 
schoolgebouw, beeldmerk.

GROENLAND
19-10-’15. Traditionele 
architectuur.
2.-, 33.50 kr. Resp. winter-
huis voor diverse gezinnen, 
zomertent. Ook velletje 
met de zegels. 

 
19-10-’15. Duurzame 
energie.
13.50, 37.50 kr. Resp. zon-
nepanelen, waterkracht-
turbine.
19-10-’15. Moderne 
architectuur.
10.-, 26.- kr. Resp. over-
heidsgebouwen, kleurrijke 
woonhuizen. Ook velletje 
met de zegels. 

19-10-’15. Kerst.
11.-, 12.50 kr. (ook in 
boekje). Ster met resp. 
ijsberen, kinderen.

GROOT-BRITTANNIË
3-11-’15. Kerst.
2nd, 1st, 2nd Large, 1st 
Large, £ 1.-, 1.33, 1.52, 2.25. 
Resp. reis naar Bethlehem, 
geboorte, reis naar Beth-
lehem, geboorte, kameel 
en schapen, herders en 
schapen, Drie Wijzen uit 
het Oosten, Maria Bood-
schap met duif. Ook velletje 
met de zegels. 

HONGARIJE
24-7-’15. 150e ge-
boortedag mozaïek- en 
glaskunstenaar. Miksa Róth 
(1865-1944).
Blok 1.000 Ft. Pax-mozaïek 
van glas en goudblad. 

7-9-’15. Relativiteitstheo-
rie van Einstein 100 jaar.
285 Ft. Portret natuur-
kundige Albert Einstein 
(1879-1955), meetkundige 
formule. 

1-10-’15. Parlementsge-
bouw, IV.
Velletje met achtmaal 
250 Ft. Verschillende 
afbeeldingen van interieur.
1-10-’15. 100e sterfdag 
Kálmán Széll (1843-1915).
145 Ft. Portret oud-premier.
12-10-’15. 150 jaar ITU*.
375 Ft. Beeldmerk.
17-10-’15. Aantekenstrook-
je 125 jaar.
Belföld (met label). Zegel 
voor binnenland (115 Ft.) 
met op label aanteken-
strookjes. 

IERLAND
2015. Frankeerzegel, flora.
€ 0.03. Iris pseudacorus. 

22-10-’15. 1400e sterfdag 
St. Columba (521-597).
€ 1.05. Glas-in-loodraam 
met portret missionaris. 

5-11-’15. Kerst.
€ 0.70, 0.70, 1.05. Resp. de-
tail uit ‘Madonna en Kind’ 
van Marco Palmezzano 
(1460-1539), sneeuwvlok-
ken, kerstbomen.

ITALIË
19-9-’15. Frankeerzegels. 
€ 0.15, 1.-. Banier in natio-
nale kleuren, envelop.
1-10-’15. Leonard da Vinci 
(1452-1519).
A (€ 2.80), A Zona 1 
(€ 3.50), A Zona 2 (€ 4.50), 
A Zona 3 (€ 5.50). 
Tekeningen resp. Mens van 
Vitruvius, luchtschroef, 
ontwerp mechanische 
vleugel, kruisboog. 

7-10-’15. Italiaanse Bank-
associatie 70 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk.
15-10-’15. Filatelisten-
beurs in Rome, thema 
’100 jaar juweeltjes van 
Italiaanse postzegels’.
€ 0.95. Herdenking bevrij-
ding Eerste Wereldoorlog 
met vlag, vechtende aren-
den (Aquila chrysaetos). 

15-10-’15. Gastronomie, 
DOGC*-wijnen.
Velletje met vijftienmaal 
€ 0.95. Elba Aleatico Passi-
to, Asti, Friularo di Bagnolo, 
Castel del Monte Rosso 
Riserva, Chianti Classico, 
Asolo Prosecco Superiore, 
Dolcetti di Diano D’Alba, 
Fiano di Avellino, Gavi, 
Ghemme, Lison, Ovada, 
Recioto della Valpolicelli, 
Vatellina Superiore, Verdec-
chio di Matelica Riserva. 
21-10-’15. Marinesympo-
sium.
€ 0.95. Schilderij van Cana-
letto (1697-1768) met brug 
bij Arsenaal in Venetië, 
marine wapen. 

23-10-’15. Technisch 
Wetenschapspark. Geza-
menlijke uitgifte met San 
Marino.
€ 0.95, 0.95. Vlaggen en 
verschillende technische 
pictogrammen, ogen met 
bril en lichtbol.
24-10-’15. Dag van de 
Filatelie.
€ 0.95, 0.95, 0.95. Vogel op 
stenen muur met sikkel en 
hak, luchtballon met vlag-
gen, zegel-op-zegel ‘Penny 
Black, Groot-Brittannië Yvert 
nr. 1 (1840).

JERSEY
15-10-’15. Herfst.
47, 57, 64, 71, 73, 85, 95 p., 
£ 1.25. Resp. laan met 
bomen, wolken en zon met 
vuurtoren, duinlandschap, 
storm op kust, hoog water 
op kust, zonsondergang bij 
radiotoren, houtpad door 
bos, graslandschap met 
toren. 

9-11-’15. Mijn Jersey.
Vijfmaal Local Letter, 
vijfmaal Priority UK Rate. 
Kindertekeningen resp. 
koe, huis, spelende kinde-
ren en vuurtoren, toren aan 
zee, zon en zeilboot, koe 
in badpak op strandlaken, 
vuurtoren, papegaaiduiker, 
aardappelen ‘Jersey Royals’, 
landswapen met kroon en 
leeuwen.
27-11-’15. Kerst, glas-in-
loodramen.
42, 47, 52, 57, 64, 73, 95 p., 
£ 1.15. Resp. Glas-in-lood-
ramen van Henry T. Bosdet 
(1857-1934) uit kerken 
St. Martin, St. Helier, St. 
Saviour, St. Brelade met 
verschillende afbeeldingen 
van de Verkondiging met 
aartsengel Gabriel en 
Maria.

KOSOVO
18-9-’15. Gastronomie, 
wijnbouw.
€ 0.60, 0.80, 0.90; blok 
€ 2.-. Resp. mand met 
druiven, druiventros en 
wijnfles met glas, wijnhuis 
en druivenaanplant; 
druivenplukster. 

LETLAND
11-9-’15. Dichters.
Velletje met tweemaal 
€ 0.50. Rainis (Jānis 
Pliekšāns 1865-1922) en 
Aspazija (Elza Pliekšāne 
1865-1943).
22-10-’15. Letse schutterij 
100 jaar.
€ 1.71. Historische foto met 
schutters. 

LIECHTENSTEIN
16-11-’15. Archeologische 
vondsten, sieraden.
0.85, 1.-, 1.30 F. Resp. 
edelsteen van rode jaspis, 
gouden vingerring met 
camee met gezicht van 
Medusa, (Sepac*) steen 
met afbeelding van Pallas 
Athene. Alle zegels met 
landkaart en aanduiding 
vindplaats. 

16-11-’15. Kerst.
0.85, 1.-, 1.40, 1.90 F. Mo-
tieven uit kerstliedjes resp. 
roos met Maria en Jezus, 
Maria met Jezus en Jozef en 
os en ezel, zingende engelen 
met trompetten en fluit, 
herders en schapen met Ster 
van Bethlehem. 
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16-11-’15. Vorstelijke 
schatten.
1.-, 1. 40, 1.90 F. Schilde-
rijen van Jacques Jordaens 
(1593-1678) resp. ‘Aanbid-
ding door de herders’, 
‘Meleager en Atalante’, 
‘Zoals de ouden zongen, 
piepen de jongen’. 

16-11-’15. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
1.90 F. Aap.
 
LITOUWEN
4-7-’15. Spoorbrug.
€ 0.87. Brug bij Kretinga 
met treinstel.
8-8-’15. Moderne kunst, 
mode.
€ 2.03. Jurk van Juozas 
Statkevičius (1968). 

29-8-’15. Begin Schooljaar.
€ 0.45. Kindertekening: 
kind met boeken. 

26-9-’15. Mykolas Kleopas 
Oginskis (1765-1833).
€ 0.81. Portret componist 
en diplomaat.

