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Abonnees van Filatelie die in het gehele 
kalenderjaar 2015 lid waren van twee of 
meer bij Filatelie aangesloten verenigingen, 
kunnen restitutie krijgen van de dubbel 
betaalde abonnementen.

Als u vorig jaar restitutie over 2014 ontving 
en u voldoet nog steeds aan de voorwaarde, 
dan krijgt u het bedrag over 2015 auto-
matisch op uw rekening gestort. U hoeft 
de restitutie dus niet apart aan te vragen, 
tenzij uw rekeningnummer is gewijzigd. De 

overschrijvingen worden in maart bij de 
bank ingeleverd.
Abonnees die vorig jaar geen restitutie kre-
gen, maar denken nu wel in aanmerking te 
komen kunnen vóór 1 april 2016 een e-mail 
sturen aan: Abonnementenland:  
klantenservice@aboland.nl

Vermeld in uw e-mail, met als onderwerp 
‘Restitutie Filatelie’:
• De namen van de verenigingen waarvan u 

het gehele jaar 2015 lid bent geweest (let 

op, alleen verenigingen die bij Filatelie 
zijn aan gesloten komen in aanmerking!)

• Het rekeningnummer waarop u het geld 
wilt ontvangen.

• Uw naam en adres.

Heeft u niet de beschikking over e-mail, 
stuur dan een brief aan: 
Abonnementenland 
t.a.v. administratie Filatelie (restitutie)
Postbus 20
1910 AA Uitgeest

Restitutie van dubbel betaalde abonnementen

Een jaarlijks terugkerend evenement is de 
Briefmarken-Börse in Sindelfingen, in het 
zuiden van Duitsland, onder de rook van 
Stuttgart. Hoewel niet echt naast de deur, 
weten vele Nederlanders de beurs te vinden. 
Ofschoon de naam anders veronderstelt, is 
het niet ‘slechts’ een (handels)beurs. Stee-
vast is er ook een tentoonstelling aan ver-
bonden. Het drie dagen durende evenement, 
eind oktober (afgelopen jaar  29-31 oktober) 
heeft altijd een – interessant – programma te 
bieden. Lezingen, prijsuitreikingen, boekpre-
sentaties. 

Handel
De aanwezige handel is zeer inter nationaal. 
Daarnaast zijn er heel veel postadministra-
ties vertegenwoordigd. Ook enige Nederland-
se handelaren zijn steevast in Sindelfingen 
aanwezig. De veilinghuizen komen meren-
deels uit Duitsland. 

Tentoonstellingen
Een belangrijk onderdeel van de – diverse! – 
tentoonstellingen is het zogenoemde 
‘Postgeschichte Live’. Hier laat een interna-
tionaal gezelschap haar of zijn collectie zien. 
Meestal is er ook een thema. Dit jaar was dat 
Portugal. Verder was er onder andere een 
jeugd tentoonstelling en een van prentbrief-
kaarten.

Bezoek
Het evenement wordt zeer goed bezocht. 
Ook hier weer een internationaal gezel-
schap. Hierdoor is het ook een ontmoetings-
plaats van verzamelaars uit vele landen die 
mekaar ieder jaar hier weer tegenkomen. 
Goed voor het netwerken dus. Zeker zal de 
aan  wezigheid van de vele gespecialiseerde 
verenigingen hieraan bijdragen. De beurs is 
gratis toe gankelijk. Dit jaar is de beurs van 
28-30  oktober.

Briefmarken-Börse 
Sindelfingen

Tobias Huylmans (l) heeft zojuist zijn boek 
‘Memelgebiet. Handbuch der Stempel 1920-1925’ 
uitgereikt gekregen van Dieter Michelson

De handel deed goede zaken Drukte ook bij de verenigingen
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A ls u dit nummer ontvangt zijn we al aan de tweede 
maand begonnen, maar bij het schrijven hiervan is het 
januarinummer net verschenen.

Hartverwarmend zijn de vele ontvangen reacties op dit eerste 
nummer, gedrukt bij onze nieuwe drukker. Dank daarvoor! 
Ook werden er diverse positieve reacties ontvangen op het 
verplaatsen van de inhoudspagina. Er zijn zelfs lezers die de 
daad bij het woord hebben gevoegd en de loep op de afbeel-
dingen gezet  hebben. Met succes! Meermalen is er in het blad 
betoogd dat dit goed mogelijk is.

Hoewel ze daar in het noordoosten van ons land anders over 
denken, hebben we tot op heden niet echt een winter gehad. 
Maar wat niet is, kan nog komen. In de ‘ijsgebieden’ was zelfs 
het postvervoer danig ontregeld, zodat men het dagenlang 
zonder post moest stellen. 

