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Zoals bekend, is Importa inmiddels gestopt als be-
drijf. Even was er onzekerheid of er voor de voor-
drukalbums nieuwe supplementen beschikbaar 
zouden komen. KLOMP G.T.P. uit Pijnacker heeft 

inmiddels het voordrukalbum-deel van Importa 
overgenomen. De bekende Importa albums zullen 
dan ook gewoon verkrijgbaar blijven, alsmede de 
bijbehorende supplementen. De blanco albums 

en de bijbehorende bladen zullen ook verkrijgbaar 
blijven. Het eerste product van de nieuwe eige-
naar zullen dus de supplementen 2015 zijn. 
www.importa-supplementen.nl

Importa albums en supplementen

Mede namens mijn medebestuursleden wens ik 
u een goed, gezond, gelukkig en zegelrijk 2016.
Ook in het nieuwe jaar zal het maandblad weer 
vol nieuwe artikelen, bijzondere verhalen en an-
dere filatelistische wetenswaardigheden staan.
Met het verschijnen van dit januarinummer 
ronden wij een lange periode van aanpassingen 
af, waarover reeds vaker is geschreven.
De nieuwe opmaak kende u al langer, met de 
nieuwe scherpere druk en het nieuwe papier 

kunt u nu in het echt kennismaken. De laatste 
aanpassing is de gewijzigde inhouds opgave, die u 
nu helemaal voorin in ons blad vindt, zodat u snel 
een overzicht krijgt van de artikelen.

Per 1 december jl. is het contract met ons 
advertentiebureau geëindigd. Wij danken 
mevrouw de Troije voor de samenwerking in de 
afgelopen jaren. De advertentieverkoop wordt 
voortaan door het bestuur geregeld.

Ik vertrouw dat u ook in het nieuwe jaar weer 
volop zult genieten van uw hobby, de filatelie en 
dat ons maandblad daarbij voor u weer een bron 
van inspiratie mag zijn bij uw bestaande, maar 
wellicht ook nieuwe verzamelgebieden.

Met vriendelijke groet,
Hans Kraaibeek
voorzitter, Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie

Met ingang van 1 januari heeft de 
Stichting Nederlandsch Maand-
blad voor Philatelie, uitgever van 
Filatelie, een nieuwe penning-
meester als opvolger van Jan 
van de Kasteele, die aftreedt als 
bestuurslid.
De nieuwe penningmeester stelt 
zich aan u voor: 

Marion van der Weijden, sinds 
1977  (Amphilex) besmet met het 
postzegelvirus. Na verhuizing 
naar Leusden lid geworden van 

de Amersfoortse Filatelisten 
Vereniging. Daar in het bestuur 
terecht gekomen in de functie van 
penningmeester. Toen vanuit de 
bond de eerste BBF-cursus werd 
aangeboden, heb ik hier met veel 
plezier aan deelgenomen. Met mijn 
eindwerkstuk heb ik daarna mee-
gedaan aan de eerste ‘eenkader-
tentoonstelling’ in Aalsmeer.
In KNBF-regio 11 ben ik secretaris. 
Uit dien hoofde vertegenwoordig 
ik (samen met de regiovoorzitter) 
de regio in de Regioraad.
De vacature bij het Maandblad 
en mijn passie voor cijfers (ook 
beroepsmatig) lijkt een perfecte 
match. Als geboren en getogen 
Rotterdamse vind ik het leuk om 
als R.Ph.V. afgevaardigde het 
penningmeesterschap op mij te 
nemen.

Een goed en gelukkig 2016

Nieuwe penningmeester

Nieuw bij PostNL
1 februari: Mooi Nederland: 
Urk, Volendam, Zoutkamp

FILATELIE
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De jury van de L.H. Tholentrofee 
roept kandidaten op mee te dingen naar de

L.H. Tholentrofee 2015
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de nietfilatelistische pers komen uitsluitend bijdragen in 

de Nederlandse taal in aanmerking. 

Lezers van ‘Filatelie’ kunnen de jury opmerkzaam maken 
op filatelistische artikelen die in het jaar 2015 in de niet

filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen voor 
bekroning in aanmerking komen.

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van 
de jury van de L.H. Tholentrofee:  

L.F.C. Elzinga Schalmei 5, 4876 VC Etten-Leur

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie van) de 
bijdrage die voor bekroning wordt voordragen.  

De voordracht moet uiterlijk 4 maart 2016 door de secretaris 
van de jury zijn ontvangen. 

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’, de jaargangen 2004 tot en met 2014. 
Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. Als u oudere CD-
rom’s wilt bestellen, kunt u € 10 (per jaar) overmaken op NL11 INGB 0008 5914 03 
ten name van de penningmeester van de Stichting Neder landsch Maandblad voor 

Philatelie in Leiden, onder vermelding van de gewenste jaargang(en).  
Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de CD-rom (’s) moet  
worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.

http://Www.importa-supplementen.nl/


JANUARI 2016 FILATELIE 5

 

Een heel mooi filatelistisch jaar gewenst!
Uiteraard met veel postzegels en nieuwe vondsten. 
Vele vaste redacteuren en verzamelaars die iets 

over hun hobby geschreven hebben het afgelopen jaar 
hebben u weer vele uren leesplezier gegeven. Dit gaan 
we dit jaar natuurlijk met ons allen weer waar maken. 
En, wilt u een steentje bijdragen door een bijdrage voor 
het blad aan te leveren? Doen! Let wel op, dat met ingang 
van dit jaar de resolutie van de afbeeldingen minimaal 
350dpi moet zijn.

Puf… Nee, niet dat het blad eindelijk af is, maar dat de 
temperaturen buiten op dit moment niet echt aan winter 
doen denken. Dat is jammer natuurlijk. Niet alleen dat 
het voor de natuur beter is, ook wij verzamelaars hun
keren naar de winter. 
De lange winteravond is immers bij uitstek geschikt 
om heerlijk te postzegelen. Toegegeven, zelf behoor ik 
ook tot het legertje verzamelaars dat nog postzegelt als 
de mussen van het dak vallen, maar velen hebben in de 
zomer toch een lager postzegelritme.

De lange winteravonden zijn natuurlijk uitermate 
geschikt om een heerlijke doos kilowaar eens binnen
stebuiten te keren. Op zoek naar vondsten, of het begin 
van een nieuw verzamelgebied.
In de tweede aflevering van de FilatelieSchool, geplaatst 
in dit nummer, wordt u op weg geholpen met wat u zoal 
kunt doen met een groot aantal ’saaie’ frankeerzegels.

We zijn nu, ingaande dit nummer, helemaal in het nieuw 
gestoken. De laatste aanpassingen aan de layout zijn 
gedaan. Hiermee is de ombouwoperatie naar een nieuwe 
look voltooid. De belangrijkste aanpassing nu is dat de 
inhoudspagina opnieuw werd vormgegeven en direct na 
het omslag is geplaatst.

De belangrijkste verandering ingaande dit nummer is de 
overgang naar de nieuwe drukker. U heeft dat natuur
lijk direct al gemerkt toen u het blad uit de folie haalde. 
Gedrukt op dikker, witter papier en het binnenwerk 
komt niet meer onder het omslag uit. Ook de afbeel
dingen zijn, mits in voldoende resolutie aangeleverd, 
sterk verbeterd. U kunt rustig de loep er op zetten. Wat 
ook veranderd is, is dat u het blad in het vervolg op de 
eerste vrijdag van de maand ontvangt in plaats van de 
donderdag.

In de colofon ziet u ook een aantal veranderingen. Zo 
heeft de stichting sedert 1 januari een nieuwe penning
meester en hebben wij op 1 december afscheid genomen 
van ons advertentiebureau, Bureau de Troye.

‘Nederland’ gaat de boer op in het buitenland. Niet  alleen 
steken we de oceaan over naar New York om daar met 
twaalf collecties en een literatuurinzending mee te 
doen,  we zijn ook door onze zuiderburen uitgenodigd.  
Van 1012 juni doen er op de nationale tentoonstelling 
Westfila in Roeselare een groot aantal Nederlanders 
mee. De Nederlandse belangstelling voor deze tentoon
stelling is zelfs groter dan het aantal toegewezen kaders.

U heeft het in het decembernummer al kunnen lezen. 
Volgende maand zit er bij uw blad een bijzonder 
 geschenk: uitsluitend voor abonnees.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Kurkstempel Sint Willebrord
Een van de ‘magische’ 
stempels die Nederland 
rijk is, is ongetwijfeld 
het kurkstempel van het 
Brabantse dorp Sint Wil-
lebrord.
Niet alleen dat het 
stempel curieus is voor 
wat betreft de vorm en 
het materiaal waaruit 
het vervaardigd is, ook 
de achtergrond van het 
ontstaan is boeiend.
In 2005 werd hier een 
groot artikel over geschre-

ven door Henk Hospers 
in het jubileumboek van 
de Philatelistenclub ‘Rot-
terdam’. 
Hierin werden alle op dat 
moment bekende stem-
pelafdrukken beschreven 
en afgebeeld. We zijn 
inmiddels goed tien jaar 
verder. Er kan nog een 
briefstukje en een stem-
pel op een prentbriefkaart 
worden toegevoegd. 
Beide zijn in particuliere 
handen.

Het betreft een brief-
stukje met een afdruk van 
16 juli (1) en een prent-
briefkaart met de R.K. 
Kerk (2) met een stempel 
van 19 juli (3).

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:
Voorschoten
NVPV: Han van der Peet, Vlietzicht 12, 
2251 VW Voorschoten, telefoon 071-
5619853,  hanvanderpeet@hotmail.com

Zoetermeer
PV Zoetermeer e.o.
Wnd. E.F.M van der Geld,  Jacobus 
Bella myhove 34 Z, 2717 WR  Zoetermeer, 
telefoon 079-3612130 en 0651788574.

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

M U T A T I E S

1

2

3

mailto:#####e.braakensiek@tele2.nl
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PRIJZEN PER STUK NORMAAL 1x 3x 5x 10x

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 –––- –––-
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 -------
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 ------- -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 -------
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -------
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 -------
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 ------- -------
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -------
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 -------
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De winkel is geopend van woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Bestelling graag per telefoon. Bankrek. NL10ABNA0401819582 of NL54INGB0007231950. 
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250 gram

GROOT 
FRANKRIJK
IETS OUDER

NU 25,00

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

ZWEDEN GROOT, DUITSLAND GROOT, MISSIE USA, 
OOSTENRIJK GROOT

ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN,  
KOM LANGS

 

1 kg. 
Wereld missie 

AFGEWEEKT
NU 37,50

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS

FI1601 bw.indd   4 02-12-15   17:37



JANUARI 2016 FILATELIE 7

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

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

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00

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

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

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

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

GROOT 
FRANKRIJK
IETS OUDER

NU 25,00

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

ZWEDEN GROOT, DUITSLAND GROOT, MISSIE USA, 
OOSTENRIJK GROOT

ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN,  
KOM LANGS

 

1 kg. 
Wereld missie 

AFGEWEEKT
NU 37,50

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

België   € 0,80 per  100  BFR.
Denemarken   € 0,60 per  10  DKK.
Frankrijk   € 0,60 per  10 FF.
Nederland   € 0,75 per  1  EURO.
Kanaaleilanden   € 0,30 per  1  GBP.
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

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden tijdens  
de Filateliebeurs in Hilversum op 30 en 31 januari 2016

“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 fotocertificaat van echtheid geleverd.

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

Tel: 078 6153386 – Fax 078 6428899
KvK nr: 23083937 – e-mail: sundquest@upcmail.nl

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:
	 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst(en) aan.

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

Telefoon: 06 - 53 85 41 00 (beperkt bereikbaar)
E-mail: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
Website: www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

POSTZEGELS - MUNTEN -
BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

FI1601 bw.indd   6 02-12-15   17:37
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Rauhut und Kruschel Briefmarken-Auktionshaus GmbH
Werdener Weg 44 · D-45470 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 208 39 07 25 · Telefax: +49 (0) 208 38 35 52 · Mail: harald.rauhut@rauhut-auktion.de

&&RAUHUT KRUSCHEL
B R I E F M A R K E N  -  A U K T I O N S H A U S

168. Rauhut & Kruschel – Veiling
op 12. en 13. februari 2016

Vele duizenden interessante particuliere 
kavels van Europa en overzee met een 
groot gedeelte posthistorie.

Bovendien meer dan 4.000 collecties, 
brieven, ongesorteerde partijen en meer 
dan 300 intact gelaten nalatenschappen.

Catalogus tegen 10,- euro kosten of door middel van goede referenties.

FI1601 bw.indd   7 02-12-15   17:37

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: Stg. 
Nederlandsch Maandblad voor Filatelie, Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht

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  NL11INGB 0008 5914 03 tnv Stg. Ned. Maandblad voor Philatelie. 
ads.filatelie@gmail.com
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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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

24654 Australië 1913-2009. Prijs: € 225
Postfrisse, ongebruikte maar voornamelijk gebruikte collectie Australië 1913-2009 in 2 
insteekboeken. Aardig gevulde collectie, inclusief veel doubletten en ook wat nominaal 
materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24561 Australische Staten gebruikt. Prijs: € 400
Bijna 2000 zegels uit originele bundeltjes, intact aangeboden incl. betere stempels, ook 
interessant voor plaatfouten en variëteiten, van Tasmanië en Victoria, deels wat gemeng-
de kwaliteit, in 3 insteekboeken. Vondsten mogelijk!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24724 Azoren 1980-2005. Prijs: € 200
Vrijwel complete, postfrisse collectie Azoren 1980-2005 in luxe Leuchtturm album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24577 België 1849-1927. Prijs: € 350
Voornamelijk gebruikte collectie België 1849-1927 op oude albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24656 Brieven en kaarten. Prijs: € 125
Album met ruim 130 oude brieven en kaarten van diverse landen, voornamelijk echter van 
Nederland en Duitsland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24705 Christmas Islands 1958-1985. Prijs: € 175
Complete, postfrisse collectie Christmas Islands 1958-1985 in ringband. Tevens enkele 
postwaardestukken aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24598 Cuba 1855-2010. Prijs: € 300
Uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Cuba 1855-2010 met zeer veel 
doubletten in 5 insteekboeken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24849 Curaçao en Suriname 1873-1975. Prijs: € 175
Aardig gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Curaçao en Suriname 1873-1975 in 
Davo album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24626 Cyprus 1880-2000. Prijs: € 300
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Cyprus 1880-2000 in 
insteekboek, waarin ook veel doubletten. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 177 (2x), 
178,192, 193, 202-214**, 202-214, 215-217* (2x), 225-227**, 225-227*, 240-242** (2x), 
240-242*, 253-255** (2x), 253-255*, 258-260* (2x), 626-640** (2x), 835-848**, blok 1** 
(Scouting), 2** (2x), 2* (2x), 13** (2x), etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24834 Cyprus ca. 1924-1940 fi scaal gebruikt. Prijs: € 300
Insteekboek met ca. 125 briefstukjes met hoge waarden postzegels van Cyprus 1924-
1940 fi scaal gebruikt. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24698 Dominica 1874-2000. Prijs: € 125
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Dominica 1874-2000 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. (Stanley Gibbons no’s): 70*, 85*, 99-109*, 140-158*,178**, etc. Veel 
materiaal, waaronder veel blokken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24753 Duitse Rijk 1872-1940 gebruikt. Prijs: € 300
Klein insteekboek met divers gebruikt materiaal van het Duitse Rijk 1872-1940. Cat. 
waarde ca. 4000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24815 Duitsland 1941-1945 Franse legioen en St. Nazaire. Prijs: € 400
Stockblad met Frans Legioen (Michel no’s): blok I ** (ijsberenblok, cat. 800,00), II-III**, 
IV-V**, St. Nazaire 1-2 (Chambre de Commerce cat. 540,00), 3 (Ilot de St. Nazaire, cat. 
150,00). Totale cat. waarde 1615 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24692 Egypte 1866-2002. Prijs: € 300
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1866-2002 in 3 in-
steekboeken. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 13, 20, 93*, 93, 103*, 104, blok 27**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33072 Engeland cinderella’s tanks of the allies. Prijs: € 100
Stockblad met 2 complete vellen (1 rood en 1 blauw) van 48 cinderella’s met ‘tanks of the 
allies’. In totaal 16x blok van 8 verschillende zegels. (verticale tanding in het midden deels 
los). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24884 Engeland FDC’s 1981-1993. Prijs: € 250
Collectie fdc’s van 1982 t/m 1993, tevens collectie Benham fdc’s, circa 600 stuks periode 
1981-1993 (met embleem van zijde!) met iedere postzegel op 1 aparte fdc (schaars, zeer 
hoge aanschafwaarde) + wat extra’s w.o. Benham Military collection, in album en doos-
jes, in doos. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24832 Engeland FDC’s 2008-2014. Prijs: € 250
Ogenschijnlijk complete collectie FDC’s van Engeland 2008-2014 in doosje. In totaal 136 
FDC’s. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24615 Engelse gebieden in de Caraïben. Prijs: € 100
Insteekboek met postfrisse moderne series en blokken van diverse Engelse gebieden in 
de Caraïben. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24828 Engelse koloniën specimen. Prijs: € 225
Stockblad met 11 ongebruikte zegels van diverse Britse koloniën met SPECIMEN perfi ns.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24641 Faeröer 1975-2011. Prijs: € 125
Voornamelijk gestempelde (ook wat postfrisse doubletten aanwezig), aardig gevulde col-
lectie Faeröer 1975-2011 in insteekboek. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24638 Finland 1866-2010. Prijs: € 225
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-2010 in insteekboek. Aardig 
gevulde collectie, voornamelijk gebruikt, in het moderne deel ook wat postfris materiaal, 
waaronder blokken en postzegelboekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24805 Ghana 1957-1971.  Prijs: € 425
Ogenschijnlijk complete, postfrisse collectie Ghana 1957-1971 in album, waarin ook vel-
letjes, ongetande zegels, kleinbogen etc. Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel 
no’s): 185-187A** in kleinbogen, 185-187B** in kleinbogen (cat. 360,00), 287-296**, 319-
321A** in kleinbogen, 405-408A**, blok 40**, port compleet 1-23** (inclusief 13b) etc. Zeer 
mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24640 Groenland 1938-2010. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Groenland 1938-2010 in insteekboek. 
Vooral het moderne deel (1999-2010) is zeer goed gevuld. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

24645 Hongkong 1862-2003. Prijs: € 275
Postfrisse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie Hongkong 1862-2003 in 
insteekboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 18 (2x), 29, 30, 211**, 211, 218-221, 228, 
231, 243 (2x), 247, 254 (2x), 257 (2x), 262, 267*, 288*, 306-307* (2x), 310-312, 313-315, 
316-317**, 326-328, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24634 IJsland 1873-2001. Prijs: € 300
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-2001 in Davo 
album (album loopt tot 1995). Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 63-68, 71*, 119 (tollur 
stempel), 122-123*, 140*, 147-149* (Zeppelin opdrukken), 200-202*, 277, 281-284*, 294, 
303-310*, 319**, 339**, dienst 17-23, 24-31, 44-53*, 59*, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24651 India 1856-2003. Prijs: € 250
Postfrisse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie India 1856-2003 in in-
steekboek. Partij bevat veel zegels, waaronder veel doubletten. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24618 Indonesië 1949-2010. Prijs: € 175
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1949-2010 in 3 
insteekboeken. Collectie bevat veel materiaal, waaronder veel moderne velletjes en blok-
ken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24567 Italiaanse koloniën. Prijs: € 450
Insteekboek met diverse postfrisse, ongebruikte en gebruikte zegels van Italiaanse ko-
loniën, zoals (Michel no’s): Cyrenaica 109-110*, algemene uitgaven 48-52**, Libië 57C, 
Somalië 61*, 104, 105, 240*, 241**, 242*, port 1-7*, 12-19 I*, etc. Leuke collectie, hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24686 Italië 1934-1941. Prijs: € 300
Kleine postfrisse en ongebruikte partij Italië 1934-1941 in insteekboek. Partij bevat o.a. 
(Michel no’s): 505-513*, 547-559*, 560-575**, 576-590**, 604-619**, etc. Cat. waarde 
ruim 1400 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24819 Italië 1945-1977. Prijs: € 275
In de hoofdnummers compleet gebruikte collectie in mooie kwaliteit, inclusief de dure uit-
gaven uit de jaren ‘40 en ‘ 50, in album. Michel cataloguswaarde circa 2200 euro, koopje! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24680 Joegoslavië tot ca. 1940. Prijs: € 425
Ongebruikte en gebruikte collectie Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië en Joegoslavië 
tot ca. 1940 op albumbladen in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33069 Karpaten Ukraïne 1945. Prijs: € 300
Postfrisse en ongebruikte partij Karpaten Ukraïne 1945, waaronder veldeeltjes in insteek-
boek, leuk voor kleurnuances, typen, plaatfouten etc. Cat. waarde Michel 4500 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24628 Liechtenstein 1912-2009. Prijs: € 250
In het begin spaarzaam, vanaf ca. 1960 goed gevulde, deels dubbel verzamelde, postfris-
se, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-12008 in stockboek. Bevat o.a. 
jaargangen 2005, 2008, 2009 postfris compleet. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33058 Luxemburg 1956. Prijs: € 125
Stockblad met 10 x Luxemburg 1956 Michel 552-554 Kolen en Staal serie postfris in luxe 
kwaliteit. Cat. waarde 700 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24675 Midden Oosten. Prijs: € 250
Map met albumbladen met klassiek materiaal van Egypte, Syrië, Perzië etc. Tevens een 
serie van Aden (Michel 116-121** met zwarte opdruk) en een zegel van Lybië met certifi -
caat. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24847 Nederland 1852-1944. Prijs: € 250
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1944 in Davo luxe 
album, waarin o.a. (NVPH no’s): 3, 29, 134-135*, 199-202a* (verticaal watermerk), 212-
219*224*, 232-235*, 240-243, 244-247, 248-251, 261-264, 274-277*, 283-286*, 346-349, 
369-373* etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24804 Nederland 1852-1972. Prijs: € 175
Redelijk gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1972 in 
Davo luxe album. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 3, 29, 44, 100, 212-219, 238-239, 
240-243, 244-247, 257-260, 261-264, 487-489*, 573-577*, 578-581*, 602-606*, 612-
616*, 641-645*, etc. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24842 Nederland 1852-1995. Prijs: € 375
Aardig gevulde, gebruikte collectie Nederland 1852-1995 in insteekboek. Collectie bevat 
o.a. (NVPH no’s): 4-6, 13-18, 19-28, 212-219, 244-247, 257-260, 346-349, 356-3373, 
356a-d, 592-595 (ITEP), dienst 9-15, etc. Tevens aardig Nederlandse gebieden aanwezig. 
Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24843 Nederland 1867-1966. Prijs: € 160
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1966 in Lindner al-
bum, waarin o.a. (NVPH no’s):  402-403B* (legioenblokken), 212-219*, 244-247*, 550-
555, 556-560*, 563-567, 578-581*, 592-595* (ITEP), etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24845 Nederland 1945-2001. Prijs: € 160
Goed gevulde, ogenschijnlijk geheel postfrisse collectie Nederland 1945-2001 in in-
steekboek. Collectie bevat veel betere series zoals (NVPH no’s): 513-517**, 538-541**, 
544-548**, 550-555**, 556-560**, 563-567**, 568-572**, 573-577**, 578-581**, 592-595** 
(ITEP), 602-606**, 641-645**, 671-675**, 681-682**, etc. Koopje! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24853 Nederland 1948-1963. Prijs: € 275
Vrijwel geheel postfrisse collectie Nederland 1948-1963 in oud album. De zegels zijn vrij-
wel allemaal ingeplakt met het velrandje en dus allemaal postfris. Collectie bevat o.a. 
(NVPH no’s): 513-517**, 538-541**, 550-555**, 556-560**,563-567**, 568-572**, 573-
577**, 578-581**, 583-588**, 592-595**, 602-606**, 641-645**, 671-675**, 681-682**, etc. 
Tevens wat materiaal van Nederlands Indië, Curaçao (o.a. 200-205**) en Suriname (o.a. 
220-243*, 257-273**, 280-283**, 285-294**, 309-311**, blok 1**). Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33015 Nederland 1974 dubbele koe op fdc! Prijs: € 75
Blanco 1e dagenvelop met dubbele koe geplakt in plaats van los zegel(10x), schaarse 
cover! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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24654 Australië 1913-2009. Prijs: € 225
Postfrisse, ongebruikte maar voornamelijk gebruikte collectie Australië 1913-2009 in 2 
insteekboeken. Aardig gevulde collectie, inclusief veel doubletten en ook wat nominaal 
materiaal. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24561 Australische Staten gebruikt. Prijs: € 400
Bijna 2000 zegels uit originele bundeltjes, intact aangeboden incl. betere stempels, ook 
interessant voor plaatfouten en variëteiten, van Tasmanië en Victoria, deels wat gemeng-
de kwaliteit, in 3 insteekboeken. Vondsten mogelijk!! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24724 Azoren 1980-2005. Prijs: € 200
Vrijwel complete, postfrisse collectie Azoren 1980-2005 in luxe Leuchtturm album.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24577 België 1849-1927. Prijs: € 350
Voornamelijk gebruikte collectie België 1849-1927 op oude albumbladen in map.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24656 Brieven en kaarten. Prijs: € 125
Album met ruim 130 oude brieven en kaarten van diverse landen, voornamelijk echter van 
Nederland en Duitsland. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24705 Christmas Islands 1958-1985. Prijs: € 175
Complete, postfrisse collectie Christmas Islands 1958-1985 in ringband. Tevens enkele 
postwaardestukken aanwezig. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24598 Cuba 1855-2010. Prijs: € 300
Uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Cuba 1855-2010 met zeer veel 
doubletten in 5 insteekboeken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24849 Curaçao en Suriname 1873-1975. Prijs: € 175
Aardig gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Curaçao en Suriname 1873-1975 in 
Davo album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24626 Cyprus 1880-2000. Prijs: € 300
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Cyprus 1880-2000 in 
insteekboek, waarin ook veel doubletten. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 177 (2x), 
178,192, 193, 202-214**, 202-214, 215-217* (2x), 225-227**, 225-227*, 240-242** (2x), 
240-242*, 253-255** (2x), 253-255*, 258-260* (2x), 626-640** (2x), 835-848**, blok 1** 
(Scouting), 2** (2x), 2* (2x), 13** (2x), etc. Hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24834 Cyprus ca. 1924-1940 fi scaal gebruikt. Prijs: € 300
Insteekboek met ca. 125 briefstukjes met hoge waarden postzegels van Cyprus 1924-
1940 fi scaal gebruikt. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24698 Dominica 1874-2000. Prijs: € 125
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Dominica 1874-2000 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. (Stanley Gibbons no’s): 70*, 85*, 99-109*, 140-158*,178**, etc. Veel 
materiaal, waaronder veel blokken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24753 Duitse Rijk 1872-1940 gebruikt. Prijs: € 300
Klein insteekboek met divers gebruikt materiaal van het Duitse Rijk 1872-1940. Cat. 
waarde ca. 4000 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24815 Duitsland 1941-1945 Franse legioen en St. Nazaire. Prijs: € 400
Stockblad met Frans Legioen (Michel no’s): blok I ** (ijsberenblok, cat. 800,00), II-III**, 
IV-V**, St. Nazaire 1-2 (Chambre de Commerce cat. 540,00), 3 (Ilot de St. Nazaire, cat. 
150,00). Totale cat. waarde 1615 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24692 Egypte 1866-2002. Prijs: € 300
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1866-2002 in 3 in-
steekboeken. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 13, 20, 93*, 93, 103*, 104, blok 27**, etc.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33072 Engeland cinderella’s tanks of the allies. Prijs: € 100
Stockblad met 2 complete vellen (1 rood en 1 blauw) van 48 cinderella’s met ‘tanks of the 
allies’. In totaal 16x blok van 8 verschillende zegels. (verticale tanding in het midden deels 
los). Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24884 Engeland FDC’s 1981-1993. Prijs: € 250
Collectie fdc’s van 1982 t/m 1993, tevens collectie Benham fdc’s, circa 600 stuks periode 
1981-1993 (met embleem van zijde!) met iedere postzegel op 1 aparte fdc (schaars, zeer 
hoge aanschafwaarde) + wat extra’s w.o. Benham Military collection, in album en doos-
jes, in doos. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24832 Engeland FDC’s 2008-2014. Prijs: € 250
Ogenschijnlijk complete collectie FDC’s van Engeland 2008-2014 in doosje. In totaal 136 
FDC’s. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24615 Engelse gebieden in de Caraïben. Prijs: € 100
Insteekboek met postfrisse moderne series en blokken van diverse Engelse gebieden in 
de Caraïben. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24828 Engelse koloniën specimen. Prijs: € 225
Stockblad met 11 ongebruikte zegels van diverse Britse koloniën met SPECIMEN perfi ns.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24641 Faeröer 1975-2011. Prijs: € 125
Voornamelijk gestempelde (ook wat postfrisse doubletten aanwezig), aardig gevulde col-
lectie Faeröer 1975-2011 in insteekboek. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24638 Finland 1866-2010. Prijs: € 225
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-2010 in insteekboek. Aardig 
gevulde collectie, voornamelijk gebruikt, in het moderne deel ook wat postfris materiaal, 
waaronder blokken en postzegelboekjes. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24805 Ghana 1957-1971.  Prijs: € 425
Ogenschijnlijk complete, postfrisse collectie Ghana 1957-1971 in album, waarin ook vel-
letjes, ongetande zegels, kleinbogen etc. Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel 
no’s): 185-187A** in kleinbogen, 185-187B** in kleinbogen (cat. 360,00), 287-296**, 319-
321A** in kleinbogen, 405-408A**, blok 40**, port compleet 1-23** (inclusief 13b) etc. Zeer 
mooie collectie, hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24640 Groenland 1938-2010. Prijs: € 200
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Groenland 1938-2010 in insteekboek. 
Vooral het moderne deel (1999-2010) is zeer goed gevuld. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

24645 Hongkong 1862-2003. Prijs: € 275
Postfrisse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie Hongkong 1862-2003 in 
insteekboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 18 (2x), 29, 30, 211**, 211, 218-221, 228, 
231, 243 (2x), 247, 254 (2x), 257 (2x), 262, 267*, 288*, 306-307* (2x), 310-312, 313-315, 
316-317**, 326-328, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24634 IJsland 1873-2001. Prijs: € 300
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-2001 in Davo 
album (album loopt tot 1995). Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 63-68, 71*, 119 (tollur 
stempel), 122-123*, 140*, 147-149* (Zeppelin opdrukken), 200-202*, 277, 281-284*, 294, 
303-310*, 319**, 339**, dienst 17-23, 24-31, 44-53*, 59*, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24651 India 1856-2003. Prijs: € 250
Postfrisse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie India 1856-2003 in in-
steekboek. Partij bevat veel zegels, waaronder veel doubletten. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24618 Indonesië 1949-2010. Prijs: € 175
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1949-2010 in 3 
insteekboeken. Collectie bevat veel materiaal, waaronder veel moderne velletjes en blok-
ken. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24567 Italiaanse koloniën. Prijs: € 450
Insteekboek met diverse postfrisse, ongebruikte en gebruikte zegels van Italiaanse ko-
loniën, zoals (Michel no’s): Cyrenaica 109-110*, algemene uitgaven 48-52**, Libië 57C, 
Somalië 61*, 104, 105, 240*, 241**, 242*, port 1-7*, 12-19 I*, etc. Leuke collectie, hoge 
cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24686 Italië 1934-1941. Prijs: € 300
Kleine postfrisse en ongebruikte partij Italië 1934-1941 in insteekboek. Partij bevat o.a. 
(Michel no’s): 505-513*, 547-559*, 560-575**, 576-590**, 604-619**, etc. Cat. waarde 
ruim 1400 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24819 Italië 1945-1977. Prijs: € 275
In de hoofdnummers compleet gebruikte collectie in mooie kwaliteit, inclusief de dure uit-
gaven uit de jaren ‘40 en ‘ 50, in album. Michel cataloguswaarde circa 2200 euro, koopje! 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24680 Joegoslavië tot ca. 1940. Prijs: € 425
Ongebruikte en gebruikte collectie Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië en Joegoslavië 
tot ca. 1940 op albumbladen in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33069 Karpaten Ukraïne 1945. Prijs: € 300
Postfrisse en ongebruikte partij Karpaten Ukraïne 1945, waaronder veldeeltjes in insteek-
boek, leuk voor kleurnuances, typen, plaatfouten etc. Cat. waarde Michel 4500 euro.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24628 Liechtenstein 1912-2009. Prijs: € 250
In het begin spaarzaam, vanaf ca. 1960 goed gevulde, deels dubbel verzamelde, postfris-
se, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-12008 in stockboek. Bevat o.a. 
jaargangen 2005, 2008, 2009 postfris compleet. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33058 Luxemburg 1956. Prijs: € 125
Stockblad met 10 x Luxemburg 1956 Michel 552-554 Kolen en Staal serie postfris in luxe 
kwaliteit. Cat. waarde 700 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24675 Midden Oosten. Prijs: € 250
Map met albumbladen met klassiek materiaal van Egypte, Syrië, Perzië etc. Tevens een 
serie van Aden (Michel 116-121** met zwarte opdruk) en een zegel van Lybië met certifi -
caat. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24847 Nederland 1852-1944. Prijs: € 250
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1944 in Davo luxe 
album, waarin o.a. (NVPH no’s): 3, 29, 134-135*, 199-202a* (verticaal watermerk), 212-
219*224*, 232-235*, 240-243, 244-247, 248-251, 261-264, 274-277*, 283-286*, 346-349, 
369-373* etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24804 Nederland 1852-1972. Prijs: € 175
Redelijk gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1972 in 
Davo luxe album. Collectie bevat o.a. (NVPH no’s): 3, 29, 44, 100, 212-219, 238-239, 
240-243, 244-247, 257-260, 261-264, 487-489*, 573-577*, 578-581*, 602-606*, 612-
616*, 641-645*, etc. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24842 Nederland 1852-1995. Prijs: € 375
Aardig gevulde, gebruikte collectie Nederland 1852-1995 in insteekboek. Collectie bevat 
o.a. (NVPH no’s): 4-6, 13-18, 19-28, 212-219, 244-247, 257-260, 346-349, 356-3373, 
356a-d, 592-595 (ITEP), dienst 9-15, etc. Tevens aardig Nederlandse gebieden aanwezig. 
Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24843 Nederland 1867-1966. Prijs: € 160
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1966 in Lindner al-
bum, waarin o.a. (NVPH no’s):  402-403B* (legioenblokken), 212-219*, 244-247*, 550-
555, 556-560*, 563-567, 578-581*, 592-595* (ITEP), etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24845 Nederland 1945-2001. Prijs: € 160
Goed gevulde, ogenschijnlijk geheel postfrisse collectie Nederland 1945-2001 in in-
steekboek. Collectie bevat veel betere series zoals (NVPH no’s): 513-517**, 538-541**, 
544-548**, 550-555**, 556-560**, 563-567**, 568-572**, 573-577**, 578-581**, 592-595** 
(ITEP), 602-606**, 641-645**, 671-675**, 681-682**, etc. Koopje! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24853 Nederland 1948-1963. Prijs: € 275
Vrijwel geheel postfrisse collectie Nederland 1948-1963 in oud album. De zegels zijn vrij-
wel allemaal ingeplakt met het velrandje en dus allemaal postfris. Collectie bevat o.a. 
(NVPH no’s): 513-517**, 538-541**, 550-555**, 556-560**,563-567**, 568-572**, 573-
577**, 578-581**, 583-588**, 592-595**, 602-606**, 641-645**, 671-675**, 681-682**, etc. 
Tevens wat materiaal van Nederlands Indië, Curaçao (o.a. 200-205**) en Suriname (o.a. 
220-243*, 257-273**, 280-283**, 285-294**, 309-311**, blok 1**). Koopje!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33015 Nederland 1974 dubbele koe op fdc! Prijs: € 75
Blanco 1e dagenvelop met dubbele koe geplakt in plaats van los zegel(10x), schaarse 
cover! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET  
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33066 Nederland ansichtkaarten. Prijs: € 135
Album met 150 oude ansichtkaarten van Nederland. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24583 Nederland emissie 1852. Prijs: € 450
Mooi lot van de nrs 1/3, alle goedgerand w.o. betere platen en afstempelingen, met nr. 
1(22x), 2(16x) en nr. 3(3x) Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24851 Nederland en gebieden. Prijs: € 200
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Nederland en ge-
bieden, waaronder aardige zegels zoals (NVPH no’s): Nederland 17*, 132-133*, 238-239*, 
305-309**, postzegelboekje 6eF met ‘ongeldig’ opdruk, proeven PC116a en PC116b 
(Wilhelmina hangend haar), dienst 9-15 (3x), port 59*, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24633 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 250
Partij van ca. 5000 zegels van Nederland met grootrondstempels in 2 stockboeken. Partij 
bevat voornamelijk stempels van grote plaatsen. Toch wel leuk voor b.v. plaatfouten ver-
zamelaar. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24614 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 250
Collectie van 294 zegels van Nederland met kleinrondstempels in insteekboek, waar-
onder wat beter materiaal, maar in diverse kwaliteit. Collectie bevat o.a. Egmond a/d/ 
Hoef, Emmer-Compascuum, Lemelerveld, Middenbeemster, Nichtevecht, Ulrum, 
Zwammerdam, Geldermalsen-stn, etc. Hoge cat. waarde! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24703 Nederland kortebalkstempels. Prijs: € 325
Insteekboek met een uitgebreide collectie kortebalk stempels van Nederland. In totaal 
ca. 600 verschillende stempels, waaronder zeer mooie afdrukken en schaarser materiaal.