MACEDONIË
14-10-’15. Flora.
11, 20, 50, 100 den. 
(samenhangend). Resp. 
Thymus serpyllum, Calen-
dula officinalis, Hypericum 
perforatum, Urtica dioica. 

MOLDAVIË
25-9-’15. Vogels.
1.20, 1.75, 4.-, 5.75; blok 
5.75 L. Resp. Sturnus 
vulgaris, Pyrrhula pyrrhula, 
Parus caeruleus, Bom-
bycilla garrulus, Alauda 
arvensis. 

16-10-’15. Volksdansen, III. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan.
1.75, 11.- L. Resp. Moldove-
neasca (Moldavië), Yallî 
(Azerbeidzjan).
21-10-’15. Mihai Volontir 
(1934-2015).
1.75 L. Portret acteur.

MONACO
24-10-’15. Verenigde 
Naties 70 jaar.
€ 0.76. Beeldmerk, 
wereldkaart. 

24-10-’15. Publicatie 
relativiteitstheorie Einstein 
(1879-1955) 100 jaar 
geleden.
€ 1.-. Portret theoretisch 
natuurkundige.
3-11-’15. Kerst. 
€ 0.76. Maria met Jezus en 
engelen. 

NOORWEGEN
3-10-’15. Hooggerechtshof 
200 jaar.
20.- kr. Gebouw.

3-10-’15. Filharmonisch 
Orkest van Bergen 250 jaar.
31.- kr. Violiste voor Grieg-
hal in Bergen. 

OEKRAÏNE
30-9-’15. Bezienswaardig-
heden regio Kiev.
2.40 Hr.; velletje met 2.40, 
2.40, 3.-, 6.- Hr. Resp. Kerk 
van de voorbede van de 
Heilige Maagd (Boryspil); 
verrekijkervormige aarde-
werk kan uit 5e eeuw v.Chr. 
(Trypillia), paard met ruiter 
in Kievan Rus themapark 
(Kopachiv), Kerk van de 
voorbede van de Heilige 
Maagd (Parkhomivka), 
schilderij met bloemen van 
Kateryna Bilokur (1900-
1961). 

7-10-’15. Roerich Pact 
80 jaar.
3.- Hr. Schilderij ‘Voorspraak 
van de Heilige Maagd’. 
12-10-’15. Wereldkampioe-
nen schaken. 
2.40 Hr. Anna en Maria 
Moezytsjoek met schaak-
bord en koningin. 

12-10-’15. Dag van de 
Oekraïense Verdediger.
2.40 Hr. (rond te maken 
zegel). Heilige Maria, 
militairen.

OOSTENRIJK
2-11-’15. Traditionele 
gastronomie
€ 1.50. Rotes Haus in 
Dornbirn, glazen wijn, 
kalfsmedaillons in rode 
wijnsaus. 

2-11-’15. Technische Uni-
versiteit Wenen 200 jaar.
€ 0.68. Gebouw, beeld-
merk.
2-11-’15. Kerst.
€ 0.68, 0.68, 0.80, 0.80. 
Resp. Rendierkop met tekst 
‘Why Nachten’, Schilderij 
met Heilige Familie met os 
en ezel, kerstboom, deel 
van altaarstuk met Maria 
en Jezus. 

POLEN
1-10-’15. Pianistencon-
cours Frédéric Chopin.
1.75 ZŁ. Pianisten met 
vleugels, toeschouwers. 

23-10-’15. Uilen.
Velletje met Viermaal 
2.35 ZŁ. Bubo bubo, 
Aegolius funereus, Tyto 
alba, Strix nebulosa. Alle 
zegels met aanhangsel met 
vliegende vogel.
23-10-’15. Brief Poolse 
bisschoppen aan Duitse 
collega’s 50 jaar geleden.
1.75 ZŁ. Gespleten aarde en 
jonge plant. 

PORTUGAL
28-9-’15. Verbinding met 
Ceuta 600 jaar.
€ 0.55, 1.-; blok € 2.50. 
Kerk van Onze Lieve Vrouwe 
van Afrika (Ceuta) met 
landkaart, Cultureel Cen-
trum Manzanna del Revellin 
(Ceuta) met landkaart: fort 
en gracht.

1-10-’15. Onderlinge verze-
keringsassociatie Montepio 
175 jaar.
€ 0.45, 0.80; blok € 2.50. 
Resp. beeld van vogel met 
kuikens, spaarbus en per-
sonen; gebouw en auto’s. 
Alle zegels met beeldmerk. 
9-10-’15. Danspioniers in 
Portugal.
€ 0.45, 0.55, 0.62, 0.72, 
0.80, 1.-. Resp. Francis 
Graça, Margarida de Abreu, 
Fernando Lima, Agueda 
Sena, Isabel Santa Rosa, 
Carlos Trincheiras. 

14-10-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
Tweemaal € 0.45 (samen-
hangend); tweemaal € 0.45 
(samenhangend). Resp. 
zon met satelliet en pla-
neet en deel van wereldbol, 
deel van wereldbol en zon-
nepanelen; wereldbol en 
terrein met plantenwortels. 
Fruitboom en groenten.

ROEMENIË.
29-9-’15. Nationale Bank 
135 jaar.
3.30, 9.10 L. Bankbiljet met 
resp. eerste gouverneur Ion 
I. Câmpineanu (1841-1888), 
minister van financiën Emil 
Costinescu (1841-1922).
9-10-’15. Jacht op konink-
lijke domeinen.
2.-, 3.30, 4.30, 14.50 L. 
Glas-in-loodramen 
in Peles-kasteel met 
verschillende dieren en 
jachtscènes. Ook velletje 
met de zegels.
16-10-’15. Ion Tiriac 
(1939).
2.10 L.; blok 9.10 L. Legen-
darische tennisser tijdens 
Davis Cup-finale in 1972. 

RUSLAND
24-9-’15. Russische 
nucleaire industrie.
17.- r. Beeldmerk staats-
organisatie Rosatom, 
silhouetten van industriële 
objecten: ijsbreker, kern-
centrale en tomografische 
scanner. 

25-9-’15. Vladimir de 
Grote (956-1015). 
21.- r. Grootvorst van Kiev 
en Rusland.
1-10-’15. Russisch team 
deelnemer aan WK voetbal 
2018.
Velletje met zesmaal 
26.50 r. Zegel-op-zegel 60 
k. Yvert nr. 2058 (1958) 
met voetballers en wereld-
bol, 12 k. Yvert nr. 2532 
(1962) met doelman, 6 k. 
Yvert nr. 3109 (1966) met 
voetballers en bal,
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 16 k. Yvert nr. 3630 (1970) 
met voetballers en bal, 
20 k. Yvert nr. 4912 (1982) 
met standbeelden van 
voetballers, 5 k. Yvert nr. 
5313 (1986) met spelers 
in actie. 

2-10-’15. Architectuur. 
Gezamenlijke uitgifte 
RCC*-landen.
19.- r. Victor Vasnetsov 
Museum.
2-10-’15. Stichting stad 
Derbent 2000 jaar geleden.
Blok 35.- r. Sassanid-fort 
en stad. 

14-10-’15. Dienst Monu-
men tenbescherming 50 jaar.
26.50 r. Monument, 
kasteel, gebouw.
17-10-’15. 125 jaar 
betrekkingen met Mexico. 
Gezamen lijke uitgifte met 
Mexico.
19.-, 19.- r. (samenhan-
gend). Chapultepec-kasteel 
(Mexico Stad), Petrus- en 
Paulusvesting (Moskou).
23-10-’15. Wereld erfgoed.
Blok 35.- r. Historische stad 
Tauric Chersonese met 
ruïnes van oude basiliek.

SERVIË
2-10-’15. Vreugde van 
Europa.
70 din. Kindertekening: 
twee vrouwen met fruit-
mand op hoofd. 

5-10-’15. Kinderweek.
10 din. Boom, kinderen, 
kind op schommel, hond.
9-10-’15. Verdediging 
Belgrado in Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
23 din. Militairen, kanon. 

15-10-’15. Patenten van 
Mihaljo Idvorski Pupin 
100 jaar.
23 din. Portret Servisch-
Amerikaans fysicus, 
telefoon, telegraaftoestel. 
20-10-’15. Voorzitterschap 
OSCE*.
74 din. Vlaggen. 