Zo erg als in Zweden/Noorwegen is het hier echter niet 
geweest. Daar is op 7 januari onder ijzige omstandigheden 
een vrachtvliegtuig neergestort dat post vervoerde binnen 
Noorwegen, van Oslo naar Tromsø. De kortste route was een 
klein stukje over Zweden, en daar ging het mis.

Regelmatig wordt er geroepen dat de filatelie ten dode is 
opgeschreven. De eind december gehouden Eindejaarsbeurs 
bewijst het tegendeel. De eerste dag was het ouderwets drin-
gen. Ook in eigen huis proberen we er natuurlijk van alles 
aan te doen om te laten zien dat de filatelie wel degelijk leeft.

In het januarinummer een prachtig artikel in de serie 
Filatelie School. Een lezer schreef: ‘Het artikel over 5 cent 
Veth vond ik uitstekend. Zo worden nieuwe specialisten 
geworven, denk ik. Top!’
Vergeet u niet aan te melden voor de cursusmiddag behorend 
bij dit artikel. Op 19 maart in het Museum voor Communi-
catie in Den Haag. U heeft dan ook weer de mogelijkheid om 
‘museumschatten’ betreffende het onderwerp – die normaal 
niet toegankelijk zijn – te bewonderen.

Zoals aangekondigd hebben we ingaande het januarinum-
mer het hele blad gerestyled. De laatste aanpassingen aan 
de lay-out, het verplaatsen van de inhouds pagina en de 
nieuwe drukker. Wat nu nog aangepast moet worden is de 
ontstane wildgroei op de annoncepagina. Deze was nim-
mer bedoeld voor commerciële uitingen, maar uitsluitend 
voor particuliere abonnees en kleine verenigingen (zonder 
winstoogmerk).   

In dit nummer een uitgebreid artikel over VOC-schip Wes-
terbeek. Bijzonder, en niet alleen omdat dit schip behoor-
lijk uit koers op de klippen liep op de Faeröer. De meeste 
opvarenden overleefden. De Westerbeek is bekend op de 
Faeröer en de postadministratie geeft er postzegels voor uit. 
De eerste exemplaren zullen in Nederland worden uitgereikt 
aan een afstammeling van de Westerbeek bemanning uit de 
Faeröer en uit Nederland.  

Zoals al aangekondigd, treffen de abonnees bij dit nummer 
een genummerd jaargeschenk aan met een ontwerp uit de 
collectie van het Museum voor Communicatie. Dit is de eerste 
en heeft nummer 1/2016. Telkens zal er een bijbehorend 
artikel in het februarinummer verschijnen. Ditmaal over 
Agnites Vrolik die in 1851 het ontwerp maakte voor onze 
eerste postzegel.
Veel leesplezier!   

René Hillesum

E D I T O R I A L

Thema
nummers
 Jaarlijks kent Filatelie twee 
themanummer. In maart het 
Brievenbeursnummer en in 
oktober het Postexnummer. 
Het thema van het 
maartnummer kent u al: 
‘Engeland en Engelse gebieden’. 
U kunt volgende maand dan 
ook een dik nummer tegemoet 
zien. Het oktober nummer heeft 
als thema ‘Vliegens vlugge post’. 
Zoals gebruikelijk zullen deze 
artikelen worden aangeleverd 
via de gespecialiseerde 
verenigingen.

vliegensvlugge post

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

Persoonlijke postzegels
De uitgever van 
 Filatelie, Stichting 
Nederlandsch 
Maandblad voor 
Philatelie, heeft 
voor de frankering 
van de eigen post 
een persoon-
lijke postzegel 
laten maken. 
Het ontwerp 

is van Paul Walraven. Te bestellen voor 
€ 10 per velletje door overmaking op 
IBAN NL11INGB0008591403 t.n.v. Stg. Ned. 
Maandblad voor Philatelie te Leusden.

Postzegelvereni-
ging ‘t Raedthuys 
uit Dalfsen heeft 
op 28 december 
een persoonlijke 
postzegel uitge-
geven in verband 
met de belangrijke 
vondst van een 
grafveld van de 
Trechterbeker-

cultuur in Oosterdalfsen. Er zijn hierbij belang-
rijke archeologische vondsten gedaan. Het 
velletje is te bestellen door overmaking van 
€ 12,60 op rekening NL35INGB0001509098 
t.n.v. Jan Bongarts o.v.v velletje opgravingen. 
Vergeet niet uw adres te vermelden.