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24786 Nederland puntstempels. Prijs: € 350
Insteekboek met ca. 1150 zegels van Nederland met puntstempels, netjes op nummer 
verzameld. Partij bevat een paar betere stempels zoals 216 (Vught, 2x), 219 (Renkum, 
2x), 220 (Groenlo), 224 (Amerongen, 2x), 227 (Doorn), 234 (Vlijmen), 235 (Naaldwijk), 236 
(Breukelen), 241 (de Bilt), 256 (Eibergen) etc. Aardige kwaliteit! 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33063 Nederland uitzoekdoos. Prijs: € 250
Leuke uitzoek- en snuffelpartij, doos vol met restanten, doublettenboeken en (deel) 
verzamelingen,  in groot aantal albums/boeken, van oud tot nieuw, ook leuk voor plaat-
fouten etc. postfris/plakker/gestempeld door elkaar, veel uitzoekplezier. Dit kavel wis-
selt van samenstelling en er zijn dus geen foto’s van.
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24688 Nederlands Indië proeven portzegels. Prijs: € 225
Stockblad met 44 proeven van de portzegels van Nederlands Indië. Bevat enkele dou-
bletten. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24846 Nederlandse Antillen 2004-2011. Prijs: € 160
Insteekboek met postfrisse series van de Nederlandse Antillen 2004-2011. Cat. waarde 
ruim 530 euro. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24653 Nieuw Zeeland 1855-1995. Prijs: € 300
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1855-1995 in insteekboek. 
Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 155-160*, 177*, 178*, 180 (klein dun plekje), 185*, 186*, 
187*, 188*, 203-205**, 206-208*, etc. Verder o.a. Health blokken 1957**, 1958**, 1959*, 
1966**, 1967**, 1968**, 1969**, 1970**, 1971**, 1972**, 1973**, dienst, veel nominaal ma-
teriaal etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24874 Olympische Spelen 1984. Prijs: € 300
Uitgebreide, postfrisse collectie Olympische Spelen 1984 in 6 speciale albums. Collectie 
bevat naast de zegels ook postwaardestukken en wat FDC’s. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24697 Oostenrijk 1850-2010. Prijs: € 225
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2010 in 3 
stockboeken. Collectie bevat aardig klassiek materiaal, wat betere zegels uit de jaren 30 
en 50, aardig back of the book en  wat Oostenrijkse gebieden. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24806 Palestijnse Autoriteit 1994-2008. Prijs: € 225
Vrijwel complete, postfrisse collectie Palestijnse Autoriteit 1994-2008 in album, waarbij 
de meeste zegels met velrand. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24650 Pitcairn Islands 1940-1997. Prijs: € 225
Goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Pitcairn Islands 1940-
1997 in insteekboek. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1-10*, 14*, 14, 15-18** (2x), 15-
18*, 15-18, 20-30**, 20-30* (2x), 35** (2x), 35*, 35, 37-38*, 39-51**, 52-53** (3x), 54-55** 
(3x), 56-59** (2x), 56-59*, blok 1**, 2**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24808 Salomon Eilanden 1937-1984. Prijs: € 275
Goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Salomon Eilanden 1937-
1984 in Stanley Gibbons album. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET

24648 Sierra Leone 1859-2000. Prijs: € 350
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Sierra Leone 1859-2000 in 2 in-
steekboeken. Collectie bevat o.a. (Michel no’s): 1, 3-7, 8-9*, 29*, 30*, 31*, 32*, 33*, 47*, 81-91*, 
94*, 113*, 114*, 128*, 129**, 140*, 144-147*, 170*, 185, 188, 189-201*, 208-220**, 328-341**, 
376-386**, 590-603 I**, etc. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24558 Spaanse Antillen 1855-1871. Prijs: € 250
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Spaanse Antillen 1855-1871 op 2 albumbladen 
in map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33051 St. Vincent drukproeven 1987-1988. Prijs: € 250
Map met ongetande 8 blokken met Engelse voetbalclubs uit de premier league seizoen 
1987-1988 met 9 verschillende drukgangen per blok. In totaal dus 72 velletjes. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24671 Suriname proeven. Prijs: € 200
Kavel van 29 Haarlemse kleurproeven voor de eerste emissie van Suriname op albumbla-
den map. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33055 Transvaal 1923. Prijs: € 100
Oud boekje (1923) met herdrukken van Transvaal. Bevat herdrukken van de zegels van 
1885, 1896, 1900 en 1901. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33050 Treinen. Prijs: € 200
Mooi lot van 30 verschillende proefvelletjes van de 1987 Grenadines of St. Vincent trei-
nenserie in verschillende kleuren, met- en zonder waarde-inschrift, allen ongetand, uit de 
drukkerij. Zelden aangeboden! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24825 Triest A en B 1945-1955. Prijs: € 425
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Triest A en B 1945-1955 
in album. Collectie bevat veel materiaal, waaronder veel doubletten en wat betere zegels 
zoals (Michel no’s): Zone A: 58*, 59-62, 63*, 74**, 91, 104-105*, 115-117*, 147-149, Zone 
B: 1 (I, II, III), I-III samenhangend, 22-23**, 24-30, 36-43**, 57-59*, 60-65**, 60-65, 76-78, 
123-134 (2x), port 10**, etc. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24592 Tsjechoslowakije 1960-1992. Prijs: € 200
Goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Tsjechoslowakije 1960-1992 in 2 dure 
insteekalbums. Superkoopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24544 USA. Prijs: € 300
Insteekboek met divers ongewoon postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van USA, 
waarin o.a. veel plaatblokken, aardig fiscaal materiaal, visrecht zegels Pennsylvania, etc. 
Leuke uitzoekpartij! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24548 Vellen Europa. Prijs: € 200
Dik vellenalbum met voornamelijk postfrisse vellen en veldelen van diverse Europese lan-
den, waaronder veel Monaco, Frankrijk, Liechtenstein, etc. 
 Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24546 Vellen Frankrijk en gebieden. Prijs: € 350
Vellenalbum met postfrisse vellen en veldelen van Frankrijk en diverse Franse gebieden. 
Bevat o.a. (Yvert no’s): Frankrijk 833A** in compleet vel (10x), 2x 1435** in strippen van 10 
met nummer (rolzegels), blok 6** (Philatec 1964), port 96-102** in vellen van 100, aardig 
Monaco, St. Pierre et Miquelon 455-469** (20x), TAAF 140-142** (in complete vellen van 
25), luchtpost 109** (in compleet vel van 10), etc. Leuke partij, hoge cat. waarde!

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24836 Verenigde Naties New York 1955. Prijs: € 250
Map met 26 FDC’s met blok 1 van Verenigde Naties New York op 6 verschillende enve-
loppen. Koopje! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24839 Wallis et Futuna. Prijs: € 200
Insteekboek met 35 ongetande zegels van Wallis et Futuna, heel veel France Libre opdrukken 
en wat diverse andere zegels. Hoge cat. waarde! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24772 Wereld hologram bankbiljetten. Prijs: € 200
Mooie collectie van 50 bankbiljetten, alle met hologram, alle uncirculated, inclusief betere 
biljetten, in map. Leuk en ongebruikelijk! Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
33064 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 275
De befaamde ‘bureaudoos’ van Smits Philately. In deze doos gooien we alle kleine kaartjes, 
boekjes, mapjes etc. die we niet tot een kavel kunnen maken. Weken uitzoekplezier en zeker 
een koopje. Wie het eerst komt, het eerst maalt.   Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24873 Wereld. Prijs: € 160
Insteekboek met divers, postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van vele landen, waar-
onder aardig Latijns Amerika, Engelse - en Franse koloniën, Azië inclusief wat China etc. 

Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24716 Wereld. Prijs: € 395
Oude wereldcollectie met ongebruikt en gebruikt materiaal, waarin wat aardig China en 
USA. Alle foto’s op: WWW.FILATELIE.NET
24642 Zweden 1858-2003. Prijs: € 250
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-2003 in 2 
insteekboeken. Collectie bevat veel zegels, waaronder doubletten en nominaal materiaal.

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_jan16.indd   2 1/12/15   10:09FI1601 bw.indd   9 01-12-15   22:40FI1601 bw.indd   9 02-12-15   17:37
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POSTZEGELVEILING

’LEOPARDI’
VEILING 201
zaterdag 23 januari 2016
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•  KIJKDAGEN: maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari  
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 23 januari van 8.30 tot 12.30 uur.

•  VEILING: zaterdag 23 januari van 11.00 tot 12.30 uur  
de zgn. ‘kleine kavels‘ en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen.

•  Vraag de GRATIS CATALOGUS!
•  Veiling 202 wordt gehouden op 19 maart 2016.
 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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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 2016:
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

FI1601 bw.indd   11 02-12-15   17:37
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht

Een samenleving veronderstelt dat je ook met el-
kaar kan en moet samen-leven. De Kerstgedachte 
mag niet voorbij zijn als Kerstmis voorbij is:  leef 
in vrede met elkaar samen. Natuurlijk weten we 
dat in de harde praktijk van alledag het mensen 
niet gegeven is altijd vriendelijk, opbouwend en 
vergevingsgezind te zijn. Maar wat zou de wereld 
er zonder haat en nijd veel mooier en veel beter 
uitzien.
Een postzegelverzamelaar is niets menselijks 
vreemd. Het is ook niet iedere postzegelverza-
melaar gegeven om in harmonie en vrede met 
andere postzegelverzamelaars te leven. Het is 
soms ook niet makkelijk naar ‘instanties’ vrien-
delijk, opbouwend en vergevingsgezind te blijven. 
Met het openstaan naar anderen bereiken we 
waarschijnlijk meer en voel je jezelf waarschijnlijk 
ook beter. Vrede op aarde.
Er zijn postzegelverenigingen die door menings-
verschillen, door ordinaire ruzies of door tegen-
stellingen vanuit een ver verleden uit elkaar geval-
len zijn. Soms weet de huidige generatie zelfs niet 
eens meer waar een ruzie van vroeger over ging. 
Het komt voor dat in een stadje twee postzegel-
verenigingen zijn met elk nog geen 40 leden die 
per se niet met elkaar willen samenwerken. Nu 
zijn beide verenigingen elk voor zich te klein en 
ten dode opgeschreven. Met 80 leden had er één 
zo’n mooie actieve vereniging kunnen ontstaan…
Samenwerken gaat niet vanzelf. Het is altijd een 
beetje geven en nemen. Maar dat is niet erg. Zo 
lang er maar respect voor elkaar is, vertrouwen 
in elkaar is en zo lang niemand zijn opvattingen 
opdringt. Samenwerken maakt sterker, je leert 
van elkaar, je stimuleert elkaar. En: je hebt plezier 
van en met elkaar. De KNBF wil graag actief en 
concreet zelf samenwerken met allerlei organi-
saties, en wil ook het samenwerken tussen de 
postzegelverenigingen stimuleren en versterken.
Samenwerken willen we vanuit de KNBF ook 
met elke individuele verzamelaar. En we zien ook 
graag dat iedere verzamelaar ontspannen op zijn 
of haar eigen wijze kan verzamelen. Zonder ir-
ritaties over wat dan ook. In tegendeel! Postzegel 
verzamelen is je hobby, en je hobby zou je alleen 
maar plezier moeten geven. DUS: als u iets dwars 
zit met het op uw manier postzegel verzamelen, 
laat het de KNBF weten. We zullen ons best doen 
het u zo veel als mogelijk naar de zin te maken. 
Geen irritaties, maar genieten! Daar is het je 
hobby voor.
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (7): 
vrede op aarde

Verlenging geldig-
heidsduur Bondspas

De huidige Bondspas heeft een 
afloop datum per 1 mei 2016 
vanwege de met diverse organi-

saties gesloten kortingsregelingen. 
Per 1 mei a.s. vervallen deze rege-
lingen. De Bondspas blijft echter tot 
nader order geldig. U kunt de Bonds-
pas dus ook na 1 mei nog steeds 
gebruiken bij diverse evenementen 
als bewijs dat u lid bent van een bij 
de KNBF aangesloten vereniging.

Aanmelden voor het KNFB 
Jo Toussainttoernooi
Op zaterdag 6 maart 2016 

wordt weer het Jo Toussaint 
toernooi gehouden in Nijme-

gen. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer van  Filatelie gaat het goed 
met de aan meldingen voor het 
toernooi, wat  betreft het onderdeel 
Algemene Filatelie. 
Voor het onderdeel Thematische 

 Filatelie zijn er nog plaatsen 
beschikbaar. Aarzel niet en maak 
gebruik van deze gelegenheid om 
in te schrijven en uw Thematische 
verzameling te presenteren. De 
inschrijving sluit op 15 januari 2016.
Voor inlichtingen en inschrijvingen:
Piet Grutters, tel. 024-3556644,
email: p.grutters@upcmail.nl.

Overzicht uitgereikte 
 Bondsspelden in 2015

Gedurende het 
afgelopen jaar 
 hebben weer heel 

veel vrij willigers zich 
belangeloos ingezet voor 
zijn of haar vereniging. 
In het jaar 2015 zijn de 
volgende personen door 

hun vereniging extra in 
het zonnetje gezet voor 
hun inspanningen voor 
de vereniging en de 
filatelie in bredere zin 
en werden zij onder-
scheiden met een 
Bondsspeld:

Mw. A. van de Veer-Bik
C. Pijpers
J. Zijlstra
M. Beverwijk
P.J.C.M. Matthe
W. Storm
Mw. D.H. Visser

Aanmelden voor tentoon-
stellen op Postex 2016 

Van 14 tot en met 16 oktober 
2016 wordt weer de postzegel-
show Postex gehouden in de 

Americahal,  Laan van Erica 50 te 
Apeldoorn. De tentoonstelling zal 
dit jaar opengesteld worden voor 

inzendingen in de categorie 1, 2 en 
3 en daarnaast voor literatuur en 
propaganda. U kunt zich voor deel-
name aan melden tot 30 april 2016. 
Voor meer informatie of aanmelden: 
www.postex.nl.

mailto:p.grutters@upcmail.nl
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Nu te koop: CD-rom jaargang 2015

Alle elf edities uit de jaargang 2015 gedigitaliseerd. Als u deze CD-rom 

wilt bestellen, kunt u € 10,– overmaken op  NL11 INGB 0008 5914 03 ten 

name van de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie in Leiden, onder vermelding van ‘Jaargang 2015 op CD-rom’. 

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de CD-rom moet 

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

 

KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 
3526 AK Utrecht
(Schriftelijke correspondentie: 
Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht)
Tel. 030-2894290 
www.knbf.nl
knbf@knbf.nl

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
John Dehé

Juryzaken
Albert Haan

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

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

Bondsbibliotheek
Bibliothecaris
C.H.R.T. Weevers
Tel. 023-5353624
De bibliotheek is gevestigd
op het volgende adres
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Tel. 035-5412526
bibliotheek@knbf.nl
Openingstijden: elke
woensdag van 10 – 17 uur.
Zaterdagen: 5 maart, 7 juni, 
1 oktober en 3 december 2016.

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

Bondskeuringsdienst
Voorzitter
F.C.W. van Beekum
Keurzendingen s.v.p. aan getekend 
zenden aan de secre taris van de 
Bonds keuringsdienst
H. Veen, 2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer
Tel. 079-3611910
bondskeuringsdienst@planet.nl

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

Op donderdag 5 november 
zijn 2 jubilarissen vanwege 
lang durig lidmaatschap 

van Postzegelvereniging Monster 
gehuldigd. Het betreffen de heren 
J.C. Bou huizen die 25 jaar lid is 
en de heer W. Storm vanwege 
zijn 50-jarig lidmaatschap van de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegel Verzamelaars, NVPV, 
afdeling Monster. 

Voor de huldiging was de 
voorzitter van het hoofdbestuur 
van de NVPV, de heer Ben Mol, 
naar Monster gekomen om de 
bijbehorende plaquettes aan de 
jubilarissen uit te reiken. Namens 
Postzegelvereniging Monster 
overhandigde de afdelingsvoorzit-
ter Klaas  Keijzer het Certificaat 
van Waardering en een jubile-
umstockboek aan de jubilarissen.

Voor Wim Storm bleef het niet 
uitsluitend bij de huldiging voor 
50 jaar lidmaatschap. Omdat hij 
al 45 jaar onafgebroken verschil-
lende betekenisvolle functies 
heeft vervuld is hij onder luid ap-
plaus van de vereniging benoemd 
tot Lid van Verdienste van Postze-
gelvereniging Monster. Hij was in 
die jaren een onmisbare steunpi-
laar die met nooit aflatende inzet 

Jubilarissen bij postzegel
vereniging Monster

V.l.n.r. Voorzitter J.C. van Duin van de KNBF, jubilaris 50 jaar W.Storm, Voorzitter 
N.J. Keijzer van PVMo, jubilaris 25 jaar J.C. Bouhuizen, Voorzitter B. Mol van de NVPV

ook de gehele administratie heeft 
gedigitaliseerd. Thans vervult hij 
onder meer de functie van pen-
ningmeester en verzorgt hij de 
ledenadministratie.

Zijn waardevolle bijdragen 
aan de filatelie in het alge-
meen, zowel in de regio als bij 
Postzegelvereniging Monster 
bleef ook bij de NVPV en bij de 
Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen, 
KNBF, niet onopgemerkt. Want 
tegen de algemene trend van 
teruglopende ledenaantallen en 
omvallende verenigingen in is 
Postzegelvereniging Monster een 
vitale vereniging met zelfs een 
bescheiden groei. De voor zitter 
van de KNBF, de heer J.C. van 
Duin roemde zijn inspanningen 
en complimenteerde de jubilaris. 
Als blijk van waardering kreeg 
Wim door hem de KNBF Bonds-
speld opgespeld.

De jubilarissen ontvingen 
tenslotte een prachtig boeket 
waarin veel  lisianthus Alissa 
Blue was verwerkt. De lisianthus 
Alissa Blue is afgebeeld op de 
9e postzegel in de serie ‘West-
lands Mooiste’ postzegels.



16 FILATELIE  JANUARI 2016

 

 

samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 12 oktober 2015 verscheen een blok 
met 10 [=2x5] verschillende zegels van 
‘1’ [=69c] met scheepsmodellen uit het 
Maritiem Museum in Rotterdam. Ontwerp 
Beukers Scholma naar foto‘s van Erik en 
Petra Hesmerg.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security Printing 
in Haarlem in offset op een velinleg pers. 
Het zegelformaat G = 36x25mm; kamtan-
ding 13.333:12.800 24/16 tanden horizon-
taal/verticaal. De tanding loopt naar links 

en rechtsdoor. Naar boven en beneden niet.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, geel, 
zwart en fosfor) met een raster van 120 on-
der rasterhoeken per kleur verschillend: 
cyaanblauw 75, magenta 15, geel 0 en zwart 
45 graden. 
Papierrichting | (verticaal).
Artikelnummers: 351361 en product-
barcode + 83753. Aanvang verkoop: 
12 oktober 2015. 

Voor het Kind 2015
Op 2 november 2015 verscheen een blok 
van 6 [=3x2]verschillende zegels van 1’ met 
een toeslag van 34c voor het kind. Ontwerp 
Julius Vermeulen.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset 
met velinleg bij Cartor, La Loupe, Frank-
rijk. Rastermaat 150. De kleuren en hun 
rasterhoeken: cyaanblauw (75), magenta 
(15), geel (0) en zwart (45). Daarbovenop 
de L-vormige fosforbalk.
De drukvellen zijn 8 horizontale rijen van 
3 blokken naast elkaar groot. Accordering 
van het modelvel op 15 mei 2015.

Papierrichting | (verticaal).
Het zegelformaat is 36x25mm. De gebruikte 
kamtanding loopt horizontaal links en 
rechts door. Geen doorlopende tanding aan 
de boven- en onderkant.
De tandingmaat is makkelijk te herleiden 
vanuit het aantal tanden horizontaal/ 
verticaal: 24/17 en levert op: 13.333:13.600 
ofwel afgerond naar het dichtstbijzijnde 
kwart of half: 13¼:13½.
Artikelnummer 351560 en productbarcode 
+85955. Geen datum van uitgifte op de 
blokken.

60 jaar Nijntje
In het kader van 60 jaar Nijntje – getekend 
door Dick Bruna – verschenen enkele vast 
kader zegels gedrukt bij JESP in 5-kleu-
ren offset [cyaanblauw, magenta, geel, 
zwart en fosfor]. Raster 120 alleen in de 
kadertekst: 75 graden voor cyaanblauw en 

15 voor magenta.
Papierrichting | (verticaal).
Een blok met 5 verschillende gegomde 
zegels in formaat 30x40mm en kamtan-
ding: horizontaal/verticaal 20/28 tanden = 
13.333: 14.000. 

‘Mijn buurt Mijn postzegels’ van Spar
De supermarktketen Spar heeft zijn eigen 
postzegels uitgegeven. Een blok met 10 
zelfklevende zegels in formaat 30x40mm 
en slittanding: horizontaal/verticaal 20/26 
tanden = 13.333: 13.000. De zegels zijn 
sinds eind oktober 2015 verkrijgbaar tegen 
nominaal: 6.90 per blok. Oplage 30.000 
blokken.
Papierrichting | (verticaal). Gedrukt bij 
JESP in 4-kleuren offset [rood, groen, zwart 

en fosfor]. Geen raster behalve in het zwart 
van de tekst onder een hoek van 45 graden. 
De barcode 8710442 437013 begint met 
87110442 als alle andere Spar-eigen pro-
ducten. Dus niet met 8714341 van PostNL.

Scheepsmodellen van 
het Maritiem museum

Posttarieven 2016
Per 1 januari 2016 gingen de posttarieven 
omhoog. De binnenlandse brief t/m 20gr 

werd 73c [was 69c]; een brief t/m 20gr bui-
ten Nederland werd €1,25. Dit was € 1,15.
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Decemberzegels 2015
Op 24 november 2015 verschenen net als 
elk jaar de Decemberzegels in hangblok-
ken van 20 zegels. Net als vorig jaar 
3 versies met verschillende logo‘s: de 
PostNL versie, de Kruidvat versie en de 
Trekpleister versie. Albert Heijn en andere 
supermarkten gebruiken de PostNL versie. 
Ontworpen door Tord Boontje uit Londen.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset 
op de Müller-Martini druk-aan-de-rol 
pers van Joh. Enschedé Security Print, te 
Haarlem. De 4-kleuren CMYK ofwel cyaan, 
magenta, geel en zwart en daarnaast de 
fosfor L-vormige balk. De zwarte haak is 
voor de decemberzegels met een langere 
poot dan bij de ‘2’. 
De diverse kleuren zijn stochastisch 
gerasterd.
De fosfor-balk reageert zoals elk jaar 
oranje dat wil zeggen geheel anders dan de 
‘normale’ zegels waarbij de fosforbalk geel 
oplicht en nalicht.
Het papier heeft een horizontale looprich-
ting overeenkomend met de drukrichting.
De zegels zijn zelfklevend en met behulp 
van een slitplaat voorzien van een ‘tanding’. 
Het hang-oog en de buitenrand van het 
blok vertonen enkele hechtpuntjes opdat 

na het slitten bij de verdere afwerking de 
hangogen en de blokken niet losraken uit 
de baan. In de hangogen midden onder, 
aan de buitenranden 4x boven en onder, 
links 2x of 1x, rechts 1x. 
De artikelnummers en productbarcodes 
zijn per versie verschillend en staan op de 
achterzijde van het hangblok: 
PostNL 351661 en +86648; Kruidvat 
351662 en +86662; Trekpleister 351663 en 
+86686.
Bij afname van 3 blokken dit jaar een 
opbergblik voor wenskaarten.

Tel. +298 346200, Fax. +298 346201
E-mail: stamps@posta.fo

Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Faroe Islands

Buy our stamps on www.stamps.fo/en

Faroe Islands Stamps!
Yearbook 2015

Year Pack 2015

Upcoming issues in February 2016:
Sepac 2016: Seasons
Spring and fall, the Faroese national bird the „oystercatcher„
arrives in the spring and leaves the the islands in the fall.

Old Fire Trucks
The first fire pump used in the Faroes 
dates back to 1776. The first fire engine 
arrived in 1948. It was a Bedford K truck.
Another fire truck arrived in 1962 
- a Triangel truck built in 1937.
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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n maart 2015 verschenen 
in Nederland en Groot-
Brittannië fraaie bruggen-
series. Moderne bruggen 

in Nederland, in Engeland juist 
bekende historische bruggen. Eerst 
aandacht voor mooie doorlopende 
Chinese maximumkaarten van een 
van zijn beroemdste oude bruggen, 
de Guangji brug. De bouw startte in 
1170, duurde 57 jaar en overbrugt 
520 meter in twee vaste delen in 
het oosten en het westen met in het 
midden een schipbrug. (afb 1+2) 
Deze kennen we bijvoorbeeld van 
de Koningin Emmabrug als de 
beweeglijke toegang tot de baai van 
Willemstad op Curaçao, waardoor er 
vrij scheepvaartverkeer mogelijk is. 
De grote boogbrug op de achter-
grond (afb 3) werd in 1989 gebouwd 

en ontlast de oude brug, die in 
2009 een grote renovatie onderging. 
Na de oplevering is dit fraai vastge-
legd op drie doorlopende postzegels 
die de drie kaarten sieren.

De bakermat van de industri-
ele archeologie, en de oudste 
nog bestaande gietijzeren brug 
ter wereld, is de Ironbridge in het 
Engelse Coalbrookdale. (afb. 4) De 
in 1781 geopende boogbrug is opge-
bouwd uit vijf gietijzeren ribben die 
de 100 voet (30,6m) over de rivier 
de Severn overspannen. De tweede 
getoonde Engelse brug, de Pulteney 
brug (afb 5) over de rivier de Avon 
in Bath is in Palladiaanse stijl, 
ontworpen door Robert Adam naar 
het voorbeeld van de Ponte Vecchio 
in Florence met zijn karakteristieke 

winkeltjes aan de buitenzijden. De 
Britse post leverde bij deze serie 
mooie picturale stempels met 
afbeeldingen van de bruggen.

Op het velletje van tien Nederlandse 
bruggen staan negen modernere 
bruggen, als we de Zeelandbrug uit 
1968 ook als modern willen bestem-
pelen. De Kolenhavenbrug in Deft 
(afb 6) werd in 2004 geopend. Het 
vervangt een oude ophaalbrug, die de 
ontwerper van Royal HaskoningDHV 
inspireerde tot deze moderne 
vormgegeven stalen ophaalbrug. 
Stempeling Delft, Ternatestraat. Over 
’t IJ in Amsterdam de Zouthavenbrug. 
(afb 7) Het is een voetgangersbrug 
tussen de Piet Heinkade en het 
Muziekgebouw aan ’t IJ. Ontwerp van 
Hans van Heeswijk, bekend van de 

restauratie van onder meer het Mau-
ritshuis en de nieuw gebouwde vleu-
gel van het Van Gogh museum. De 
goed zichtbare spandraden zorgen 
voor een speels effect, maar zijn met 
dempers en contragewichten hard 
nodig voor de stabiliteit. In dezelfde 
stad bevindt zich de Nesciobrug 
(afb 8) over het Amsterdam-Rijnka-
naal. Deze gebogen hang-tuigbrug is 
door zijn lengte van 780 meter een 
van de langste fiets- en voetgangers-
bruggen van ons land.
Een klassiek Hollands gezicht op de 
IJssel als deze rivier nabij Zwolle bui-
ten zijn zomerbedding is getreden. 
(afb 9) De nieuwe rode spoorbrug 
van de Hanzeboog doorklieft het 
groene landschap en de oude IJssel-
brug op de achtergrond vormt een 
extra toegift. 

I

Oude en nieuwe bruggen
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De Ruiter B.V.
Industrieweg 13, 3286 BW Klaaswaal
tel. 0186-571366, info@deruiterbv.nl

www.verzamelaarsmarkt.nl

In- en verkoop van
topstukken en collecties

Bekijk en bestel online of 
bezoek de showroom

Advies en ondersteuning 
van ervaren professionals

Kennis komt met de jaren
Al decennia lang is de familie De Ruiter actief in de verzamelbranche. Al onze 
specialistische kennis die in deze jaren is opgebouwd concentreert zich onder 
andere in VerzamelaarsMarkt.nl, inmiddels de grootste verzamelwebwinkel 
van Nederland. Hier kunt u online terecht voor de aankoop van bijzondere 
verzamelobjecten. Daarnaast bent u van harte welkom om in de showroom 
van ons hoofdkantoor in Klaaswaal onze volledige collectie te bekijken. 
Hier kunt u ook terecht voor taxatie en verkoop van uw verzameling. U bent 
van harte welkom bij VerzamelaarsMarkt en bezoek ook zeker onze website 
www.verzamelaarsmarkt.nl.

Onze unieke collectie postzegels:

Nederland - Abonnementen - Aruba - Brandkastzegels - Curaçao - Caribisch Nederland
Dienstzegels - Duitsland - Etsingsnummers - FDC’s - Frankeergeldig - Indonesië
Interneringzegels - Israël - Jaarsets - Kinderzegels - Mooi Nederland - Motiefzegels
Ned. Antillen - Nieuw Guinea - Luchtpost - Portzegels - Postpakket-verrekenzegels
Postzegelboekjes - Postzegelmapjes - Prestigeboekjes - Roltanding - Sint Maarten
Suriname - Telegramzegels - Wereld

Uitgebreid assortiment accessoires:

Davo - Leuchtturm - Hartberger - Lindner - Safe

Informeer ook naar onze (half)jaarlijkse abonnementszendingen postzegels en
supplementen. U mist geen enkele uitgifte en blijft altijd up-to-date!

Maak gebruik van meer dan 50 (afhaal)kantoren voor uw bestellingen!

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

FI1601 vrij.indd   5 02-12-15   21:03
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Rauhut und Kruschel Briefmarken-Auktionshaus GmbH
Werdener Weg 44 · D-45470 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 208 39 07 25 · Telefax: +49 (0) 208 38 35 52 · Mail: harald.rauhut@rauhut-auktion.de

&&RAUHUT KRUSCHEL
B R I E F M A R K E N  -  A U K T I O N S H A U S

168. Rauhut & Kruschel – Veiling
op 12. en 13. februari 2016

Vele duizenden interessante particuliere 
kavels van Europa en overzee met een 
groot gedeelte posthistorie.

Bovendien meer dan 4.000 collecties, 
brieven, ongesorteerde partijen en meer 
dan 300 intact gelaten nalatenschappen.

Catalogus tegen 10,- euro kosten of door middel van goede referenties.

FI1601 bw.indd   7 02-12-15   17:37

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

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)

Collect Club
opent een winkel in het Gooi

In de Collect Club-winkel in Bussum is alles wat op vaderlands 
postzegelgebied nieuw uitkomt te krijgen (op de dag van 

uitgifte) voor de postkantoorprijs.

Het assortiment
Van de alleroudste postzegel van Nederland tot de 
allernieuwste.
Davo albums en supplementen (van 2015!)

Accessoires
Originele postzegelcadeau’s

Els Lipsius nodigt u uit om eens langs te komen in de 
nieuwe Collect Club-winkel
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Collect Club-winkel
Vlietlaan 44c, 1404 CC BUSSUM, 035-6315248

Woensdag 10.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

De Collect Club-winkel is op 5 minuten 
lopen van station Naarden-Bussum 
en is ook met de auto gemakkelijk 

bereikbaar. 
Er is voldoende parkeerruimte en een 

gratis invalidenparkeerplaats recht 
voor de deur.
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Collect Club
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In de Collect Club-winkel in Bussum is alles wat op vaderlands 
postzegelgebied nieuw uitkomt te krijgen (op de dag van 

uitgifte) voor de postkantoorprijs.

Het assortiment
■	 	Van de alleroudste postzegel van Nederland tot de 

allernieuwste
■	 	Davo albums en supplementen (van 2015!)
■	 Accessoires
■	 Originele postzegelcadeau’s
■	 En uiteraard nog veel meer
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Collect Club-winkel
Vlietlaan 44c, 1404 CC BUSSUM, 035-6315248

Woensdag 10.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

De Collect Club-winkel is op 5 minuten 
lopen van station Naarden-Bussum 
en is ook met de auto gemakkelijk 

bereikbaar. 
Er is voldoende parkeerruimte en een 

gratis invalidenparkeerplaats recht 
voor de deur.
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eeds in het artikel ‘De gummi 
proefstempels’ van de heer H. Lampe 
Fzn. in het Nederlandsch maandblad 
voor Philatelie van mei 1928 staat op 

bladzijde 87 onder andere het volgende:
• Deze proefname is niet bijzonder geslaagd, 
zoals vele afdrukken ons laten zien, waren 
enkele dezer stempels spoedig onduidelijk en 
in inktklodders veranderd.
• Het formaat is uiteenlopend, de meeste van 
27 mm in doorsnee, terwijl de grootste niet 
minder dan 35 mm meten.
• Het aantal opstaande balken is vrijwel 
nimmer met zekerheid te bepalen, het weke 
caoutchouc geeft meestal ineen vloeiende 
afdrukken bij de insnijding van den cirkel. Het 
zijn er 13 of 14.
• Twee stempels wijken in tekening geheel af 
van de overigen, het zijn de hier afgebeelde 
‘ASD’ en ‘ASD 11’. (afb 1)

Vijfenzestig jaar later
Het volgende artikel ‘Gummistempels: korte 
proef, interessant verzamelgebied’ van de 
heer H.T.Hospers in Philatelie van juni 1993, is 

Tot op heden zijn de gummi
stempels zelf nooit verder 
onder zocht en is ook niet bekend 
hoeveel soorten stempels er in 
gebruik zijn geweest. 
door Johan de Wilde

R

Stempeltypen van de gummi 
proefstempels pakketpost 1925

geweldig uitgediept over het gebruik van de 
stempels en hoe de pakketpost funktioneerde 
met de verschillende adreskaarten. Ook is 
vastgelegd op welke postzegels deze stempels 
voorkomen. Op bladzijde 406 zijn diverse 
alternatieve stempels in beeld gebracht.