SLOWAKIJE
18-9-’15. Toerisme.
€ 0.80, 0.90. Resp. rotsen 
van Súlov en bloem, Manín-
kloof. 

9-10-’15. Fauna.
€ 0.65, 0.65. Zwarte 
ooievaar (Ciconia nigra), 
otter (Lutra lutra). 

23-10-’15. 200e geboor-
tedag L’udovíta Štura 
(1815-1856).
€ 1.-. Taalkundige met 
schrijfveer, vogels.
5-11-’15. Nationaal Kanker 
Instituut.
€ 1.10. Mensfiguur, cellen.

SPANJE
2-11-’15. Kerst.
A, B. Resp. Kindje Jezus, 
kaarsen en kerstbal.
4-11-’15. Tentoonstelling 
Numismatica 2015.
€ 2.-, 2.- (samenhangend). 
Bankbiljet 100 pesetas 
(1953), munt 100 pesetas 
(1992). 

6-11-’15. Motoren van 
wereldkampioen Ángel 
Nieto (1947). 
Velletje met € 0.90, 0.90 
(met sierveld). Bultaco 
50cc., Derbi 80cc. Op sier-
veld Garelli 125cc. 

TSJECHIË
23-9-’15. Historische 
voertuigen.
25.-, 25.- Kč. Tram model 
Tatra T3, raderstoomschip 
‘Primátor Dittrich’. 

14-10-’15. 200e sterfdag 
Jakub Jan Ryba (1765-
1815).
13.- Kč. Portret componist 
en dirigent met orgel.
14-10-’15. Dalimil-kroniek.
21.- Kč. Schilderij met her-
tog Oldřich van Bohemen 
met jagers op paarden en 
honden.
14-10-’15. Staatssymbool.
A. Vlag. 

14-10-’15. Soevereiniteit.
Velletje met tweemaal 
21.- Kč. Onthulling Jan 
Hus-monument in Praag 
(1915), militair redt burger 
in Eerste Wereldoorlog. Op 
rand en siervelden vlaggen, 
militairen, wereldleiders en 
oorlogsbeelden uit Eerste 
Wereldoorlog.

WIT-RUSLAND
29-9-’15. Kunst van 
artiesten Parijse School in 
Wit-Rusland. 
N (7.800 r.) N, M (9.600 r.), 
M. Schilderijen resp. por-
tret, ‘Het meer’ van Ossip 
Zadkine, ‘Eva’ van Chaim 
Soutine, ‘Geliefden’ van 
Marc Chagall, ‘Landschap 
met rood dak’ van Ossip 
Lubitch. Ook velletje met 
de zegels.
16-10-’15. Kikkers. 
A, N, M, H. Resp. Hyla 
arborea, Rana temporaria, 
Rana lessonae, Bombina 
bombina. 

 
3-11-’15. Kerst.
H, M. Resp. sneeuw en kerk, 
kerstversiering in boom.

ZWITSERLAND
12-11-’15. Cabaret Diverti-
Mento.
50 c. Cabaretiers. 

12-11-’15. Kerst.
85, 100, 140, 190 c. Glazen 
bol met resp. pakjes, 
sneeuwpop en kerstboom, 
kerstversiering, kaarsen en 
hulsttak. 
12-11-’15. Pro Juventute, 
kerstviering.
85+40, 100+50, 100+50 c. 
Resp. gezin aan kerstdis, 
kinderen en grootvader 
met kerstgeschenken, 
kerstboom met moeder en 
kinderen. 

12-11-’15. Architectuur.
Velletje met tweemaal 
50+25 c. Resp. autoviaduct 
van Gruyère, toren van 
Gibloux. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
8-10-’15. Dag van de 
Diplomatie.
25.- Dh. Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken met vlag. 

ANTIGUA EN 
BARBUDA
16-1-’15. Frankeer zegel, 
fruit.
25 c. Mango. 

ARGENTINIË
14-9-’15. Cultureel 
Centrum Kirchner.
Blok $ 20. Zaal ‘De blauwe 
walvis’. 
22-9-’15. Zuid-Amerikaan-
se kameelachtigen.
Velletje met viermaal 
$ 7. Lama pacos, Lama 
guanicoe, Vicugna vicugna, 
Lama glama.
22-9-’15. Argentijnse 
toekans.
Velletje met viermaal $ 7. 
Ramphastos dicolorus, 
Ramphastos toco, Ptero-
glossus bailloni, Selenidera 
maculirostris. 

8-10-’15. Popidool.
$ 7.- Gustavo Cerati (1959-
2014) met gitaar. 

13-10-’15. Ciudad Evita.
Velletje met tweemaal 
$ 25. Schilderij ‘De droom 
van een eigen huis’ met 
hand met huis en hoofd, 
woningen. Stadsplatte-
grond op rand.

ARUBA
16-10-’15. Monumenten.
Achtmaal 175 c. Hotel Co-
lombia, stadhuis, gebouw 
van Monumentenbeheer, 
Wild House, Yellow House, 
Henriquez Building, Willem 
III-toren, watertoren San 
Nicolas. 

BOLIVIA
1-8-’15. Cultureel erfgoed.
3.- Bs. Kerk La Recoleta in 
La Paz.
18-8-’15. ITU* 150 jaar.
10.- Bs. Beeldmerk, wereld-
bol, vlag
24-9-’15. Toerisme.
1.-, 4.- Bs. (samenhan-
gend). Resp. rieten huis bij 
Titicacameer, muzikanten. 

BRAZILIË
1-10-’15. Kerst.
Velletje met driemaal 
€ 2.50. Blinde man met 
geleidehond en vrouw 
met kind en paard en 
vogel, man en vrouw met 
kinderen, oudere mensen 
met vrouw in rolstoel. 

16-10-’15. Pepers. 
Viermaal R$ 1.95 (samen-
hangend). Verschillende 
soorten pepers. 
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BURKINA FASO
10-8-’14. 400e sterfdag 
Camillo de Lellis (1550-
1614).
200, 690 F. Italiaanse 
heilige en stichter Orde der 
Camillianen.
10-8-’14. Nationale 
symbolen.
200, 690 F. Resp. Staats-
hoofd Saye Zerbo (1932-
2013), staatswapen.

CAMBODJA
8-8-’15. Oprichting 
Asean* 48 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte van 
negen Asean-landen.
1.200 R. Beeldmerk met 
vlaggen, duiven. 

CANADA
2-10-’15. IJshockey, 
doelmannen.
Zesmaal P, zesmaal $ 1.80. 
Resp. portretten met 
masker van Johnny Bower, 
Martin Brodeur, Ken Dry-
den, Tony Esposito, Bernie 
Parent, Lorne Worsley, zes-
maal voornoemde spelers 
in tenue. Ook velletje met 
de portretzegels. 

2-11-’15. Kerst.
P, P, $ 1.20, 2.50. Resp. 
Schilderij ‘De aanbidding 
door de Wijzen’ van Adriaen 
Isenbrandt (1490-1551), 
eland met kerstmuts, bever 
met pet en kersttak, ijsbeer 
met pet en sjaal. Ook 
velletje met de drie laatste 
zegels. 

CHILI
28-7-’15. Kinderziekenhuis 
Josefina Martinez (Santi-
ago) 75 jaar.
$ 310. Kind, harten.
 

CUBA
12-10-’14. Bekende 
personen.
Viermaal 65 c. Landeige-
naar die slaven vrijheid 
gaf Carlos M. de Céspedes 
(1819-1874), revolutio-
nair Ignacio Agramonte 
y Loynáz (1841-1873), 
onafhankelijkheidsstrijder 
Antonio M. Grajales (1845-
1896), leider in onafhanke-
lijkheidsoorlog en dichter 
en schrijver José J. Marit y 
Pérez (1853-1895).
5-5-’15. Prehistorische 
Caribische zeedieren.
10, 35, 50, 65, 75, 
85 c.; blok 1.- P. Resp. 
Carcharodon megalodon, 
Metaxytherium, Ptychodus, 
Aetomylaeus cubensis, 
Physeteridae, Orycteroce-
tus; Aspidorhynchus.
19-5-’15. José Martí (1853-
1895).
5, 10, 15, 20, 30, 40, 
75, 85 c. Verschillende 
afbeeldingen van leider in 
onafhankelijkheidsoorlog 
en schrijver en dichter.
20-5-’15. Katachtigen.
 15, 35, 50, 65, 75, 85 c.; blok 
1.- P. Resp. Panthera onca, 
Puma concolor, Panthera ti-
gris, Panthera leo, Acinonyx 
jubatus, Panthera pardus; 
Felis silvestris catus.
22-5-’15. Amerikaanse 
Bloemen.
5, 15, 20, 30, 40, 65, 75, 
90 c. Resp. dahlia (Mexico), 
gele trompetbloem (Bra-
zilië), orchidee meibloem 
(Venezuela), ceibo (Argen-
tinië-Uruguay), maagden-
orchidee (Honduras), roos 
(Ecuador), copihue (Chili), 
vlinderbloem (Cuba). 