FILATELIE
M A A N D B L A D   V O O R  P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S

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 niet-filatelistische 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. 
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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 mi-
nimaal vijf weken voor de eerste dag van de maand, waarin u uw annonce 
in Filatelie geplaatst wilt hebben, te zijn ontvangen. Anders wordt de an-
nonce niet geplaatst. Kleine annonces kunnen uitsluitend geplaatst worden 
door particuliere abonnees en kleine verenigingen (zonder winstoogmerk).

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:  ....................................................................  Abonneenr.  .............................................................................

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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Boekje 5n: snijlijn links midden ¤ 45.00

Boekje 5m: boekje met stempel SPECIMEN ¤ 90.00

Proefboekje Rotterdam I met 5x4c cijfer Van Krimpen, desgewenst met certificaat  ¤ 700.00

Boekje PR 11: Rembrandt boekje (cataloguswaarde ¤ 40), maximaal 5 per persoon ¤ 15.00

Vraag eerst factuur. Portvrije levering boven ¤ 150.

Boekje 1Hd: rode registerstreep onder, op kaftvariëteit 10, pracht kwaliteit ¤ 75.00

Boekje 3yW: telblok kwartslag gedraaid ¤ 150.00

Boekje 3a: twee aaneengesloten boekjes met gekapt telblok ¤ 25.00

Boekje 3y: versnijding type D (randversnijding), desgewenst met certificaat  ¤ 490.00

11.000 boekjes op www.booklets.nl, bijvoorbeeld Nederland:

Booklets International, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk
tel 0416 331451, info@booklets.nl

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.
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Postbus 8703 - 3009 AS - Rotterdam T 010-820 0 870 
info@collectwereld.nl • www.collectwereld.nl

50 verschillende landen gaven postzegels 
uit om het 50-jarig jubileum van de  
Europa CEPT postzegels te vieren!  
54 complete postfrisse series  
+ 101 postfrisse souvenir  
velletjes + 52 postfrisse velletjes.

Bekijk de Europa CEPT uitgiften 
op www.collectwereld.nl/CEPT

Europa CEPT
50-jarig jubileum

Nr. 43863

Onze prijs:  
slechts

€ 10000

Michel catalogus- 

waarde circa € 2500,=

Country Michel nr. Info
Catalog 
value € 

Albania 3045-3046 Set Perf. 2v 10,00
Albania Block 157 Perf. 11,00
Armenia 543-546 Set Perf. 4v. 2,80
Armenia Block 24 Perf. 2,80
Austria 2573 Set Perf. 1v 2,50
Azerbaijan 620-623 Set Perf. 4v 8,00
Azerbaijan 620-623 Set Imperf. 

4v
9,00

Azerbaijan Block 64 Perf 2,00
Azerbaijan Block 65 Perf 2,00
Azerbaijan Block 66 Perf 2,00
Azerbaijan Block 67 Perf 2,00
Bahamas 1224-1227 Set Perf. 4v. 12,50
Bahamas 1224-1227 4 Sheetlet 

Perf.
50,00

Bahamas Block 105 Perf. 15,00
Belize 1303-1306 Set Perf. 4v. 10,50
Belize 1303-1306 4 Sheetlet 

Perf.
36,00

Belize Block 102 Perf. 10,50
Bhutan 2488-2489 Set Perf. 2v. 20,00
Bhutan Block 477 A Perf. 20,00
Bosnia and Herzeg-
ovina

419-422 Set Perf. 4v 14,00

Bosnia and Herzeg-
ovina

Block 27 A Perf. 14,00

Bosnia and Herzeg-
ovina

Block 27 B Imperf. 60,00

Bosnia and Her-
zegovina (Serbian 
Republik)

339-342 Set Perf. 4v 9,50

Bosnia and Her-
zegovina (Serbian 
Republik)

Block 13 A Perf. 10,00

Bosnia and Her-
zegovina (Serbian 
Republik)