Stempelonderzoek
Maar tot op heden zijn de gummistempels zelf 
nooit verder onderzocht en is ook niet bekend 
hoeveel soorten stempels er in gebruik zijn 
geweest. Het was al snel duidelijk dat dit een 
mooie uitdaging was om op te lossen.
Door de jaren heen heb ik veel stempels 
verzameld en nog meer gezien, op zoek naar 
soorten, maten, lijndiktes en ter verificatie van 
reeds gevonden gegevens. Het werd tijd om 
het resultaat te publiceren zodat ook mede 
verzamelaars van deze stempels er gebruik 
van kunnen maken.

Bij de stempeltypen worden geen plaatsna-
men gebruikt maar de postale verkortingen 
hiervan zoals op de stempels, ASD (Amster-
dam), GV (’s Gravenhage), RT (Rotterdam) en 
SV (Scheveningen).

Balken
Er is enige uitleg nodig hoe de stempels in het 
gebruik vervormd zijn en waardoor er 11 of 
12 opstaande balken zijn.
De horizontale lijnen, welke onder en boven de 
opstaande balken verbinden, komen in het ge-
bruik los van de stempelcirkel. Ze vouwen iets 

om en er blijft rest-inkt in de hoeken achter. 
Bij het tellen van de opstaande balken worden 
deze hoeken vaak meegeteld. Dat er 11 of 
12 opstaande balken zijn is vaak goed te zien. 
De opstaande balken van stempels met 11 bal-
ken (afb 2) zijn breder van lijn en regelmatiger 
van vorm dan stempels met 12 balken. (afb 3) 
Deze zijn dunner van lijn en onregelmatiger 
van vorm, dat vooral bij schrale stempels zeer 
duidelijk te zien is. De verschillen in aantallen 
balken kunnen zijn ontstaan doordat er waar-
schijnlijk meerdere leveranciers zijn geweest 
van de stempels 1 t/m 4.

Type 1-A
Diameter: 26 mm
Aantal opstaande balken: 11 stuks 
Letter-cijfer hoogte: 4 mm
Bijpostkantoor: ASD 3-5-6-8-11-16-17-
20-21-24-25-

Type 1-B
Diameter: 26 mm
Aantal opstaande balken: 11 stuks
Letter-cijfer hoogte: 5.5 mm
Postkantoor: GV-RT-SV
Bijpostkantoor: GV 3-4-7-8-11-14,  
RT 5-7-8-10-13-14

Type 2-A
Diameter: 26 mm
Aantal opstaande balken: 12 stuks
Letter-cijfer hoogte: 4 mm
Bijpostkantoor: ASD 1-2-7-9-10-12-14-
15-18-26

Type 2-B
Diameter: 26 mm
Aantal opstaande balken: 12 stuks
Letter-cijfer hoogte: 5.5 mm
Postkantoor: ASD
Bijpostkantoor: GV 1-2-5-6-9-10-12-18, 
RT 1-2-3-6-11-12-15, SV 1

1

32

Toelichtingen van toepassing op alle type beschrijvingen, tekeningen en stempels op postzegel
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In het schema is mooi te zien dat alle 
Amsterdamse bijkantoren, bij de eerst ver-
strekte stempels 1-A/B en 2-A/B, afwijkende 
stempels heeft van de rest (’s Gravenhage, 
Rotterdam en Scheveningen). Postkantoor 
Amsterdam valt hier buiten en heeft een 
stempel met dezelfde grotere letters als de 

andere drie postkantoren. Ook is te zien dat 
het eerste stempel RT9 nog ontbreekt.

Literatuurstudie
In de literatuur wordt gemeld dat de alter-
natieve stempels in eigen beheer van de 
post- en bijpostkantoren zijn vervaardigd en 

waarschijnlijk uitgevoerd in kurk. De alter-
natieve stempeltypen 5 t/m 8 komen alleen 
van 3 Amsterdamse kantoren. Deze stempels 
hebben allemaal grotere gummi vlakken wat 
voor mij eerder doet denken aan een volgende 
testfase. De stempels zijn absoluut niet van 
kurk gemaakt. Dit materiaal is niet homogeen 

Type 3-A
Diameter: 30 mm
Aantal opstaande balken: 11 stuks
Letter-cijfer hoogte: 5.5 mm
Bijpostkantoor: ASD 8

Type 3-B
Diameter: 30 mm
Aantal opstaande balken: 12 stuks
Letter-cijfer hoogte: 6.5 mm
Bijpostkantoor: RT 6-9

Type 4-A
Diameter: 27 mm
Letter-cijfer hoogte: 10 mm
Bijpostkantoor: ASD 1
De onderbalk is horizontaal naar boven 
gekanteld en wordt dan bovenbalk.

Type 4-B
Diameter: 27 mm
Letter-cijfer hoogte: 10 mm
Bijpostkantoor: ASD 11
De onderbalk is gelijk aan de onderbalk 
van type 6-A. De onderbalk is naar 
rechts doorgedraaid langs de cirkellijn 
en wordt dan bovenbalk.

Type 5-A
Diameter: 27 mm
Letter-cijfer hoogte: 8 mm
Bijpostkantoor: ASD 11
De boven- en onderbalk bestaan uit 
3 balkjes en 2 hoekstukjes.

Type 5-B
Diameter: 27 mm: 
Letter-cijferhoogte: 8 mm
Bijpostkantoor: ASD 11
De boven- en onderbalk bestaan uit 
5 balkjes en 2 hoekstukjes.

Type 6-A
Diameter: 30 mm
Aantal opstaande balken: 13 stuks
Letterhoogte: 5 mm
Postkantoor: RT

Type 6-B
Diameter: 30 mm
Aantal opstaande balken: 17 stuks
Letterhoogte: 5 mm
Postkantoor: RT
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Amsterdam 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B 4-A 4-B 5-A 5-B 6-A 6-B 7

ASD             
ASD 1       
ASD 2   
ASD 3 
ASD 5 
ASD 6 
ASD 7   
ASD 8     
ASD 9   
ASD 10   
ASD 11          
ASD 12   
ASD 14   
ASD 15   
ASD 16 
ASD 17 
ASD 18   
ASD 20 
ASD 21 
ASD 24 
ASD 25 
ASD 26   
’s-Gravenhage 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B 4-A 4-B 5-A 5-B 6-A 6-B 7

GV  
GV 1    
GV 2    
GV 3  
GV 4  
GV 5    
GV 6    
GV 7  
GV 8  
GV 9    
GV 10    
GV 11  
GV 12    
GV 14  
GV 18    
Rotterdam 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B 4-A 4-B 5-A 5-B 6-A 6-B 7

RT            
RT 1    
RT 2    
RT 3    
RT 5  
RT 6      
RT 7  
RT 8  
RT 9      
RT 10  
RT 11    
RT 12    
RT 13  
RT 14  
RT 15    
Scheveningen 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B 4-A 4-B 5-A 5-B 6-A 6-B 7

SV  
SV 1    

Schema Gummi proefstempels 1925  Stempeltypen per post en bijpostkantoor

van samenstelling hetgeen zichtbaar zou 
moeten zijn in de stempelafdrukken. Daar-
naast is het aantoonbaar dat de stempelaf-
drukken soortgelijke vervormingen hebben als 
de basisstempels.
In de literatuur staat weinig over de afmetin-
gen van de stempels en wat er wel in staat 

klopt niet. Voor verzamelaars is belangrijk 
te weten dat stempels van 26 mm doorsnee 
gebruikt altijd kleiner zijn dan 30 mm.
Uitzonderingen hierop zijn de stuk geslagen 
stempels van 3 postkantoren. Met name bij 
GV, type 1-B komt dit voor, maar ook spora-
disch bij ASD, type 2-B en RT, type 1-B.

Verder kunnen de stempels van 30 mm door-
snee niet verward worden met de stempels 
van 26 mm doorsnee.
Type 2-Ax en type 6-Bx welke in de literatuur 
voorkomen, maar niet met zekerheid zijn vast 
te stellen of er niet bij horen, zijn niet opgeno-
men in het schema van 13 stempeltypen.

Type 7
Diameter: 27 mm: 
Letter hoogte: 10 mm
Postkantoor: ASD

Verzamelaars, graag uw 
commentaar en aanvul-
lende gegevens, dingen 
ontbreken en omdat 
bepaalde letter hoogtes 
en maten nog best ter 
discussie staan, al zijn 
deze ondergeschikt aan 
de stempeltypen.
j.dewilde@solcon.nl 

EXTRA STEMPELTYPEN  
UIT DE LITERATUUR
 

Type 2-Ax (afwijking)
Diameter: 26 mm
Aantal opstaande balken: 12 stuks
Letterhoogte: 4 mm
Postkantoor: ASD
Dit stempel is van een Amsterdams 
bijkantoor, het nummer is volgens de 
literatuur verwijderd en dan gebruikt 
door het Postkantoor. Hiervoor is geen 
bewijs. Veel aannemelijker is dat het 
cijfer verdwenen is door slijtage,hiervan 
enkele mooie voorbeelden.

Type 6-Bx (afwijking)
Diameter: 30 mm
Aantal opstaande balken: 17 stuks
Letter- en cijferhoogte: 5 mm
Bijpostkantoor: RT 2
Dit stempel is volgens de literatuur in de 
periode 1935/1936 gebruikt. Behoort 
eigenlijk niet bij deze proefstempels.

RT 11

ASD 15

mailto:j.dewilde@solcon.nl
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Honderd jaren jong
De Philatelistenvereniging Groningen bestaat 
100 jaar en behoorde eens tot de grootste 
verenigingen van ons land, met zo’n 1700 le-
den. Het is een unieke vereniging, nog steeds, 
met een eigen filatelistisch centrum in een 
eigen pand, waarin onder meer een imposante 
bibliotheek is ondergebracht.
John Tolsma meende dat het tijd was om de 
geschiedenis van de vereniging eens grondig 
uit te zoeken en dat heeft geresulteerd in een 
prachtige kroniek van bijna 100 bladzijden, 
volledig in kleur.
Het aardige van het boek is dat het niet alleen 
een mooi beeld schetst van het wel en wee van 
de vereniging, maar ook van het filatelistisch 
leven in Nederland in de beschreven periode. 

Bovendien wordt die geschiedenis in een bre-
der kader geplaatst: de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog, de crisisjaren daartussenin, de 
jaren vijftig, enz.
De oorlogsjaren ’40-’45 hadden uiteraard een 
flinke impact op het verenigingsleven. Men 
vergaderde bij voorkeur bij volle maan, om zo 
weinig mogelijk risico te lopen op weg naar 
huis of het clublokaal in een verduisterde stad. 
Het aantal leden groeide enorm, maar niet 
iedereen was daar blij mee, want naast echte 
verzamelaars waren er velen die postzegels 
gebruikten om het geld wit te wassen, dat zij 
aan de zwarte handel verdiend hadden. Het 
was een landelijk verschijnsel. Het ledental 
van de Ned. Bond steeg in 1941 van 4000 naar 
7500, bijna een verdubbeling! Ook was er in 
Groningen het ongemak over “leden van het 
merk NSB”. Tot in de jaren zeventig was een 
NSB-achtergrond een grote hobbel bij de 
 ballotage.   
 
De filatelie is in die honderd jaar uiteraard 
enorm veranderd, maar opmerkelijk veel 
zaken lijken wel van alle tijden te zijn. Ruzies in 
het bestuur, de bezorgdheid om teruglopende 
ledentallen, discussies over het Maandblad 
Filatelie, over de plaats van de jeugd, het 
inzicht dat het ontplooien van activiteiten 
onontbeerlijk is voor het voortbestaan van een 
vereniging, met rondzendverkeer en club-
veilingen als financiële kurk. 
De hele kroniek maakt duidelijk dat filatelie 
een fantastische hobby is, en ook “een zenuw-
stillende bezigheid, die in sanatoria dan ook 

veel wordt gedaan mede als hulpmiddel om 
een lange rustkuur door te komen”. Het is ook 
een hobby die aan mensen met een drukke 
werkkring “een natuurlijke afleiding” biedt. 
“Men moet er echter op bedacht zijn dat men 
zijn handen wast en dat de ogen niet te veel 
te lijden hebben, want onder de philatelisten 
vindt men vele sterk bijziende personen”. 
(p. 52, 1955)

De vereniging heeft zich een flinke reputatie 
verworven als het gaat om het organiseren 
van (grootse) evenementen, meestal om een 
jubileumjaar van extra glans te voorzien. Voor 
mijzelf was de geruchtmakende manifestatie 
van 1990 in de Martinihal een openbaring: zo 
boeiend kon een tentoonstelling kennelijk ook 
zijn. Een spetterende modeshow, opzwepende 
Afrikaanse muziek, de handel klaagde omdat 
de bezoekers zich hieraan vergaapten en de 
postzegels links lieten liggen. 
De evenementen die in Groningen en Roden in 
september 2015 plaatsvonden, passen in deze 
traditie. Filatelie van topniveau, gecombineerd 
met verschillende culturele activiteiten. Het 
boek Honderd jaar filatelie onder de Martini-
toren van John Tolsma werd op dit evenement 
gepresenteerd en verdient heel veel lezers. 

John Tolsma, Honderd jaar filatelie onder 
de Martinitoren.
ISBN 978-90-73064-71-3, € 15,—. 
Bestellen bij de Philatelisten Vereniging 
Groningen, Emmastraat 5, 9722 EW 
Groningen en via de site www.philatelist.nl.

Een nieuwe reeks publicaties is van start 
gegaan: De Transorma-reeks. Het was de 
bedoeling van de Stichting Transorma om een 
Transorma Handboek te laten verschijnen. 
Hier is echter van afgezien. Het zullen nu 
afzonderlijke deeltjes worden in een reeks.
Het eerste deel, Transorma op de Wereldten-
toonstelling, handelt over de (Nederlandse) 
Transorma-sorteermachine (TRANSporteren, 
SORteren, Marchand-Andriessen) machine die 
in 1939 naar New York werd verscheept en al-
daar op de World’s Fair werd gebruikt.Tot nu toe 
was er bitter weinig over bekend, maar door re-
cent nieuw onderzoek kwam er een doorbraak 
en kon het boekje geschreven worden.
Hierdoor ook begint de reeks – en wordt dat 
ook verantwoord – niet met een verhandeling 
over de machine zelf, noch met Nederland.

Aan de hand van vele documenten en foto’s 
wordt beschreven hoe de machine in New York 
werd gebruik. Ook is de lijst met alle – 365 – 
‘loketten’ opgenomen.
Na gebruik van de machine op de Wereldten-
toonstelling zou hij naar Nederland ver-
scheept worden. Doordat inmiddels de Tweede 
Wereldoorlog was uitgebroken gebeurde 
dat pas in 1946. Bij aankomst verdween de 
machine in de opslag en vijf jaar later werd 
geconstateerd dat deze overcompleet was.

Transorma op de Wereldtentoonstelling
(deel 1 in de Transorma-reeks)
Jos M.A.G. Stroom
40 pagina’s, soft cover, 2015
ISBN: 978-90-71650-38-3
Uitgave: Groep Postmechanisatie Po&Po
Prijs: € 12, inclusief verzendkosten
NL20INGB0002799662 t.n.v. 
Publicaties Po&Po 
www.po-en-po.nl
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elke Indië-verzamelaar, die gewend 
is om te gaan met zijn geliefde 
kleinrond- en vierkantstempels, 
zou niet door de knieën gaan voor 

de charmante achthoekige Franse paquebot 
stempels (afb 1)? Gekozen is om deze mate-
rie te behandelen vanuit het oogpunt van de 
verzamelaar. Daarom wordt begonnen met 
de stempels van de Ligne N, die het meest 
toegankelijk zijn en meestal tegen redelijke 

W
prijzen kunnen worden aangeschaft. Pas later 
zal worden ingegaan op het ontstaan van de 
maatschappij en op de andere lijnen. 

Met deze keuze wordt elke indruk vermeden 
dat deze artikelenreeks zou kunnen wedijve-
ren met de handboeken die in de literatuur-
lijst zijn vermeld. Een andere reden is wellicht 
dat de auteur het in een opstandige bui ‘eens 
op een andere wijze wilde doen’. 

Messageries 
 Maritimes 
Het verzamelen van de 
stempels van de Mes-
sageries Maritimes is 
toegankelijk en populair 
geworden door de Franse 
filatelist Raymond Salles 
(1899-1976). Zijn verzameling(en) werd(en) 
internationaal meermalen met groot goud 
bekroond. Daarna legde hij zijn enorme kennis 
in 1966 vast in een serie handboeken. Deze 
werden zo belangrijk voor de filatelie geacht 
dat zij in 1992 werden herdrukt.1.

De Ligne N
De Ligne N van de Messageries Maritimes, 
de hoofdlijn naar het Verre Oosten, kwam tot 
stand in 1866. Na het openen van het Suezka-
naal in 1869 verbond deze lijn Marseille via Port 
Said, Aden of Djibouti, Colombo, Singapore, 
Saigon en Hong Kong met Sjanghai. Voor de 
Indië-verzamelaar is deel V van Salles van 
belang, omdat daarin de afvaarten uit Saigon 
zijn vermeld en de aankomstdata in Marseille2. 
De bekendste stempels zijn achthoekig (vanaf 
1887), oudere stempels zijn rond (dubbelring). 
Alle stempels van deze lijn zijn voorzien van de 

De Ligne N en de lijnen 
van het Verre Oosten

Deze korte artikelenreeks voor Filatelie is 
geschreven om Indiëverzamelaars te interesseren 
in de stempels van de Franse Messageries Maritimes. 
door Han Siem

franse paquebotstempels in een 
verzameling nederlandsindië 1

Afb 2 en 3. Uit het Franse paquebotstempel is af te leiden dat de briefkaart op 1 september 1899 in Singapore werd afgestempeld op de Océanien van de Messages Maritimes. 
Het schip bereikte Marseilles op 24 september, passend bij een aankomststempel in Bordeaux, de volgende dag. De Océanien was een van de zeven paquebotschepen die vanaf 
1884 van stapel liepen. Het schip werd van 1892 tot 1900 op de lijn naar het verre Oosten ingezet. 

Afb 4 en 5. Een Frans paquebotstempel op post uit Indië naar OostenrijkHongarije wordt niet zo vaak gezien. De briefkaart uit Bandjermasin (29 augustus 1896) werd eerst gestuurd 
naar het NI postkantoor in Singapore (7 september) en de volgende dag overgebracht naar de Yarra, een zusterschip van de Océanien. Na 3 weken bereikte de Yarra op 1 oktober Marseille, 
zodat de kaart keurig de volgende dag in Reichenberg (Bohemen) kon worden afgeleverd. Ansichtkaarten met taferelen van de havens waren aan boord van de paquebot verkrijgbaar.

Afb 1
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tekst ligne n / paq. fr. no .. Er zijn 10 nummers 
bekend. 
Om een stempelafdruk verzamelwaardig te 
beschouwen wordt door velen het kwaliteits-
criterium gehanteerd dat 70% van het stem-
pel aanwezig en/of leesbaar dient te zijn. Voor 
serieuze posthistorici die de Franse paque-
botstempels verzamelen is de ligne N niet 
zeldzaam. Persoonlijk reken ik voor een keu-
rige afstempeling op een Indisch poststuk een 
meerwaarde van 20-30 Euro. Die meerwaarde 
kan natuurlijk oplopen wanneer het gaat om 
afstempelingen in luxe kwaliteit. 

Wat zeggen de Paquebotstempels?’
Voor Indië-verzamelars zijn de Franse paque-
botstempels meestal te vinden op uitgaande 
post naar Frankrijk, Zwitserland of België, 
in mindere mate op post naar Oostenrijk-
Hongarije. De aanwezigheid van een Frans 
paquebotstempel maakt een poststuk soms 
een stuk interessanter. Zonder het paquebot-
stempel is de briefkaart van Soerabaja naar 
Bordeaux (afb 2) nauwelijks interessant. Het 
paquebotstempel is niet alleen kwalitatief 
het beste stempel van de kaart, het biedt ook 
de gelegenheid aanvullende informatie te 
verschaffen. In Salles V3 is op te zoeken dat de 
kaart is vervoerd door de Océanien (afb 3), die 
op 30 augustus 1899 uit Saigon vertrok om 
op 24 september in Marseille aan te komen. 
Dat klopt precies met het aankomststempel 

Bordeaux arrivee van de volgende dag, 
Soortgelijke waarnemingen kunnen worden 
gedaan met brieven. Omdat bij brieven de 
aankomststempels meestal op de achterzijde 
staan, is ook in het tweede voorbeeld gekozen 
voor een briefkaart (afb 4). Deze werd op 
29 augustus 1896 in Bandjermasin aangete-
kend verzonden. Zoals meestal met post uit 
Borneo was het eerste station op weg naar het 
buitenland niet Batavia of Weltevreden, maar 
het Nederlands postagentschap in Singapore, 
met een deels leesbaar stempel van 7 sep-
tember 1896. Dezelfde dag vertrok de Yarra uit 
Saigon4. Uit het paquebotstempel blijkt dat de 
kaart de volgende dag in Singapore aan boord 
is gegaan. Singapore was een belangrijke 

haven voor de Messageries Maritimes. Behalve 
de post kwam ook brandstof en proviand aan 
boord (afb 5). Op 1 oktober arriveerde de Yarra 
in Marseille zodat de kaart de volgende dag 
Reichenberg kon bereiken. De hele route is te 
volgen met de precisie van een spoorboekje.
Eerder is aangegeven dat de stempels van de 
ligne N niet zeldzaam zijn. Niettemin zal het 
voor een Indië-verzamelaar best een hele toer 
zijn om de tien nummers ‘compleet’ te krijgen. 
Inmiddels zal deze verzamelaar ontdekt heb-
ben dat de ligne N in 1887 verlengd werd naar 
Kobe en Yokohama. In de stempels werd de 
tekst omgedoopt tot ‘Yokohama A Marseille’, 
eveneens met de nummers 1 t/m 10 (afb 6).
Met het vorderen van de verzameling zal de 
verzamelaar inmiddels ook de stempels van 
de ligne N gezien hebben in andere  kleuren. 
Deze stempels zijn schaars en worden (aan-
zienlijk) hoger gewaardeerd. Salles rekent 
voor een stempel in rood een meerwaarde 
van 100% en voor een afslag in blauw een 
meerwaarde van 200%. afb 7 en 8 geven een 
indruk waarom deze stempels zo gewild zijn.

De Ligne P
Als hoofdlijn naar het Verre Oosten had de ligne 
N verscheidene nevenlijnen en aftakkingen. De 
bekendste daarvan was de Ligne P. De verbin-
ding tussen Indië en het Nederlands-Indische 
postagentschap in Singapore werd verzorgd 
door verscheidene schepen. De Messageries 

Afb 6. In 1887 werd de 
ligne N doorgetrok
ken naar Yokohama en 
omgedoopt tot ligne 
de yokohama a mar
seille. In 1911 werd de 
tekst in de paquebot
stempels aangepast. 
Deze briefkaart uit 
Laboeanbilik dateert 
van dat eerste jaar. De 
kaart werd vervoerd 
door de Calédonien en 
arriveerde in Marseille 
op 24 oktober, aan
komst in Brussel de 
volgende dag.

Afb 7 en 8. Franse paquebotstempels in kleur zijn ouder, schaars en gewild. Het rode stempel ‘paq. fr. nº 9’ is afkomstig van de Anadyr. Het blauwe stempel ‘paq. fr. nº 4’ is afgestempeld op 
de Yangtse.

Afb 9a en 9b. De ligne P was een 
belangrijke aanvoerlijn voor de 
ligne N. Deze verbinding tussen 
Batavia en Singapore werd door 
de Messageries Maritimes on
derhouden van 1870 tot 1884. 
Het ronde stempel is  uiterst 
zeldzaam en kostbaar. Dit 
acht hoekige stempel kan onder 
bepaalde omstandigheden nog 
bereikbaar zijn.
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Maritimes onderhielden in de jaren 1867-
1883 bovendien een eigen verbinding tussen 
Batavia en Singapore. De lijndienst werd van 
1876 tot 1884 verzorgd door de Edirne. Deze 
Ligne P sloot in Singapore aan op de Ligne N. 
Van de Ligne P zijn twee stempels bekend: 
(1) een rond stempel met de tekst ligne p / 
paq. fr. no .. en (2) een achthoekig stempel 
met de tekst poss. néer. / paq. fr. p no 1. 
Met name het eerste stempel schijnt uiterst 
zeldzaam te zijn en is bij buitenlandse ver-
zamelaars buitengewoon geliefd. Indien een 
brief met dit stempel op een veiling verschijnt, 
wordt daarvoor Nederlandse begrippen een 
astronomische prijs betaald. Het heeft een 

tijd geduurd voordat ik een brief kon laten 
zien met het tweede stempel in gemiddelde 
kwaliteit (afb 9 + 9a).

Schaarse rode  stempels
Mysterieus zijn de rode stempels met de tekst 
col. néerl. / paq. fr. n. no.. Salles5 beschrijft 
dit stempel pas in het addendum en meldt de 
nummers 3,5,6,7 en 8 gezien te hebben. Del-
beke6 acht de nummers 1 t/m 10 mogelijk. Ik 
ben zo gelukkig geweest in de afgelopen jaren 
twee briefkaarten bevochten te hebben met de 
nummers 2 en 4 (afb 10 + 11). Opmerkelijk is 
dat deze stempels gesignaleerd zijn in de jaren 
1886-1887, dat wil zeggen nadat de Ligne P was 

opgeheven. Persoonlijk acht ik deze rode stem-
pels zeker zo zeldzaam als de stempels van de 
Ligne P. Het zou best mogelijk kunnen zijn dat 
in Nederland nog meer poststukken met deze 
stempels op verborgen plaatsen aanwezig zijn. 
Naast de verbinding via de hoofdlijn was 
Saigon het centrum van verscheidene locale 
lijnen die Salles aanduidt als de Lignes coloni-
ales. Een van die lijnen was de lijn tussen Sai-
gon en Singapore. Over het stempel van deze 
lijn met de tekst ligne de saigon a singapour 
werd vooralsnog uitsluitend op losse zegels 
waargenomen (Salles V, blz 150). Inmiddels is 
op het Internet het blauwe paquebotstampel 
op een postblad te zien7, in 1895 verzonden 
van Saigon naar Bombay. Hetzelfde stempel is 
te vinden op een enveloppe, in 1893 verstuurd 
van Saigon naar Batavia (afb 12 + 12a). De 
enveloppe werd in 2012 aangeschaft op een 
Nederlandse veiling. 

Ongebruikelijke bestemmingen
Paquebotstempels van de Ligne N worden door 
Indië-verzamelaars in de regel aangetroffen op 
uitgaande post naar Europa. Een enkele keer 
zien we deze stempels echter op post naar 
Amerikaanse bestemmingen. In zo’n geval geeft 
dit een inzicht over de route die is gevolgd. 
Poststukken van Nederlands-Indië naar de 
Verenigde Staten laten in deze tijd nauwelijks 
doorgangsstempels zien waaruit de route kan 
worden gereconstrueerd. Alleen sommige 

Afb 10 en 11. Het 
stempel met de 
tekst col. néerl. /  
paq. fr. n. nº.. is 
zeldzaam en door 
Salles slechts 
gezien met de 
nummers 3,5,6,7 en 
8. Deze briefkaart 
naar Rusland werd 
aangetroffen op 
een Nederlandse 
veiling.

Afb 12. Enveloppe, afgestem
peld met het blauwe paque
botstempel van de ligne de 
saigon a singapour. Deze lijn 
werd in 1861 ingesteld nadat 
de Fransen in 1859 Saigon 
hadden ingenomen, om de 
post van de Franse militairen 
te laten aansluiten op de lijnen 
van de Engelse P&O lijn.

Afb 13 en 14. Paquebotstempels van de Ligne N worden door Indiëverzamelaars in de regel aangetroffen op uitgaande post naar Europa, slechts een enkele keer naar Amerikaanse 
bestemmingen. Op de enveloppe uit Makasser kan de ongewone route via Frankrijk worden gevolgd. De route van Indië naar ZuidAmerika kan zelden uit het poststuk worden afgeleid, 
maar is op de briefkaart naar Montevideo door het paquebotstempel goed te volgen.
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(aangetekende) stukken tonen een transit-
stempel van Londen. Tegen deze achtergrond 
is de brief van Soerabaja naar New York 
(afb 13) uitzonderlijk informatief. Zowel het 
mooie paquebotstempel als het routestempel 
wijzen op een route via Frankrijk, 
Nog duidelijker is dat te zien aan de briefkaart 
van Indië naar Uruguay (afb 13). De kaart uit 
Besoeki toont niet alleen een paqebotstem-
pel ligne n / paq. fr. no 5 maar ook een net 
leesbaar stempel bordeaux gironde. 

Al met al
Franse paquebotstempels kunnen poststuk-
ken in een verzameling Nederlands-Indië 
aanzienlijk verrijken. Maak een begin met de 
toegankelijke stempels van de ligne N. In de 
volgende aflevering zal worden behandeld hoe 
de verzameling kan worden uitgebreid.

Noten
1. Salles, R. La poste maritime française. Historique et 
catalogue dl I-IX (Parijs 1966, herdruk Limassol, 1992)

2. Salles, R. La poste maritime française. Historique 
et catalogue dl V. Les Paquebots de l’Extrême -Orient 
(Parijs 1966, herdruk Limassol, 1993)
3. Ibid, blz 113 
4. Ibid, blz 112
5.  Ibid, na blz 202
6. Delbeke, J.P. De Nederlandse Scheepspost 1. Neder-
land – Oost-Indië 1600-1900 (Aalter 1998), blz 124
7. Bentley, R. Common Postmarks of Saigon and Hanoi, 
(inzending Napex 2011). www.sicp-online.org/icp/ 
issues/Saigon%20&%20Hanoi%20Postmarks.pdf 

erzamelaars! Toont U verstandig en 
sterk, en verwerpt elk aanbod, dat U 
tot “k r a n k z i n n i g e” stempelt!’ Aldus 
hoofdredacteur J.B. Robert van het 

Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 
op blz. 160 in het novembernummer van 1908. 
Als een gedreven Don Quichot trok hij ten strijde 
tegen de speculanten en handelaren in  binnen- 
en buitenland, die voor alle foutdrukken als ‘de 
kopstaanden’ en ‘de hoogstaanden’ buitensporig 
hoge prijzen vroegen. Het is dan ook wel een 
enorm prutswerk wat ’s Landsdrukkerij in Wel-
tevreden heeft afgeleverd en men sprak daarom 
terecht over een schandaal. Maar er werd 
natuurlijk wel aan verdiend. 
Even de bedoeling van de opdrukken in herin-
nering oproepen. De in koers zijnde cijferzegels 
type Vürtheim en koninginnezegels type Veth 
werden voorzien van opdrukken JAVA of opdruk-
ken BUITEN BEZIT. (afkorting van Buitenbezit-
tingen, de koloniale aanduiding voor alle eilanden 
van de Nederlands-Indische archipel behalve 
Java en Madoera). De zegels werden op 1 juli 
1908 in omloop gebracht. De JAVA-opdrukken op 
Java en Madoera (dit eiland viel administratief 
onder Java), de BUITEN BEZIT.-opdrukken op de 
overige eilanden. Gedurende het tijdvak 1 augus-
tus 1908 tot en met 31 januari 1909 moesten de 
postambtenaren op de post- en hulpkantoren 
van uitsluitend Java en Madoera alléén de voor 
die post- en hulppostkantoren bestemde brieven 
tellen, die met JAVA-zegels waren gefrankeerd. 
Met de verzamelde gegevens zou de postdienst 
dan het besluit kunnen nemen, om een speciaal 
verlaagd brieftarief voor Java en Madoera in te 
voeren. Het binnenlands brieftarief bedroeg toen 
10 cent voor een brief tot 20 gram, van 20 tot 
40 gram 17½ cent, van 40 tot 60 gram 25 cent 
en verder 7½ cent per 20 gram. De overweging 
had kunnen zijn het tarief met 2½ cent te verla-
gen. Maar denkt u niet dat de Indische PTT voor 
Sinterklaas had willen spelen. Nee, een verlaagd 
tarief voor het eiland waar de meeste post werd 
verstuurd beoogde juist een toename van de 
correspondentie, met als gevolg dat onderaan de 
streep een hoger bedrijfsresultaat kon worden 
neergezet. Maar nee hoor, ondanks alle (nodige 
en nog meer onnodige) opdrukken en de extra 
administratieve rompslomp zag de PTT af van 
een speciaal ‘Java-tarief’. 

Officieel werden de opdrukzegels op 1 april 
1909 buiten gebruik gesteld. Maar wij zien dat 
ze gewoon werden doorgebruikt, en door de 
postdienst voor frankering werden geaccepteerd, 
met vooral een opleving in de jaren 1909-1914 en 
1922-1925.
Terug naar hoofdredacteur Robert. Had hij 
een vooruitziende blik toen hij in 1908 op zijn 
karakteristieke wijze schreef: ‘De “k o p s t a a n d e” 
zijn, voor zoo ver ingekomen, verbrand! Gelooft 
men [dat] ze alle aan het Hoofdbestuur werden 
“terugontvangen?” Dat kàn niet, zulk een 
geloof is al te naïef. Er zijn wis en zeker nog “v e l e  
d u i z e n d t a l l e n” in handen.’ Ja, Robert was in dit 
opzicht een ziener en bepaald niet sarcastisch. 
In 1925 namelijk bleek een ambtenaar, werk-
zaam bij de Weeskamer te Batavia, te hebben 
gefraudeerd met als gevolg dat hij failliet werd 
verklaard. In de boedel van de man werd toen 
een voorraad ontdekt van niet minder dan 
80.000 gulden nominaal en wel uitsluitend van 
kopstaande JAVA- en BUITEN BEZIT.-opdrukken. 
Kunt u zich inbeelden welk kolossaal bedrag dat 
in die tijd is geweest? En hoe is deze gigantische 

hoeveelheid in zijn bezit gekomen? De cura-
tor heeft deze partij tegen nominaal aan het 
hoofdpostkantoor van Batavia geleverd. Daarop 
werd de officiële buitengebruikstelling weer 
ingetrokken en bleven de opdrukzegels geldig tot 
en met eind 1925. Deze zegels werden vervolgens 
in grote aantallen verkocht aan vooral de grote 
banken, handelsmaatschappijen, et cetera. En 
dat verklaart het feit dat we af en toe nog een 
poststuk, gefrankeerd met deze mis-opdrukken, 
uit 1925 tegenkomen. Echt gebruikt. Geen 
maakwerk dus. Twee jaar later verscheen een 
inventarisatie in De Philatelist waaruit blijkt dat 
men poststukken uit 1925 met ‘kopstaanden’ 
heeft gevonden uit Bandoeng, Batavia, Meester 
Cornelis, Tjimahi en Weltevreden. De hierbij 
afgebeelde brief komt uit Soekaboemi. Heeft u 
ook exemplaren uit 1925 van andere postkanto-
ren ontdekt?