25-5-’15. Telefoon historie.
10, 20, 30, 50, 65, 75 c.; 
blok 1.- P. Verschillende 
historische telefoons.
1-6-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Singapore 2015, Aziatische 
schepen.
5, 20, 50, 65, 75, 85 c.; blok 
1.- P. Resp. containerschip 
(China), zeilprauw (Filip-
pijnen), jonk (Vietnam), 
huisboot (India), dhow 
(Malediven), jonk (China); 
bark (Korea).
23-6-’15. 200e geboor-
tedag Mariana Grajales 
Cuello (1815-1893).
65, 75 c. Portret voorvecht-
ster vrouwenemancipatie 
en onafhankelijk slavenvrij 
Cuba met vlag, standbeeld.
28-6-’15. National Be-
lasting Agentschap ONAT 
20 jaar.
65 c. Hand met munt, 
opgestoken duim. 

20-7-’15. Stad San Juan de 
los Remedios 500 jaar. 
65, 75 c. Resp. kerken 
koetsen met paarden, 
componist Alejandro García 
Caturia (1906-1940).

CURAÇAO
14-8-’15. Wereldpostzegel-
tentoonstelling Singapore 
2015.
Velletje met 325, 400, 425, 
500 c. Resp. leeuwenkop 
beeldmerk Singapore, 
orchidee, staatswapen 
Curaçao met leeuwen, vlag 
van Singapore. 

FILIPPIJNEN
25-9-’15. Sterrenwacht 
van Manilla 150 jaar.
15.- P. Gebouw, portret 
oprichter pater Federico 
Faura (1840-1897).
27-9-’15. 150e geboortedag 
Miguel Malvar (1865-1911).
10.- P. Portret generaal en 
revolutionair.
29-9-’15. Brouwerij San 
Miguel 125 jaar.
15.-, 15.- P. (samen-
hangend); blok 40.- P. 
(flesvorm). Resp. brouwerij, 
jubileumbeeldmerk; 
jubileumbeeldmerk.
30-9-’15. Western Union 
25 jaar in Filippijnen.
25.-, 25.- P. (samenhan-
gend). Mensen bij loket en 
beeldmerk, beeldmerk.
2-10-’15. Groente en 
fruitfestival Hahaguyog
10.- P. Verschillende 
groente- en fruit soorten. 

15-10-’15. 100e geboor-
tedag Manuel Conde 
(1915-1985).
10.- P. Portret acteur en 
regisseur.

GUATEMALA
25-9-’15. Mesoamericano-
rif.
Velletje met 0.50, 5.-, 
6.50, 10.- Q. Resp. kreeft 
(Panilurus argus), maanvis 
(Pterophyllum scalare), 
papegaaivis (Scaridae 
sp.), groene zeeschildpad 
(Chelonia mydas). 

HONGKONG
9-10-’15. Wereld Post Dag.
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.-. 
Vliegende duiven gevormd 
door handen. Ook velletje 
met de zegels. 

INDIA
30-9-’15. Dr. B.R. Ambed-
kar (1891-1956).
5.- R. Portret politicus en 
sociaal hervormer.
1-10-’15. Mahant Avaidya-
nath (1921-2014).
5.- R. Portret hindoeleider 
en politicus.
15-10-’15. Spinnewielen.
5.-, 5.- R. Bardoli Charka, 
Peti Charka. Ook velletje 
met de zegels met op rand 
Mahatma Gandhi (1869-
1948) met spinnewiel.
15-10-’15. Dr. A.P.J. Abdul 
Kalam (1931).
5.- R. Portret oud-presi-
dent, raket.
21-10-’15. Grensbewa-
kingsdienst.
5.- R. Patrouille op kame-
len, grenshek. 

IRAN
10-5-’15. Universiteit van 
Teheran 90 jaar.
Velletje met viermaal 
6.000 Rls. Charbagh-school 
(Isfahan), beeldmerk Uni-
versiteit van Jondishapour 
(Ahvaz), beeldmerk Univer-
siteit van Teheran, Dar al 
fonun-school (Teheran). 
10-5-’15. Wereld Telecom-
municatie Dag.
9.000 Rls. Wereldbol, satel-
liet, silhouet van gebouwen 
in wereldsteden. 

10-5-’15. Observatorium in 
Samarkand.
Velletje met tweemaal 
6.000 Rls. Observatorium, 
astronomisch boek van 
Jamshid Kashani (ca.1380-
1429).

10-5-’15. Wereldtentoon-
stelling Expo Milaan 2015.
Velletje met viermaal 
9.000 Rls. Iraans paviljoen, 
saffraanbloem, Perzisch 
tapijt, miniatuur.

JAPAN
4-9-’15. Groetzegels.
Tienmaal 52 yen; tienmaal 
82 yen, tienmaal 92 yen. 
Resp. vis, kraanvogel en 
schildpad, berg Fuji en zon, 
bal en origami, regenboog 
en muzieknoten, vogel, 
tekst ‘happy’, bloem, kussen 
voor jou, taart met kaars-
jes; vis, kalebas, envelop 
met lint, bomen, vuurwerk, 
vogel, tekst ‘happy’, bloe-
men, lint, cake; vis, waaier, 
berg Fuji, gelukshamer, 
hart, vogel, tekst ‘happy’, 
rozen, brief, kopje.
8-9-’15. Wet lokale autono-
mie Wakayama 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Tempelcomplex 
Koyasan Danjo Garan, 
kasteel Wakayama, strand 
bij Shirarahama, rotsfor-
maties bij Hashikuiiwa, 
Nachi-waterval.
11-9-’15. Herfst groeten.
Tienmaal 52 yen; tienmaal 
82 yen. Resp. beertje met 
brief, vogel met brief, 
bijen en hart, uil met brief, 
beertje met bloemen, 
beertje met pakje, beertje 
met bloemen, beertje met 
pakje, beertje met bloe-
men, beertje met envelop; 
beertje met vlaggenslinger, 
beertje met honing, beertje 
met pakje, taarten en pak-
jes, beertje met bloemen, 
beertje met bloemen, 
bloemen en pakjes, uil met 
brief, beertje met bloem, 
beertje met vuurwerk. 
16-9-’15. Zee van Okinawa, 
vissen.
Vijfmaal 82 yen (samen-
hangend, doorlopend 
beeld). Rhincodon typus, 
Heniochus acuminatus, 
Amphiprion ocellaris, 
Chrysiptera cyanea, Manta 
birostris. 
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18-9-’15. Kinder nostalgie, I.
Tienmaal 82 yen. Kind en 
moeder met ballon, jongen 
met ballon, kind in gras-
land, jongen met trommel, 
meisje met slak, meisje aan 
zee, kinderen met boek, 
jongen met blokken meisje 
als engeltje, slapend meisje 
met popje en cadeau. 
25-9-’15. Sterren beelden.
Driemaal 82 yen. Weeg-
schaal, Kreeft, Boogschut-
ter.
6-10-’15. Wet lokale auto-
nomie Osaka 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Osaka-kasteel en 
figuur uit Bunraku-poppen-
theater, prefectuurgebouw, 
Toren van de Zon, straat in 
Jinaimachi, aubergine.
9-10-’15. Internationale 
correspondentieweek.
70, 90, 110, 130 yen. Resp. 
bloemen, bomenrij, land-
schap met brug, landschap 
met meer en bomen.
9-10-’15. Japanse spoor-
wegen, III. 
Twee velletjes met elk 
tienmaal 82 yen. Tokaido 
Shinkansen, JNR system 
183, Keisei AE, Hankyu 
6300, Nagoya 6000, WJR 
500, WJP en CJR 700, 
Odakyu 60000, Kintetsu 
50000. Beide velletjes heb-
ben dezelfde treintypes, 
alleen ander zegelformaat 
en andere afbeeldingen. 