Block 13 B Imperf. 70,00

Bosnia and Herzego-
vina Croatian post

166-169 Set Perf. 4v. 10,00

Bosnia and Herzego-
vina Croatian post

Block 7 Perf. 20,00

Bulgaria 4706-4707 Set Perf. 2v 2,60
Central African 
Republik

2913 
A-1924 A 

Set Perf. 
12v

21,00

Central African 
Republik

2913 
B-1924 B 

Set Imperf. 
12v

42,00

Central African 
Republik

Block 678 A Perf. 8,50

Central African 
Republik

Block 679 A Perf. 8,50

Central African 
Republik

Block 680 A Perf. 8,50

Central African 
Republik

Block 681 A Perf. 8,50

Central African 
Republik

Block 682 A Perf. 8,50

Central African 
Republik

Block 683 A Perf. 8,50

Congo 1831 
A-1842 A 

Set Perf. 
12v

20,00

Congo 1831 
B-1842 B 

Set Imperf. 
12v

30,00

Congo 1831 
A-1842 A

1 Sheelet 
Perf.

20,00

Congo 1831 
B-1842 B

1 Sheetlet 
Imperf.

30,00

Congo Block 249 
A-254 A 

6 Block 
Perf.

50,00

Congo Block 249 
B-254 B

6 Block 
Imperf.

50,00

Croatia 734-735 Set Perf. 2v 4,20
Croatia Block 27 Perf. 40,00
Cuba 4756 

A-4759 A 
Set Perf. 4v 19,00

Cuba 4756 
B-4759 B 

Set Imperf. 
4v

25,00

Cuba Block 206 A Perf. 19,00
Cuba Block 206 B Imperf. 25,00
Cyprus Block 25 Perf. 5,00
Denmark - Gre-
enland

457 Set Perf. 1v 7,00

Estonia 538 Set Perf. 1v 1,10
Estonia Block 24 Perf. 1,10
Fiji Islands 1109-1112 Set Perf. 4v 8,50
Fiji Islands 1109-1112 4 Sheetlet 

Perf.
34,00

Fiji Islands Block 48 Perf. 8,50
Georgia 507-510 A Set Perf. 4,00
Georgia 507-510 B Set Perf. 4,00
Georgia Block 35 Perf. 2,50
Georgia Block 36 Perf. 2,50
Georgia Block 37 Perf. 2,50
Georgia Block 38 Perf. 2,50
Gibraltar 1138 Set Perf. 17,00
Greece Block 40 Perf. 30,00
Guinea 4202 

A-4213 A 
Set Perf. 
12v

23,00

Guinea 4202 
B-4213 B 

Set Imperf. 
12v

33,00

Guinea 4202 
A-4213 A

1 Sheetlet 
Perf.

23,00

Guinea Block 915-
920 

6 Blocks 
Perf.

50,00

Iceland Block 39 Perf. 7,50

Country Michel nr. Info
Catalog 
value € 

Isle of Man Block 57 Perf. 3,80
Ivory Coast 1461 

A-1470 A
Set Perf. 
10v

23,00

Ivory Coast 1461 
B-1470 B 

Set Imperf. 
10v

33,00

Ivory Coast Kleinbogen A Perf. 23,00
Ivory Coast Kleinbogen B Imperf. 33,00
Ivory Coast Block 169 A Perf. 10,00
Ivory Coast Block 170 A Perf. 10,00
Ivory Coast Block 171 A Perf. 10,00
Ivory Coast Block 172 A Perf. 10,00
Ivory Coast Block 173 A Perf. 10,00
Ivory Coast Block 174 A Perf. 10,00
Ivory Coast Block 175 A Perf. 25,00
Ivory Coast Block 169 

B-173 B
Imperf. 80,00

Jamaica 1081-1083 Set Perf. 3v 7,00
Jamaica 1081-1083 3 Sheelet 

Perf.
27,00

Jamaica Block 56 Perf. 7,00
Kiribati 993-996 Set Perf. 4v 21,00
Kiribati 993-996 4 Sheetlet 

Perf.
85,00

Kiribati Block 60 Perf. 22,00
Kyrgyzstan 449 A-454 A Set Perf. 6v 16,00
Kyrgyzstan 449 B-454 B Set Imperf. 

6v
16,00

Kyrgyzstan Block 44 A Perf. 16,00
Kyrgyzstan Block 44 B Imperf. 17,00
Laos 1973 

A-1978 A 
Set Perf. 6v 19,00

Laos 1973 
B-1978 B 

Set Imperf. 
6v

40,00

Laos Block 194 A Perf. 30,00
Laos Block 194 B Imperf. 40,00
Letvia 652 - 655 Set Perf. 4v 2,40
Letvia Block 21 Perf. 2,40
Macedonia 370-373 Set Perf. 4v 27,00
Macedonia Block 13 Perf. 40,00
Malta Block 32 Perf. 3,50
Moldavia 517-518 Set Perf. 2v 8,00
Moldavia Block 33 Perf. 8,00
Mongolia 3584 