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde,   
25e jaargang, 1908, p. 118-120, 143, 159-160
De Philatelist, 2e jaargang, 1927, p. 107
De Java- en Buiten Bezit.-opdrukken, Passie voor post-
zegels (Stamp Passion 2008), p. 82-95
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Zoals hierboven al gememoreerd, 1813 was in 
de geschiedenis van Breslau een belangrijk 
jaar. Een groot deel van Pruisen was toen nog 
bezet door het Frankrijk van Napoleon en 
invloedrijke kringen rondom de koning eisten 
dat hij in opstand kwam tegen de Fransen. 
Van Berlijn uitgeweken naar het veel veiliger 
Breslau vaardigde hij dan ook in maart 1813 de 
proclamatie An mein Volk uit, die geldt als het 
startschot voor de bevrijdingsoorlog. Over het 
IJzeren Kruis, waarvan hij het eerste postuum 
verleende aan zijn echtgenote, de mooie en 
 legendarisch geworden Königin Luise (over-
leden in 1810), hebt u al gelezen. 

In 1913 was dit allemaal 100 jaar geleden. Een 
uitstekende aanleiding dus voor een feestje, en 
natuurlijk werd dat gevierd in Breslau, waar het 
allemaal begonnen was. Vanzelfsprekend kreeg 
bij de festiviteiten de filatelie een belangrijke 
plaats. Zo kwam er –alleen in Breslau- een 

speciale herdenkingsbriefkaart uit (afb. 15), 
in twee verschillende versies en daarbinnen 
weer allerlei kleur- en typevariaties. Zo kan ik 
u naast de bruine ook de groene kaart laten 
zien (afb. 16) en nog wel voorzien van het 
Sonderstempel van de bij het feestprogramma 
behorende postzegeltentoonstelling of Post-
wertzeichenausstellung (afb. 17). De afzender 
van deze kaart belooft de geadresseerde ook 
nog een exemplaar van de bruine kaart te 
sturen. Filatelisten helpen elkaar!

De Jahrhunderthalle
Natuurlijk was er ook een stempel gewijd 
aan de aanleiding voor dit alles: het Jahrhun-
dertfeier der Freiheitskriege (afb. 18), met 
excuus voor het wat gevlekte exemplaar. Die 
vlekken schijnen ook door op de beeldzijde. 
Dat is jammer, want daarop valt het blijvend 
monument van de herdenking te bewonde-
ren, de toen gloednieuwe speciaal voor deze 
gebeurtenis gebouwde Jahrhunderthalle. Ik 

laat die u nu zien op een haast surrealistische 
ansichtkaart uit 1937 (afb. 19). Links ziet u de 
hal zelf en rechts drie van de vier tentoonstel-
lingspaviljoens die ook tot het bijzonder ruim 
opgezette complex behoren. Het ontwerp was 
van de hand van de Breslause stadsarchitect 
Max Berg, die voor de staalbetonconstructie 
de constructeur Günther Trauer in de arm 
nam. Indertijd was de overspanning van de 
koepel met 65 m doorsnede de grootste ter 
wereld. Ook het erin geplaatste orgel was een 
van de allergrootste. In mei 1913 opende de 
Duitse kroonprins er de grote tentoonstelling.
Zo´n spectaculair gebouw kan natuurlijk niet 
zonder zijn filatelistische uitingsvormen. Zo zijn 
er enkele Bildpostkarten van, maar ik laat u een 
postzegel uit 1938 zien (afb. 20) en een fraai 
gedetailleerd stempel ter ere van de Kriegseu-
ropameisterschaften im Boxen in januari 1942 
(afb. 21). Over de naoorlogse geschiedenis van 
de Jahrhunderthalle informeer ik u later.

Grote onzin in 1894
Hierboven bent u al een paar bijzondere 
stempels, Sonderstempel, uit Breslau tegen-
gekomen. De liefhebber kan er daarvan nog 
veel meer vinden, en zich zo een beeld vormen 
van wat zich zoal af heeft gespeeld in de stad. 
Een vroeg voorbeeld is een stempel op een 
briefkaart uit 1894 (afb. 22), blijkbaar van 
een tijdelijk postkantoor dat was ingericht op 
de Festplatz. Daar werd het Achtste Duitse 

In dit artikel zullen allerlei aspecten van Breslau, de historische hoofdstad van 
Silezië, of, zoals het nu heet, Wrocław, de hoofdstad van Dolny Śląsk (Neder-
Silezië) aan de orde komen. Het eerste deel stond in het novembernummer 2015.
door Adriaan van Oosten

Breslau/Wrocław [2]
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Turnfeest gehouden, maar de schrijver van de 
briefkaart was alleen maar unter dem Eindrück 
des grossen Blödsinns, der hier auf dem Fest-
platz zu Tage gefördert wird. Verder schrijft hij 
weinig anders dan groeten, dus vermoedelijk 
werd de kaart alleen maar verzonden vanwege 
het stempel.
Dat geldt ook voor de kaart waarop een 
prachtig stempel staat ter gelegenheid van 
het 100-jarig jubileum van de Universiteit van 
Breslau in 1911 (afb. 23): dieser Poststempel 
dürfte für Sie Interesse haben.

WuWa
Zulke stempels van voor de Eerste Wereld-
oorlog zijn betrekkelijk schaars. Uit de jaren 
van de Weimarrepubliek ken ik voor Breslau 
geen Sonderstempel, maar wel interessante 

vlagstempels. Een mooi voorbeeld ziet u in 
afb. 24. In 1929 organiseerden onder andere 
twee Breslause architecten, Hans Scharoun 
en Adolf Rading, een architectuurtentoonstel-
ling waarbij een nieuwe wijk werd gebouwd 
die aan de eisen van het ‘nieuwe bouwen’ 
voldeed. Deze Wohnung- und Werkraumaus-
stellung (WuWa) vond plaats onder auspiciën 
van de Deutscher Werkbund, die in 1907 was 
opgericht om de kwaliteit van industriepro-
ducten te verbeteren. WuWa geldt als een 
mijlpaal in de Duitse architectuurgeschiede-
nis. De meeste gebouwen hebben de oorlog 
overleefd. 
Een andere memorabele tentoonstelling werd 
in 1930 georganiseerd. Deze vooroorlogse ver-
sie van de Huishoudbeurs heette ‘Im Reiche 
der Hausfrau’ (afb. 25).

Zang en sport
Het Nazibewind was, zoals bekend, goed in het 
ondersteunen en organiseren van manifesta-
ties die tot meerdere glorie van het Derde Rijk 
konden dienen. Zo viel Breslau in 1938 de eer 
te beurt om het grote Deutsches Turn- und 
Sportfest te mogen organiseren. Een amtliche 
Festpostkarte (officiële feestbriefkaart) 
geeft een indruk van het riante sportcom-
plex dat daarvoor werd ingericht (afb. 26), 
het Hermann-Göring-Sportfeld genaamd. 
Er verscheen een speciale serie van vier 
postzegels, waarvan u er in de afbeeldingen 
10 en 20 al twee gezien hebt. De beide andere 
beelden respectievelijk nog eens een keer 
het beroemde raadhuis en het hoofdstadion 
af. U ziet ze allemaal bij elkaar op een ernstig 
overgefrankeerde enveloppe, die met vier af-
slagen van het Sonderstempel nog eens extra 
feestelijk was gemaakt (afb. 27). Natuurlijk 
was er van dat stempel ook een afzonderlijke 
versie voor de stempelmachine (afb. 28). Het 
hoogtepunt van het feest viel op de slotdag, 
31 juli, toen de Führer zelf naar Breslau kwam 
om de huldiging van de tienduizenden turners, 
sporters en toeschouwers in ontvangst te 
nemen. Iets minder zwaar aangezet was het 
12. Deutsches Sängerbundfest, een jaar eerder, 
in 1937. Toch leverde ook dat twee stempels op 
(afb. 29+30). 

Maar met sport en zang alleen zou Duitsland 
niet groot worden. Tussen deze beide feesten 
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in viel op 13 maart 1938 de feitelijke Anschluss 
van Oostenrijk, die op 10 april nog eens werd 
‘gelegitimeerd’ door een volksstemming onder 
het motto Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Een 
speciale geïllustreerde briefkaart zette die dag 
luister bij. afb. 31 laat de ingedrukte postzegel 
zien met het Sonderstempel zoals dat in het 
raadhuis van Breslau werd gebruikt. Al met al 
een vroeg voorbeeld van iets dat bepaald op 
een maximumkaart lijkt. 

Terreur en verwoesting
In 1939 begon Hitler de oorlog. Silezië lag 
buiten het bereik van de geallieerde bombar-
dementsvluchten, en Breslau stond bekend 
als de Luftschutzkeller van het Duitse Rijk, een 
veilig toevluchtsoord voor wie in het westen 
de grond te heet onder de voeten werd. Al die 
evacués brachten hun eigen bureaucratische 
rompslomp met zich mee. De brief die de 
Oberbürgermeister van Breslau op 6 januari 

1944 naar zijn collega in het veel minder 
veilige Wilhelmshaven stuurde (afb. 4) is 
daarvan een illustratie. De bevolking van de 
stad groeide van ruim 600.000 in 1939 tot 
meer dan een miljoen in 1944.

Onder de vele uit Breslau afkomstige slachtof-
fers van de Nazi-terreur zijn er twee met een 
postzegel geëerd. In 1942 werd Edith Stein 
(afb. 32) in Auschwitz vermoord. Zij was 
oorspronkelijk joods, maar is later rooms-
katholiek en non geworden. In 1998 werd deze 
mystica van de 20e eeuw heilig verklaard. 
Dietrich Bonhoeffer (afb. 33), een nog altijd 
voor velen inspirerend protestants theoloog, 
werd nog in april 1945 opgehangen in het 
kamp Flossenbürg in Beieren. 

Op 12 januari 1945 begon het Rode Leger zijn al 
lang gevreesde slotoffensief, der Grossangriff, 
tegen het Derde Rijk. Eind januari werd Breslau 

al tot vesting verklaard, en in de eerste helft 
van februari slaagden de Russen erin de stad te 
omsingelen. De veldpostbrief (afb. 34) is afge-
stempeld op 8 februari. Op die dag vermeldde 
de ‘Vestingkrant’ dat nu alle vrouwen onder de 
40 en kinderen de stad moesten verlaten. De 
briefschrijver vermeldt alleen zijn spijt dat hij 
nog altijd geen post heeft gekregen van zijn 
vrouw. Ook het postvervoer van en naar de 
vesting was niet meer wat het geweest was. 
Breslau werd verdedigd tot het bittere einde. 
Pas op 6 mei capituleerde de Duitse comman-
dant. Toen lag zo’n 70 % van de stad geheel of 
gedeeltelijk in puin. Drie dagen na de overgave 
werd de stad –nu Wrocław genoemd- overge-
dragen aan een voorlopig Pools bestuur. Dat 
nam de herbouw voortvarend ter hand, maar 
moest veel nog bruikbaar materiaal afstaan, 
omdat de Poolse regering voorrang gaf aan 
de wederopbouw van Warschau en Danzig. De 
kaart (afb. 35), afgestempeld op 11 juni 1947, 
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geeft een beeld van de ruïne van de OLV kerk 
op het Zandeiland (vergelijk het beeld van die-
zelfde kerk in afb. 9), en tevens van het taaie 
leven van de filatelie. De kaart werd, ongetwij-
feld door een medeverzamelaar verzonden 
aan een zekere heer Lemstra in Amsterdam-
Oost en als drukwerk, maar wel min of meer 
filatelistisch, gefrankeerd.

Wrocław
Tot slot van dit artikel laat ik met twee docu-
menten nog iets zien van de Poolse stad die 
vanaf 1945 met grote ijver werd opgebouwd, 
Daarbij moet bedacht worden dat de na alle 
oorlogshandelingen nog resterende Duitse 
bevolking in snel tempo naar het westen werd 
afgevoerd, en dat in hun plaats mensen wer-
den aangevoerd uit het voormalige oosten van 
Polen, dat nu deel uitmaakte van de Sowjet-
Unie. Het is hier natuurlijk niet de plaats om 
in te gaan op de enorme problemen op vrijwel 
ieder gebied die die dubbele migratie met zich 
meebracht, maar het ligt voor de hand dat de 
voorspoedige ontwikkeling van de naoorlogse 
stad daardoor ernstig werd bemoeilijkt.

In 1948 werd in Wrocław de ‘Tentoonstelling 
van de Teruggewonnen Gebieden’ georgani-
seerd. Dat was een nogal propagandistische 
show van het ‘nieuwe’ Polen in de voormalige 
Duitse gebieden ten oosten van de Oder-Neis-
segrens. De tentoonstelling werd gehouden in 
de hierboven al uitvoerig genoemde ‘Jahrhun-
derthalle’, die inmiddels was omgedoopt tot 
‘Hala Ludowa’, de Hal van het Volk. De manifes-
tatie werd, zoals dat ook in het vooroorlogse 
Breslau gebruikelijk was, ook filatelistisch een 
groot gebeuren. Een serie speciale postzegels; 
een fraaie afstempeling met daarin het be-
roemde raadhuis, en allerlei souvenirproduc-
ten. Ik toon u er een van (afb. 36): een blanco 
kaart met de vier zegels, tweemaal gestem-
peld, en voorzien van het nieuwe stadswapen. 
De vier zegels hebben alle hetzelfde ontwerp: 
een gestileerde ‘Hala Ludowa’, met daarvoor de 
‘iglica’, de stalen naald die gold als het nieuwe 
waarmerk voor het gebouw. Overigens werd de 
hal in 2006 op de Unesco-Werelderfgoedlijst 
geplaatst, en wordt hij tegenwoordig in het 
Pools doorgaans aangeduid als ‘Hala Stulecia’, 
oftewel … ‘Jahrhunderthalle’.

Ossolineum
Tot slot nog een filatelistisch product uit 
1967 (afb. 37). De briefkaart is gewijd aan 
het 150-jarig bestaan van het ‘Ossolineum’ 
in Wrocław, en het stempel past daar ook 
bij. Het heeft als tekst: ‘150 jaar werk voor 
wetenschap, educatie en cultuur’. Wat is 
het Ossolineum? Het instituut werd door 
graaf Ossolinski in 1817 opgericht in de toen 
Oostenrijkse, daarna Poolse en nu Oekraïense 
stad Lemberg/Lwów/Lviv. Het bestond onder 
andere uit een weergaloze bibliotheek van 
Poolse documenten en werken op het gebied 
van geschiedenis en cultuur. Aan het eind van 
de Tweede Wereldoorlog is een belangrijk deel 
ervan door de terugtrekkende Duitsers verder 
naar het westen in veiligheid gebracht, een 
deel is later door de Sovjet-Unie aan Polen 
teruggegeven, een deel is nog in Lviv, en een 
deel is verloren gegaan. Het Ossolineum is na 
1945 heropgericht in Wrocław, dat daarmee 
een van de hoofdcentra van Poolse cultuur is 
geworden. Een mooie carrièresprong voor de 
oer-Duitse stad die Breslau tot 1945 was!

e 28e Filateliebeurs zal 
worden gehouden op 
zaterdag 30 januari en 
zondag 31 januari 2016 

in Dudok-Arena op het Arenapark 
in Hilversum. 
Dit is de derde keer dat de beurs 
in deze zaal wordt gehouden, en 
de accommodatie bevalt prima.
Speciaal voor de bezoekers die 
met de trein komen zullen er nu 
ook borden worden geplaatst die 

de (kortste) looproute aangeven, 
naast de gebruikelijke routebor-
den voor de automobilisten.
U wordt wel geadviseerd om, als 
het enigszins kan, met de trein 
te komen. Vooral zaterdags bij 
de aanvang van de beurs is het 
dringen om een parkeerplaats te 
bemachtigen.

Er zullen weer circa 100  stands 
(handelaren en verenigingen) 

aanwezig zijn, zodat er volop keus 
is aan alles op het gebied van 
postzegels, brieven en aanver-
wante zaken. Enkele nieuwe 
handelaren hebben zich aange-
meld. Er is dus altijd wel weer iets 
nieuws te vinden.

De stands van PostNL en 
Deutsche Post zijn ook weer 
aanwezig, evenals een stand van 
het maandblad Filatelie. Mocht er 

nog iets bijzonders te melden zijn, 
het laatste nieuws vindt u op de 
website. www.filateliebeurs.nl
Tijdens de beurs is weer een 
speciale enveloppe met speciaal 
stempel verkrijgbaar, voor de 
103e Filatelistendag.

Filateliebeurs 2016
Dudok-Arena, Arena 303,  
Hilversum
30 januari van 10:00-17:00 uur
31 januari van 10:00-16:30 uur
Toegang en parkeren: gratis
Route: op de A27 afslag 33 
Hilversum, daarna bij het 
2e stoplicht linksaf.

Filateliebeurs 2016
D
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Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2016 
(verschijnt 4 maart) moeten 
uiterlijk op 31 januari 2016 
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

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. 
Maaspoort Sports & Events, 
 Marathonloop 3, vr. 10.00-17.00 uur, 
za. 10.00-16.00 uur.  
info@hertogpost-event.nl 

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

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

9 januari:
Deventer. USA-Canada, De Horst, 
Kerkstraat 5, 8.00-18.00 uur.  
T: 06-25240316. www.usca.nl
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.30 uur. 
T: 06-12131128.
Hoofddorp. ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, Beemster-
straat 4, 10.00-16.00 uur.  
T: 06-54741761.
Zeist. Wijkservisepunt De Koppe-
ling. De Clomp 1904, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220 

10 januari:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. 
 Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-
13.00 uur. T: 0224-223029
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
 Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 

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
Boskoop. ‘In de Stek’, Puttelaan 
148, 13.00-17.00 uur. T: 0182-
616946. jandezwijger@telfort.nl
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.30-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl

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

18 januari:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Wijchen. Brede school ‘Noor-
derlicht’, Roerdompstraat 76, 
19.00-22.00 uur. T: 024-6450041. 
hartjesveld@planet.nl
 
19 januari:
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13:30-16:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

23 januari:
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur.  
T: 0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.

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, 
 Snelliuslaan 35, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Katwijk a/d Rijn. Wijkgebouw 
“de Wiek” Fresiastraat 19, 10.00-
15.30 uur. T: 071-5173995. www.
postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl

Purmerend. Wijkcentrum De Inval, 
Karekietpark 16, 10-16.00 uur. T: 06-
33650247.  rob.grigoletto@kpnmail.nl
 
24 januari:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. Tel: 
0227-542286.

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. karel-
meeuwenberg@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 ma-
teriaal wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erkelens 
(T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toe-
gankelijk na met mevr. Spiekman 
sspiekman@muscom.nl
Tentoonstelling ‘Love is what 
you want’. (met onder andere 
postzegeltaal en ZOP (zie onder 
postzegel).
10 januari: Filatelie Café. Lezing 
Peter Storm van Leeuwen. ‘Post-
kantoren in Nederlands-Indië’ . 
aanmelden@muscom.nl
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ien jaar geleden verscheen in de 
Specialiteiten Catalogus 2006-
2011 van de NVPH de Prijslijst van de 
kleinrondstempels van Nederland, 

samengesteld door Iwan van Geelen. Het werd 
dus tijd voor de NVPH om een nieuwe lijst te 
publiceren over dit populaire verzamelgebied. 
Vele verzamelaars hadden hierop gewacht.

De Speciale Catalogus 2016 van de NVPH, 
met het eenmalige katern Kleinrondstempels 
en trajectstempels is, op het ogenblik dat ik 
dit schrijf, ongeveer een maand in handel. 
Hoogste tijd om een bericht hierover te schrij-
ven. De auteur, Cees Janssen, heeft zonder 
twijfel grote verdiensten voor de Nederlandse 
filatelistische wereld, maar met mij zullen 
ongetwijfeld vele ‘kleinrond-filatelisten’ teleur-
gesteld moeten vaststellen dat deze nieuwe 
lijst, behalve veel meer fouten, niets meer 
biedt dan de voorgaande van I. van Geelen. 

Er worden wel ongeveer hetzelfde aantal 
stempels beschreven, maar dit aantal werd 
bereikt doordat 10 ‘caout-
chouc’-stempels geïntegreerd 
werden in de lijst.
In werkelijkheid ontbreken er 
22 aangemaakte kleinrond-
stempels. En van de bekende 
stempelvarianten ontbreken er 
nog minstens negen.
Dus kan men zeker niet over 
een verbetering betreffende de 
volledigheid spreken.
En daarbij werden de meeste 
van deze ontbrekende stempels 
door de auteur zelf in zijn 
‘Handboek Nederlandse 
Poststempels’ en de lijst van 
de ‘Nederlandse Academie 
voor Filatelie’ reeds beschre-
ven! De resterende werden in 
mijn ‘Handboek van de Kleine 
Uurstempels van Nederland’ 
(maart 2016) gemeld.

Het gebruik van de nu 
gepresenteerde lijsten werd 
door onnodige veranderingen 
moeilijker dan voordien de 
lijsten van I. van Geelen het 
geval was. Dit is een gevolg van 
de volgende veranderingen:
De splitsing in een lijst voor 
hoofd- en een lijst voor hulp-
postkantoren maakt het vinden 
van het juiste stempel veel 
moeilijker.
De ‘alfabetische’ sortering van 
alle stempels en vooral van de 
bij- en trajectpostkantoren is in 
doelloosheid niet te overtreffen.

En om het vinden van een stempel nog een 
beetje moeilijker te maken wordt alles nog 
met een volledig nutteloze ‘type I en type II’-
beschrijving, gedecoreerd.
Nutteloze typebeschrijving omdat er voor de 
meeste kantoren vaak veel vroeger stempels 
met een dikke buitenrand in gebruik waren 
(tweeletterstempels) of in gebruik kwamen, 
lange tijd voor 1893.

Dezelfde wirwar vindt men in de kolom 
‘Datum’. Hier zouden de data van uitreiking 
van een stempel of de vroegst bekende data 
moeten staan. 
Er is echter, met uitzondering van twee hulp-
postkantoren, bij geen enkel kantoor met 
een vroegere datum, de datum van vroegst 
bekende datum (vbd) beschreven. Hierdoor 
weet de geïnteresseerde filatelist niet met 
welke soort datum hij te maken heeft.
En om alles nog minder aantrekkelijk te ma-
ken zijn vele van de genoteerde vroege data 
niet juist. Hieronder vallen ook vele vermel-
dingen van de vroegst bekende datum voor 

Kleinrondstempels 2016

L E Z E R S P O S T
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type II-stempels en alle vermeldingen voor de 
gekleurde stempels. 
Een afwijkende kleur wordt voor slechts 
21 kantoren vermeld. Al in 1933! beschreef 
P.C. Korteweg dit voor 31 stempels en in het 
‘Handboek van de Kleine Uurstempels’ zijn 
98 gekleurde kleinrondstempels opgenomen.

De in de toelichting aangekondigde vermel-
ding van de data van het laatst bekende 
gebruik ontbreekt in zijn geheel. Evenzo ont-
breekt een verklaring voor de beschrijving ‘an-
dere type’, dat waarschijnlijk op de spatiëring 
betrekking heeft. De schamele vermelding van 
8 kantoren hiervoor kan met zekerheid nog 
met 149 kantoren worden uitgebreid!

En quasi als dessert wordt u een ‘nummer-
salade’ geoffreerd.
Zo tussen de regels door kan men nog lezen 
dat de trajectstempels met de Arabische 
cijfers wel aanmerkelijk hogere prijzen kunnen 
behalen, maar dat ze, en met hen nog tal van 
andere stempels, eenvoudigweg uit de lijst 
verdwenen zijn, wordt niet verklaard. 
En om alles nog meer te compliceren werden, 
zonder enige toelichting, ook nog vroegere 

groepen opnieuw samen-
gesteld of zelfs geliquideert, 
zodat – met uitzondering van 
de hoofdpostkantoren – nu 
een echte ‘nummersalade’ is 
ontstaan. Hier zal niemand 
blij mee zijn. Noch de verza-
melaar noch de handel.

Slotopmerking
Een weldenkende, kritische 
filatelist zal geen moeite heb-
ben nog verdere fouten in de 
tekst en in lijsten te ontdek-
ken, maar hiermee sluit ik 
mijn bericht af. 
Ik heb het woord ‘doelloos-
heid’ gebruikt. Was het doel 
een gebruiksvriendelijke lijst 
samen te stellen of om niet te 
veel kennis te verspreiden? 
Uiterst teleurgesteld kan 
ik deze uiterst slordige 
publicatie werkelijk niemand 
aanbevelen.
In plaats van nu eindelijk de 
tweeletter- en kleinrondstem-
pels eens samen te vatten, 
werd de gelegenheid om een 
echt goede lijst te publiceren 
niet benut.
Met dit katern is beslist geen 
propaganda te maken. 

Een ontzettend boze verza-
melaar.

Cees van Hoek 
ceesvanhoek@hotmail.de

mailto:ceesvanhoek@hotmail.de


JANUARI 2016 FILATELIE 37

 

 

 

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

Op 8 en 9 april wordt in Apeldoorn weer 
de Dag van de Jeugdfilatelie gevierd. Het 

thema is Apen. Een van de vragen van de Fila-

marathon is: “Wat weet jij over apen?”. Op 
deze pagina vind je wat apenfeitjes die je op 
je albumblad kunt verwerken. Veel succes!

Dag van de Jeugdfilatelie 2016
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

De Britse bioloog Charles 
Darwin publiceerde in 1859 

een boek dat een grote schok 
veroorzaakte. In zijn “De oor-
sprong der soorten” schreef 
hij namelijk dat de mens 
afstamde van apen. Hij had 
jarenlang onderzoek gedaan 
en was tot deze conclusie 
gekomen. De ontwikkeling 
waarbij soorten zich door de 
eeuwen heen aanpassen en 
veranderen wordt de evolutie-
leer genoemd. Veel mensen 
geloofden deze theorie niet en 
waren boos. Volgens hen had 
God de mens geschapen. Ze 
vonden de theorie van Darwin 
grote onzin.

W ilhelm Busch maakte in de 19de 
eeuw een aantal verhalen die nu 

nog steeds gelezen 
worden. Een van de 
bekendste is wel 
het verhaal over de 
twee jongens Max en 
Möritz, die allemaal 
rare streken uithalen. 
Busch schreeft ook 

een verhaal over de aap Fipps. In het 
verhaal wordt hij uit Afrika meegenomen 
naar Duitsland. Daar doet hij net als 
Max en Möritz gekke dingen, maar hij 

wordt een held als hij 
het meisje Elise uit een 
brandend huis haalt. He-
laas loopt het niet goed 
met hem af. Hij wordt uit 
een boom geschoten en 
gaat dood. Dit tot groot 
verdriet van Elise. 

Van aap tot mens

Stoute aap

Een van de bekendste apen 
van ons land is de zilver-

ruggorilla Bokito. Hij leeft in 
Diergaarde Blijdorp. In 2007 
kwam hij in het nieuws toen 
hij uit zijn verblijf ontsnapte 
en een vrouw meesleurde. 
Ze raakte ernstig gewond 
en moest in het ziekenhuis 
worden opgenomen. Bokito 

was het lievelingsdier van de 
vrouw geweest. Ze ging wel 
vier keer per week naar de 
dierentuin om de mensaap te 
bezoeken. Ze maakte daarbij 
steeds oogcontact met 
Bokito. Volgens de bewakers 
was dat de reden waarom het 
allemaal uit de hand liep. De 
aap zag het als een bedrei-
ging en ging tot de aanval 
over. 

Bekende aap

Volgens de Chinese 
dierenriem is 2016 het 

Jaar van de Aap. Misschien 
ben jij wel in het vorige 
Jaar van de Aap geboren. 
Dat was 2004. 
Voor mensen die in een 
Jaar van de Aap zijn 
geboren geldt dat ze 
nieuwsgierig, slim, intelli-
gent en geestig zijn. Ze 
houden van uitdagingen 

en zijn vindingrijk. Een 
mindere eigenschap is 
dat ze snel hun interesse 
in iets kunnen verliezen 
als ze geen aandacht 
krijgen. Verder vinden ze 
het moeilijk om iemand te 
vertrouwen. Herken je veel 
van deze eigenschappen 
bij jezelf en ben je in 2004 
geboren dan ben je een 
echte “aap”.

2016: Jaar van de Aap

www.stampkids.nl
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

Vliegtuigen, durf jij er wel in? Ik wel hoor, ik ben 
er dol op. Maar ik weet dat er ook mensen zijn 
die er voor geen goud in een vliegtuig stappen. 
Bang dat hij neerstort. Natuurlijk gebeurt dat 
wel eens, dat weten we allemaal. Hoe is het 
vliegen eigenlijk begonnen?

liet een heuvel van 15 meter hoog aanleggen 
en vanaf die heuvel maakte hij testvluchten. In 
zijn omgeving was hij een bezienswaardigheid. 
Helaas ging het een keertje mis.

Twee beroemde 
broertjes 
Ken je deze twee? Orville en 
Wilbur Wright heetten ze. 
Ze waren fietsenmakers, en 
ze hadden gelezen over de 

experimenten van Lilienthal. Ze knutselden een 
vliegtuig in elkaar met een motor. Dat lukte; in 
1903 vloog hun vliegtuig 37 meter. Ze hadden 
wel een beetje haast, want er was een andere 
pionier die ook de eerste wilde zijn met een 
vliegtuig.

Een andere luchtvaart pionier 
Deze Samuel Langley had aangekondigd dat hij 
ook een stuk kon vliegen. Daar werden de Ge-
broeders Wright een beetje nerveus van. Langley  
probeerde dit, maar het mislukte. 

Otto Lilienthal 
Hij probeerde in 1867 een vliegtuig te maken 
en hij moest er natuurlijk ook zelf in vliegen. Hij 

 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het nieuwe jaar is begonnen en 
we zijn benieuwd wat 2016 ons 
allemaal zal brengen. Kom jij ook 
naar de Dag van de Jeugdfilatelie 
in Apeldoorn. Er gaat daar iets 
leuks gebeuren. Binnenkort zullen 
we er meer over vertellen.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Wist je dat…
… er midden in Antwerpen op de 
Markt een fontein staat met een 
standbeeld erop? Als je de stad 
bezoekt zul je er zeker even stil 

blijven staan. Dat standbeeld toont 
de held Silvius Brabo die zojuist de 
hand heeft afgehakt van de gehate 
reus Druon Antigoon die hij net 
heeft  gedood. Deze sterke reus 
verplichtte alle schippers op de 

Schelde om tol te betalen. 
Brabo werpt de hand in de Schelde. 
Zo, en dat weet je nu waar de naam 
van de stad vandaan komt: “Hand 
werpen”. 

Toon Oomens

Gefeliciteerd! 
Het 25-jarig bestaan van de 

jeugdvereniging Sir Rowland 
Hill is niet onopgemerkt voorbij-
gegaan. Tijdens de tentoonstelling 
Raja 2015/Limphilex 44 waren er 

allemaal leuke activiteiten om het 
jubileum te vieren. Er was ook een 
verrassing of beter gezegd er waren 
drie verrassingen. Drie mensen 
kregen de  Zilveren Speld van 
Verdienste van JFN. De gelukkigen 
waren jeugdleider Marc van Lierop, 

de secretaris Theo Verhijen en de 
voorzitter Giel van Hulten. Op de 
foto zien jullie de drie gelukkigen 
met Corné van Zandwijk, de verte-
genwoordiger van JFN die de onder-
scheidingen mocht opspelden. Wij 
feliciteren het drietal van harte!
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De Piper Cub 
Dit is een buitengewoon populair vliegtuig 
geweest, misschien nog wel steeds. Het vliegtuig 
werd gebruikt in de sport, maar ook voor mili-
taire doeleinden.

Fokker
Ook in Nederland hadden we een vliegtuigbou-
wer, hij heette Anthony Fokker. Eerst begon hij 
in Duitsland met het maken van vliegtuigen 
die in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werden. 
Toen hij terug naar Nederland kwam, maakte hij 
vliegtuigen die bedoeld waren voor het vervoer 
van passagiers.

Een verre tocht
Tja, en toen ze eenmaal een vliegtuig hadden, 
moest er ook maar een afstand mee gevlogen 
worden. Jongetjes, hè? Dus de eerste non-stop 
vlucht over de Atlantische Oceaan werd gevlo-
gen. Dat was in 1919 door deze twee Britten. Wel 

dapper, want een tocht overzee betekent dat ze 
dus nergens konden landen.

De Concorde 
Dit was een supersonisch passagiersvliegtuig. Er 
zijn er maar twintig van gebouwd, en ze hebben 
tot 2003 gevlogen. Het vliegtuig ging zo hard, dat 
je in drie uur van Londen naar New York vloog. 
Het vliegticket was een beetje duur, duizend euro 
of zo. Maar dan heb je ook wat!

Met al deze postzegels kun je een mooie verza-
meling maken. Maar ga ook eens op zoek naar 
andere filatelistische elementen die iets te ma-
ken met de luchtvaart. Zo maak je iets speciaals 
van je verzameling. Succes er mee!

 

 

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

en bijzondere uitgaven bij gedaan worden. 
Dat  noemen we Filatelistische elementen.
Dit is een gelukstelegram. Het was een snelle 
felicitatie, de tekst werd per telefoon opgegeven 
aan iemand op het postkantoor. Die typte de 

tekst op een strookje, en vervolgens werd de 
brief heel snel door een beambte op de motor 
naar het adres gebracht. Het was een feest als je 
een telegram kreeg. Nu was er wel een prijsje aan 
verbonden: je moest per woord betalen, dus je 
maakte er geen lang verhaal van.

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

Communiceren maar!
We vinden het 

heel gewoon 
dat we bijna overal 
met onze vrienden 
kunnen Whatsappen 
en bellen. Nog niet zo 
heel lang geleden was 
dat wel anders. Kun 
je je voorstellen dat 
in 1999 de meeste 
mensen nog zeiden 
dat een mobieltje niet 
zo belangrijk was? 
Tien jaar daarvoor 
had bijna niemand 
een mobieltje 
en belden we 
allemaal met een 
vaste telefoon. 
Heel lang was het 
zelfs een luxe om 
een telefoon in 
huis te hebben. 
Tot in de jaren 
vijftig van de 

vorige eeuw was het 
nog heel normaal 
dat je eerst een 
telefoniste aan de 
lijn kreeg. Die zorgde 
er dan voor dat je in 
contact kwam met 
wie je wilde bellen. 
Soms ging dat fout en 
dan was je “verkeerd 
verbonden”. Weet je 
meteen waar dat op 
slaat als je oudere 
mensen dat hoort 
zeggen. 
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3. Voor het 
UPUcongres 
in Den Haag op 
9 september 
1927 werd een 
bijzondere 
geïllustreerde 
briefkaart uitge
geven met 5 cent 
Veth indruk

 

Uitwerken van een lang
lopende emissie: wat komt 
er na een voordrukalbum?

oiets wekt altijd de nieuwsgierigheid. 
Zou er wat te vinden zijn? En wàt 
dan? En als je het partijtje eenmaal 
hebt gekocht, wat moet je er dan 

verder mee? 
Onderstaand stukje is bedoeld om, aan de 
hand van de vijf cent type Veth (afb 2), verza-
melaars op weg te helpen om eens een emissie 
helemaal uit te spitten. Wanneer je altijd hoofd-
nummers hebt verzameld en die zorgvuldig in 
je album hebt opgeborgen, dan komt bij een 
aantal filatelisten de vraag op: ‘En wat nu?’ 