16-10-’15. Schatten van 
Shosoin, II. 
Vijfmaal 82 yen. Tang-
zwaard, vrouwenfiguur 
op kamerscherm, met 
parelmoer gedecoreerde 
spiegel met bloemen en 
vogelmotief, kamerscherm 
met olifant en schaap, 
schenkkan met vogelkop. 

23-10-’15. Huisdieren, I.
Tienmaal 52 yen; tienmaal 
82 yen. Resp. chihuahua, 
Shiba, Yorkshire terriër, 
Franse buldog, Cavalier 
King Charles spaniël, Jack 
Russel terriër, vlinder-
hondje, golden retriever; 
speelgoedhond, teckel, 
pomeriaan, Maltezer, 
schnauzer, shih tza, Welsh 
corgi Pembroke, mopshond, 
pincher, Bichon frisé.
29-10-’15. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
52, 82 yen. Aap. 

29-10-’15. Chinese 
dierenriem.
Tienmaal 82 yen. Verschil-
lende kalligrafieën van het 
woord aap.
29-10-’15. Groetzegels, 
gerechten.
Tweemaal 18 yen. Noedel-
soep ramen, rundvlees-
gerecht met groenten 
sukiyaki.

JORDANIË
Jan. 2015. Schilderijen.
Achtmaal 20 Pt. ‘Land-
schap met regenboog’ van 
Peter Paul Rubens (1577-
1640), ‘Het melkmeisje’ van 
Johannes Vermeer (1632-
1675), ‘Slavenschip’ van 
William Turner (1775-1881), 
‘Vrouwen in de tuin’ van 
Claude Monet (1840-1926), 
 ‘Impressie van zonsop-
komst’ van Claude Monet, 
‘De rode wijngaard’ van Vin-
cent van Gogh (1853-1890), 
‘Hooibergen in de herfst 
bij ondergaande zon’ van 
Claude Monet, ‘Strandwan-
deling’ van Joaquin Sorilla 
(1863-1923). 

KENIA
1-2-’15. 200e geboortedag 
Don Bosco (1815-1888).
35.- Sh.; blok 100.- Sh. 
Portret Italiaanse priester, 
Don Bosco met kind en 
herdersjongen. 

9-10-’15. Wereld Post Dag, 
ITU* 150 jaar.
35, 90, 105, 130 Sh. Resp. 
analoge- en digitale signa-
len, beeldmerk, antennes, 
satelliet. 

LIBIË
17-9-’15. Dag van de 
Martelaren.
500 Dh.; blok 500 Dh. 
Resp. Portret verzetsleider 
Omar Mukhtar en strijders 
op paarden; portret 
Mukhtar en vlag. 

MACAU
22-9-’15. Frankeerzegels, 
historische straatbeelden.
2.-, 2.50, 3.-, 3.50, 4.-, 4.50, 
5.-, 5.50 ptcs. Rua da 54, 
Rua dos Ervanárias, Rua da 
Felicidade, Rua da Figueira, 
Rua de Eduardo Marques, 
Calçada do Embaixador, 
Rua da Erva, Calçada das 
Verdades.
9-10-’14. Festiviteiten.
2.-, 4.50 ptcs. Resp. 
Leeuwenfiguur en vlieger, 
ballonnen en glazen. 

MADAGASCAR
2014. Heiligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005).
2.000 Ar. Portret. 

2014. Flora en fauna.
1.500, 1.600, 5.000 Ar. 
Resp. bloem (Hildegardia 
akarensis), bloem (Ouratea 
obtusifolia), zijdesifaka 
(Propithecus candidus).
22-5-’15. Toerisme.
100 Ar. Atol Nosy Antafana.

MALEISIË
9-10-’15. Wereld Post Dag.
60 sen. Gestileerde vogel. 

MAROKKO
28-4-’15. Zeedieren.
Tienmaal 9.- Dh. (in boek-
je). Sardina pilchardus, 
Thunnus thynnus, Sparus 
aurata, Sarda sarda, Oblada 
melanura, Sepia officinalis, 
Xiphias gladius, Sparisoma 
cretense, Octopus vulgaris, 
Haliotis tuberculata. 
17-9-’15. WTCF*-congres 
in Rabat en Fès.
9.- Dh. Kashba van Oudayas 
en moskee van Karaouyines. 

MAURETANIË
2015. Festival van Oude 
Steden. 
100 Um. Toren in Chin-
guetti, beeldmerk.
2015. 55e Dag van Natio-
nale Bevrijding.
370 Um. Handen met 
fakkel.

2015. Jaar van het 
Onderwijs.
370 Um. Onderwijzer, 
leerlingen, baret, wereldbol 
en computerscherm.

MAURITIUS
29-6-’15. Risicoverminde-
ring rampen.
17 Rs. Overstroming, 
bescherming door aanleg 
verstevigde wal. 

MEXICO
25-9-’15. Technologisch 
Instituut in La Laguna 50 
jaar.
$ 7.-. Glas-in-loodraam.
29-9-’15. Flora, cacteeën.
$ 7.-, 11.-. Resp. Mammil-
laria mystax, Lophophora 
williamsii. 

30-9-’15. 150e sterfdag 
José María Morelos (1765-
1815).
$ 7.-. Portret revolutionaire 
priester.
1-10-’15. Archeologie, 
Xochicalco.
$ 7.-, 7.-, 11.50, 13.50, 13.50. 
Resp. beeld van poema, 
plein met tempel, tempel, 
tweemaal archeologisch 
terrein (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Ook velletje met de zegels.
9-10-’15. Wereld Post Dag.
$ 7.-. Wereldbol, brieven, 
knop op toetsenbord van 
vogel met brief. 

17-10-’15. Honkbalclub 
Diablos Rojos 75 jaar.
$ 7.50. Spelers.

19-10-’15. Diplomatieke 
betrekkingen met Rusland 
125 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland.
$ 7.50, 13.50. Resp. Petrus- 
en Paulusvesting (Moskou), 
Chapultepec-kasteel 
(Mexico Stad).
22-10-’15. Fauna.
13.50. Cynomys mexicanus. 

 
MONGOLIË
16-9-’15. 800e 
geboortedag Kublai Khan 
(1215-1294).
300, 400, 500, 800 T.; blok 
2.000 T. Resp. handkanon, 
bankbiljet, tablet met 
inscripties, gouden beker; 
portret vijfde Grote Khan 
van Mongoolse Rijk. 

NEPAL
11-8-’15. Hanuman Dhoka-
paleis.
10.-, 10.-, 35 R.-. Resp. 
Narashima-beeld, Nautale-
tempel, interieur. 

11-8-’15. Rani Mahal.
25.- R. Paleis in Palpa.
16-8-’15. Ahimsa Yatra-
beweging tegen geweld.
25.- R. Beeldmerk met 
hand, vogel en landkaart.
2-10-’15. Nationale parken.
1.-, 2.-, 2.-, 5.-, 5.-. Resp. 
Koshi Tappu met wilde buf-
fels, Chitwan met olifanten, 
Sagarmantha met rivier en 
bergen, Shuklapanta met 
bossen, Lamtang met berg-
landschap en monument.
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2-10-’15. Flora van Nepal.
Zesmaal 10.- R. Abies 
spectabilis, Gentiana 
robusta, Saussurea gossi-
piphora, Maharanga emodi, 
Lilium nepalense, Paris 
polyphylla. 

NIEUW-ZEELAND
4-11-’15. Kerst, glas-in-
loodramen.
80 c., $ 1.40, 2.-, 2.50, 3.-. 
Resp. engel, duif, Maria en 
Jezus, Pohutukawa-bloem 
(Metrosideros excelsa), de 
Drie Koningen. Ook velletje 
met de zegels. 