A-3595 A 
Set Perf. 
12v

6,00

Mongolia 3584 
A-3595 A

1 Sheetlet 
Perf.

6,00

Mongolia 3584 
B-3595 B 

Set Imperf. 
12v

10,00

Mongolia Block 355 Perf. 3,00
Mongolia Block 356 Perf. 3,00
Mongolia Block 357 Perf. 3,00
Mongolia Block 358 Perf. 3,00
Mongolia Block 359 Perf. 3,00
Mongolia Block 360 Perf. 3,00
Montenegro 108 I-111 I Set Perf. 4v 11,00
Montenegro Block 2 A Perf. 20,00
Montenegro Block 2 B Imperf.  -,-
Montenegro Block 3 Perf. 20,00
Nicaragua 4399-4402 Set Perf. 4v 13,50
Nicaragua Block 329 Imperf. 20,00
Peru Block 32 Perf. 6,00
Rumania 5974 

A-5977 A 
Set Perf. 4v 14,00

Rumania 5974 
B-5977 B 

Set Imperf. 
4v

14,00

Rumania Block 360 Perf. 25,00
Salomon Islands 1220-1231 Set perf. 

12v
17,00

Salomon Islands Block 84 Perf. 7,00
Salomon Islands Block 85 Perf. 7,00
Salomon Islands Block 86 Perf. 7,00
Salomon Islands Block 87 Perf. 7,00
Salomon Islands Block 88 Perf. 7,00
Salomon Islands Block 89 Perf. 7,00
Samoa 1020-1023 Set Perf. 4v 14,50
Samoa 1020-1023 4 Sheetlet 

Perf.
58,00

Samoa Block 75 Perf. 15,00
Slovenia 543 A-546 A Set perf. 4v 2,80
Slovenia Block 23 Perf. 3,00
Sri Lanka 1525-1526 Set Perf. 2v 15,00
Sri Lanka Block 102 Perf. 15,00
St. Helena 961-964 Set Perf. 4v 12,00
St. Helena 961-964 4 Sheetlet 

Perf.
48,00

St. Helena Block 40 Perf. 12,00
Suriname 2028-2030 Set Perf. 3v 11,00
Suriname Block 100 Perf. 11,00
Turkey 3487-3490 Set Perf. 4v 9,00
Turkey Block 58 Imperf. 15,00
Turkey Block 59 Perf. 10,00
Turkey Cyprus 630 A-631 A Set Perf. 2v 7,00
Turkey Cyprus Block 24 A Perf. 7,00
Turkey Cyprus Block 24 B Imperf. 7,00
Ukraine 766 A-767 A Set Perf. 2v 3,00
Ukraine Block 54 Perf. 6,00
Uruguay 2880-2881 Set Perf. 2v 7,00
Serbia 3257 

A-3264 A 
Set Perf. 8v 8,00

Serbia Block 59 A Perf. 7,50
Serbia Block 59 B Imperf.  -,-
Serbia Block 60 A Perf. 7,50
Serbia Block 60 B Imperf.  -,-
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www.collect4all.com
fb.com/collect4all

Bekijk ons aanbod van ruim 44 duizend kavels online
of kom langs in onze winkel in Den Haag.
In onze winkel vindt u altijd ruim 
500 boeken met 5cent-zegels,
partijen, koopjes, enveloppen, fdc’s, etc.

Zuiderparklaan 133
Den Haag

Geopend: Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

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

fo
to

: R
en

é H
ill

es
um

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.

FI1601 vrij.indd   11 02-12-15   21:03

FEBRUARI BEURZEN
07/02 ROTTERDAM  Regardz Airport Hotel 10-16u

14/02 ETTEN-LEUR  Nieuwe Nobelaer 10-16u

20/02 NOORD 2016  RODEN   De Hullen  10-16u 

28/02 WASSENAAR   Van der Valk Bijhorst  10-16u 

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS

JOBS AT SANDAFAYRE
Due to retirement we have 2 interesting long term full-time positions
within our stamp team. We offer successful candidates, who may be 

enthusiastic collectors or active professional philatelists the opportunity 
to work with stamps in a supportive and pleasant environment whilst

benefitting from an excellent remunerative package.