Z
Geen voordrukalbum
Je verdiepen in één emissie of zelfs in één 
zegel kan dan de manier zijn om verder te 
gaan en je grenzen te verleggen. Je moet er 
natuurlijk een beetje onderzoekend voor zijn 
aangelegd en ook wat moeite willen doen 
om aan informatie te komen. Maar wanneer 
je eenmaal de smaak te pakken hebt, is de 
beloning des te groter. Bovendien word je niet 
meer beperkt door een voordrukalbum. Je 
mag je specialisatie net zo ver doorvoeren als 
je zelf wilt en je mag hem naar eigen smaak 

Soms loop je tegen zegels of brieven in aantallen aan. Een doosje 
Bontkraagbrieven (NVPH nummer 60, AFB 1), Zeehelden (NVPH 
nummers 412 en volgende) of bundels met honderden zegels van één 
emissie zoals Juliana Regina (NVPH nummers 939 en volgende) of 
Crouwel (NVPH nummers 1108 en volgende). 
door Edwin Voerman en Henk Hospers

vorm geven. Dus wie het voordrukalbum durft 
los te laten, wacht een rijke beloning! Hier-
onder volgen wat uitgewerkte tips om zoiets 
aan te pakken. We nemen als voorbeeld de 
5 cent type Veth.

Te onderscheiden aspecten
Het aantrekkelijke van zegels die in grote 
aantallen zijn gefabriceerd en gebruikt is dat 
er vele aspecten aan zijn te onderscheiden. 
Zonder uitputtend te willen zijn, noemen wij 
er een aantal: soms werden de zegels door de 
tijd heen op verschillende machines gedrukt 
en getand, werd er verschillend papier gebruikt 
en verschilde bij elke nieuwe oplage de kleur 
enigszins van de vorige omdat die ‘op het oog’ 
werd aangemaakt. We hebben het dan natuur-
lijk over de wat oudere emissies. Soms komen 
we dezelfde nominale waarde tegen in verschil-
lende kleuren. Meestal hangt dat samen met 
tariefswijzigingen. De Union Postale Univer-
selle (U.P.U.) heeft lang richtlijnen gehanteerd 
voor kleurgebruik. (afb 3) Sommige emissies 
hebben een watermerk dat op zichzelf ook 
weer variaties kan hebben. Wat dacht u van 
opdrukken? Er bestaan opdrukken die een 
specifiek gebruik van de zegel aangeven, bijv. 
‘dienst’, maar er bestaan ook zogenoemde 
‘opruimingsopdrukken’ of opdrukken voor een 
goed doel. Denkt u maar even aan de ‘Waters-
nood 1953’ opdrukken. Al die opdrukken 
kennen ook hun eigen variaties. De bedruk-
kingen en/of de perforaties van de velranden 
vormen ook een apart aandachtsgebied. Voor 
dit aspect bestaat voor Nederland zelfs een 
aparte studiegroep. Firmaperforaties is ook 
zo’n interessant onderwerp, en ook hiervoor 
is er een aparte studiegroep. Ook gebruikte 
stempels kennen hun vorm- en tijdverloop. Zo 
waren puntstempels er eerder dan grootrond-
stempels, etc. Brieven met zegels erop illustre-
ren mooi het gebruik van die zegels. Aan welk 
tarief voldoen zij? Is de brief naar een verre 
bestemming gezonden? En wat was de route 
waarlangs verzending heeft plaatsgevonden?

Het kostenaspect
Een niet te onderschatten voordeel van zegels 
die in grote oplagen zijn geproduceerd is dat ze 
meestal niet erg kostbaar zijn. Natuurlijk zijn er 
de uitschieters van de zeldzame varianten zo-
als eenzijdig ongetand, foutdrukken of wat dies 
meer zij, maar dat zijn de uitzonderingen. Ook 
kan de prijs van bijzonder gebruik van de zegels 
op brief aardig oplopen. Sommige tarieven of 
bestemmingen komen nu eenmaal weinig voor. 

1. Een doosje brieven 5 cent Bontkraagzegels 2. B Bundeltjes zegels 5 cent type Veth
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Dat brengt ons op de principes van gezond 
verzamelen. Wij nemen ze even met u door:

Financiën
Verzamel een onderwerp dat je financieel aan-
kunt. Reserveer een vast budget per maand 
om aan postzegels uit te geven. Ongeacht 
de hoogte ervan kun je een heel eind komen, 

zeker met moderne emissies. Interessante 
collecties ontstaan immers naarmate de 
kennis van de verzamelaar vordert, hij of zij 
vasthoudend is in het speurwerk en conse-
quent het eenmaal ontwikkelde verzamelplan 
uitvoert. Grijp financieel niet te hoog. Nergens 
voor nodig. Het verzamelplezier zit niet in de 
financiën. Als voorbeeld noem ik mooi cen-

traal geplaatste afstempelingen op moderne 
zegels. Die zijn lastig genoeg te vinden en ze 
kosten vrijwel niets.

Kennis is macht
Studie van je onderwerp levert kennis op. Ken-
nis die veel collega verzamelaars niet hebben 
en zelfs veilinghouders hebben maar een be-

Een grote variatie aan velrandverschijnselen: De randletters geven de oplage aan. De vellen 
met letter A zijn van de eerste oplage, met letter C van de derde oplage, enz. Op de boven
velranden staan etsingnummers. Etsingnummer 17 en 19 zijn afkomstig van enkelvellen. 
De eerste velrand doorgeperforeerd, de tweede niet. Een markeerstip tussen de A’s boven 
zegel 5  6. L en R 68: Hier is sprake van dubbelvellen: L68 staat bovenin op het linkervel, 
R68 staat bovenin op het rechtervel. R193: Boven zegel 6 is een B boven de H aangebracht. 
R261: Er zijn dubbel randlijnen op de velranden mee gedrukt. L en R 642: Naast de dubbele 
randlijnen zijn ook nog een markeerpunt zichtbaar en een markeerboogje.

Briefomslag 1937 naar Borneo: De brief is verzonden op 8 april 1937 en was gefrankeerd 
met een zegel van 36 cent en zeven zegels van 5 cent, totaal 71 cent. Dit had echter 81 cent 
moeten zijn (6 cent voor de brief en 75 cent luchtrecht). De brief werd teruggezonden 
naar de afzender, met het verzoek nog 10 cent bij te frankeren, vermeld op een strookje, 
waarvan rechtsonder nog een deel zichtbaar is. De afzender plakte nog een paartje van 
5 cent en verzond de brief opnieuw. De bijgefrankeerde zegels zijn op 9 april gestempeld. 
Alle zegels van 5 cent zijn afkomstig van rollen postzegels, de laatste twee die aangebracht 
zijn zelfs uit een postzegelautomaat.

Spoorwegbriefkaart met ingedrukte 5c Veth, 1927 lokaal te Amsterdam. Onbestel
baar. Opnieuw gefrankeerd met 5 cent Veth en verzonden naar Nijmegen

Voor de Olympische Spelen in Amsterdam, 1928, werden briefkaarten 5 cent 
Veth bedrukt
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De 5 cent is in meerdere postzegelboekjes verschenen. In de afgebeelde 
boekjes zaten ieder vier velletjes van zes zegels. Boven een velletje met 
etsingnummer 160 en een niet doorgeperforeerde velrandje. Het vel
letje hieronder heeft een doorgeperforeerd velrandje.

 

perkte kennis, want het is ondoenlijk om alles 
over alles te weten. Wie na verloop van tijd zijn 
onderwerp beheerst, is dus in staat om uit een 
aanbod de leuke dingen te pikken.

Verspil je geld niet aan rotzooi
Zegels met vieze stempels, vouwen, dunne 
plekken, ontbrekende hoekjes, scheurtjes 
en wat dies meer zij noemen we ‘scherven’. 
Scherven kunnen uiterst nuttig zijn voor stu-
diedoeleinden, maar ze hebben een beperkte 
financiële waarde. Hun financiële vooruitzich-
ten zijn zelfs heel somber, want naarmate 
het aantal verzamelaars afneemt, gaan de 
kwaliteitseisen navenant omhoog. Immers, de 
schaarse puntgave stukken ontmoeten minder 
vraag dus waarom een beschadigd of gerepa-
reerd zegel kopen als een mooi, echt stuk ook 
binnen handbereik komt? Indien de bijzondere 
(beschadigde) zegel of het bijzondere (be-
schadigde) stuk van grote informatieve waarde 
is, maar toch niet te geef wordt aangeboden, 
is het verstandiger er een fotokopie van te 
maken. Je hebt dan de kennis, maar je houdt je 
geld in de zak voor iets beters.

Veilingkavels
Koop geen omvangrijke veilingkavels wanneer 
je eenmaal goed op weg bent. Een start maken 
met een flinke voorraad of met een grote 
collectie is prima. Je bent dan meteen goed 
op weg. Maar vervolgens zul je zien dat elke 
volgende flinke aankoop steeds minder mate-
riaal bevat dat je kunt gebruiken. En ook wat je 
niet kunt gebruiken bindt geld. Maak dus een 
heldere afweging voordat je ergens instapt.

Trim je collectie voortdurend op de 
essentie
De rest van je collectie is achtergrond.
De Duitsers hebben er zo’n mooie uitdruk-
king voor: ‘In der Beschränkung zeigt sich 
der Meister’. Voor de meeste mensen is ‘zich 
beperken’ al een lastige opgave en dat geldt 
helemaal voor filatelisten. Onze belangstelling 
is nu eenmaal breed, alles is interessant of 
boeiend en voor je het weet heb je een sub-
collectie zus en een volgende verzameling zo 
en er is altijd wel een goede reden om iets te 
behouden in plaats van het weg te doen. Toch 
zul je zien dat het voortdurend verbeteren 
van de kwaliteit van de stukken in je verza-
meling en het afstoten van mindere stukken 
de aantrekkelijkheid van de collectie enorm 
verhoogt. Niemand wordt uiteindelijk vrolijk 
van een eindeloze herhaling van middelmatige 
stukken. Dan liever minder, maar wel beter!

Plaatfouten: bovenste blok de 149 P en 
149 P1, onderste blok met ontbrekende 
poot van N rechtsonder

Diverse stempels: Twee bodestempels een 
penvernietiging en een drukwerkrolstempel

Perfins: Fa., A.Z., F, EG, FAVC, HO Specimen stempeltje 
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Tenslotte nog wat techniek
• Inventariseer wat bekend is in speciaal-
catalogi en handboeken aan tandingen, 
papiersoorten, watermerken, drukprocedés, 
kleur (tint), plaatfouten, afwijkingen en 
bijzonderheden. Zet dit in een schema met zo 
mogelijk uitgiftedata en oplagecijfers.
• Opzetten volgens tijdsverloop. Begin hier-
mee voordat je je verzameling verder uitwerkt. 
Dit is een van de belangrijkste beginselen om 

Diverse fouten: Een spiegeldruk, een papiertje op het 
drukvel en een harmonicavouw. De grote strook: per 
ongeluk is een extra slag met de perforatiekam uitge
voerd. Het paartje: rechts een dikke tand, ontstaan door 
een afgebroken pen in de perforatiekam

Diverse stempels: een scheepsstempel, naamstempel, reclamehand
stempel, treinblokstempel, gummi proefstempel en een proefstempel

Verkoop je doubletten
Dat scheelt niet alleen volume, het maakt 
ook financiële middelen vrij die gebonden 
zitten in je doubletten. Internetsites en/
of de rondzending van postzegelclubs zijn 
hiervoor de aangewezen kanalen. Mits van 
voldoende financieel belang komen natuurlijk 
ook de veilingen in aanmerking om overtollig 
materiaal weer kwijt te raken. Waar u op bent 
uitgekeken, kan voor een ander juist weer 
interessant zijn. 

Verzamel zo veel mogelijk informatie
Hoe meer je over je onderwerp weet, des te 
leuker wordt het. Je gaat steeds meer aspec-
ten ontdekken. Bovendien: Kennis is macht 
zagen we hierboven al. Je vindt nog eens 
wat voor een redelijke prijs. Over de meeste 
emissies of filatelistische onderwerpen is wel 
wat geschreven. Soms in de vorm van een 
compleet boekwerk, soms in de vorm van één 
of meerdere artikelen. Internet biedt hier uit-
komst, maar ook onze eigen Bondsbibliotheek 
in Baarn. Voor Nederland verzamelaars kan 
een bezoek aan het Museum voor Communi-
catie in Den Haag van belang zijn. Bezoek eens 
een tentoonstelling. Op tentoonstellingen vind 
je lang niet altijd wat je zelf verzamelt, maar je 
ziet wel hoe anderen hun onderwerp aanpak-
ken. Daarvan kun je leren. Bovendien is het 
kennis nemen van de onderwerpen van een 
ander altijd boeiend en leerzaam. 

Beurzen
Nederland kent een flink aantal filatelisti-
sche beurzen. De handelaren in de stands 
bieden te kust en te keur materiaal aan. Zo-
dra ze weten wat je zoekt, houden ze op ver-
zoek dikwijls materiaal voor je vast of geven 
je een seintje wanneer ze weer wat voor je 
menen te hebben gevonden. Het opbouwen 
van langjarige relaties met handelaren kan 
op termijn bijzonder lucratief zijn voor de 
ontwikkeling van de collectie. Natuurlijk 
moet je de handelaar een redelijke marge 
gunnen, maar je pikt uit zijn voorraad pre-
cies wat je zoekt en hoeft aan het einde van 
de beurs geen enorme voorraad weer mee 
naar huis te nemen! 

Verenigingen
Lid worden van een (gespecialiseerde) 
vereniging is eveneens bijzonder aan te 
bevelen. Elke vereniging geeft een periodiek 
verschijnend blad uit waarin veel informatie 
is te vinden. Gelijkgerichte leden maken 
je met plezier wegwijs in de materie, de 
clubveilingen zijn een handig instrument 
om verder te komen en het contact met 
medeverzamelaars is boeiend en gezellig. 
Hoe dikwijls moet je je vrienden niet uitleg-
gen wat je nu eigenlijk trekt in die verzame-
ling van je, terwijl je mede-clubleden aan 
een half woord genoeg hebben. Wat een 
opluchting!
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een langlopende emissie goed 
te doorgronden, bij zowel zegels 
als brieven. Ons is dat begin-
sel al in 1985 bijgebracht door 
een exposant op de Hertogpost 
tentoonstelling en wij hebben 
ons er altijd aan gehouden. 
Langlopende emissies kennen 
per waarde dikwijls vele oplagen 
die bij nadere bestudering 
allemaal hun eigen kenmerken 
hebben. Het verloop in de tijd 
laat prachtig zien ‘wat het eerst 
komt en wat het eerst weer gaat’. 
Vroege en late data komen naar 
voren. Parallel gebruik eveneens.
• Werk systematisch. Maak een 
plan van opzet en vul dat gelei-
delijk aan met kennis en met 
materiaal. Tentoonstellingscol-
lecties van anderen zijn hiervoor 
een prachtige inspiratiebron.
• Verzamel afwijkingen (kleur, 
tanding, papier) in aantallen om 
te laten zien dat het geen toe-
valstreffers zijn, maar constante 
afwijkingen.
• Plaats niet meer dan 10 tot 
15 zegels op een blad, tenzij dat 
strikt noodzakelijk is om iets aan 
te tonen. 
• De tekst op het blad illustreert 
waarom de zegels op het blad 
zitten. Eventuele verdere tekst 
komt op een ander blad. 
• Nieuwe of vernieuwde drukpla-
ten kunnen varianten opleveren.

Cursusmiddag
Ook aan deze tweede afleve-
ring van de  FilatelieSchool is 
een cursusmiddag verbon-
den. Dit zal zijn op zaterdag 
19 maart. Wederom zijn wij te 
gast in het Museum voor Com-
municatie. De cursus begint 
om 13.30 uur en duurt naar 
verwachting tot 16.00 uur. 
Het museum is geopend van 
12.00-17.00 uur.
Ter illustratie zullen niet ten-
toongestelde museumstukken, 
behorend bij het onderwerp 
van deze FilatelieSchool, te 
bezichtigen zijn.
De kosten bedragen € 10, 
inclusief toegang tot het 
museum en koffie/thee. De 
cursus is uitsluitend toe-
gankelijk voor lezers die zich 
vooraf hebben aangemeld en 
betaald hebben. Er is plaats 
voor een beperkt aantal 
 cursisten. U kunt u opgeven 
bij de  hoofdredacteur:  
 hillesum@filatelist.com

 

ind twintiger en dertiger jaren van de vorige 
eeuw werd door PTT veel energie gestoken 
in luchtpostverbindingen, met name naar 
Nederlands-Indië. De reden lag voor de hand. 

Met luchtpost kwamen de poststukken veel eerder aan 
dan indien de poststukken per schip of trein en schip 
werden vervoerd. In 1929 was het 
tarief voor post naar Nederlands-Indië 
per schip gelijk aan dat van het interlo-
kale tarief binnen Nederland. Derhalve 
moest deze lokale briefkaart naar 
Buitenzorg op Java met 2 cent bijge-
frankeerd worden tot een tarief van 
5 cent voor interlokale briefkaarten. 
Hiervoor werd de 2 cent Kinderzegel 
1927 gebruikt. Het luchtposttarief voor 
briefkaarten naar Nederlands-Indië 
bedroeg in 1929 40 cent, waarvoor 
in 1928 een aparte luchtpostzegel 
was uitgegeven. Overigens verliep de 
overtocht toch nog niet altijd even 
snel aangezien deze briefkaart, die 
op 16 oktober 1929 in Leiden werd 
gepost, pas een maand later (16 no-
vember 1929) in Buitenzorg aankwam. 
Briefkaarten per luchtpost naar 
Nederlands-Indië werden in 1929 al 
vaak verzonden vanuit Nederland en 
ook terug. Echter is hier sprake van 
een heel bijzondere briefkaart, niet 
vanwege de frankering of het vervoer, 
maar vanwege de wijze waarop deze 
werd beschreven. 
Deze briefkaart toont aan dat de 
hoeveelheid informatie die men op een 
briefkaart kwijt kan zeer groot is. De 
afbeelding toont de briefkaart precies 
even groot als in werkelijkheid. Op de 
voorzijde van de briefkaart eindigt de 
afzender met: “Het is merkwaardig 
zooveel als er nog op zoo’n briefkaart 
gaat als je praktijk hebt als systema-
tisch entomoloog. Ik merk zelfs dat ik 

beneden de raming blijf voorzover het mededeelingen 
zijn van eenig belang, en ik heb te veel honger om deze 
briefkaart nog aan te vullen met mededeelingen zonder 
belang. Ik hoop ook eens iets van je te hooren. Met 
hartelijke groeten ook aan ev. bekenden, je Henk.” 
Indien u er een sterk vergrootglas bij neemt kunt u de vol-
ledige tekst lezen, aangezien de afzender in staat was om 
ook in dit zeer kleine schrift heel duidelijk te schrijven.

Gert Holstege

E
Terug naar 1929
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e brief werd afgestempeld op 1 ja-
nuari 1852 en is zonder enige twijfel 
een echte 1e dag afstempeling. 
(afb 1+2)

Het gebruikte zegel had alle kenmerken van 
een vroege druk. Het stempel was onmisken-
baar vroeg en de inhoud gaf geen enkele aan-
leiding aan de echtheid hiervan te twijfelen. 
De brief, een rariteit, bracht dan ook het lieve 
bedrag op van € 36.000 inclusief 20% opgeld. 
Deze brief was de aanleiding om een andere 
brief met een vermeende 1e dag afstempeling 
eens nader onder de loep te nemen. Er zijn mij 
totaal nog drie andere brieven van Amsterdam 
bekend met het zelfde Amsterdam A stempel 
als de Van Hussen-briefbrief, waarvan er twee 
hieronder staan afgebeeld. Maar er zullen 
ongetwijfeld nog meer brieven bestaan. De 
vierde brief, niet afgebeeld, is onmiskenbaar 
van dezelfde afzender als brief 2 met hetzelfde 
afschrift. Met de brieven 2 en 4 is duidelijk 
iets gedaan. Bij brief 2 is de rechterbovenhoek 
afgescheurd om de voorgedrukte datum van 
1 januari 1853 te verwijderen en bij brief vier 
is het gehele voorgedrukte deel van de brief 
gescheurd om er vervolgens een ‘omslag’ van 
te maken.
De bijzonderheid van het dagtekeningstempel 

In december 2014 werd bij het veilinghuis David Feldman te 
Zürich onder kavelnummer 60127 een brief geveild afkomstig 
uit de fameuze Van Hussencollectie. 
door Hans Caarls

D

1e dag brief emissie 
1852: waar of niet?

is dat de maandaanduiding ten opzichte van de 
dag aanduiding is verschoven is naar rechts. 
Lang werd aangenomen dat dit stempeltype uit-
sluitend in 1852 is toegepast voor de ontwaar-
ding van de postzegels en in de periode daaraan 
voorafgaande, waarschijnlijk al sinds 1832.

Vier brieven
De brief (afb 3+4) is ooit door mij aangekocht 
bij het toenmalige veilinghuis van der Meij 
te ‘s Gravenhage voor ƒ 175 voor het doen 
van onderzoek. Na dat onderzoek is de brief 
doorverkocht aan een bekende filatelist die 
de brief op zijn beurt weer heeft doorverkocht 
aan een commissionair. De huidige eigenaar 
is bekend, maar wenst anoniem te blijven. De 
derde brief/omslag (afb 5+6) is afkomstig uit 
de collectie van Cees van Hoek. Beide heren 
hebben de scans voor dit artikel welwillend 
afgestaan. Omdat het alle lokaal verzonden 
brieven zijn geeft de achterzijde geen verdere 
informatie zoals bijvoorbeeld een aankomst-
stempel. De inhoud van deze vouwbrieven 
moet ons dus verder uitsluitsel geven. De Van 
Hussen-brief is overduidelijk, voorgedrukt met 
als datum 1 januari 1852. (afb 7) Brief twee en 
omslag drie geven geen, behoudens de zegels 
zelf, bijzonderheden prijs.

Aanknopingspunten
Dan gaan we kijken hoe de brief administratief 
is verwerkt ten kantore van de geadresseerde. 
Brief een en twee zijn duidelijk, gezien het 
handschrift, door één en de zelfde persoon 
in de administratie opgenomen. (afb. 8+9) 
Omslag drie is blanco en heeft in het geheel 
geen aanknopingspunten.
Brief een is, zoals vastgesteld, een echte 1e dag 
van 1 januari 1852 en brief twee geeft aan dat 
ook te zijn maar wat blijkt, de kleur van de zegel 
is veel lichter dan de echt vroege exemplaren 
van plaat I. Dit heb ik destijds kunnen vaststel-
len toen de brief in mijn bezit was. Als onder-
zoeker mag je niet over één nacht ijs gaan, dus 
werd een bezoek gebracht aan het Stadsarchief 
van Amsterdam aan de Vijzelstraat.

Smits
De verzender, Andreas Wilhelmus Hubertus 
Smits, geboren te Oosterhout op 17-7-1824, 
woonde op dat moment in het geheel niet op het 
genoemde adres noch in Amsterdam. Hij heeft 
zich pas op 3 januari 1853 in Amsterdam geves-
tigd, aan de Oude Zijds Voorburgwal nr. 178 (afb 
10) en verhuisde op 4 mei 1853 naar het adres 
aan de Singel nr. 456 en zal dus de brief op 1 ja-
nuari 1852 niet in Amsterdam verzonden kunnen 
hebben. Hier blijkt overduidelijk dat er sprake is 
van een verschrijving aan de zijde van de ontvan-
ger die per abuis 1852 heeft geschreven in plaats 
van 1853. Dat blijkt ook als we het stempel 
nader beschouwen en de gebruikte postzegel. 
Het stempel Amsterdam A klein model is veel 
meer versleten dan het stempel op brief 1 maar 
onmiskenbaar het zelfde type. Lange tijd is aan-
genomen dat het gebruik van dit stempeltype 
medio 1852 zou zijn vervangen door Amsterdam 
A groot model en Amsterdam B. Nu wordt ook 
bewezen dat het stempel Amsterdam A klein 
model ook in 1853 werd gebruikt.

1

5

2 4 6

3
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1853
De verzender heeft de brief aangeboden op 
de 1e werkdag van het nieuwe jaar. 1 januari 
viel op een zaterdag en dus werd de brief 
nog dezelfde dag bezorgd. Er werd immers 
op zaterdag gewerkt en de zondag was een 
rustdag. De kleur van de kop van de koning 
wordt al wat witter bij brief twee en de fijne 
lijntjes in het haar en de kenmerken zijn al 
aan het verdwijnen of reeds verdwenen.
Deze brief toont aan, om de bovengenoemde 
redenen, dat dit nimmer een 1e dag kan zijn. 
Derhalve zijn de getoonde brieven onder 
nr. 3 en 5 verzonden en afgestempeld op 
1 januari 1853. De ‘verschrijving’ op brief 3 
van de administrateur was een hoopgevende 
maar  teleurstellende vergissing.

Postkantoor
Navraag bij de beeldbank van het Stads archief 
van de gemeente Amsterdam heeft beves-
tigd dat er in 1852 slechts één postkantoor 
in  Amsterdam was gevestigd en wel aan de 
Nieuwe Zijds Voorburgwal nr. 192. Na de ver-
bouwing in 1854 kreeg het de naam ‘Koninklijk 
Postkantoor’.
Rest nog de vraag hoeveel ‘loketten’ dit grote 
gebouw heeft gehuisvest want ik kan mij niet 
voorstellen dat er slechts een loket met een 
stempel Amsterdam A klein in gebruik zou zijn 
geweest. Volgens filatelist J.W. de Haan zou het 
volgende het geval kunnen zijn; ‘Op 1 januari 
1852 en daarvoor was er slechts een stempel-
type (type 1 klein) in gebruik. Vrij kort daarna 
werd een tweede stempeltype (type 2 groot) 
in gebruik genomen waarvan de exacte datum 
van ingebruikname niet bekend is. Dit stempel 
bestaat in 2 typen, daarnaast is ook het stempel 
Amsterdam B in 1853 in gebruik genomen. Deze 
stempeltypen zijn tot 1856 in gebruik geweest. 
Er bestaat ook nog een tweede type Amster-
dam A groot waarvan de datumcijfers klein zijn 
en de letters meer aan de rand. Dit type is vrij 
schaars. Een en ander zou kunnen inhouden 
dat er in 1852 slechts 1 ‘loket’ beschikbaar 
was en in de loop van 1852 drie loketten en in 
1853 vijf, maar het kunnen natuurlijk ook twee 
stempels zijn geweest die naast elkaar op één 
het zelfde ‘loket’ in gebruik zijn geweest.’
Resumerend wil ik stellen dat er slechts één 
stempel type 1, in combinatie met een postze-
gel van de 1e druk voor kan komen op een 1e 
dag brief dan wel losse exemplaren afkomstig 
uit Amsterdam. Wel zijn er verschillende losse 
karakters gebruikt wat bij bijvoorbeeld bij 
cijfer ‘1’ vast te stellen valt. Er moesten im-
mers meerdere karakters aanwezig zijn, denk 
bijvoorbeeld aan 11 november, vier maal een ‘1’.

Bronnen
Stadsarchief Amsterdam bevolkingsregister 
1851-1853: NL-SAA-22202435 
Beeldarchief van de gemeente Amsterdam 
10097/010097005

Met medewerking van de navolgende 
 filatelisten: Cees van Hoek, Wim Warburg, 
Jan Willem de Haan, Deo van Wijk en E.D.

7

10

98

V.l.n.r.:
Type 1,
Type 2,
Type 3
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NEDERLANDSE BLADEN

Griekse schoonheid
Ruud Verberne bezocht het British 
Museum in Londen om daar de ten-
toonstelling te bekijken die geheel 
gewijd was aan de oudste Griekse 
kunst. Hij was laaiend enthousiast 
en schreef er voor Hermes, het 
Bulletin van de ‘Postzegelvereni-
ging Griekenland’ een inspirerend 
verhaal over. “En hier was echt 
de crème de la crème bij elkaar 
gebracht, we zagen het puikje van 
de Griekse klassiekers, fantastisch 
mooi aangelicht tegen een stem-
mige donkere achtergrond. Met een 
adequate toelichting bij elk item, 
al naar gelang het thema.” Er was 
een breed scala aan thema’s, waar 
je je in kon verdiepen. Ik noem er 
een paar: het menselijk lichaam, 
mensen als goden, liefde en verlan-
gen, beauty and the beast, karakter 
en realisme. Uiteraard wordt het 
artikel ruimschoots geïllustreerd 
met postzegels waarop die Griekse 
schoonheid ook te bewonderen is. 
Verberne legt ook uit waarom een 
‘beeldpostkaart’ met een afbeel-
ding van de kruiser Elli (1946) niet 
als een postwaardestuk gezien 
mag worden. Verder in Hermes 
(aflevering 168) aandacht voor de 
Facebook pagina ‘Postzegels Grie-
kenland’ van Eugene Endenburg, de 
Eerste Wereldoorlog in Griekenland 
en ‘De rouwtanding van Aspiotis’ 
(Joost Meijer). Dat laatste gaat over 
het hoe en waarom van zegels met 
een getinte (‘zwarte’) zigzag door-
steek. “Een van de dingen die het 
verzamelen van Griekse postzegels 
tot zo’n boeiend tijdverdrijf maakt 
is de bonte verscheidenheid van 
afwijkingen en variëteiten”. 
www.pv-griekenland.nl

Nieuws uit het hoge Noorden
Ze zullen er niet de Filatelie-prijs 
voor het beste en mooiste vereni-
gingsblad mee winnen, maar Onder 

de Loep (40e jaargang!, postzegel-
club Hoogeveen) ziet er keurig uit. 
Het blad geeft daarbij een mooi 
beeld van een actieve vereniging, 
die er alles aan doet om de leden 
te binden. Rondzendverkeer, 
veilingen en gezellige bijeenkom-
sten. Een clubavond met een kleine 
quiz. ‘Geen moeilijke vragen en 
allemaal te vinden in de catalogus. 
Overigens mag u die niet gebruiken 
bij het beantwoorden!’ Voor de win-
naars liggen ‘leuke prijsjes’ klaar. 
Ziedaar de ingrediënten van één 
clubavond. Er zijn verenigingen die 
het met minder doen. 

Op andere avonden worden de 
leden en bestuurders van zuster-
verenigingen uitgenodigd om mee 
te komen ruilen: postzegels, post-
stukken en ansichtkaarten. Ook 
met een lezing (uit de rijke KNBF-
collectie), een gratis verloting, een 
grote clubveiling en een potje bingo 
worden leden en andere belangstel-
lenden naar het clublokaal gelokt.
Verder wordt in Onder de Loep 
aandacht besteed aan de nieuwe 
NVPH-catalogus die gewijd is aan 
persoonlijke postzegels.

Scheurleed
Er zijn veel meer relatief kleine 
verenigingen die toch iedere 
maand hun leden trakteren op een 
mooi, verzorgd en onderhoudend 
clubblad. Zo komt de Postzegelver-
eniging Zwolle met de ‘Sassenpe-
pertjes’. Veilingnieuws, sponsoring 
door de lokale middenstand en een 
bevriende veilinghouder. In de no-
vembereditie worstelt waarnemend 
voorzitter Bernard Akkerman tij-
dens zijn vakantie in Frankrijk met 
een velletje bijzondere postzegels 
over de jaren ’60. Hij wilde er een 
ansichtkaart mee frankeren. “Zo op 
het oog leek er niets aan de hand; 

vouwen en scheuren maar. Toch 
ging het niet zo eenvoudig want de 
ontwerper had bedacht dat de bui-
tenranden van de postzegels niet in 
elkaars verlengde zouden moeten 
liggen. Wat hiervan de artistieke 
meerwaarde is, is mij niet duidelijk 
dus maar eens puzzelen hoe ik de 
zegels zonder vouwen uit het vel 
zou kunnen krijgen.” Een schaar 
was niet bij de hand, een creatieve 
scheurpartij leidde uiteindelijk tot 
het gewenste resultaat. Nu nog op 
jacht naar een mooie afstempeling.

Oost Europa
Slechts zelden kom je in vereni-
gingsbladen bespiegelingen tegen 
over de actualiteit, de problemen 
waar de wereld mee worstelt, of de 
politiek. Jan Jansen, redacteur van 
Oost Europa Filatelie, is hierop 
in het voorwoord van het vereni-
gingsperiodiek, een uitzondering 
en laat zijn gedachten gaan over 
de problematiek van de asiel-
zoekers. Verder staat in OEF het 
verleden centraal, met stukken 
van Olav Petri over de indrukwek-
kende brug van Bechyne-Beching, 
afgebeeld op een postzegel die 
werd uitgegeven door het Duitse 
protectoraat Bohemen en Moravië 
(afbeelding). Jan Jaap de Weerd 
maakt zijn lezers duidelijk dat je 
heel voorzichtig moet zijn met het 
uitgommen van potloodkriebeltjes 
op censuurbrieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. De post die de Duitse 
censuur tijdens de Tweede Wereld-
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oorlog behandelde, kon door de 
censuur van stroken en stempels 
voorzien worden, maar ook van 
handgeschreven aantekeningen. 
Elk kantoor had daarbij zijn eigen 
methodes. De Weerd belicht een 
aantal varianten. De conclusie is 
duidelijk: nooit iets uitgummen, of 
het moet de prijs van de hande-
laar zijn (die misschien beter de 
achterzijde van het poststuk kan 
gebruiken).
Verder in jaargang 33, nr. 4, onder 
meer een vervolg van de reeks van 
Jan Kaptein over De Krim (Groeten 
uit…) en een stuk van Jan Bis-
schops over vervalsingen van 
Poolse zegels (Michel 54 t/m 64).
www.fcoe.nl

Heel veel gaatjes
Perfinpost (Officieel orgaan van 
de Perfin Club Nederland), afl. 115, 
laat de onbegrensde mogelijkhe-
den van dit verzamelgebied zien. 
Er is een artikel over Canadese 
perfins in zegels die afgestempeld 
zijn met een treinstempel (o.a. 
de perfin C/P/R van de Canadian 
Pacific Railway).
Een belangrijke tak van de perfin-
sport is het achterhalen van de 
achtergronden van bepaalde 
gebruikers. Zo werpt Ton van 
Schijndel, na de vondst van een 
briefkaart, een nieuw licht op MK1, 
dat nu toegeschreven wordt aan 
Martin Kaufmann jr., directeur 
van een Amsterdams textielbe-
drijf, Valton en Zonen. Foto’s van 
Kaufman en zijn bedrijf illustreren 
het verhaal.
Laurentz Jonker is bezig met een 
inventarisatie van firmaperforaties 
in de Olympiadezegels van 1928; 
tot nu toe zijn er een stuk of tien 
gelokaliseerd; Jonker doet een 
oproep hem nieuwe vondsten te 
melden.

Dick Scheper laat twee bijzondere 
perforaties zien in NVPH 77. Ze 
zijn niet bekend in de catalogus 
van Verhoeven en Scheper laat 
zien dat het om Russische perfins 
gaat -ambtelijke perforaties door 
Russische postkantoren- die door 
een iets te enthousiaste toepas-

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

http://www.pv-griekenland.nl
http://www.fcoe.nl
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sing van de dienstvoorschriften 
ook in Nederlandse zegels terecht 
kwamen. Waarschijnlijk zaten 
die zegels op een pakketkaart of 
postwissel. 
Firmaperforaties van de Neder-
landse Bank Vereniging (NBV) zijn 
over het algemeen niet zo zeld-
zaam. Nico van der Lee presenteert 
het eerste deel van een overzicht 
van NBV-kantoren met betrokken 
plaatsen en verleende diensten. 
www.perfinclub.nl

Americana
Een fraaie ‘actiefoto’, genomen 
in het onvolprezen Museum voor 
Communicatie, siert de omslag van 
het novembernummer van USCA-
Post. In het museum vierden de 
USA-Canada-verzamelaars hun 45e 
verjaardag.
Arnold van Herk is prominent 
aanwezig in deze aflevering, onder 
meer met een artikel over de 
postwaardestukken van de USA, en-
veloppen en briefkaarten met een 
postzegelopdruk. De Postwet van 
1851 maakte de invoering van deze 
enveloppen mogelijk. Briefkaarten 
verschenen tien jaar later. Ze zijn 
op twee manieren verzamelwaar-
dig: als complete brief ganzsache, 
of als uitknipsel. Uiteraard is ook 
een combinatie daarvan mogelijk. 
Van Herk bewerkte voor zijn artikel 
een stuk uit The United States 
Specialist van 2004.
Van Herk stofte ook een artikel af 
over de roemruchte ‘Premières 
Gravures’ van 1861. Jarenlang 
voerden geleerde Amerikaanse 
filatelisten met elkaar strijd over 
de vraag of we hier met ‘essays’ 
te maken hebben of met ‘echte’ 
postzegels. Voer voor specialisten 
dus.