NIGERIA
1-2-’11. Frankeerzegel. 
50 N. Monument met 
anker.
31-1-’12. Enugu Staatsuni-
versiteit 100 jaar.
50 N. Beeldmerk met man 
met moker. 
22-1-’13. Ahmadu Bello 
Universiteit in Zaria 50 jaar.
50, 50, 90, 120 N. Resp. se-
naatsgebouw, oud-premier 
noordelijke regio Sir 
Ahmadu Bello (1910-1966), 
monument, kippen.
20-12-’13. 50 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Filippijnen, bloemen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Filippijnen.
50, 120 N. Vlaggen en 
staatswapen met resp. 
Mesembryanthemum sp. , 
Jasminum sambac
2014. 50 jaar onafhanke-
lijkheid.
Zevenmaal 50 N. (rond 
te maken). Staatswapen 
en portret van Nnamdi 
Azikiwe, Tafawa Balewaa 
Shehu Shagari, Ebele Jo-
nathan, Earnest Shonekan, 
Olusegun Obasanjo, Umara 
Musa Yar’adua. 

OEZBEKISTAN
8-10-’15. Fruit.
1.500, 1.800 (S). Resp. 
kweepeer, granaat appel. 

PAKISTAN
7-9-’15. Overwinning 50 
jaar geleden.
Zesmaal 10.- R. (samen-
hangend). Verschillende af-
beeldingen met beeldmerk 
en vliegtuigen.
10-10-’15. Cadet College 
50 jaar.
10.- R. (rond zegel). 
Gebouw in Kohar. 

12-10-’15. Urdu-onderwijs 
100 jaar op Universiteit van 
Istanbul.
10.- R. Gebouw.

PITCAIRNEILAND
15-10-’15. Eerste 
postzegels Pitcairn 75 jaar 
geleden.
10, 40, 60, 80 c., $ 1.-, 
2.-, 4.-, 5.-, 6.-, 10.-. 
Resp. sinaasappelen, 
Christian Fletcher op 
zeilschip ‘Bounty’ en 
Pitcairneiland, John Adams 
en huis, luitenant Bligh 
en ‘Bounty’, landkaart, 
bijbel van Bounty, ‘Bounty’, 
school, Fletcher Christian 
en eiland, Christian op 
‘Bounty’ en eilandkust. Alle 
zegels met portret koning 
George VI. 

POLYNESIË
31-8-’15. Eerste vlucht 
naar Santiago (Chili) 50 
jaar geleden.
80 F. Vliegtuig Catalina 
PBY-GA, landkaart, lan-
dingsbaan. 

29-9-’15. Eerste postkaart 
Papeete 100 jaar geleden.
300 F. Schilderij van land-
schap met zeegezicht.

SINGAPORE
25-10-’15. Raadgevende 
burgercomités.
1st Local, $ 2.-. Mensen en 
vlag, beeldmerk. 

SRI LANKA
24-9-’15. Wereld Zeevaart 
Dag.
5.- R. Containerschip in 
haven van Colombo. 

30-9-’15. Departement 
van Verkiezingen 60 jaar.
10.-, 15.-, 25.-, 35.- R. Resp. 
handen, man en vrouw, 
omroeper, mensen in 
stemlokaal.
9-10-’15. Wereld Post Dag.
10.- R. Zegel-op-zegel 
Groot-Brittannië 1P. Yvert 
nr. 1 (1840), landkaart.

ST. MAARTEN
14-10-’15. Vissen.
25, 50, 75, 100, 150, 250, 
350, 400, 500, 600 c. Resp. 
Acanthodoras spinosis-
simus, Acaronia nassa, 
Acestrorhynchus falcatus, 
Amphilophus citrinellus, 
Brochis splendens, Ery-
thrinus erythrinus, Copeina 
arnoldi, Charax 
gibbosus, Symphysodon 
aequifasciatus, Phracto-
cephalus hemioliopterus. 

TADZJIKISTAN
20-8-’15. Zijderoute.
Velletje met 5.-, 5.- (S) (ook 
ongetand). Markt, kame-
lenkaravaan. Landkaart 
op rand.
20-8-’15. Klederdrachten.
Tweemaal 2.-, tweemaal 
3.- (S) (ook ongetand). Ver-
schillende klederdrachten 
en muziekinstrumenten. 

20-8-’15. Spoorwegen, 
station van Dushanbe.
Velletje met viermaal 
2.50 (S) (ook ongetand). 
Stationsgebouw met 
fontein, perron met diesel-
trein, perron met stoomlo-
comotief, locomotieven. 

TAIWAN
16-9-’15. Frankeerzegels, 
bloemen en bessen.
NT$ 0.50, 20.-, 25.-, 
34.-. Bauhinia variegata, 
Smilax ocreata, Solanum 
verbascifolium, Diplocyclos 
palmatus.

8-10-’15. Schilderijen 
van missionaris Giuseppe 
Castiglione (1688-1766).
NT$ 5.-, 5.-, 9.-, 9.-; velletje 
met NT$ 12.-, 70.-. Resp. 
vaas met bloemen, hond en 
boom met bloesems, ruiter 
met zwaard op paard, ring-
staartmaki, goudfazant, 
goudfazant.
13-10-’15. Portzegels.
NT$ 0.50, 2.-. Geometrisch 
figuur in verschillende 
kleuren.
12-11-’15. 150e geboor-
tedag revolutionair en 
‘Vader van de natie’ Dr. Sun 
Yat-sen (1866-1925).
NT$ 5.-, 12.-. Resp. portret 
uit 1922 en kalligrafie, 
portret uit 1924 en revolu-
tionairen.
25-11-’15. Toerisme, 
bijzondere treinen.
NT$ 5.-, 10.-, 15.-. Resp. 
stoomtrein van Summer 
Formosa Cruise Style op 
brug, stoomtrein op South 
Link Line, Evolution No. 
1001 op Jiji Line. 

1-12-’15. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
NT$ 3.50, 13.-; blok 
NT$ 13.50. Resp. aap 
met perzik, aap, aap met 
pioenbloemen.

THAILAND
9-10-’15. Wereld Post Dag.
3.- B. Wereldbol, bezorger 
met pakje, kinderen. 

10-10-’15. Gevangeniswe-
zen 100 jaar.
Viermaal 3.- B. Gebouw, 
gevangenis, controlekamer, 
gevangenen en bewakers.

TRINIDAD EN TOBAGO
Jul.’14. Frankeerzegel 
vogel, opdruk.
$ 1.- op $ 2.50. Tangara 
gyrola. 

TUNESIË
10-9-’15. Strijd tegen 
doping.
900 m. Atleet. 

16-10-’15. Jaar van de 
Aarde.
250 m. Aardlagen, hand 
met plantje.

URUGUAY
24-9-’15. Ziekenhuis Galán 
y Rocha. 
$ 15. Gebouw.
30-9-’15. Uilen.
Velletje met achtmaal $ 15. 
Aegolius harrisii, Buba 
virginianus, Athene cuni-
cularia, Megacops choliba, 
Tyto alba, Asio flammeus, 
Glaucidium brasilianum, 
Asio clamator.
2-10-’15. Dag van het 
Erfgoed.
$ 15. Luchthaven Carrasco.
9-10-’15. Reglement 
landeigenaren provincie 
Oriental 200 jaar.
$ 15. Huisje op platteland 
met gaucho, landkaart, 
silhouetportret van vrij-
heidsstrijder Encarnación 
Benítez. 

20-10-’15. VN* 70 jaar.
$ 15, 50 (samenhangend). 
Militairen op missie met 
Afrikaanse kinderen.
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21-10-’15. Bekende 
personen.
$ 15, 15. Antropoloog en 
schrijver Daniel Vidart 
(1920), ingenieur en 
informatiespecialiste Ida 
Holz (1935).

VENEZUELA
1-10-’15. Cacao.
Velletje met 2.-, 2.-, 8.-, 
28.-, 37.-, 40.-, 52.-, 
69.-, 140.-, 184.- Bs. 
Resp. cocola en bonbons, 
cacaovruchten, vruchtbe-
ginsel, cacaobonen, oogst, 
opengesneden vrucht met 
bonen, vruchten aan stam, 
chocola in verpakking, 
vruchtbeginsel aan stam, 
drogen van bonen. 