Please email Mike Harlow, Managing Director,
MikeH@sandafayre.com

All enquiries will be treated in strictest confidence.
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Plingggg. De mobiele telefoon… Irritant… of? Het is 
vaak iets zo onnodigs. Een berichtje. Persoonlijk of 
vanuit een groepsapp. Of de melding dat een ‘vriend’ 
iets op Facebook heeft gezet. Of zo. ‘Iedereen’ gaat 
direct kijken wat het is… Maar zo gaat dat tegen-
woordig. Nee, niet alleen bij de jeugd. Ook ouderen 
die de smartphone hebben omarmd, kennen dit 
gedrag. Sociale media zijn (in)dringend. En daarmee 
zijn sociale media eigenlijk helemaal niet sociaal, 
want als je gesprekspartner zo handelt sta jij er voor 
Piet Snot bij. Sociale media: ècht een ramp.
We kunnen er van alles van vinden. Je kunt je vre-
selijk ergeren, je kunt beslissen er niet aan mee te 
doen, je kunt er ook enthousiast aan meewerken. De 
Stichting voor het Filatelistisch Jeugdwerk in Neder-
land (JFN)  is zich aan het heroriënteren. Het werkt 
telkens minder om de jeugd fysiek naar bijeenkom-
sten te krijgen, jongeren willen vrijheid, zelf –vaak op 
het laatste moment- beslissen waar ze naar toe gaan 
en wat ze gaan doen. Ze laten zich informeren via de 
sociale media. Ze spreken af via de sociale media. 
We moeten met deze ontwikkeling dus wat doen! 
Sociale media: ècht onontkoombaar.
JFN wil dus nog actiever worden op de sociale 
media: jongeren informeren, enthousiasmeren en 
activeren voor de filatelie. JFN kan dit niet alleen. 
Het is goed dat er zo iets bestaat als de KNBF. De 
KNBF zal zich, samen met JFN, ook voor een bredere 
doelgroep actief gaan inzetten voor het gebruik van 
sociale media zoals: Facebook, WhatsApp, YouTube, 
Instagram.
Het eerste wat er moet gebeuren is het maken van 
een goede inventarisatie en het precies formuleren 
van wat we willen bereiken. Pas als dat duidelijk is, 
kan een opdracht worden geformuleerd voor het ma-
ken van een opzet, waarna een en ander gebruiks-
vriendelijk kan worden uitgevoerd en onderhouden. 
Straks kan je wellicht een ‘abonnement’ nemen op 
filatelistische berichtjes die interesseren. Natuurlijk 
in een frequentie die je zelf wil. Door die berichtjes 
zie je en leer je van nieuwe ontwikkelingen, blijf je bij 
en heb je contact. Oh, nieuwe uitgiften in mijn verza-
melgebied, oh, een nieuwe studie met raakvlakken 
in mijn verzamelgebied, oh, nieuwe reglementen om 
tentoon te stellen, oh, een tentoonstelling waaraan 
ik ook mee kan doen, oh, een interessante lezing… 
Je wordt geïnspireerd en je gaat zelf actie onderne-
men op een moment dat je zelf kiest in een mate die 
je zelf kiest. Sociale media: een zegen.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (7): 
Sociale media, 
ramp of zegen?Ook in 2016 zullen weer vele 

evenementen in het buitenland 
gehouden worden.

Aan twee van deze evenementen zullen 
wij extra aandacht besteden omdat 
hier via de KNBF Nederlandse inzen-
ders zullen deelnemen.

Van 28 mei tot 4 juni 2016 vindt in het 
Jacob Javits Convention Center in New 
York de World Stamp Show NY2016 
plaats. In dit enorme complex met 
27312 m2 vloeroppervlakte worden in 
4000 kaders collecties van over de 
hele wereld tentoongesteld, zijn ruim 
50 postadministraties vertegenwoor-
digd en geven 60 gespecialiseerde 
verenigingen acte de présence.
Meer dan 200 handelaren verkopen 
en kopen zegels, fdc’s, collecties, 
poststukken en een ruim assortiment 
aan ander filatelistisch materiaal en 
toebehoren.

Onder begeleiding van landscommis-
saris Arie Zonjee zullen de Nederland-
se deelnemers hun collecties tentoon-
stellen. Wij zullen u uiteraard van hun 
wederwaardigheden en ervaringen op 
de hoogte gaan houden.
Aan publiek geen gebrek, men ver-

wacht gedurende de 8 dagen dat 
dit evenement duurt ruim 200.000 
bezoekers. Overigens: mocht u in de 
buurt zijn: de toegang is gratis!

Het andere evenement is wat dich-
terbij. Van 10 tot 12 juni 2016 wordt 
in België, in Roeselare, Westfila 2016 
georganiseerd.
Dit Nationale Kampioenschap voor 
Filatelie wordt georganiseerd door de 
KLBP, de Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen.
Hoewel het een Belgisch nationaal 
kampioenschap is, heeft men exclusief 
100 kaders beschikbaar gesteld voor 
Nederlandse deelnemers. Ook hier zal 
Arie Zonjee de Nederlandse deelne-
mers begeleiden. Van de resultaten 
van Nederlandse deelnemers aan 
deze tentoonstelling zullen wij u op de 
hoogte houden.