Adri Veenstra belicht uitvoerig een 
nooit uitgegeven serie postzegels 
van Canada, de ‘1914/1915 Macdo-
nald Cartier uitgifte’. Het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog stond 
de uitgifte van deze serie in de weg, 
maar op een recent gehouden vei-
ling werd er voor de proefdrukken 
goed betaald.
www.usca.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Een revolutionaire uitgifte
In de Berner Briefmarken Zeitung 
10-15 staat een nieuwe uitgifte 
waar ik eigenlijk al een tijdje op zat 
te wachten: die van de Donbass re-
publiek. In dit gebied, met als grote 
steden Luhansk en Donetsk, heeft 
de Oekraïense regering namelijk al 
lange tijd niets meer te zeggen. En 
de traditie in deze regio toont aan 
dat er dan vrij snel postzegels op 
de markt verschijnen.
Of deze legitiem zijn is natuurlijk 
de vraag, wat dat betreft is het 
wachten op de eerste brieven met 
deze emissie. Wat is er uitgegeven? 
In de eerste plaats hebben zowel 
Luhansk als Donetsk eigen uitgif-
ten. Deze tonen in beide gevallen 
de vlag en het staatswapen van de 
zelfuitgeroepen republiek alsmede 
foto’s van de protesten en het 
referendum. Daarnaast verschenen 
er ook zegels van de republiek 
‘Nieuw Rusland’. Hierop veel 
Sovjet-nostalgie en ook een kaart 
van een in twee delen verdeeld 
Oekraïne waarop de ambities van 
de republiek zijn aangegeven. Voor 
het gemak is de Krim en een flink 
stuk niet-opstandige Oekraïne erbij 
gevoegd. Een zoektocht op internet 
laat zien dat deze zegels uit de 
zomer van 2014 stammen. Verder 
zoeken leidt naar hele andere 
zegels, deze worden gepresenteerd 
als de officiële uitgiften van de 
DNR en LNR. Ze zijn zelfklevend 
en zien er uit als de gemiddelde 
Russische zegel. Ze tonen fraaie 
thema’s als de bevrijding van 
Donetsk en 220 jaar Luhansk. Ook 
zijn er Oekraïense bankbiljetten 
met een zegeltje erop dat aangeeft 
dat het geld van de opstandige 
regio is. Ergens lijkt alles vooral op 
de uitgiften van de Moldavische 
regio Transdnjestrië (beter bekend 
als PMR). Een verzamelaar uit 

 

Minsk geeft aan dat er inderdaad 
sprake schijnt te zijn van werkende 
lokale posterijen sinds half 2015, 
en dat deze de zegels gebruiken die 
duidelijk anders zijn dan de zegels 
die de Berner Briefmarkenzeitung 
vermeld.
www.briefmarken.ch

Nederland over de grens
Netherlands Philately is het tijd-
schrift van de ‘American Society for 
Netherland Philately’. Het nummer 
40/1 is wederom goed gevuld 
met boeiende artikelen. Het blad 
begint met een pakkende titel, die 
de vraag behelst die we onszelf 
telkens stellen wanneer we weer 
een vermogen neertellen voor 
de nieuwe uitgiften van PostNL: 
Waarom verzamel ik postzegels 
van Nederland en de koloniën. 
Robert Finder geeft aan dat het 
voor hem vooral het fraaie ontwerp 
was van de Nederlandse zegels 
(we spreken in dit geval over de 
zomerzegels van 1949). Iets verder 
een artikel over ‘De Hoon Post-
dienst’, een particuliere postdienst 
die in 1999 is opgericht in Gilze 
Rijen. Daarna aandacht voor de 
2 cent zegel Germaanse symbolen 
met de kruisperforatie. Dat deze 
controversiële uitgifte niets met de 
PTT te maken heeft en desondanks 
toch een enkele keer als frankering 

lijkt op te duiken is bekend. Minder 
bekend is wat er met de opbrengst 
van deze zegel is gebeurd. Met be-
hulp van interessante documentatie 
wordt aangetoond dat het helemaal 
niet zeker is of dit geld ooit bij het 
Rode Kruis terecht is gekomen. 
We vervolgen met een brief welke 
tijdens de eerste wereldoorlog van 
Nederland naar Londen is verzon-
den. Hoewel deze postverbinding 
gewoon open was (neutraal naar 
geallieerd) was men niet zeker dat 
zo’n brief ook zou aankomen. Meer 
dan eens werd een boot aangehou-
den door de Kriegsmarine. In het ge-
val van deze brief werd Londen niet 
bereikt, omdat de brief werd vastge-
houden in Berlijn en pas 11 januari 
1919 retour afzender werd gestuurd. 
Het artikel toont meerdere van dit 
soort brieven welke in de literatuur 
en bij veilingen zijn gevonden. Het 
laatste artikel in het blad is de kers 
op de pudding. Aan de hand van een 
groot aantal poststukken wordt een 
beeld geschetst van de censuur in 
Medan in 1940. Medan was in die 
tijd een stad met 80.000 inwoners 
waaronder 30.000 Chinezen. Die 
laatste handelden in tabak, rubber, 
thee en kokosolie. De Nederlandse 
bevolking was voornamelijk actief 
in plantages en verdiende daar 
goed aan. Medan was dus een stad 
met veel handel en bedrijvigheid, 
en daardoor veel postverkeer. De 
censuur betrof onder meer controle 
op de aanwezigheid van deviezen, 
maar er was ook militaire censuur 
welke absoluut een ander doel 
diende.
www.asnp1975.com

http://www.perfinclub.nl
http://www.usca.nl
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Empire vliegbotendienst Engeland – 
Egypte – Australië 1936/1940 
Imperial Airways begon met de dienst 
Engeland – Brits-Indië in 1929 tot 1933. Van 
1933-1934 werd deze dienst uitgebreid naar 
Malakka en vanaf 1934 naar Australië. In de 
eerste periode werden voornamelijk verschil-
lende types landvliegtuigen gebruikt, die elk 
een deel van de route vlogen.
Op 20 december 1934 besloot het Britse 
parlement dat vanaf 1937 alle post binnen het 
Britse Rijk, met uitzondering van Canada en 
de Antillen, zonder toeslag door de lucht zou 
worden vervoerd, tegen het eenheidstarief van 
1 ½ penny per half (Brits) ounce.
Imperial Airways verzorgde de Empire-route 
naar Australië. In Singapore werden de vluch-
ten overgenomen door een bemanning van de 
Australische luchtvaartmaatschappij Qantas, 
die de route verder naar Australië vloog. (25)
Imperial Airways wilde op haar Empire-routes 
naar Australië en Oost- en Zuid-Afrika gaan 
vliegen met vliegboten. Voor deze plannen 
werd contact gezocht met de oudste fabriek 
op luchtvaartgebied in Engeland, namelijk 
Short Brothers Ltd in Rochester, gelegen aan 
de rivier de Medway. De fabriek van Short 
Brothers ging in 1934 op het voorstel in om 
voor Imperial Airways een nieuwe vliegboot 
te ontwerpen. De nieuwe vliegboot kreeg de 
fabrieks-aanduiding S-23 Ga. De nieuwe vlieg-
boten kregen van Imperial Airways namen die 
begonnen met een C; ze werden ook wel de 
C-Class genoemd.
De eerste Short Empire S-23 Canopus  

25. Eerste vluchtbrief van Empiredienst van Londen naar Singapore. De lucht
postbrief werd van Londen (5121933) naar Bangkok (1812) gestuurd. Het tarief, 
inclusief luchtrecht, bedroeg 1Sh 3d per ½ oz.

Egypte: een belangrijk knooppunt 
van luchtvaartlijnen 19381941 [3]

Egypte was al voor de Tweede Wereldoorlog een belangrijk 
knooppunt van verschillende luchtvaartlijnen. Deel twee werd 
geplaatst in het novembernummer 2015
door Hans E. Aitink

op het meer van Habbaniya in Iraq op ongeveer 
50 mijl van Bagdad, op 27 november 1938.
De derde vliegboot die verongelukte op de 
Australiëlijn was de Capella (G-ADUY) in 
de baai van Batavia bij Tandjong Priok op 
12 maart 1939.
De vierde die verongelukte op de Australiëlijn 
tijdens de terugreis bij Calcutta op 12 juni 
1939 was de Centurion (G-ADVE).

Route Australiëlijn 
De route van de Australiëlijn was vanaf 
17  februari 1938: 
Southampton (Engeland) – St.Nazaire (Frank-
rijk) – Marseille – Rome (Italië) – Brindisi 
– Athene (Griekenland) – Alexandrië (Egypte) 
– Tiberias (meer van Galilea, Palestina) – 
Bagdad (meer van Habbanniya, Irak), Basra 
– Bahrein – Dubai – Gwadar (Brits-Indië) – 
Karachi – Rai Samand – Gwalior – Allahabad – 
Calcutta – Akyab (Birma) – Rangoon – Bang-
kok (Siam) – Penang (Malakka) – Singapore 
– Batavia (Nederlands-Indië) – Soerabaja 
– Rambang- Koepang – Darwin (Australië) – 
Longreach – Brisbane.
In de route, die vanaf 10 april werd gevlogen 
was een verandering aangebracht. De stop-
plaats St.Nazaire was vervangen door Macon.
In de route, die vanaf 26 juni 1938 werd 
ingevoerd, waren de volgende veranderin-
gen: Gwalar werd vervangen door Jiunri; na 
Singapore wordt geland in de Klabat Bay; na 
Soerabaja wordt Bima aangevlogen; na Darwin 
wordt geland op Groote Eylandt en daarna in 
Karumba, Townsville, Gladstone, Brisbane en 
Sydney (27).
 In de route, die vanaf 6 augustus werd inge-
voerd, was Jiunri vervangen door Gwadar.
Toen op 27 augustus 1939 de Franse regering 
vluchten van het burgerluchtvaartverkeer 
over haar grondgebied ten oosten van de lijn 

26. Luchtpostbrief 
van Salthouse  
(691939) in Nor
folk in Engeland 
naar Manzai (199) 
in BritsIndië. 
De brief vloog op 
10 september met 
een IA Short S23 
Empire vliegboot 
van Poole naar 
Karachi (149) in 
BritsIndië. De 
brief werd doorge
stuurd naar Man
zai en verder op 
20 september naar 
Murree (229). 
Het was de eerste vlucht via de gewijzigde dienstregeling, na het uitbreken van de oorlog. 
Het tarief, inclusief  luchtrecht, bedroeg 1Sh 3d per ½ oz.

(G-ADHL) werd afgeleverd op 23 oktober 1936. 
In totaal werden 31 S-23’s gebouwd, waarvan 
er zes aan Qantas Empire Airways werden 
geleverd. Dit was een combinatie van Imperial 
Airways en de Australische luchtvaartmaat-
schappij Qantas. 
De Short Empire S-23 vliegboot was een zeer 
luxe uitgevoerde combinatie van een vliegtuig 
en een boot. Met alleen het vervoer van passa-
giers kon er niet genoeg worden verdiend door 
Imperial Airways, maar het vervoer van post 
was de kurk waarop de Empire lijnen dreef. De 
stewards waren voornamelijk afkomstig van 
de stoomvaart maatschappij Cunard Line. De 
Short S-23 vliegboot had twee dekken en kon 
overdag 24 passagiers meenemen en tijdens 
de nacht 16 (26).
Er werden in de jaren 1937, 1938, 1939 en 
1940 de meeste Short Empire S-23 vliegboten 
bij Imperial Airways in dienst genomen. Deze 
vliegboten vlogen op de Empire-lijnen bijna 
steeds een deel van de route en het volgende 
deel werd door een andere S-23 afgelegd. 
Dit in tegenstelling met de KLM, waarvan de 
DC-2’s en DC-3’s steeds de gehele route naar 
Indië vlogen. 

Ongelukken 
De eerste Short Empire S-23 vliegboot die 
verongelukte, op de Australiëlijn tijdens de 
terugreis naar Engeland, was bij Brindisi in 
Italië, tijdens het vertrek op de morgen van 
5 december 1937 de Cygnus.
De tweede die verongelukte op de Australië lijn 
was de Calpurnia (G-AETW) tijdens de heenreis 
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27. Aangetekende luchtpostbrief van Naggar in BritsIndië naar 
Riga in Letland. De brief ging per trein naar Karachi. Vandaar op 
21 oktober 1939 per IA Short S23 Empire vliegboot via Athene 
(2410) naar Poole (271). Vandaar ging de brief per trein naar 
het vliegveld bij Shoreham on Sea en vloog vandaar de KLM naar 
Amsterdam. Vandaar vloog de brief per KLM naar Stockholm in 
Zweden en verder per ABA naar Riga in Letland. De brief werd 
in Karachi gecensureerd, Het tarief bestond uit het porto van 3 
½ A+ het aantekenrecht van 3 A + het luchtrecht van 18 A = 24 ½ A 
(0ndergefrankeerd met 3 A).

28. Aan
getekende 
luchtpostbrief 
van Boekarest 
(29111939) 
in Roemenië 
naar Auckland 
in Nieuw 
Zeeland. De 
brief vloog met 
de Deutsche 
Lufthansa naar 
Boekarest via 
Budapest naar 
Athene (512) 
in Griekenland 
en ging per 
schip naar 
Alexandrië 
in Egypte 
en per MISR 
naar Caïro. 
Vandaar vloog de brief op 9 december per IA Short S23 Empire vliegboot naar Sydney (1912) 
in Australië en verder per schip naar Auckland in NieuwZeeland. Op de brief staat het stempel 
afgedrukt: ‘NOT TRANSMITTABLE’. Het woord ‘NOT’ werd doorgestreept.De brief ging vandaar 
met grote vertraging via Ponsonby (1621940) naar Epson (162).De brief werd in NieuwZeeland 
gecensureerd. Het tarief bestond uit het porto van 12 Lei (020 gr.) + het aantekenecht van 12 Lei + 
het luchtrecht van 109 Lei (020 gr.) = 133 Lei.

29. Luchtpostbrief van 
Auckland (1111940) 
in Nieuw Zeeland naar 
Plymouth in Engeland. 
De brief werd in Nieuw
Zeeland gecensureerd 
en ging per schip naar 
Sydney in Australië. 
Vandaar vermoedelijk op 
17 januari per IA Short 
S23 Empire vliegboot 
naar Poole (22). 
Vandaar per trein naar 
Plymouth. Het tarief, 
inclusief luchtrecht, 
bedroeg 1Sh 6d per ½ oz.

Calais (St.Inglebert) – Parijs (Le Bourget)- 
Lyon (Bron) – Marseille (Marignane) verbood, 
kreeg Imperial Airways van de Franse regering 
toestemming voor Empire diensten om over 
Frankrijk te blijven vliegen (28).

Beperkte diensten 
Op de eerste september 1939 werd een 
bijeenkomst met vertegenwoordigers van het 
ministerie van Luchtvaart, het departement 
van de Posterijen, het hoofdpostkantoor in 
Londen en Imperial Airways. Er werden de 
volgende zaken besloten:
• De normale Empiredienst wordt uitgevoerd 
tot de sluiting voor het postvervoer van 
4  september aanstaande.
• Met ingang van 7 september zou een be-
paalde dienst worden uitgevoerd. Er zou twee-
maal per week worden gevlogen. Het vertrek 
zou zijn op donderdag en zondag. De reisduur 
van het Verenigd Koninkrijk naar Alexandrië 
zou drie dagen duren, naar Basra vier dagen, 
naar Karachi vijf dagen, naar Singapore acht 
dagen en naar Darwin tien dagen. Men zou de 
normale route via Italië uitvoeren, omdat dit 
op dat moment voldoende veilig zou zijn. Men 
zou wel een nachtstop in Italië maken.
• De schema’s voor de bepaalde dienst zou 
niet meer worden gepubliceerd. De post-
dienst zou wel melding mogen maken aan het 
publiek van de laatste postlichting.
• De capaciteit voor het vervoer van luchtpost 
zou ongeveer 1.000 kg bedragen. Er waren 
verder 14 tot 15 passagiersplaatsen beschik-
baar. Op deze basis zou het tarief voor lucht-
post 1Sh 3d bedragen per ½ oz en 7d voor 
briefkaarten, vanuit Groot-Brittannië naar de 
deelnemende landen. 

Verbod voor het overvliegen van  
bepaalde gebieden
In vele landen waren gebieden waar geen 

vliegtuigen overheen mochten vliegen. Vaak 
moest men zich houden aan een vastge-
stelde route. Soms waren bepaalde havens 
verboden gebied, voor al het burgerlucht-
verkeer. Verder werd het in bepaalde landen 
verboden om te vliegen.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log op 3 september 1939 begon de nieuwe 
Empiredienst naar Australië vanuit Poole 
bij Bournmouth. Op 1 september was het 
vliegbotenvertrekpunt verplaatst van Hythe 
bij Southampton naar Poole (29).

De route na 7 september 1939
De route van de Empiredienst Engeland – 
Egypte – Brits-Indië – Australië was :
Poole (Engeland) – Bicarosse ( Frankrijk) – 
Marseille (Frankrijk) - Rome (Italië) – Brindisi 
– Corfu (Griekenland) – Athene – Suda 
Baai – Alexandrië (Egypte) – Tiberias (meer 
van Galilea, Palestina) – Bagdad (meer van 
Habbaniya, Irak) – Basra – Bahrein – Dubai – 
Jiwani (Brits-Indië) – Karachi – Meer van Rai 
Samand – Gwalior – Allahabad – Calcutta – 
Akyab (Birma) – Rangoon – Bangkok (Siam) 
– Koh Samui - Penang (Malakka) – Singapore 

– Baai van Klabat (Nederlands-Indië) – Bata-
via – Soerabaja – Bima – Koepang – Darwin 
(Australië) – Grootte Eylandt – Karumba – 
Townsville – Gladstone - Brisbane – Sydney.
Er wordt over Frankrijk een alternatieve route 
aangegeven ten gevolge van slechte weersom-
standigheden gedurende de winter, namelijk 
Poole – St.Nazaire – Marseille. De nachtstops 
waren op de uitgaande en binnenkomende 
route: Marseille, Corfu, Alexandrië, Basra, 
Karachi, Calcutta, Bangkok, Singapore, Soera-
baja, Darwin en Townsville.
Na overleg van functionarissen van Imperial 
Airways met de bevelhebber van het het 
commando van de 17e Groep jachtvliegtuigen 
en de Marine-autoriteiten werd besloten om 
Hythe bij Southampton weer als vertrekpunt 
te gebruiken voor de Empire- routes in plaats 
van Poole. De vliegboten van Imperial Airways 
waren sinds 1936 vanaf Hythe vertrokken. Er 
waren ook belangrijke onderhoudswerkplaat-
sen gevestigd. De eerst vlucht vanaf Hythe 
was op 15 okober 1939.

(wordt vervolgd)
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Tabel 2. Aantal zegels/blokken en aankoopprijs in SRF van Surinaamse postzegels voor een aantal jaargangen in de 
periode 19752000.

Jaar 1975 1980 1985 1990 1995  2000

Aantal zegels1 112 45 57 38 37 43
Aankoopprijs 37 32 45 42 21.800 97.150
1) inclusief siervelletjes en blokken     2) Vanaf 25.11; inclusief onafhankelijkheidsvelletjes

angezien de inflatie gestaag door-
gaat blijven de drukpersen gewillig 
vogelzegels met hoge frankeerwaar-
den drukken: SRF 3150 in septem-

ber 1997, SRF 3800 in november 1998, SRF 
5500 in augustus 1999 tot zelfs SRF 9000 in 
mei 2001 (afb.33). Zelfs voor een Kerstzegel 
moet in 2000 al 3900 gulden neergeteld 
worden (afb.34) en twee zegels ‘Rechten van 
het Kind’, uitgegeven in april 2001 – volgens 
de toelichting in de Zonnebloemcatalogus ter 
stimulering van het postzegels verzamelen 
door de jeugd (afb.35) – moeten samen SRF 
6000 opbrengen. Dat lijkt me een weinig 
doeltreffende campagne. Even zo vrolijk viert 
Van Reijen zijn zilveren jubileum ’25 jaar in 
dienst van (de) Surinaamse Filatelie’ (afb.36) 
met twee zegels en een blokje van samen 
SRF 12.050. Je moet maar durven.

Hoe heftig de inflatie was illustreert ook Tabel 
2, waarin de aantallen uitgekomen zegels en 
de totale kosten (afgerond in hele guldens) in 
een aantal jaren naast elkaar gezet zijn.

In de jaren na 2000 lopen de nominale 
bedragen nog verder op: SRF 117.950 in 2001, 
SRF 129.800 in 2002 en SRF 126.400 in 
2003. Op 1 januari 2004 wordt de Surinaam-
se dollar (SRD) als officieel betaalmiddel 
ingevoerd, hoewel in dat jaar naast 46 post-
zegels in dollarwaarden ook nog 23 gulden-
zegels worden uitgebracht.
 
Een nieuwe munt, een nieuw beleid
Met de invoering van de Surinaamse dollar 
– met een waarde van bijna 25 eurocent – 
wordt ook een nieuwe trend ingezet in het 
emissiebeleid. Alle remmen lijken los te 
gaan. Het aantal zegels zwelt aan van 62 in 
2005 naar 100 in 2009 en ook in de daarop 
volgende jaren worden grote aantallen zegels 
uitgebracht. Van de 2084 hoofdnummers 
(frankeerzegels en blokken) in de Zonne-
bloemcatalogus 2015 zijn er bijna 800 van de 
laatste 10 jaar. 

Bijna elke emissie biedt ruimte voor enkele 
hoge waarden, ‘luchtpostzegels’ volgens de 

‘huiscatalogus’ (Zonnebloem), die enkele 
jaren (2004-2006) niet met cijferwaarden 
maar met verschillende letters (K, L, M, N, 
P, Q) worden getooid. Elke letter vertegen-
woordigt een bepaalde frankeerwaarde; 
doch één keer Is de uitgever zelf het spoor 
bijster en worden zegels van verschil-
lende waarde onder dezelfde letter (Q) 
uitgebracht; zie Tabel 3. Na 2006 is van 
dit verwarrende systeem gelukkig weer 
afgestapt. 

Geen Surinaamse onderwerpen
Surinaamse onderwerpen komen nauwe-
lijks meer aan bod. Waren er in 1991 nog 
drie zegels en een blok ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum van de Paas-
weldadigheid, in 1994 verdwijnt deze 
oer-Surinaamse serie uit het jaarlijkse 
uitgifteprogramma. Ook de kinderzegels, in 
1993 nog vertegenwoordigd door 4 zegels 
en een blokje, ruimen het veld om plaats 
te maken voor speciale kerstzegels zonder 
toeslag. In 1997 keren naast de kerstzegels 
de kinderzegels plotsklaps terug, echter nu 
ook zonder toeslag. Welk profijt ‘het kind’ 
van deze emissie dan nog trekt is mij ondui-
delijk. Na enkele jaren wordt de tekst ‘Voor 
het Kind’ dan ook gewijzigd in ‘Het Kind’. In 
de laatste jaren is de gecombineerde kerst/
kind-emissie gemarginaliseerd tot een of 
enkele zegels al dan niet met blok. 

Wat rest is een stroom van goed in de 
markt liggende motieven waarin velletjes 
met tweemaal drie, zes negen of zelfs 
twaalf verschillende zegels, uiteraard 
gescheiden door een al dan niet bedrukte 
‘brug’ (tussenstrook), de boventoon voeren. 
Zo wordt de verzamelaar in 2007 vergast 
op 12 orchideeën, 6 vlinders, 12 reptielen, 
9 papegaaien, 9 vogels, 6 vissen, 8 auto’s, 
6 mensapen, 6 kikkers en zowaar ook nog 
3 UPAEP-zegels en 3 kInd/kerstzegels met 
blok. En al dat moois kost slechts ruim 
120 SRD. 

In volgende jaren worden schaakbordstan-
den met de overblijvende schaakstukken 
als frankeerzegel en andere flauwekul op de 
verzamelaar losgelaten. Lokale ontwerpers 
staan buitenspel; alle emissies worden 
ontworpen door ‘huisstudio’ Labranda, wat 
de kwaliteit van de zegels bepaald niet ten 
goede komt.

33

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. Vervolg op artikel vorige nummer.
door Bert van Marrewijk

A

40 jaar Republiek Suriname [2]

Tabel 3. Loketprijs en catalogusnummers van ‘luchtpostzegels’ met letteraanduidingen.

Letter Aankoopbedrag Onderwerp Zo. catalogusnrs.

K SRD 11,50 Teddyberen 1249-1250
K SRD 11,50 Brievenbussen 1263-1264
L SRD 9,50 Vlinders 1237-1238
M SRD 16,00 Antieke vazen 1275-1276
M SRD 16,00 Vogels 1292A/B
N SRD 17,00 Vlinders 1306-1307
N SRD 17,00 Teddyberen 1318-1319
P SRD 18,00 Schepen 1325
P SRD 18.00 Vogels 1351-1352
Q SRD 12,50 Orchideeën 1336-1337
Q SRD 17,00 Orchideeën 1372-1373
Q SRD 17,00 Vogels 1384-1385
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37A

37B

Slecht verkrijgbaar
Ook met de verkrijgbaarheid van de 
Surinaamse postzegels op de gewone 
postvestigingen is het de laatste jaren 
droevig gesteld. Behalve de vogelserie 
voor permanent gebruik van augustus 
2008 (Zo. 1559-1566) zijn slechts enkele 
van de bijzondere zegels aan de normale 
loketten beschikbaar (geweest). Zelfs is 
het vaak nauwelijks mogelijk om zegels 
of combinaties van zegels voor juiste 
frankering bijeen te garen, zoals voor 
de prentbriefkaart in afb.37a. Op deze 
kaart is het tarief van SRD 2,10 voldaan 
door zegels van SRD 0,45, 0,75 en 
0,90 te combineren. Heel vaak zijn post-
stukken noodgedwongen onjuist (over)
gefrankeerd.

Ook de voorzijde van de kaart is trou-
wens interessant (afb.37b). Deze toont 
een beeld van de viering van 30 jaar 
Srefidensi (Onafhankelijkheid) op het 
Onafhankelijkheidsplein op 25 novem-
ber 2005. Zo zijn we toch weer terug bij 
ons eigenlijke onderwerp. 
 
Ik acht me niet geroepen om van de 
uitgiften van de laatste jaren nog 
afbeeldingen te laten zien. Voor mij 
is het huidige emissiebeleid een brug 
te ver. En zo denken ook de meeste 
Surinaamse verzamelaars er over. Zij 
hebben massaal afgehaakt. Hierop kom 
ik in een later artikel nog terug.

Al eindigt dit relaas nogal in mineur, dit 
wil niet zeggen, dat ik u het verzamelen 
van Republiek Suriname ontraad. In de 
volgende bijdrage hoop ik u ervan te 
kunnen overtuigen dat, ondanks alles 
wat er mis is, van modern Suriname een 
interessante posthistorisch verzameling 
kan worden opgebouwd.

Bronnen
C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve 
 (hoofdred.), 1977. Encyclopedie van 
Suriname. Elsevier, Amsterdam/Brussel.

Uitgeverij Zonnebloem. Officiële 
postzegel catalogus Suriname 2015.

Wikipedia.
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
2016
Voor het eerste halfjaar van 
2016 staan drie prestigeboekjes op 
het programma:
• 4 januari: 500 jaar Jheronimus 
Bosch
• 25 april: Griend: vogels van de 
wadden
• 23 mei: Mooi Nederland 2016: 
vissersplaatsen

BELGIË
Nieuwe boekjes met permanente 
zegels
België geeft niet meer zoveel boek-
jes uit: in 2013 nog tien, 2014 acht, 
2015 zeven en dit jaar nog maar 
vier. De post geeft de voorkeur aan 
velletjes.
Zonder een datum te noemen is 
wel meegedeeld dat er twee nieuwe 
boekjes met permanente zegels 
komen. Het ene bevat vijf zegels 
voor post binnen Europa (per zegel 
€ 1.13) en het andere voor buiten 
Europa (€ 1.35). Deze prijzen gelden 
voor zegels in boekjes of anders-
zins in hoeveelheden. Losse zegels 
kosten € 0.10 meer.

Eindejaar
Het duurt weliswaar nog even, maar 
op 24 oktober komen er twee boek-
jes met eindejaarszegels: tien maal 
voor post binnen België en tien 
maal voor post binnen Europa.

DUITSLAND
Nieuwe tarieven
Ook de Duitse post zit met een 
slinkende hoeveelheid post en wil 
de service toch op hetzelfde niveau 
handhaven. Dan zit er kennelijk 
niets anders op dan de tarieven te 
verhogen. Het voornaamste tarief, 
voor de binnenlandse brief, gaat van 
62 naar 70c. Een forse verhoging, 
dat wel, maar het nieuwe tarief blijft 
drie jaar lang gehandhaafd.

Folienblätter
Het nieuwe tarief vraagt natuurlijk 
om een aanvulwaarde. Vandaar dat 
er op 3 december een cijferzegel 
van 8 cent verscheen. Verkrijgbaar 
in rollen en in een Folienblatt met 
twintig stuks.
Op dezelfde datum kwam er ook al 

een blaadje met tien zegels van 
70c. De zegel werd uitgegeven 
ter gelegenheid van de 250ste 
verjaardag van de Technische Uni-
versiteit Bergakademie te Freiburg.

FRANKRIJK
Nieuwe catalogus van ACCP
Frankrijk heeft ook een boek-
jesclub: een actieve vereniging 
die zich uitsluitend bezighoudt 
met postzegelboekjes en zegels 
met reclame-aanhangsel (uit 
boekjes). Men beperkt zich tot 
Frankrijk, dat wel. Maar toevallig 
is dat wel een land met een grote 
verscheidenheid aan boekjes, een 
rijke boekjeshistorie en met een 
postdienst die nog jaarlijks tien of 
meer boekjes uitgeeft. Het Franse 
publiek is ook aardig gewend 
boekjes uit automaten of aan het 
loket te kopen.
Net als de Nederlandse vereniging 
Postaumaat, waarvan de vaste le-
zers van deze rubriek ongetwijfeld 
lid zijn, heeft zij activiteiten als een 
(digitaal) bulletin, rondzending, 
keuring, nieuwtjesdienst en een 
vijftal jaarlijkse bijeenkomsten in 
restaurant l’Alchimie te Parijs. 
Maar, heel belangrijk, ook een 
tweejaarlijkse catalogus die alle 
leden gratis wordt toegestuurd. 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S •

Een boekwerk met alle oude en 
nieuwe boekjes, met prijzen, met 
een eigen nummering (maar ook 
die van Yvert en Ceres) en tevens 
een overzicht van de (voormalige) 
overzeese gebieden. 
De vereniging bestaat al sinds 
1957 (Postaumaat pas sinds 
1973) en heeft momenteel zo’n 
150 leden. Het lidmaatschap kost 
€ 22.00 per jaar. ACCP voluit is 
een hele mond vol: Association des 
Collectionneurs de Carnets et de 
Publicitimbres.
M. Jacky Girard, 21, rue du Héron-
cendré, 95290 L’Isle-Adam. 
www.accp-asso.com

Carnétisme
Het woord zal wel niet in de Franse 
‘Van Dale’ staan, maar het verza-
melen en bestuderen van postze-
gelboekjes wordt al jarenlang met 
de term carnétisme aangeduid. 
Een dergelijke term hebben we in 
Nederland helaas niet. Voor sug-
gesties houd ik me aanbevolen.

Jaar van de Aap
Het bekende boekje met de twaalf 
groene zegels (68c, voor langzame 
post) heeft sinds 5 november een 
nieuwe tekst op de omslag: Jaar 
van de Aap.

Gemeentehuizen
Er deden 169 kandidaten mee 
met een fotowedstrijd van Franse 
gemeentehuizen. Twaalf ervan, 
gekozen door een vakkundige jury, 
kregen een plaats op de postzegels 
in een op 26 november verschenen 
boekje. Het gaat daarbij om het ge-
bouw zelf maar ook om details van 
het interieur. Het betreft ‘groene’ 
zegels (68c).

GROOT-BRITTANNIË
Machins in 2015
Onze koning brengt het er maar 
bekaaid van af vergeleken met 
de Britse vorstin. De door Arnold 
Machin ontworpen en in 1967 voor 
het eerst uitgebrachte perma-
nente zegel met een afbeelding 
van Elizabeth kent intussen al vele 
honderden varianten. Het gaat dan 
om verschillen in waarde, kleur, 
fosforescentie, papiersoort, gom, 
veiligheidskenmerken en druktech-
nische aspecten. Er zijn in Engeland 
verenigingen die zich alleen met 
de Machins bezighouden, er is een 
blog Machin Mania (machinmania.
blogspot.nl) en op veel tentoon-
stellingen zie je gespecialiseerde 
Machin-collecties.
In 2015 verschenen er heel wat 
nieuwe Machins: of helemaal nieuw 

1. De beide nieuwe boekjes met permanente zegels 2. De nieuwe catalogus van de ACCP

3. Groene zegels voor een groene brief. 4. Viering van de lange regeringsperiode in fraai amethist paars
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22 september: 4x € 0.80, 125e 
geboortejaar Friedrich Kiesler 
(architect, en schilder),
21 oktober: 4x € 0.80, Svenja 
Deininger (schilder),
6 november: 4x € 0.68, 200 Jaar 
T.U. Wenen.

Markenbuch (boek met kartonnen 
kaft)
4 september: Wegen met mooie 
panorama’s,
7 september: 150 Jaar Ringstrasse 
in Wenen,
9 november: stoomlocomotieven. 

Markenheft (prestigeboek)
14 september: herfstvruchten
9 oktober: bescherming van jonge 
dieren.

POLYNESIË
Wahine 
Het woord Wahine is vrouw in het 
Maori en het Hawaïaans. Bij de 
eilandengroep Polynesië denkt 
vrijwel iedereen meteen aan de 
vrouwen met hun kleurige bloe-
menkransen. 
In 2013 verscheen er een 
boekje met zes zelfklevende zegels 
waarop een zestal van deze met 
bloemen getooide vrouwen je 
toelachen. Op 5 november van 
het afgelopen jaar kwam er een 
herdruk van dit boekje. Opvallend 
verschil is het jaartal rechtsbo-
ven. De afbeelding hieronder laat 
de eerste uitgave uit 2013 zien. 
Waarde van de zegels is 110F.

Sponzen
Op dezelfde datum, 5 november 
kwam er ook een boekje uit met 
afbeeldingen van sponzen. Zes 
van deze bij onze schoonmaak 
onmisbare zeediertjes zijn te zien 
op zelfklevende zegels van 110F.

VATICAANSTAD
Kerstboekje
Kerst is natuurlijk een vast 
gegeven in het uitgiftebeleid van 
Vaticaanstad. Er verschenen op 
19 november twee zegels: van 
€ 0.80 en € 0.95. De laatste is ook 
verkrijgbaar in een boekje. Het 
bevat vier van deze zegels en heeft 
dus een verkoopprijs van € 3.80. 
De oplage bedraagt 80.000 boek-
jes.
De afbeelding van beide zegels is 
een fragment van een miniatuur 
uit een oud Latijns manuscript. 
De maker ervan is onbekend.