VERENIGDE NATIES
25-9-’15. Bezoek paus 
Franciscus I.
$ 1.20 (met aanhangsel). 
Beeldmerk 70 jaar VN*. 
Aanhangsel met portret 
paus kan ook voor per-
soonlijke invulling worden 
gebruikt.
27-9-’15. Gelijkwaardige 
behandeling gehandicap-
ten. In samenwerking met 
Chinese organisatie voor 
gehandicapten.
$ 1.20 (met aanhangsel). 
Beeldmerk 70 jaar VN*. 
Uitgegeven in vel met tien 
zegels en aanhangsels 
met verschillende Chinese 
karakters kunnen ook voor 
persoonlijke invulling 
worden gebruikt.
2-11-’15. VN*-conventie 
tegen corruptie tien jaar.
$ 0.80 (met aanhangsel). 
Beeldmerk 70 jaar VN*. 
Uitgegeven in vel met tien 
zegels en verschillende 
aanhangsels die ook voor 
persoonlijke invulling kun-
nen worden gebruikt.

5-11-’15. Unesco* 70 jaar. 
$ 1.20 (met aanhangsel). 
Beeldmerk 70 jaar VN*. 
Uitgegeven in vel met tien 
zegels en verschillende 
aanhangsels die ook voor 
persoonlijke invulling kun-
nen worden gebruikt.

WALLIS EN FUTUNA
31-8-’15. Historie.
330 F. Vrouwen in traditio-
nele klederdracht.
3-9-’15. Lano-college in 
Alofivai 40 jaar.
55, 90, 205 F. (samen-
hangend). Verschillende 
kindertekeningen. 

14-10-’15. Landschap.
700 F. Eilandjes Fugalei, 
kakviki en Luaniva.

ZUIDPOOLGEBIED
NIEUW-ZEELAND
ROSS DEPENDENCY
4-11-’15. Trans-Antarcti-
sche expeditie 100 jaar 
geleden.
80, 80 c., $ 1.40, 2.-, 2.50, 
3.-. Deel van landkaart met 
resp. schip ‘Endurance’, 
Ocean Camp met expedi-
tieleden, Elephant Island 
naar South Georgia met 
roeiboot, schip ‘Aurora’, 
inrichten kampement met 
tenten, geredde expeditie-
leden. Ook velletje met 80, 
80 c.,$ 1.40 en velletje met 
$ 2.-, 2.50, 3.-. 

Afkortingen:
Asean: Association of South-East Asian Nations
DOGC: Denominazione di Origine Controllata e Garantita
ITU: International Telecommunication Union
OSCE: Organization for Security and Cooperation in Europe
RCC: Regional Commonwealth in the field of Communica-
tions
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
Unesco: United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization
VN: Verenigde Naties
WTCF: World Tourism Cities Federation
WWF: World Wide Fund for Nature

**Chinees Nieuwjaar
Jaar van de Aap: 20-2-’16 t/m 27-1-’17.

Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, enz). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
langer maken; iedere extra regel kost 3,50 euro meer.
Om annonces op te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon 
(of een fotokopie daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar:  
Bureau de Troye, Prieelvogelweg 5, 1349 CG Almere-Hout.

Daarbij dient u duidelijk uw naam en adres dan wel telefoonnummer te 
vermelden.
Verder dient u vooraf het verschuldigde bedrag over te maken op  
bank rekening  NL05 RABO 0300 0336 72 tnv Bureau de Troye.  
info@bureaudetroye.nl
De annonce en de betaling dienen minimaal vijf weken voor de eerste dag 
van de maand, waarin u uw annonce in Filatelie geplaatst wilt hebben, te 
zijn ontvangen. Anders wordt de annonce niet geplaatst. 

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00

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

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

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

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

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

Telefoon:  ......................................................................................................................................................................................
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oen in 2007 Drewes Veenstra, de 
toenmalige rubrieksredacteur van The-
matisch Panorama, nog vrij plotseling 
overleed, heb ik na een korte interimpe-

riode, de rubriek voortgezet. Dat heb ik de afge-
lopen jaren met veel plezier gedaan, maar nu is 
het moment aangebroken om het stokje aan een 
opvolger door te geven. Ik ben blij dat Dio Glaude-
mans bereid is gevonden om deze taak op zich te 
nemen. Hij zal dat op een andere manier doen dan 
u van mij gewend bent, zoals ik het op een andere 
manier heb gedaan dan Drewes Veenstra. 

Overgang
Ik verzamel al meer dan veertig jaar postzegels 
en deed in 1975 voor het eerst mee aan een 
tentoonstelling. Dat was nog in een tijd dat er op 
verschillende plaatsen in het land druk bezochte 
Dagen van de Postzegel werden gevierd. Mijn 
verzameling ging over de vorstenhuizen van 
Europa. Het waren vier bladen met alleen maar 
postzegels, waarop de verschillende gekroonde 
hoofden te zien waren met daaronder een 
summiere biografie. Ik had geen idee dat juist in 
die tijd de overgang van beeldverzamelen, het 
bijeenbrengen van zegels met een bepaalde af-
beelding, naar thematisch, verzamelen met niet 
alleen maar postzegels maar meer filatelistische 
elementen, in gang was gezet. 

Ouder dan gedacht
Maar eerst nog even verder terug in de tijd. Het 
zal u verbazen dat het thematisch verzame-
len veel ouder is dan menigeen denkt. In zijn 
“Handboek voor de Thematische Filatelie” (1) 
geeft Pim van den Bold een historisch overzicht. 
Daaruit valt af te leiden dat al in 1892 op de 
internationale postzegeltentoonstelling in Parijs 
een inzending te zien was die de geschiedenis, de 
flora en de fauna van een aantal landen behandel-
de. En die inzending was geen uitzondering. Ook 
op andere tentoonstellingen konden dergelijke 
collecties bewonderd worden. In de Verenigde 
Staten verschenen al aan het begin van de 20e 
eeuw artikelen in filatelistische tijdschriften die 
aandacht besteedden aan de afbeeldingen op 
de zegels. In 1926 verscheen een Nederlandse 
vertaling van een aantal artikelen uit het Franse 
tijdschrift ‘L’Echo de la Timbrologie’. Ze waren 
gebundeld onder de titel ‘Christelijke inspiratie in 
de philatelie’. Het was geen handleiding voor het 
opzetten van een thematische verzameling, maar 
het liet wel zien welke christelijke motieven er op 
postzegels gevonden konden worden. Barones 
M.J. van Heerdt-Kolff was vanaf de jaren veertig 
een voorbeeld op het gebied van de thematische 
filatelie. Ze schreef een aantal boekjes over al-
lerlei onderwerpen aan de hand van postzegels 
en een enkel stempel. Ik heb zelf haar ‘Oranje en 
Nederland op postzegels’ uitgebreid bestudeerd 
en er informatie uitgehaald voor mijn toenmalige 
verzameling over het koninklijk huis (2). 

Nieuwe ontwikkeling
De titel van het boekje zegt al genoeg waar het 
indertijd voornamelijk om ging: postzegels. Er 
was toen nog geen sprake van thematisch verza-
melen in de huidige betekenis. Men verzamelde 
voornamelijk postzegels met een bepaalde af-
beelding, zoals dieren of planten. Het Maandblad 
Philatelie uit de jaren zestig en zeventig laat zien 
dat er tegen die tijd ook andere ontwikkelingen 
waren. Zo maken we in 1965 met mr. A. van der 
Flier een treinreis naar Wenen (3). Tussen de 
postzegels zijn ook stempels en een enkel post-
waardestuk opgenomen. Een andere auteur die 
laat zien hoe men thematisch kan verzamelen 
is de heer A. Smit, die bij de ondertekening van 
zijn artikelen laat opnemen dat hij lid is van de 
studiegroep Landbouw van de Beeldfilatelist.

Opleidingen
De vereniging de Beeldfilatelist werd in 1952 
opgericht en heet sinds 1988 de Nederlandse 
Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF). 
In de jaren tachtig bereikte de thematische 
filatelie haar volwassenheid. Lange tijd werd er 
door serieuze filatelisten neergekeken op de 
thematici, die in hun ogen alleen maar plaatjes 
verzamelden. Meer en meer werd duidelijk dat 
wie met een thematische inzending hoog wilde 
scoren op een tentoonstelling behoorlijk wat 
filatelistische kennis moest hebben. Degenen die 
in die tijd mede verantwoordelijk waren voor het 
op een hoger niveau tillen van de thematische 
filatelie waren de eerder genoemde Pim van den 
Bold en Han Siem. Ik mocht destijds deelnemen 
aan een bijeenkomst die zij organiseerden, een 
soort opleiding voor thematische verzamelaars. 
We werden uitgebreid geïnformeerd over de 
kunst van het tentoonstellen en hoe we onze ver-
zamelingen konden verbeteren. Het ging over het 
plan, de eerste keer dat daar uitgebreid aandacht 
aan werd besteed, de verschillende filatelistische 
elementen en begrippen als zeldzaamheid en 
originaliteit. Het was hard werken, maar ik heb er 
vreselijk veel geleerd. Beide heren publiceerden 
ook regelmatig (4), zodat niet alleen de happy 
few, maar ook een breder publiek kennis kon 
nemen van hun inzichten over de thematische 
filatelie. 