De zaalruimte in België is beschei-
den in vergelijking met New York, op 
ruim 2000 m2 vindt de tentoonstel-
ling plaats, zullen verenigingen zich 
presenteren en kan men postzegels en 
toebehoren kopen en verkopen bij de 
aanwezige handelaren.
Leuk detail is dat de Belgische Post 
gedurende de drie dagen van het eve-
nement telkens een velletje postzegels 
uitgeeft in het teken van de ‘Groote 
Oorlog’, bij ons als WO I bekend.

Wij wensen alle deelnemers veel 
 succes!

Voor de liefhebbers ook nog een ander 
filatelistisch evenement:
21-26 oktober PhilaTAIPEI in  Taiwan: 
www.taipei2016.post.gov.tw/post/
taipei2016/en/intro.jsp

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

Nederlandse deel
name aan NY 2016 
en Westfila 2016
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KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 
3526 AK Utrecht
(Schriftelijke correspondentie: 
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht)
Tel. 0302894290 
www.knbf.nl
knbf@knbf.nl

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
John Dehé

Juryzaken
Albert Haan

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

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

Bondsbibliotheek
Bibliothecaris
C.H.R.T. Weevers
Tel. 0235353624
De bibliotheek is gevestigd
op het volgende adres
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Tel. 0355412526
bibliotheek@knbf.nl
Openingstijden: elke
woensdag van 10 – 17 uur.
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. 0793611910
bondskeuringsdienst@planet.nl

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

Bonds
bibliotheek
De bibliotheek wordt nog 
wel eens benaderd  met 
de vraag “of er interesse 
is in…..”. Het gaat hier dan 
om enkele stuks of soms 
grotere aantallen boeken, 
tijdschriften, tentoonstel-
lingscatalogi e.d.
Deze zijn altijd van harte 
welkom. De afgelopen jaren 
is gebleken dat uit bijna alle 
schenkingen wel iets kwam 
wat de collectie van de 
bibliotheek kon vergroten. 
Zo mochten wij onlangs van 
de heer Peter Uitenbogaart 
uit Amersfoort een collectie 
tentoonstellingscatalogi 
ontvangen. Bij het uitzoeken 
bleek dat het een fraaie 
aanvulling op dit deel van de 
collectie is.

De schenkingen die reeds 
in de collectie aanwezig zijn 
worden tegenwoordig op 
beurzen en tentoonstellin-
gen verkocht aan verza-
melaars. De opbrengsten 
komen dan weer ten goede 
aan de bibliotheek.
Mocht u ook wat af te 
stoten hebben dan kunt 
u altijd contact met ons 
opnemen. De bibliotheek is 
op woensdagen bereikbaar 
onder telefoonnummer 
035-541 25 26 of per e-mail 
 bibliotheek@knbf.nl

Extra zaterdagopenstellin-
gen: 5 maart, 7 juni, 1 okto-
ber en  3   december 2016.

Henk Weevers, 
Bondsbibliothecaris

door René Hillesum

ind december was het 
voltallige bestuur van de uit-
gever van Filatelie, Stichting 
Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie, met de hoofdredac-
teur en de vormgever te gast bij 
Verloop drukkerij te Alblasserdam.
Het was een bijzonder schoolreisje: 
Filatelie werd voor het eerst op een 

vellenpers gedrukt. Vooraf waren 
de verwachtingen hooggespannen. 
Immers, luid werd al vele maanden 
geroepen dat we er in kwaliteit op 
vooruit zouden gaan. Dat was tot 
dan toe altijd op papier. Werd de ver-
wachting ook echt waar gemaakt? We 
waren ‘aan de pers’ niet teleurgesteld 
en inmiddels hebben ook de lezers 
kennis kunnen nemen van het nieuwe 
drukwerk. Een foto-impressie.