9. Vrou
wen van 

Polynesië

5. Er stonden geen afbeeldingen in het gebeds
boek. Andere manuscripten boden hulp.

6. Kerstboekje van binnenlandse post 8. Sondermarkenheft  
van 6 november

7. Noors 
kerst en 
nieuw
jaars
boekje

of in nieuwe combinaties. In vellen, 
in country-uitvoering (Engeland, 
Noord-Ierland, Schotland en Wales) 
en in mini-velletjes. Maar ook in 
boekjes en daarvan vindt u hieron-
der een overzichtje.

Prestige boekjes
19 februari: vindingrijk Brittannië
14 mei: Wereldoorlog I
18 juni: Slag bij Waterloo
17 december: Star Wars

Speciale boekjes met zes zegels
6 januari: Alice in Wonderland
1 april: beroemde humoristen
18 augustus: bijen
9 september: lang zal ze regeren
18 september: rugby World Cup 
2015.

MAN, EILAND
250 Jaar gebedsboek in het Manx
De kerstzegels van 2015, versche-
nen op 23 oktober, staan in het 
teken van het eerste gebedsboek 
in het Manx. Hoewel de Keltische 
taal er al eeuwen bestond, was het 
pas in de zeventiende eeuw dat er 
teksten op schrift werden gesteld. 
Vervolgens werd in 1765 het eerste 
Anglicaanse gebedsboek in het 
Manx gepubliceerd.
Van de vijf kerstzegels was er één 

ook in een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat tien zegels van 44p met 
een afbeelding van de koninklijke 
aanbidding (Driekoningen). 

NIEUW-CALEDONIË
Bloemen
Dit Franse gebiedsdeel, gelegen 
in de Stille Oceaan ten oosten van 
Australië, geeft van tijd tot tijd 
ook boekjes uit. Op 5 november 
verscheen nummer 25.
Het is een boekje met zelfkle-
vende zegels met afbeeldingen 
van inheemse bloemen. De waarde 
van de zegels is 110 F. De oplage 
bedraagt 60.000 boekjes.

NIEUW-ZEELAND
Kerstboekjes
Op 4 november kwam de post 
van Nieuw-Zeeland met een vijf 
zegels tellende serie kerstzegels. 
Gekozen is voor fragmenten van 
gebrandschilderde ramen. Alle 
vijf zijn gegomd, maar drie ervan 
ook zelfklevend en verkrijgbaar in 
boekjes.
Het gaat om een zegel van 80c 
voor binnenlandse post (engel uit 
de St. Mark’s Church te Carterton), 
van $ 2.00 voor Australië en de 
zuidelijke Pacific (Maria en Jezus, 
St. Mary’s in Holy Trinity kathedraal 

in Parnell) en van $ 2.50 voor 
andere internationale post (Póhu-
tukawa bloem, uit de kapel van het 
Christchurch Hopital).
Bij de laatste twee boekjes is de 
post genereus: men ontvangt tien 
zegels per boekje, maar betaalt er 
slechts negen.

NOORWEGEN
Kerst- en Nieuwjaar
Zoals al jaren gebruikelijk, kwam 
de Noorse post weer met einde-
jaarszegels. Twee stuks (kerst-
boom, kerstcadeau) met de 
vermelding A Innland (= 10.50kr). 
Ze zijn verkrijgbaar in boekjes van 
acht stuks (vier van elk). De boek-
jes komen voor in een genummer-
de en een ongenummerde versie. 
Uitgiftedatum was 13 november.

OOSTENRIJK
Sondermarkensets
Sinds september van het afgelo-
pen jaar verscheen er een vijftal 
boekjes met Sondermarken. Het 
zijn eigenlijk geen echte boekjes, 
want de vier zegels zitten in een 
plastic verpakking in het kaftje.
5 september: 4x € 0.80, Carnun-
tum (klein wijnbouwgebied),
19 september: 4x € 0.68, Haas 
Haus (moderne architectuur),
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EUROPA

ALBANIË
24-10-’15. VN* 70 jaar.
180 L. Beeldmerk, gebouw 
in New York met vlaggen.
6-11-’15. Keramiek. 
50, 60, 70, 120 L.; blok 
200 L. Verschillende kan-
nen, kruiken en vazen.

ALDERNEY
6-11-’15. Kerst, glas-in-
loodramen uit kerk van 
St. Anne.
37, 42, 56, 57, 62, 68, 
77 p. Resp. portretten 
van jongens en meisjes 
uit Alderney, Jezus met 
kinderen, portretten van 
jongens en meisjes uit 
Alderney, jongen en meisje 
in Afrika, portretten van 
Schots meisje en jongens 
uit Verenigde Staten en 
Canada, Birmese jongen en 
meisje en pagodes, portret-
ten van meisjes uit China 
en India en Nieuw-Guinea.
10-11-’15. Terugkeer na 
Duitse bezetting 70 jaar 
geleden.
Blok £ 3.-. Schip.

ANDORRA FRANS
9-11-’15. Ramon d’Areny-
Plandolit (1915-1996).
€ 1.25. Portret vooraan-
staand filatelist en kaarten 
met postzegels (1932) 1 c. 
Yvert nr. 24 met kapel van 
Notre Dame de Meritxell en 
75 c. Yvert nr. 37 met brug 
van Saint-Antoine. 

28-11-’15. Kerst.
€ 0.76. Levende kersstal 
van Engordany.

ARMENIË
23-10-’15. Seminarie van 
Lazarev 200 jaar.
380 d. Gebouwen.
29-10-’15. Genocide 
100 jaar geleden.
200, 280 d. Resp. verzets-
strijders bij Musa Dagh, 
vluchtelingen met Rode 
Kruis-vlag en evacuatie-
schip en verzetsgroep. 

AZERBEIDZJAN
1-10-’15. Academie van 
Wetenschappen 70 jaar.
0.30 M. Gebouw, fontein, 
beeldmerk. 

16-10-’15. Volksdansen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan.
0.50, 0.50 M. (samenhan-
gend). Moldoveneasca 
(Moldavië), Yallî (Azerbei-
dzjan). Ook velletje met de 
zegels.
16-11-’15. Architectonische 
monumenten. Gezamen-
lijke uitgifte RCC*-landen.
Velletje met 0.50, 0.50 M. 
Gebouwen in Nizamistraat.

AZOREN
23-10-’15. Frankeerzegels.
Vijfmaal E20g. Imker met 
bijenkasten, noordkust 
met terraslandschap, 
vogel met koe en schaap, 
park met bomenlaan, 
schip ‘Funchal’. Zegels zijn 
eerder uitgegeven in 2011, 
2012 en 2013 met andere 
waardeaanduidingen.

BOSNIË-
HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar)
1-11-’15. Flora. 
2.-, 2.- KM. Crocus tomma-
sinianus, Arum petteri.
1-11-’15. Fauna.
Viermaal 2.- KM. Resp. Ca-
nis aureus, Vulpes vulpes, 
Canis lupus, Ursus arctos.

BULGARIJE
6-11-’15. Bloemen.
0.10, 0.50, 0.65, 1.- L. Resp. 
Viola rhodopaea, Veronica 
kellererii, Papaver degenii, 
Colchicum borisii.

8-11-’15. Opstand Asen en 
Petar 830 jaar geleden.
Blok 1.50 L. Asen en Petar 
op paarden.
18-11-’15. Transport, 
locomotieven.
Velletje met 0.65, 1.-, 
1.50, 2.- L. Locomotieven 
uit resp. 1891, 1897, 1897, 
1890. 

CYPRUS
9-11-’15. Kerst en 
Nieuwjaar.
€ 0.34, 0.41, 0.64; blok 
€ 2.-. Resp. Madonna met 
Kind, meisje gooit olijftak-
ken in open haard, kind met 
nieuwjaarskaart en brie-
venbus; icoon van Solomos 
Frangoulides (1902-1981) 
met Heilige Familie en de 
Drie Wijzen met engelen. 

ESTLAND
13-11-’15. Eerste postzegel 
175 jaar geleden.
€ 0.55. Zegel-op-zegel 
‘Penny Black’ Groot-Brit-
tannië Yvert nr. 1 (1840).
17-11-’15. Kunst.
€ 0.55. Schilderij ‘Het 
meisje en de maan’ van Karl 
Pärsimägi (1902-1942). 

19-11-’15. Kerst.
€ 0.55, 1.20. Geometrische 
figuren.

FINLAND
6-11-’15. Kerst.
€ 0.80, 1 Kl. Resp. Kinder-
gezicht met kerstbal 
en kerstboom, man en 
kind met kerstboom in 
besneeuwde straat. 

6-11-’15. Handwerk.
Vijfmaal 1 Kl. Sokken, tasje 
van berkenbast, kleedje, 
paddenstoelenstoel, dans-
schoenen.
6-11-’15. Groenten en 
kruiden.
Driemaal 1 Kl. Tomaten, 
pepers, basilicum met salie 
en koriander. 

FRANKRIJK
23-11-’15. National Bos 
Bureau 50 jaar.
€ 0.68. Man met kinderen 
in bos, specht, eekhoorn, 
vos, vlinder, paddenstoe-
len, hert. 

30-11-’15. Klimaatconfe-
rentie in Parijs.
Monde 20g. (rond te maken 
zegel). Eiffeltoren met 
plantje.

GIBRALTAR
2-11-’15. Kerst.
G, 40, 64, 70, 80 p. Resp. 
kerstboom, decoratie met 
hulstblad en lint, pakje, 
hert, tekst. 

13-11-’15. Handvest Magna 
Carta 800 jaar. 
Velletje met £ 2.-, 2.-. 
Documenten.

GRIEKENLAND
30-1-’15. Postspaarbank 
115 jaar.
Blok € 1.-. Spaarbusje, 
mier.
4-11-’15. Maritieme 
samenwerking met China.
Blok € 3.-. Historische 
zeilschepen. 

4-11-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
NOTOS.
Velletje met € 0.72, 0.90. 
Resp. beeldmerk, landkaart 
en beeldmerk.

GUERNSEY
6-11-’15. Kerst, glas-in-
loodramen uit kerk van St. 
Stephan.
37, 42, 56, 57, 62, 68, 
77 p. Resp. aankondiging, 
aanbidding door de Drie 
Wijzen, engelen, kruisiging, 
twaalf apostelen, hemels 
koninkrijk, God en engelen.
11-11-’15. Verhalen uit de 
Eerste Wereldoorlog, II.
42, 56, 57, 62, 68, 77 p. 
Klaproos en landkaart met 
resp. postambtenaar Philip 
Carré van Sark in infanterie-
uniform, postboot s.s. ‘Vera’ 
en censuurstempel, deel 
van kerstkaart met viooltje, 
postambtenaren in uniform 
van Post Office Rifles, deel 
van postkaart, postamb-
tenaren Ethel Bynam en 
Robert met zegel-op-zegel 
1 p. Yvert nr. 107 (1902). 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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HONGARIJE
10-11-’15. Academie van 
Wetenschappen 150 jaar.
500 Ft. Gebouw in 
Boedapest.
10-11-’15. Ruimtevaart.
Velletje met achtmaal 
115 Ft. Verschillenden gefo-
tografeerde en getekende 
afbeeldingen van ruimte-
reizen en satellieten. 

10-11-’15. Kerst.
Belfold. Herten, kerst-
bomen, pakje.

ITALIË
31-10-’15. Serie ‘Excel-
lentie van Wetenschap’.
€ 0.95, 0.95; blok € 0.95. 
Resp. aula van Politechni-
sche Universiteit (Bari), 
gebouw van Nationale 
Bibliotheek (Rome); biblio-
theekzaal en encyclopedie-
en van Italiaans Bibliotheek 
Instituut (Rome).
31-10-’15. Truffels.
€ 0.95. Witte en zwarte 
truffels.

2-11-’15. Pier Paolo 
Pasolini (1922-1975).
€ 0.95. Portret filmregis-
seur, dichter schrijver en 
marxist.
13-11-’15. Instituut voor 
Internationale Zaken 
50 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk.
21-11-’15. Kerst.
€ 0.95, 0.95. Resp. 
schilderij ‘Heilige familie 
met Caterina d’Alessandria’ 
van Polidoro da Lanciano 
(1515-1585), kerstboom 
van sterren.

27-11-’15. Hospitaal San 
Giovanni Battista (Rome).
Velletje met € 0.95, 0.95. 
Historisch ingang via 
kasteel Magliana, huidige 
accommodatie.
30-11-’15. Serie ‘Producti-
viteit en economie’. 
€ 0.95. Schoenen van 
Salvatore Ferragamo. 

KROATIË
25-11-’15. Kerst.
3.10 kn. Glas-in-loodraam 
met Heilige Familie. 

LUXEMBURG
1-12-’15. Eindejaarszegels, 
veldbloemen.
Viermaal ATR50g. Papaver, 
korenbloem, margriet, 
distel. 

1-12-’15. Kerst.
€ 0.70+0.05, 0.95+0.10. 
Resp. besneeuwde bomen, 
bomen en hek.
1-12-’15. Serie ‘Klassieke 
auto’s’.
0.70+0.05, 0.95+0.10, 
1.30+0.10, 1.40+0.25. 
Resp. Philos A 4M (1913), 
Morris Oxford Bullnose 
(1914), Delaunay Belleville 
(1918), Berliet VB (1919). 

MACEDONIË
8-5-’15. Rode Kruis, 
50 jaar grondbeginselen.
8 den. Tekst uitgangspun-
ten. (Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei).
4-9-’15. Europees kampi-
oenschap basketbal. 
50 den. Spelers, beeld-
merk. 

17-9-’15. Bekende 
personen.
16, 16, 18, 18, 20 den. Resp. 
politicus en revolutionair 
Ibrahim Temo (1865-1939), 
organisator communis-
tische verzet Mirče Acev 
(1915-1943), gouverneur 
van Albanië en Epirus Ali 
Pasha Tepelena (1741-
1822), revolutionair Jane 
Sandanski (1872-1915), 
toneelschrijver Arthur 
Miller (1915-2005). 
14-9-’15. Rode Kruis, strijd 
tegen tuberculose.
9 den. Mensen, longen. 
(Verplicht toeslagzegel 
14-21 sep.).

MALTA
24-10-’15. VN* 70 jaar.
Blok € 3.51. Beeldmerk, 
vlag. Vlaggen op rand.
14-11-’15. Kerst.
€ 0.26, 0.59, 0.63. Gra-
vures van Albrecht Dürer 
(1471-1528) resp. ’Vlucht 
naar Egypte’, ‘De Geboorte’, 
‘Aanbidding door de Drie 
Wijzen’. 

MAN
28-9-’15. Bedrijvenwet 
150 jaar.
44, 77, 93 p., £ 1.13, 
1,54, 1,65. Documenten 
met resp. gebouw en 
mobiele telefoon, schepen 
en bemanningsleden, 
bowlingclub en leden, 
gebouwen en lakzegel, 
gebouw en vrachtwagen, 
golfspelers en beker.
23-10-’15. Kerst, gebeden-
boek van bisschop Phillips 
250 jaar.
44, 77, 93 p., £ 1.24, 3.20. 
Manx Gaelic teksten resp. 
niart (wijsheid): wijze man, 
grayse (genade): Maria en 
Jezus, credjue (vertrou-
wen): kruis, shee (vrede): 
duif, graith (liefde): engel.
1-10-’15. Kunst van Bryan 
Kneale.
Tienmaal 44 p. (samenhan-
gend). ‘Zelfportret’, ‘Pen-
dulum’, ‘The Watchman’, 
‘Three Mans Legs’, ‘Paard’, 
‘Quince’, ‘Triton III’, ‘Illiam 
Dhone’, ‘Captain Guillem’, 
‘The deemster Fish’. 

MONACO
3-12-’15. Prinses Charlène 
van Monaco (1978).
€ 1.60. Portret prinses.
3-12-’15. Introductie 
nieuwe roos.
€ 0.68. Meiland-roos 
Princesse Charlène de 
Monaco. 

3-12-’15. Postzegelten-
toonstelling MonacoPhil 
2015. 
Velletje met € 2.50, 2.50. 
Poolreizen prins Albert I 
(1842-1922): portret prins, 
poolreizigers met schip. 

NOORWEGEN
13-11-’15. Kerst.
Tweemaal A Innland. 
Kerstboom met ster, pakje 
met lint. 

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

OEKRAÏNE
8-10-’15. Brouwerij van 
Lvov 300 jaar.
2.40 Hr. Brouwers en vaten. 

9-10-’15. Postcrossing.
E. Meisje in nationale 
kelderdracht met bloemen-
krans.
30-10-’15. Stadsvervoer.
2.40 Hr. Bus type LAZ 
695 (1961). 

6-11-’15. Stadsvervoer.
2.40 Hr. Trolleybus Kiyv-
4 (1963).
13-11-’15. Familie Ostrozky.
Velletje met 3.45, 5.25, 
6.65 Hr. Resp. Vasyl-
Kostiantyn Ostrozky (1526-
1608), Halshka Ostrozka 
(1539-1582), Kostantyn 
Ostrozky (1460-1530). 
16-11-’15. Frankeerzegel, 
flora.
F (5.40 Hr.). Kardi-
naalsmuts (Euonymus 
europaeus). 
19-11-’15. Botanische tuin 
van Nationale Academie 
van Wetenschappen, 
orchideeën.
Driemaal 2.40 Hr. Epipactis 
palustris, Ophrys taurica, 
Cephalanthera rubra. 

POLEN
30-10-’15. Film en theater.
1.75, 2.35, 4.20 ZŁ. Resp. 
acteur Jerzy Pichelski 
(1903-1969), zangeres 
en actrice Hanka Bielicka 
(1915-2006), acteur en 
regisseur Aleksander Zel-
werowicz (1877-1955). Ook 
velletje met de zegels. 

16-11-’15. Kerst.
1.75, 2.35, 5.20 ZŁ. Resp. 
Heilige Familie in stal met 
ezels, Maria met engel en 
herder, Heilige Familie en 
de Drie Koningen.
19-11-’15. Nationaal 
Theater 250 jaar.
1.75 ZŁ. Portret van 
acteur en theaterdirecteur 
Wojciech Bogusławski 
(1757-1829).
20-11-’15. Kinderdag.
1.75 ZŁ. Kinderen.

PORTUGAL
28-10-’15. Band met Oost-
Timor 800 jaar.
€ 0.80, 1.-; blok € 2.50. 
Resp. landschap met vrouw 
en draagmanden en tak 
van sandelhoutboom met 
bloemen, traditioneel huis 
met mannenportret en 
weefmotief; traditionele 
handwerkproducten. 

ROEMENIË
6-11-’15. Kerst.
1.- L. (rond zegel). Icoon 
‘Geboorte van Jezus’ van 
Gheorghe Tattarescu 
(1820-1894). 
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18-11-’15. 135 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Verenigde Staten.
3.60 L. Prins Carol I van 
Hohenzollern-Sigmaringen 
(1839-1914), oud-president 
Rutherford B. Hayes (1822-
1893), vlaggen.
20-11-’15. Honden.
2.40, 5.-, 8.10, 9.10 L. Resp. 
Duitse herder, Mechelse 
herder, Labrador retriever, 
rottweiler. 
20-11-’15. Ramp nachtclub 
Colectiv in Boekarest.
1.- L. Oog met traan.

RUSLAND
28-10-’15. Internationale 
Dag Risicovermindering 
Rampen.
19.- r. Auto, boot. 

30-10-’15. Herdenking ge-
vangenenopstand Sobibor 
in 1943.
21.- r. Monument van vrouw 
met kind, prikkeldraad.
5-11-15. Regio Kostroma.
Blok 50.- r. Regiowapen 
met schip.
5-11-’15. 150e geboor-
tedag Patriarch Tikhon 
(1865-1925).
19.- r. Portret patriarch van 
Moskou. 

5-11-’15. Held van de 
Sovjet-Unie.
17.- r. Ivan Yurievich Shelo-
hvostov (1978-2003) met 
onderscheiding ‘Gouden 
Ster’.
10-11-’15. Helden van de 
Sovjet-Unie.
Viermaal 17.- r. Onderschei-
ding ‘Gouden Ster met: 
Vitaliy Maiboroda (1981-
2013), Vladimir Maksim-
chik (1947-1994), Valery 
Tinkov (1957-1995), Sergey 
Solnechnikov (1980-2012). 

10-11-’15. 100e geboor-
tedag Ashot Badalov 
(1915-2011).
19.- r. Portret wetenschap-
per en communicatiespeci-
alist, telegraafkantoor.
11-11-’15. 55 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Laos, architectuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Laos.
21.-, 21.- r. Kerk van de 
Bescherming van de 
Moeder Gods aan de Nerl, 
Pha That Luang-tempel in 
Vientiane. 

17-11-’15. Wereldkampi-
oenschap voetbal 2018, 
stadions.
Viermaal 21.- r. Arena 
(Kazan), Spartak (Moskou) 
Luzhniki (Moskou), Fisht 
(Sochi).
17-11-’15. Wapenfabriek 
Zlatoust 200 jaar.
17.- r. Versierde dolk, 
fabriek. 

SERVIË
15-6-’15. St. Bava-kathe-
draal 120 jaar.
10 din. Kerk in Belgrado. 
(Verplicht toeslagzegel 
15 jun.-31 aug.)
4-11-’15. Sprookjes.
Viermaal 23 din. (samen-
hangend). Prinses en de 
Kikker, Sneeuwwitje, Belle 
en het Beest, Doornroosje. 

9-11-’15. Davorin Jenko 
(1835-1914). Gezamenlijke 
uitgifte met Slovenië.
70 din. Portret componist, 
muzieknoten.
18-11-’15. Museumstukken.
23, 35, 70 din. Resp. gravure 
met St. Petrus, gravure uit 
Studenica-klooster, icoon 
met St. Demetrius op paard. 

SLOVENIË
4-6-’15. Rode Kruis.
€ 0.17. Witte cirkels, rood 
kruis. (verplicht toeslag-
zegel 8-15 mei). 

5-10-’15. Week van de 
Brandbeveiliging.
€ 0.15. Historische brand-
weerwagen.
6-11-’15. Kerst.
B, C. Heilige familie met de 
Drie Koningen resp. reliëf 
in zandsteen, schilderij van 
Janez Šubic (1830-1898). 
6-11-’15. Industrieel ontwerp.
€ 0.58. Langlaufschoenen. 

6-11-’15. Sloveense film.
€ 0.92. Scène uit film ‘Od-
hod od maše v Ljutomeru’ 
van Karol Grossmann. 
6-11-‘15. Nieuwjaar.
A, C. Resp. Muzikanten, 
zangers.
6-11-’15. Janez Evangelist 
Krek (1865-1917).
€ 0.47. Portret priester en 
politicus.
6-11-’15. Traditionele 
gerechten.
€ 0.77, 0.77. Gevulde var-
kensmaag, noedelgerecht 
met aardappelen en vlees. 

6-11-’15. Davorin Jenko 
(1835-1914). Gezamenlijke 
uitgifte met Servië.
€ 0.60. Portret componist, 
muzieknoten.

SLOWAKIJE
13-11-’15. Kerst.
T2 50g. , € 0.45. Resp. 
Resp. kindertekening met 
vis, schilderij van Karola 
Ondreičku (1898-1961) 
met Madonna en Kind met 
herders en schapen.
25-11-’15. Kunst.
€ 1.20; blok € 1.50. Resp. 
deel uit schilderij van Alp-
hons Mucha (1860-1939); 
Záhorské Museum in Skalici 
van architect Dušan Samuel 
Jurkovič (1868-1947). 

TURKIJE
7-10-’15. Water voor leven.
Velletje met 0.60, 1.40, 
2.80 NTL. (doorlopend 
beeld). Resp. dode bomen, 
waterstroom en boom, 
boom. 
23-10-’15. PTT 175 jaar.
1.40, 1.40, 1.40, 2.80 NTL. 
Duif met telegraaf en 
computer, postkantoren, 
sorteercentrale, boek en 
envelop. 

29-10-’15. Republiek 
92 jaar.
Blok 1.40 NTL. Beeldmerk. 

12-11-’15. Strijd tegen 
obesitas.
1.40+0.10 NTL. Appel, hart, 
mens, cardiogram.

15-11-’15. G20-top in 
Antalya.
2.80 NTL. Beeldmerk.

ZWEDEN
12-11-’15. Bomen in de 
winter.
Vijfmaal Brev. Verschillende 
bomen. 

12-11-’15. Kerst.
Brev (7.- kr.), vijfmaal 
Julpost (6.50 kr.). Resp. 
kerstballen, sneeuwkristal 
en dennentak, kaars, pakje 
met lint, ster, kersttak 
met bal.
12-11-’15. IJzer en zilver.
Vijfmaal 14.- kr. (in boekje). 
Schaal van Caroline 
Lindholm, kan met zeef 
van Petronella Eriksson, 
armband van Erik Tidäng, 
kroonluchter met kaarsen 
van Jon Olofsson, schaal 
van Tore Svenssson. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
24-10-’15. VN* 70 jaar.
25.- Dh. Beeldmerk.
1-11-’15. Revolutie 61 jaar 
geleden.
25.- Dh. Vlag, militaire met 
verbindingsapparatuur, 
vliegtuigen.
11-11-’15. Energievoor-
ziening.
25.-, 25.- Dh. Windmolen 
met zonnepaneel en 
elektriciteitsmast met 
boortoren, windmolens 
met zonnepaneel en zon 
en waterdruppel met 
elektriciteitsmasten. 

ARGENTINIË
2-11- ’15. Kerst.
$ 10. Heilige Familie met 
engelen, schilderij van Fray 
Guillermo Butler (1880-
1961). 

ARUBA
13-11-’15. Toerisme.
Zesmaal 250 c. Alto 
Vista-kapel, cruiseschip, 
ruïnes van Bushiribana, 
vuurtoren California, tram, 
rotsformaties van Ayo. 

ASCENSION
1-12-’15. 300e sterfdag Wil-
liam Dampier (1651-1715).
25, 35 p., £ 1.-, 1.60. Resp. 
Portretontdekkingsreiziger 
met verrekijker, HMS 
‘Roebuck’, zinken ‘Roebuck’ 
bij Ascension met beman-
ningsleden die goederen 
aan land brengen, duiker 
met scheepsklok.

AUSTRALIË
30-10-’15. Kerst.
65, 65,65 c., $ 1.70, 2.25. 
Resp. Maria en Jezus, de 
Drie Koningen, pakje met 
lint, vogels, vogels. 
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BAHAMAS
19-11-’15. Kerst.
15, 50, 65, 70 c. Resp. 
Heilige Familie, herder en 
schaap, de Drie Koningen 
met giften, Jezus in kribbe 
met geiten en os en ezel. 

BERMUDA
15-10-’15. Eerste post-
zegels Bermuda 150 jaar 
geleden.
50 c., $ 1.15, 1.20, 1.35, 
1.65. Zegel-op-zegel Yvert 
1 tot en met 6 (1865) resp. 
1 p. met hand en schrijfveer, 
2 p. met hand en vulpen, 
3 p. met schrijfmachine en 
handen, 6 p. met computer 
en handen, 1 sh. met mo-
biele telefoon en handen. 

BOLIVIA
8-10-’15. Dag van de Post-
zegel, 25 jaar Ecobol*.
2.- Bs. Wereldbol, duif met 
brief. 

22-10-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel. 
2.- Bs. Kind met vlieger. 

BOTSWANA
28-9- ‘15. Gieren.
4.-, 5.-, 5.90, 7.80, 10.- P. 
Resp. Torgos tracheliotus, 
Trigonoceps occipitalis, 
Gyps africanus, Necro-
syrtes monachus, Gyps 
coprotheres. Ook velletje 
met de zegels. 

BRAZILIË
9-11-’15. Staat Minas 
Gerais. 
Tienmaal 1o Porte Carta 
Comercial (RS 1.40). Bae-
pendi: kerk, Cambuquira: 
fontein en parachutist, 
Campanha: kathedraal van 
de heilige Antonius, Carmo 
de Minas: landschap en 
koffiebonen, Conceição do 
Rio Verde: kerk, Caxambu: 
hotel Glória Caxambu met 
brug en kruis, Lambari-
Heliodora: paleis aan 
Guanabara-meer met 
toren, Maria de Fé: gitarist 
met olijven en fles olijfolie, 
Soldedade de Minas: 
treinstation en kerk, Trés 
Corações: kathedraal. 

CAMBODJA
9-10-’15. Khmer-cultuur, 
IV. 
500, 2.000, 2.800, 
3.000 R.; blok 6.000 R. 
Verschillende ruïnes van 
Banteay Chhmar-tempels. 

CENTRAAL AFRI-
KAANSE REPUBLIEK
25-6-’15. WWF*, Westelijke 
laaglandgorilla.
Viermaal 900 F. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Gorilla gorilla gorilla. Alle 
zegels met pandabeeld-
merk. 

CHILI
19-10-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
$ 310, 500. Deel van resp. 
man, vrouw. 

30-10-’15. Nationale 
Verdedigingsraad 120 jaar.
$ 310. Boeken, beeldmerk.

CHRISTMASEILAND
30-10-’15. Kerst.
65 c., $ 1.80. Resp. 
waterval met kerstboom 
van krabben op rug van 
schildpad, kerstpop van 
schildpad met kokosnoten 
en krabben en pakjes. 

CUBA
25-7-’15. Stad Santiago de 
Cuba 500 jaar.
5, 10, 15, 30, 75, 85 c.; blok 
1.- P. Resp. onafhankelijk-
heidsstrijder en militair 
leider Maceo Grajales 
(1845-1896) op paard, mo-
nument van revolutionair 
met geweer en vlag, Fidel 
Castro in mausoleum van 
José Martí, kasteel van San 
Pedro de la Roca, museum 
Cafetal La Isabelica, cultu-
rele dans Tumba Francesa; 
gemeentehuis.
23-9-’15. Ballet Alicia 
Alonso 65 jaar.
65 c. Balletdansers. 

ECUADOR
1-9-’15. Staatscourant 
Registro Oficial 120 jaar.
$ 1.50. Portret oprichter 
oud-president Eloy Alfaro 
(1842-1912), krantenpa-
gina, staatswapen.
22-9-’15. Bekende 
personen.
Vijfmaal $ 1.25 (samen-
hangend). Dichter Antonio 
Bastidas y Carranza 
(1615-1681), politicus Raúl 
Clemente Huerta (1915-
1991), schrijfster Morayma 
Ofyr Carvajal (1915-1951), 
letterkundige José M. 
Espinosa (1833-1915), 
geestelijke en patriot José 
Cuero y Caicedo (1735-
1815).
29-9-’15. Postzegelten-
toonstelling Expoafe in 
Quito, zegel-op-zegel.
Vel met 25 maal $ 0.75. 
Vlaggen, postzegels en 
brieven uit Amerikaanse 
landen.
20-10-’15. Vogels.
$ 0.25, 0.25, 0.50, 0.50, 
0.75, 0.75, 1.-, 1.- (in 
boekje); $ 0.25, 0.25, 
0.50, 0.50, 0.75, 0.75, 
1.-, 1.- (in boekje). Resp. 
Tangara florida, Acropternis 
orthonyx, Pipreola ju-
cunda, Pionopsitta pyrilia, 
Semnornis ramphastinus, 
Trogon chionurus, Pipra 
filicauda, Dacnis egregia; 
Thryothorus nigricapillus, 

Neomorphus radiolosus, 
Phoenicircus nigricollis, 
Tangara gyrola, Aego-
lius harrisii, Grallaricula 
lineifrons, Melanopareia 
elegans, Piculus rivolii.
30-10-’15. Kunst en litera-
tuur, Don Quichotte. 
$ 1.-, 1.-, 1.50, 1.50, 1.75, 
1.75 (per waarde samen-
hangend). Schilderijen 
van resp. Carlos Monsalve, 
Ernesto Sevilla, Oswaldo 
Viteri, Vilma Varga, Joaquín 
Pinto, Karlomán Villota. 

EGYPTE
10-8-’15. Schrijvers en 
dichters.
Driemaal E£ 2.- (samen-
hangend). Fouad Hadad, 
Salah Jaheen, Abd El 
Rahman El Adnody.
1-10-’15. FAO* 70 jaar.
E£ 3.-. Graanoogst, 
afbeelding op tombe van 
Ennedjem. 

6-10-’15. Overwinning 
oktober 1973.
E£ 2.-. Militairen, pira-
mides.
12-10-’15. Verzekerings-
maatschappij Afro-Asian 
50 jaar.
E£ 4.-; blok E£ 4.-. Beeld-
merk met resp. landkaart; 
vrouw. 
20-10-’15. Wereld Statis-
tiek Dag.
E£ 3.-. Beeldmerk met 
wereldbol.

FALKLANDEILANDEN
30-11-’15. Onderzoeks-
groep zeeolifanten 20 jaar.
30, 30, 75, 75 p., £ 1.-, 
1.- (per waarde samenhan-
gend). Resp. jonge zeeoli-
fant (Mirounga leonina), 
zuidelijke zeeolifanten op 
strand, zeeolifant met pin-
guïns (Pygoscelis papua), 
driemaal onderzoeker en 
zeeolifant. 

FIJI
16-6-’15. Werelderfgoed, 
oude hoofdstad Lekuva.
50, 65, 90 c., $ 5.-. Resp. 
gebouw Fuji Times, Heilig 
Hartkerk, school, gemeen-
tehuis.
31-8-’15. Zeiltochten over 
Pacific.
40, 65 c. $ 1.50, 10.- Verschil-
lende traditionele zeilkano’s 
resp. op zee, met Sydney 
Harbour Bridge in Sydney, 
met Golden Gate Bridge in 
San Francisco, op zee. 

FILIPPIJNEN
10-11-’15. APEC*- top in 
Manilla. 
30.- P. Beeldmerk.
10-11-’15. Nationale Post-
zegel Verzamel Maand.
Velletje met viermaal 15.- P. 
jongen met postzegel, 
jongen met album, meisje 
met postzegels, man met 
vergrootglas en postzegels.
11-11-’15. Fauna.
Velletje met viermaal 15.- P. 
Bastaardhoningvogel (Di-
caeum haematostictum), 
Filippijnse waterleguaan 
(Hydrosaurus pustulatus), 
schubdier (Manis culio-
nensis), krab (Insulamon 
palawanense). 

INDIA
29-10-’15. Conferentie 
India-Afrika, fauna.
Zesmaal 5.- R. Diceros 
bicornis, Rhinoceros 
unicornis, Pantherea leo 
leo, Panthera leo persica, 
Eudorcas thomsonii, An-
tilope cervicapra. Ook 
velletje met de zegels.
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2-11-’15. Eerste en 
derde regiment Gurkha 
Rifles200 jaar.
5.-, 5.- R. Portretten van 
militairen en beeldmerken. 

14-11-’15. Dag van het 
Kind.
5.-, 25.- R. kinderen en 
regenboog, spelende 
kinderen. Ook velletje met 
de zegels.
16-11-’15. Bharat Heavy 
Electric Ltd.
5.- R. Elektriciteitscentrale. 

INDONESIË
10-9-’15. Indonesisch 
Rode Kruis 70 jaar.
3.000, 3.000 Rp. (samen-
hangend). Portret oud-
vicepresident Mohammed 
Hatta (1902-1980) en vlag, 
hoofdkantoor in 1959 met 
Rode Kruis-auto’s.
1-10-’15. Staatsideologie 
Pancasila 50 jaar.
3.000 Rp. Militairen, wapen 
met adelaar. 
5-10-’15. Defensie-
industrie.
3.000, 3.000, 3.000 Rp. 
(samenhangend). Vliegtuig 
CN235, oorlogsschip ‘Kri 
Banda Aceh’, gevechtsvoer-
tuig type Anoa. 