Tentoonstellingen
Tussen 1985 en 2005 vierde de thematische 
filatelie in Nederland haar hoogtijdagen. Er 
was duidelijk sprake van groot zelfvertrouwen 
bij de thematici. Er werden tentoonstellingen 
georganiseerd en het blad Thema van de NVTF 
werd gelanceerd. In 1987 werd in Amsterdam de 
tentoonstelling Themaphilex georganiseeerd (5), 
een landelijke postzegeltentoonstelling waarvoor 
allerlei gespecialiseerde (thematische) vereni-
gingen hun krachten bundelden. In 1995 organi-
seerde de NVTF de thematische tentoonstelling 
voor deelnemers uit de Benelux en Duitsland, de 

Debenelux, en het gouden jubileum van de NVTF 
werd in 2002 groots gevierd met tentoonstelling 
Themanifestatie in Dieren (6).

Hulp
Door de vergrijzing is het aantal activiteiten de 
laatste jaren afgenomen. Het is een fenomeen 
waar de hele filatelie mee te maken heeft. Lag 
de gemiddelde leeftijd in de jaren tachtig nog 
rond de vijftig, nu is die aanzienlijk hoger. Maar 
dat neemt niet weg dat er overal in het land door 
leden van de NVTF regiobijeenkomsten worden 
georganiseerd, waar verzamelaars elkaar helpen 
met hun verzamelingen. Zelf ben ik lid van de 
regio Noord-Holland Noord en de bijeenkomsten 
die vier keer per jaar plaatsvinden zijn altijd zeer 
geanimeerd en leerzaam. En het is zeker niet zo 
dat alleen vergevorderde verzamelaars elkaar 
daar ontmoeten. Het aardige is juist dat de aan-
wezigen een mix vormen van ‘rijp en groen’. 

Kampioenschap
Hoewel er nog steeds filatelisten zijn die de the-
matische filatelie niet serieus nemen, doet deze 
‘tak van sport’ inmiddels volledig mee. Een van 
de hoogtepunten zijn de tweejaarlijkse Europese 
Kampioenschappen voor Thematische Filatelie in 
Essen (7). De Nederlandse deelnemers kwamen 
dit jaar met zeer respectabele resultaten terug. 
De inzendingen waren dan ook van een hoog 
(filatelistisch) niveau. Het is duidelijk dat de ge-
middelde thematisch verzamelaar daar niet aan 
toekomt, maar het is net als bij voetbal: er zijn 
professionals, amateurs en degenen die af en toe 
op straat een balletje trappen. Daar is helemaal 
niets mis mee, maar ik denk wel dat het zien 
van mooie inzendingen inspirerend kan werken. 
Daarom hoop ik dat het ook in Nederland zal 
lukken om bijvoorbeeld een nationaal kampioen-
schap van de thematische filatelie van de grond 
te krijgen. 

Dank 
In deze rubriek heb ik de afgelopen jaren gepro-
beerd om aan de hand van allerlei onderwerpen 
en voorbeelden de thematische filatelie te be-
lichten. Mijn afscheid van Thematisch Panorama 
betekent geen afscheid van Filatelie. U kunt 
zeker nog artikelen van mij verwachten, maar de 
maandelijkse frequentie zal er niet meer zijn. Ik 
dank alle trouwe lezers, die mij er soms op wezen 
dat ik een fout gemaakt had. Op de valreep wil 
ik hier nog even een fout corrigeren die in het 
artikel over bruggen (mei 2015) is geslopen. De 
heer Vogel wees mij daarop. Illustratie 15 is niet 
de Rotterdamse Erasmusbrug, maar de Willems-
brug uit 1981. Tot slot wil ik mijn opvolger veel 
succes wensen. Ik kijk uit naar zijn invulling van 
hopelijk vele jaren Thematisch Panorama.

T

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

Thematische filatelie door de jaren heen
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Aangeboden

www.motiefonline.nl  Motiefpost-
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Tel. 0493-320949.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mist u nog iets in uw 
 verzameling? Kijk dan eens op  
www.wereldzegels.eu . 
Ook benodigdheden. M. van Dal.  
Tel. 06-37447395.

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 Duitsland 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.

Voor stockboeken land of motief: 
www.postzegelssparen.nl   
J. Roelofsen. Tel. 0316-527954.

Gevraagd

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

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

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

Diversen

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

De Filatelistenvereniging Zuide-
lijk 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 

Noteer nu alvast in uw agenda: 
dinsdag 9 februari 2016 is er 
weer een grote Postzegelveiling 
in Katwijk, zie www.postzegelver-
enigingkatwijkrijnsburg.nl .
M. te Nijenhuis. Tel. 071-4027446.

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

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

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

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

Dinsdag 29 december tijdens 
Eindejaarsbeurs in de Veluwehal 
bijeenkomst van Elasca (Euro-
pese Fil. Ver. Latijns-Amerika) in 
sportbar (boven) open 12.30 uur, 
preseentatie 14.00 uur en veiling 
15.00 uur. J. de Ruiter, Tel. 076-
5021061. E-mail: jan@elasca.eu 
website: www.elasca.eu 

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.

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

A N N O N
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LEIN E

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

Zadelstraat 43, 
3511 LS  Utrecht
Tel. 030-2342040  
Fax 030-2317077

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE?

Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende  
aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel  

de beginnende als de gevorderde verzamelaar 
(en ook voor de wederverkoper).

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden.

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds.

Mag ik u eens mijn lijst zenden?
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten.

tel. 0597-430755 - e-mail: wmhoekstra@home.nl
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mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
mailto:rick3dorman@gmail.com
http://www.tenkatephilatelie.nl
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http://www.filateliehpz.nl
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http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:info@voorsterphilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.jorhanstamps.nl
http://www.postzegelssparen.nl
mailto:muld1234@kpnmail.nl
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:mappa@live.nl
mailto:jan@elasca.eu
http://www.elasca.eu
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.ksp-iberia.nl
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De Nederlandsche Postzegelveiling Weesp
Wilt u ook pro�teren van onze uitgebreide klantenkring en hoge opbrengsten? 

Voor onze voorjaarsveiling van 31 maart t/m 2 april kunt u nog inleveren t/m 30 januari 2016 

Voor meer informatie:  WWW.NPV.NL
CORINPHILA VEILINGEN BV

HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

CORINPHILA

ONZE VOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN 
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 MOOIE POSTSTUKKEN

€ 1150 € 760 € 1100

€ 1900€ 1200€ 1250

€ 1100 € 700€ 620

FI1512 omslag.indd   3 03-11-15   20:21
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Meer dan 96 jaar 
in dienst van de 

Filatelie 
1919-2016 

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 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Een speciale catalogus voor 
bijzondere collecties  behoort  tot      

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

 

 

Team van Rietdijk veilingen B.V. 

Arie Benschop, John Kuin, René Roelandse en Sven Rombouts.  

                            

                                                         
  

Het laatste  nieuws: 
volg Rietdijk veilingen 

       

2015 
Waarin wij onze 404e en 405e postzegelveiling              
en 398e en 399e muntenveiling hielden was een              

zeer succesvol jaar voor ons bedrijf.  
 

Wij bedanken de honderden inzenders, bieders/kopers en andere 
belangstellenden voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u               

een gezond en voorspoedig 2016 toe! 
 

406Met veel enthousiasme wordt alweer aan de komende e veiling van april 2016 
maart 2016 gewerkt. U kunt voor deze veiling tot circa begin materiaal aanleveren. 

 

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie 
070-3647957 of info@rietdijkveilingen.nl  

Meer dan 96 jaar 
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