2-11-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling, 
Bandung 2017.
Velletje met viermaal 
5.000 Rp. (ook ongetand). 
Verschillende afbeeldin-
gen van Sumatraanse 
olifant (Elephas maximus 
sumatrensis).
5-11-’15. Flora en fauna.
3.000, 3.000 Rp. (samen-
hangend); blok 5.000 Rp. 
Resp. arumbloem (Amor-
phophallus sp.), grote beo 
(Gracula religiosa robusta); 
grote beo.

ISRAËL
8-12-’15. Historische 
Mamluk postroute.
NIS 10.-. Paard met post-
bezorger op brug. 

8-12-’15. Nostalgie.
NIS 2.30, 2.30, 2.30. Spuit-
waterfles, Tembel-hoed, 
Sussita-auto. 
8-12-’15. Pensioensparen. 
NIS 11.70. Stapels munten, 
wandelstok.
8-12-’15. Spionagenetwerk 
Nili 100 jaar geleden 
opgericht.
NIS 5.-. Brits oorlogsschip 
‘Managam’, spionnenhuis in 
Zikhron Ya’akov. 

8-12-’15. Theater- en amu-
sementspersoonlijkheden.
NIS 2.30, 4.10. Resp. acteur 
en komiek Sefi Rivlin (1947-
2013), actrice Channa 
Marron (1923-2014). 

JAPAN
29-10-’15. Eto-kalligrafie.
Tienmaal 82 yen. Verschil-
lende karaktertekens. 

29-10-’15. Nieuwjaar.
52+3, 82+3 yen. Aapje.
5-11-’15. Tsunami Preven-
tie Dag.
82 yen. Dijk met bomen.

5-11-’15. Traditioneel 
handwerk, IV.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Lakwerk doosje 
(Toyoma), stenen lantaarn 
(Ibaraki), glazen schalen 
(Tokyo), theepot (Aichi), 
papier (Gifu), (Kyoto), 
handbeschilderd doek (Yu-
zen), tinnen vaas (Osaka), 
penselen (Hiroshima), 
weefsel (Tokushima), 
bamboemand (Oitya).
6-11-’15. Groetzegels, 
Disney.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
Tienmaal verschillende 
afbeeldingen met Winnie 
de Poeh; tweemaal prinses 
Aurora, tweemaal Cinde-
rella, tweemaal Sneeuw-
witje, prinses Rapunzel, 
Ariel, Jasmine, Belle.
17-11-’15. Wet lokale auto-
nomie Nagasaki 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Katholieke Oura-
kerk en cameliabloem, 
Kunchi-festival, eiland 
Hashima, natuurgebied 
Heisei Niiyama, lelie.
20-11-’15. Groenten en 
fruit, V.
Vijfmaal 52 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. iyokan-
mandarijn, wortel, yuzu 
citrusvrucht, rammenas, 
prei, Chinese kool, broccoli, 
spinazie, kiwi.
24-11-’15. Gerechten, I.
Tienmaal 82 yen (samen-
hangend); velletje met 
tweemaal 82 yen. Resp. 
tempura, witte rijst met ge-
pekelde groeten, misosoep 
met zeewier, eiercustard, 
gedroogde vis, gomokorijst 
met gepekelde groenten, 
kenchinjirusoep, pompoen 
met tofu; kastanjerijst, 
misosoep. 

27-11-’15. Nachtbeelden, I.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Staalfabriek 
Muroran en brug, Otau-
kanaal, winterfestival 
Hakodate, haven van Akita, 
Iwate-park, riviertje en 
brug in Ginzan Onsen, 
verlichte bomen in Sendai, 
stad Zhongshan, tweemaal 
Kamafuseyama (doorlo-
pend beeld). 
8-12-’15. Wet lokale auto-
nomie Chiba 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 
80 yen. Baai van Tokyo 
en koolzaadbloesem, 
vrouw met hond uit roman 
Nansō Satomi Hakkenden, 
vuurtoren van Inubosaki, 
luchthaven Narita, irissen 
in botanische tuin. 

11-12-’15. Wintergroeten.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
tienmaal verschillende 
kerstarrangementen met 
vetplanten; kaars, raam 
met ijs en kindergezicht, 
glazen sneeuwbal, kerk, 
sneeuwbomen, blauwe 
vogel, kerstroos, ijsbeer, 
rendieren, schaatsend 
meisje. 

KAAPVERDIË
5-7-’15. 40 jaar onafhan-
kelijkheid.
60.- e. Vlag. 

KAZACHSTAN
28-10-’15. Europa, 
speelgoed.
200, 300 t. (samenhan-
gend). Nationaal spel Asy 
Atu. Resp. stenen, spelers.

28-10-’15. Diploma-
tieke betrekkingen met 
Verenigde Arabische Emi-
raten (VAE). Gezamenlijke 
uitgifte met VAE.
200, 200 t. (samen-
hangend). Presidenten 
met vlag: Noersoeltan 
Nazerbajev (1940), Khalifa 
bin Zayed bin Sultan Al 
Nahayan (1948).
28-10-’15. Nieuwjaars- en 
voorjaarsfeest Navruz.
140 t. Gestileerde tulp.
7-11-’15. Post Crossing.
N. Wereldbol, Eiffeltoren 
(Parijs), Toren van Pisa, 
Bayterek-toren (As-
tana), Pokrov-kathedraal 
(Moskou). 

7-11-’15. Chinees 
Nieuwjaar**, Jaar van het 
Schaap.
Blok 300 t. Schaap. 

KIRGIZIË
10-10-’15. Auto’s.
33, 36, 39, 83 s. (ook 
ongetand). Ferrafugia TF-X, 
Mercedes-Benz F015, Tesla 
Model S, Mirai. 

KOEWEIT
2013. 52 jaar onafhanke-
lijkheid.
Velletje met tienmaal 150 f. 
Emir Sabah IV en kinderen, 
negenmaal verschillende 
afbeeldingen van folkloris-
tische dansgroepen.
25-2-’14. 53e Nationale 
Dag.
Velletje met tienmaal 35 f. 
Verschillende afbeeldingen.
26-2-’14. 23e Bevrijdings-
dag.
Velletje met tienmaal 35 f. 
Verschillende afbeeldingen.
4-5-’14. 19e GCC*-post-
zegeltentoonstelling.
25 f. Beeldmerk, vlaggen.

5-11-’14. Sheikh Abdullah Al 
Jabir Al Sabah.
Velletje met tienmaal 50 f.; 
blok 250 f. Negenmaal ver-
schillende afbeeldingen van 
sheikh, portret hervormer 
van cultuur en onderwijs; 
portret.
10-11-’14. Welzijnsorgani-
satie Awqaf 20 jaar.
Velletje met tienmaal Ver-
schillende afbeeldingen.
11-11-’14. Internationale 
autismeconferentie.
Velletje met tienmaal 50 f. 
Verschillende kinderteke-
ningen.
23-11-’14. Torens.
1.-, 1.- KD. (samenhangend). 
Vrijheidstoren, Posttoren. 

21-12-’14. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Europese landen.
Velletje met tienmaal 150 f. 
Verschillende afbeeldingen.
21-12-’14. Grondwet 50 jaar. 
Velletje met tienmaal 500 f. 
Verschillende afbeeldingen 
van leiders.
21-12-‘14. Vereniging van 
Afgestudeerden 50 jaar. 
Velletje met tienmaal 50 f. 
Verschillende afbeeldingen.
30-12-’14. Sheikh Sabah 
Ahmed Al-Sabah (1929).
350, 500, 750 f., 1.- KD.; 
blok 250 f. VN-beeldmerk, 
portret emir Sabah IV, 
torens in Koeweit(stad).

KOREA NOORD
28-8-’15. Bevrijding Korea 
70 jaar geleden. Gezamen-
lijke uitgifte met Rusland.
30 w. Triomfboog in Pyongy-
ang. 
15-9-’15. Vriendschapsjaar 
met Rusland. 
Velletje met 30, 40, 40, 
60, 60 w. Resp. natio-
nale emblemen en vlaggen, 
Amoertijger (Panthera 
tigris altaica), sabelmarter 
(Martes zibellina), sperwer 
(Accipiter nisus), visarend 
(Pandion haliaetus). 
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30-9-’15. Vrouwenvoet-
balteam wint East Asian 
Cup 2015.
30 w. Spelmoment, vlag, 
beker. 

1-1-’16. Bevrijding van 
Japan 70 jaar geleden, 
instelling Pyongyang-tijd.
30 w. Wereldkaart, klok.

LAOS
11-11-’14. Monumenten.
5.000, 5.000, 5.000, 
9.000, 9.000 K. Resp. 
Nonglamchanh-tempel 
(Savannakhet), Tham-
Ting-grot (Luang Prabang), 
Sisakhet-tempel (Vienti-
ane), Sikhottaong-stoepa 
(Khannuan), Phiawat-
tempel (Xiengkhuang). 
1-12-’14. Koningen van 
Laos, monumenten.
5.000, 5.000, 11.000 K. 
Resp. Saya Setthathirath 
(1534-1572), Chao Anou-
vong (1767-1829), Fangoum 
Maharath.
Feb. ’15. Volksrepubliek 
1 jaar, opdrukken.
10.000 K. op 0.60 K., 
11.000 op 1.- K., 12.000 K. 
op 2.- K., 13.000 K. op 
220.- K. Resp. vlag, twee-
maal staatswapen met ha-
mer en sikkel en tandwiel, 
jongen met trommel.
13-3-’15. Opdrukken.
Velletje met vijfmaal 
14.000 K. op 1.-, 2.-, 5.-, 
10.-, 200.- K. Vijfmaal 
staatswapen met hamer en 
sikkel en tandwiel.
13-3-’15. Nationale 
Postdienst 50 jaar, Wereld 
Telecommunicatie Dag.
10.000, 10.000 K. Telefoon 
en vliegtuig met brieven-
bus en morseseinsleutel, 
postzakken en, beambte 
achter computer met 
antennes. Ook velletje met 
de zegels. 

MACAU
30-10-’15. Literatuur.
Zesmaal 2.- ptcs.; blok 
12.- ptcs. Verschil-
lende afbeeldingen uit 
gedichtenserie van Qu Yuan 
(340-278 v.Chr.).
12-11-’15. Wetenschap 
en technologie, magische 
vierkanten II.
1.-, 6.-, 8.- ptcs; blok 
12.- ptcs. Vierkanten 
van resp. Inder Taneja, 
McClintock Ollerenshaw, 
David Collison; Cavalo. 

30-11-’15. Bewegingskunst 
Tai Chi Chuan.
2.-, 2.-, 3.-, 3.- ptcs. 
(samenhangend). Verschil-
lende bewegingen.
10-12-’15. Bergen en 
rivieren in China.
Negenmaal 2-.- ptcs. 
Verschillende afbeeldingen 
van bergen en Gele Rivier.

MALDIVEN
26-7-’15. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
10, 10, 15, 15, 25, 25 Rf. 
Resp. zeilboot, dansgroep, 
luchtfoto Velassaru 
Resort, vissers, tekenen 
onafhankelijkheidsverkla-
ring door premier Ibrahim 
Nasir Rannabandeyri 
Kilegefan (1926-2008), 
oud-president Maumoon 
Abdul Gayoom (1937). 

MALEISIË
27-10-’15. Week van de 
Postzegel.
60 sen. Kinderen met 
vergrootglas. 

17-11-’15. Eilanden.
70, 70, 80, 80 sen; blok 
RM 3.-. Landkaart met resp. 
Tengoll, Tinggi, Sembilang, 
Satang; Mataking. 

MAROKKO
9-10-’15. Rotsen en 
fossielen.
3.75, 3.85, 9.-, 9.- Dh. 
Resp. Stromatoliet uit 
Amane n’Tourhart, Mar-
rellomorphe arthropoda, 
Aegirocassis benmoulaae, 
Tissint-meteoriet. 

26-10-’15. VN* 70 jaar.
9.- Dh. Beeldmerk.

MEXICO
28-10-’15. Grondwet, 
architectuur van Mexicaans 
federalisme.
$ 7.-, 7.- (samenhangend). 
Concept, grondwet. 
Landkaart doorlopend over 
beide zegels. 

30-10-’15. Dag van de 
Doden.
$ 9.-. Altaar, ingelijste 
portretfoto’s, kaarsen, 
lantaarn.
10-11-’15. Internationaal 
Hydrologisch Programma 
Unesco* 50 jaar.
$ 13.50. Beeldmerk, rivier.
11-11-’15. Dag van de 
Postbode.
$ 7.- Postbode met brief.

MICRONESIË
21-4-’15. Frankeerzegels, 
flora.
Velletje met vijfmaal 50 c.; 
velletje met vijfmaal $ 1.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Hibiscus rosa sinensis. 

MYANMAR
4-1-’14. 66 jaar onafhan-
kelijk.
Blok 100 k. Plein met fon-
tein en congresgebouw. 

NAMIBIË
1-10-’15. Trekvogels.
Zone A, Zone B, Zone C, 
Postcard Rate. Resp. Cur-
sorius rufus, Rhinoptilus 
chalcopterus, Smutsornis 
africanus, Rhinoptilus 
cinctus. 

NIEUW-CALEDONIË
5-11-’15. Kerst.
110 F. Glas-in-loodraam 
met geboorte van Christus.
5-11-’15. Vuurtoren 
Amédée 150 jaar.
110 F. Vuurtoren. 

5-11-’15. Schildpadden.
Velletje met viermaal 110 F. 
Eretmochelys imbricata, 
Caretta caretta, Chelonia 
mydas, Dermochelys 
corlacea.

5-11-’15. Inheemse 
bloemen. 
Tienmaal 110 F. (in boekje). 
Arthroclianthus deplanchei, 
Thiollierea campanulata, 
Deplanchea sessilifolia, 
Xanthostemon aurantiacus, 
Deplanchea speciosa, 
Artia balansae, Virotia 
angustifolia, Xanthostemon 
sulfureus, Arthrocliantus 
microbotrys. 

NIGERIA
23-10-’15. Universiteit van 
Nigeria 55 jaar.
50, 50, 100, 120 N. Resp. 
prof. Benjamin C. Ozumba 
(kanselier), beeldmerken, 
dr. Georg M. Johnson (1e 
vicekanselier, dr. Nnamdi 
Azikiwe (oprichter). Ook 
velletje met de zegels. 

NIUE
24-11-’15. Kerst.
30 c. $ 1.40, 2.-, 4.- (ronde 
zegels). Teksten met resp. 
maan en sterren, wereld-
bol, krib, kersthulst. Ook 
velletje met de zegels. 

NORFOLKEILAND
1-10-’15. Kerst.
15, 65 c. $ 1.30, 1.70, 2.55. 
Kerstversiering van palm-
bladeren resp. vogel, ster, 
vissen, kartelrand, kroon. 

PAPOEA- 
NIEUW-GUINEA
6-7-’15. Koningin Elizabeth 
II (1926), langst regerende 
vorstin.
1.35, 1.35, 6.20, 8.95 K.; 
blok 10.- K. Resp. prinses-
sen Elizabeth en Margaret 
als kinderen, portret 
koningin, koningin met 
kroon, koningin en prins 
Philip (1921); koningin met 
kroon. 

PARAGUAY
15-9-’15. Luis Alberto del 
Paraná (1926-1974), zanger 
en gitarist.
2.000, 5.000 Gs. Resp. met 
Los Paraguayos, portret.
4-10-’15. Hoofdstad van 
het Water.
4.000 Gs. Landkaart met 
windmolen, watertank, 
mensen met glazen water. 

9-10-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
4.000, 4.000 Gs. Vastge-
bonden meisje, silhouetten 
van man en vrouw. 

POLYNESIË
5-11-’15. 100 jaar Rode 
Kruiszegels.
500 F. Zegel-op-zegel Frans 
Oceanië 15 c. Yvert nr. 
16 met opdruk rood kruis. 
Ook blok met zegel. 
5-11-’15. Sponsdieren.
Zesmaal 100 F. (in boekje). 
Verschillende zeesponsen.
5-11-’15. Vahiné’s, vrouwen 
van Tahiti.
Zesmaal 100 F. (in boekje). 
Verschillende vrouwen-
portretten met bloemen-
kransen.

QATAR
10-8-’15. Frankeerzegels.
10.-, 20.-, 30.- R. Portret 
emir Tamin bin Hamid 
al-Thani (1980). 
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SENEGAL
31-7-’15. Bedreigde dieren.
100, 1.000 F. (ook 
ongetand). Olifanten (Loxo-
donta africana) en giraffen 
(Giraffa camelopardalis), 
gekroonde kraanvogels 
(Balearica regulorum). 

ST. PIERRE ET  

MIQUELON 
10-10-’15. Flora en fauna.
€ 0.76. Schreeuwkikker (Li-
thobotes clamitanz), gele 
plomp (Nuphar variegata). 

5-11-’15. Franse Nationale 
Gendarmerie.
Velletje met € 0.35, 0.76, 
1.05, 1.35. Landkaart en 
beeldmerk met resp. agent, 
patrouilleboot, politiewa-
gen, officieren van Franse 
en Canadese gendarmerie. 
14-11-’15. Dominique 
Gauchet (1853-1931).
€ 1.-. Portret Franse 
admiraal, vlag.

TOKELAU
24-11-’15. Kerst.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. Resp. 
vogelpop met kerstmuts, 
palmboom met pakjes, 
herten op strand, kerstman 
op badlaken. Ook velletje 
met de zegels. 

TRISTAN DA CUNHA
27-11-’15. Ramp met red-
dingsboot 130 jaar geleden.
35, 70, 90 p., £ 1.20. Aard-
appelrooiend gezin met 
honden en zeilschip West 
Riding, tewaterlating red-
dingsboot, reddingsboot op 
woeste zee, zeilschip West 
Riding. 

1-12-’15. Alice in Wonder-
land 150 jaar.
Velletje met 50,50, 60, 
60, 70, 70 p. Resp. konijn 
met horloge, Alice en 
waterpijprokende rups op 
paddenstoel, Alice met 
schaap, Alice met kat, 
hoedenmaker en konijn, 
hartenkoningin. 

URUGUAY
23-10-’15. Atoombommen 
op Hiroshima en Nagasaki 
70 jaar geleden.
$ 50, 50. Vredesmonument 
(Nagasaki), atoombomkoe-
pel (Hiroshima).
11-11-’15. 50 jaar Nationale 
Energiebalans.
$ 20. Windmolen, zonne-
panelen, zonnebloem, 
staafgrafiek. 

17-11-’15. ‘Acht Uren’-wet 
100 jaar.
$ 20. Voorvechters voor 
achturige werkdag met 
spandoek.

VANUATU
11-11-’15. Restaurants en 
gerechten.
Viermaal 120 vt. Gerechten 
uit Eratap, The Havannah, 
Francesca’s, L’Houstalet. 

VERENIGDE ARABI-
SCHE EMIRATEN
17-9-’15. Nationale dienst.
1.- Dh. Beeldmerken met 
valken.

15-10-’15. Internationale 
Dag van de Witte Stok.
3.- Dh. Visueel gehandicapte 
man met wandelstok. Hand 
met brailleschrift op rand. 

VIETNAM
14-10-’15. Klimaatveran-
dering.
3.000, 3.000, 4.500, 
12.000 d. Resp. voertuigen 
en zee met mens, schotel-
antenne en satelliet met 
schip en windmolens, 
ge bouwen en windmolens 
en zonnepanelen, handen 
en klok.
20-10-’15. Insecten
3.000, 3.000, 4.500, 
8.000 d. (ook ongetand). 
Resp. Odontolabis cuvera 
fallaciosa, Cheirotonus 
battareli, Dorcus titanus 
westermanni, Jumnos 
ruckeri tonkinensis. Ook 
velletje met de zegels. 

ZIMBABWE
30-7-’15. Nationale helden.
40, 75, 85 c., $ 1.- Resp. 
Sunny Takawira (1927-
2010), David Karmanzira 
(1947-2011), Nolan Makobe 
(1932-1994), Nathan Sha-
muyarira (1929-2014).

Nov. ’15. Traditioneel 
handwerk.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Resp. 
gevlochten manden, ijzeren 
vogels, pottenbakster met 
vazen en pot, bedrukte 
stoffen. 

ZUID-AFRIKA
27-10-’15. Oliver Tambo 
(1917-1993).
Velletje Standard Postage. 
Portret voorman ANC*.
27-10-’15. Wereld Post Dag.
Velletje met vijfmaal 
Standard Postage. 
Postpakketten, vliegtuig en 
zeilschip, computer en fax 
met envelop en bestelauto, 
verstrekking rijbewijs, 
doos en Cullinan-diamant. 
Wereldbol en brievenbus 
op rand. 

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
21-12-’15. Biodiversiteit.
Zesmaal Airmail Postcard. 
Rotsplant stekelnootje 
(Acaena magellanica), 
kever (Hydromedion spar-
sutum), macaronipinguïn 
(Eudyptes chrysolophus), 
zeespin (Pycnogonida), vis 
(Poromitra crassiceps), 
zeeluipaard (Hydrurga 
leptonyx). 

Afkortingen:
ANC: African National Congress 
APEC: Asian-Pacific Economic Cooperation
Ecobol: Empresa de Correos de Bolivia
FAO: Food and Agriculture Organization
GCC: Gulf Cooperation Council
IS: Islamitische Staat
RCC: Regional Commonwealth in the field of 
 Communications
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal
VN: Verenigde Naties
WWF: World Wildlife Fund

**Chinees Nieuwjaar
Jaar van het Schaap/ Jaar van de Geit: 
19-2-’15 t/m 19-2-’16.

en opwarmer voor het 
Brievenbeurs-thema-
nummer 'Engeland en 
Engelse Gebieden'. In het 

maartnummer zal het eerste deel 
van een omvangrijk artikel over het 
verzamelgebied Falkland worden 
gepubliceerd.
Niet alleen de Falkland Eilanden 
zelf maar ook de daarbij behorende 
gebieden zullen aan bod komen, als-

mede een groot aantal filatelistische 
buitenissigheden. Op deze pagina 
maak ik u graag deelgenoot van een 
bijzondere vondst in de verzameling.
Met een bijzondere belangstelling 
voor ouder stempelmateriaal en an-
dere postale aanduidingen viel een 
jaar of twee gelden een zegel op met 
de aanduiding ‘paid’. Recenter werd 
een andere zegel gevonden met de 
aanduiding ‘duty’. Tot grote verras-

sing blijkt dat de zegels ooit een 
paar (of zelfs deel van een groter ge-
heel) hebben gevormd. De tanding 
sluit perfect op elkaar aan. Na meer 

dan 100 jaar is een paar herenigd! 
Maar helaas is nog niet opgelost 
het raadsel van de aanduiding ‘duty 
paid’. Waarschijnlijk een fiscale wijze 
van gebruik, maar ook bij andere 
verzamelaars van Falkland is deze 
wijze van ontwaarding nog niet be-
kend. Wellicht dat een van de lezers 
hier iets over weet? Dan graag een 
berichtje naar de redactie.

Ben de Deugd

Een paartje na 100 jaar herenigd
E
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it is mijn eerste artikel in de rubriek 
Thematisch Panorama. Jeffrey Groe-
neveld heeft deze rubriek met veel 
enthousiasme gedaan en nu mag ik het 

van hem overnemen. Overigens is het wel een ri-
sico om deze rubriek in handen te geven van een 
verzamelaar van posthistorie, maar voorlopig 
heb ik onderwerpen genoeg om het maandelijkse 
artikel te maken, waarbij ik niet alleen postze-
gels zal tonen, maar regelmatig ook stempels, 
poststukken en ander filatelistisch materiaal. 
Fouten maken is menselijk, we doen het allemaal 
en niemand is perfect. Als ik een stomme fout 
maak, laat het mij gerust weten.
De wet van Murphy zegt dat alles wat mis kan 
gaan ook een keer mis zal gaan. Bij postzegels is 
dat niet anders. Er kan van alles fout gaan tijdens 
het ontwerp, tijdens de productie of tijdens het 
gebruik van postzegels en daarvan worden hier 
wat voorbeelden getoond. Allereerst de produc-
tie: drukken en perforeren.

Drukken
Enige jaren heb ik bij een drukkerij gewerkt. 
Of het nu gaat om briefpapier, enveloppen, 
visitekaartjes, facturen, of om postzegels, er 
gaat altijd papier verloren aan het instellen van 
de drukpers en andere machines. Dit wordt 
drukuitschot of inschiet genoemd. Dat papier is 
verder onbruikbaar en wordt weggegooid. Vooral 
bij drukken van meerdere kleuren gaat er papier 
verloren want de kleuren moeten goed passen 
op elkaar. Soms moet er inkt gemengd worden in 
bepaalde verhoudingen om de gewenste kleur te 
krijgen. Ook dat kost papier. Pas als de drukpers 
goed is ingesteld, kan het drukken van de oplage 
beginnen. Het produceren van een exacte oplage 
is soms lastig. Daarom mogen drukkerijen tot 
10% meer of minder leveren dan de bestelde 
oplage. Dat verklaart ook waarom oplagen van 
postzegels meestal geen mooie ronde getal-
len zijn, maar bijvoorbeeld 40.270.000 en niet 
exact 40 miljoen. Wat voorbeelden van mis-
sers: kopstaand middenstuk (afb 1), dubbele 
opdruk (afb 2), spiegeldruk op de achterkant 
(afb 3). Een spiegeldruk ontstaat als de drukpers 
eenmaal een slag maakt zonder papier. Dan komt 
de inkt op de ondergrond en het eerstvolgende 
vel wordt dan aan twee kanten bedrukt. Als het 
papier tijdens het drukken gevouwen werd, dan 
kan een deel onbedrukt blijven (afb 4).
Drukuitschot wordt vaak tegen hoge prijzen aan-
geboden als misdrukken, wat het niet zijn. Het is 
eigenlijk afval dat vernietigd had moeten worden. 
Ieder mag verzamelen wat hij wil, maar het is niet 
aan te bevelen om hier veel voor te betalen. Van 
sommige landen is enorm veel drukuitschot op 
de markt, zoals Indonesië. 
De zegel van 5 cent oranje Hangend Haar 
(NVPH 35f) is ontstaan doordat in de postzegel-

drukkerij met opzet in de verkeerde kleur werd 
gedrukt om er een centje aan te verdienen. De 
zegels zijn nooit op een postkantoor verkocht, 
maar de medewerkers van de drukkerij deden dit 
voor eigen gewin. Er volgde ontslag op staande 
voet toen het uitkwam. Ondanks het illegale 
ontstaan, staat deze zegel enorm hoog in de 
catalogus vermeld. Postzegelhandel Rootlieb 
heeft er destijds voor reclame doeleinden een 
vervalsing van gemaakt die door het stempel 
‘Rootlieb’ onmiddellijk als zodanig herkenbaar 
is: een reclamevervalsing van een illegale zegel 
(afb 5). In Nederland is zoiets eenmaal gebeurd, 
maar in Portugal werden de drukkers kennelijk 
zo slecht betaald dat ze hun salaris jarenlang 
moesten aanvullen met illegaal drukwerk. Zo zijn 
er heel wat afwijkingen ontstaan van Portugal en 
Koloniën. Het meeste daarvan is nooit via een 
postkantoor verkocht, maar voor verzamelaars 
ziet het er nog altijd boeiend uit (afb 6). Ook 
hier: ieder mag verzamelen wat hij wil, maar ga 
er geen topprijzen voor betalen. En let op voor 
vervalsingen: deze Portugese Rode Kruis zegel 
met dubbele opdruk is meestal vals (afb 7), en 
het ontbrekende rode waardecijfer ‘500’ is geen 
misdruk, maar de zegel heeft te lang in de zon 
gelegen zodat het rood uitgebleekt is (afb 8).
Vroeger werden postzegels gedrukt van druk-
platen die uit losse clichés waren gevormd. Als 
er één cliché beschadigd was, dan kon men dat 
gemakkelijk vervangen door een nieuwe. Maar 
wel opletten dat je het juiste cliché neemt. In 
Roemenië had men zo een cliché van de 25 bani 
geplaatst in een drukplaat van de 5 bani blauw. 
De 25 bani was toen violet. Enkele jaren later 
werd de 25 bani alsnog in blauw uitgegeven 
(UPU kleur). De misser is dan alleen nog te 
 herkennen in paar met de 5 en 25 bani (afb 9). 

Misdrukken USA
In 1962 hadden de Verenigde Staten een 
zegel uitgegeven voor Dag Hammarskjöld, de 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
die kort daarvoor bij een vliegtuigongeval was 
omgekomen. Verzamelaars in New Jersey en in 
Ohio hadden misdrukken op het postkantoor 
gekocht waarbij de gele ondergrond kopstaand 
en sterk verschoven was gedrukt. De US Post 
Office heeft pogingen gedaan om de zegels 
van de verzamelaars terug te kopen, maar dat 
lukte niet. Toen besloot men om met opzet deze 
misdruk bij te drukken. Er zijn 40.270.000 ze-
gels gemaakt (afb 10). Dit is de enige keer dat 
er met opzet een misdruk in grote oplage werd 
uitgegeven. Overigens is zijn naam op de zegel 
fout geschreven: Hammarskjold in plaats van 
Hammarskjöld. Die fout hebben de correct 
gedrukte zegels dus ook. De meest beroemde 
Amerikaanse misdruk is ongetwijfeld de ‘Inverted 
Jenny’. De eerste luchtpostzegel werd uitgegeven 

op 13 mei 1918 in de waarde 24 cent (afb 11). Het 
postkantoor van Washington verkocht één vel van 
100 zegels met het blauwe vliegtuig onderstebo-
ven. De zegel is zo beroemd dat er een persiflage 
‘Look no hands’ (met losse handen) is gemaakt 
(afb 12). In 2013 werd de foute zegel herdrukt 
door de Amerikaanse post in de waarde 2 dollars 
(afb 13), zodat iedereen nu een ‘Inverted Jenny’ 
kan kopen voor een gering bedragje. Deze zegel 
van 2 dollars bestaat niet met het vliegtuig in de 
normale stand.

Tanding
Misperforaties komen geregeld voor: verschoven, 
dubbele of ontbrekende perforatie (afb 14-16). 
Van Spaans Marokko zijn zegels bekend met een 
heel onregelmatige tanding (afb 17). Daar kan 
geen tandingmeter tegenop.

Zetfouten
Ook in de letterzetterij kan het mis gaan. Bij de 
onafhankelijkheid van Basutoland in 1966 werd 
de naam van het land gewijzigd in Lesotho. De 
oude zegels werden overdrukt met de nieuwe 
landsnaam, waarbij 4 van de 18 overdrukte zegels 
bestaan met de foute naam LSEOTHO (afb 18) die 
eenmaal per vel voorkomt. Malta gaf in 1902 een 
opdrukzegel uit van ‘One Penny’ maar één keer in 
het vel staat er ‘One Pnney’ (afb 19). Aanteken-
strookjes zijn geen waardepapieren. Ze worden 
minder zorgvuldig gemaakt dan postzegels en het 
aantal fouten is best groot. Hier een voorbeeld: 
Dreesman moet zijn Dreesmann (afb 20).

Nog andere soorten fouten
In Paramaribo werd omstreeks 1950 een blokje 
gebruikt in het stempel op de plaats waar het 
jaartal hoort te staan (afb 21). Het jaartal werd 
verkeerd in het stempel geplaatst. Plaatfouten en 
plaatbeschadigingen vormen een apart verzamel-
gebied. Deze plaatfout van Curaçao (afb 22) staat 
wel vermeld in het boek ‘A Postal History Of Cu-
racao’ uit 1976 van Julsen en Benders (blz. 365) 
maar de NVPH catalogus heeft hem niet.
De Verenigde Naties maken reclame voor zichzelf 
in hun machinestempels, maar niet voor een 
vakantie in Zwitserland met de postautobus 
(afb 23). Deze tekst is er per vergissing een keer 
in geplaatst. 

Er zijn ook diverse postzegels waar het fout is 
gegaan bij het ontwerpen van de zegel. Daar valt 
een boeiend verhaal over te vertellen, maar dat 
moet wachten tot een andere keer.
De voorbeelden in dit artikel zijn bruikbaar bij 
diverse thema’s zoals dieren, vliegtuigen, Rode 
Kruis, Koningshuis, Verenigde Naties. Bovendien 
is het heel leuk om een verzameling aan te leggen 
van fouten, want geen beter vermaak dan leed-
vermaak over de fouten van anderen.

D

Fouten maken we allemaal

 
 

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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Aangeboden

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

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, Liech ten-
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 

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 

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

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

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

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.

Verzameling frankeermachine-
stempels binnen- en buitenland.  
G. Wieldraaijer. Tel. 0599-858693 
of 06-53809061.

DDD Beheer heeft een 
grootschalige voorraad die vooral 
klassiek is te noemen van bijna 
alle landen. Zie onze webshop: 
www.dddbeheermy.nl . Onze 
voor raad is veel te groot om op de 
webshop te zetten, dus voor uw 
manco’s stuur een e-mailadres 
dddge000@planet.nl of kom naar 
onze winkel Heemraadstraat 147, 
Scheveningen. Wij kopen grote en 
kleine partijen op met contante 
betaling. 

250 Verschil. grf. Engeland 
15,- euro, 100 versch. grf. Liech-
tenstein 15,- euro en 1000 versch. 
Wereld 5,- euro. D. Beekman, 
Slijpkruikweg 5, 6712 DH  Ede.

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.

Poststukken gefrankeerd 
met Prinses Wilhelmina met 
 hangend haar, cat. nrs. 34 - 48.  
B. Schuring. Tel. 030-2751857.  
E-mail: schuringbert@kpnmail.nl

Gevraagd 1 pak blanco (geruit) 
albumbladen Excellent.  
P.v.d. Kaaden. Tel. 0174-382107.

Diversen

Studiegroep Britannia, de verza-
melaars van Engeland en gebieden. 
Bel 0575-848859, zie  
www.sgbritannia.nl  Blad, mee-
tings, grote veilingen, boekjes en 
verzamelplezier.  Join the club!

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 Zui-
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 
4 veilingen, eigen blad, rondzend- 
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. P. Mulder.  
Tel. 020-6197689. E-mail 
muld1234@kpnmail.nl 

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

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

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

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

Ruilen stuur 300 zegels, meer  
p. zegel (max. 5) kan retour 
 omgaand zelfde aantal + kwaliteit.  
J. Dekker, Boezemsingel 362, 
3034 CD  Rotterdam.

Nunspeet zaterdag 7 mei grote 
Postzegelverzamelbeurs van 
10.00 - 16.00 uur in Sporthal De 
Brake, Oosteinderweg 19, 8072 ZN. 
Entree en pendelbus gratis. Inl.  
J. den Besten. Tel. 0341-256163.

Stg. Hertogpost organiseert op 
11 en 12 maart 2016 de jaarlijkse 
Filafair in Maaspoort Sports 
& Events te ’s-Hertogenbosch 
beurs met postzegelhandelaren en 
postzegeltentoonstelling. Vrijdag 
11 maart van 10.00 - 17.00 uur en 
zaterdag 12 maart van 10.00 - 
16.00 uur. Entree 5,- euro.  
Gratis parkeren. Inl. P. Teurlings.  
Tel. 073-6567680.

K
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

A N N O N
C

E
S

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

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

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

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

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

LET OP: NIEUWE AANLEVERGEGEVENS (ADRES EN BANKNUMMER) KLEINE ANNONCES. ZIE BON OP PAGINA 9.
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CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND
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