E

Filatelie en de 
nieuwe drukker

Het eerste vel op de pers

De drukker controleert een vel, waarna een deel van het bestuur en de vormgever het ook 
met eigen ogen willen zien

Het blad op de band om geseald te worden. Onder: Geseald blad met bijlage en adresdrager
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm

V
E

R
ZA

MELGEBIED

N E D E R L A N
DN L

P021 oranje_44c_e_G01
kruisraster 120; kam 20/28
P022 oranje_44c_e_G02
kruisraster 120; kam 21/27
P023 oranje_44c_w_G04
kruisraster 120; kam 20/26
P024 oranje_44c_lm_G05
stochastisch raster; kam 20/26

De volgende varianten hebben 
het kader P021. De invulling is 
zeer verschillend, de meeste 
printers geven een MIC [machine 
identification code] af met kleine 
gele puntjes:

P025 oranje_44c_e_ricoh_P01
Ricoh printers Cendris; met MIC; 
print met kruisraster 55
P026 oranje_44c_e_oki_RN_P02
Oki printers Rotterdam/Nijmegen; 

Vastkader-zegels sinds 2006: deel 2,oranje
(deel 1, het paarse kader, werd opgenomen in het aprilnummer 2015)

e eerste vastkader-zegels verschenen 
in april 2006 en hadden een nominale 
waarde van 39c en een paarse kader-
kleur. In januari 2008 volgden de vaste 

kaders in oranje en grijszwart. Eerst met 44c, 
maar vanaf juli 2010 met ‘1’. 
In deze aflevering bespreken we de diverse vari-
anten van het oranje vaste kader. Bij de volledig 
gedrukte zegels heeft de variatie voornamelijk te 
maken met de verschillende drukkerijen. Een nog 
grotere variatie wordt veroorzaakt door de diver-
siteit van printers en de locaties daarvan. Bij de 
mobiele printers, die door PostNL op beurzen in 

Nederland maar ook daarbuiten wordt ingezet, is 
moeilijk goed zicht te krijgen op de variatie. Vaak 
is het materiaal nauwelijks beschikbaar geweest. 
Ook bij de abonnementseries is niet altijd even 
duidelijk of er tussentijds andere varianten zijn 
gebruikt. Zoals bijvoorbeeld gebeurd is bij de 
‘Duckstad’ serie.
Net als bij het paarse kader zijn de basiszegels 
op verschillende wijze uitgevoerd voor wat 
betreft druk en tanding en zeker in het geval van 
de volledig gedrukte zegels verdienen ze een 
volwaardige catalogisering. Nu er nog documen-
tatie terug te vinden is, is het de hoogste tijd om 

al deze varianten zo goed mogelijk te documen-
teren.
De oranje tekstkader postzegels zijn als volgt in 
te delen:
e = kader gedrukt in offset bij Joh. Enschedé
w = kader gedrukt in offset bij Walsall Security 
Printing
dlr = kader gedrukt in rakeldiepdruk bij De La 
Rue
lm = kader gedrukt in offset bij Lowe Martin
G = compleet gedrukt 
P = kader gedrukt; beeld geprint
z = zelfklevend met slittanding of gestanst

D

1. Wybertjes raster 2. Raster van de P025

3. Raster van de P030 4. Raster van de P031 5 6

geen MIC; print met kruisraster 80; 
magenta onder 30°
P027 oranje_44c_e_oki_SP_P03
Oki printer Stamp Passion; 
geen MIC; print met wybertjes 
raster (1)
P028 oranje_44c_e_oki_DH_P04
Oki printer Den Haag; met ongeda-
teerde MIC; print met kruisraster 
80; magenta onder 30°
P029 oranje_44c_e__lijnco_D_P05
Xerox printer Lijnco; gedateerde 
MIC; print met kruisraster 90
P030 oranje_44c_e_lijnco_N_P06
Xerox printer Lijnco; geen MIC; 
print met kruisraster 80; magenta 
onder 15°!!
P031 oranje_44c_e_lijnco_M_P07
Xerox printer Lijnco; met ongeda-
teerde MIC; print met kruisraster 
80; magenta onder 30°

P032 oranje_44c_e_oki_OB_P08
Oki 50 Plus Beurs; geen MIC; print 
met wybertjes raster

Bij P025 t/m P032 zijn de kaders 
hetzelfde, de verschillen zitten in de 
print. (2-4)

De zelfklevende varianten hebben 
geen afgeleide persoonlijke zegels 
gehad met geprinte invulling.

P033 oranje_44c_z_e_G01
traditioneel kruisraster; zelfklevend; 
slittanding
P034 oranje_44c_z_e_G02
traditioneel kruisraster; zelfklevend; 
stanstanding

Vanaf 14 september 2010 verscheen 
het vastkader zegel oranje met ‘1’:

P035 oranje_1_e_G01
traditioneel kruisraster; kam 20/28
P036 oranje_1_lm_G03
stochastisch; kam 20/26
P037 oranje_1_dlr_G04
rasterdiepdruk; kam 20/26
P038 oranje_1_e_lijnco_P01
Lijnco; ongedateerde MIC; 20/28;
P039 oranje_1_e_oki_P02
Oki 3200; ongedateerde MIC; 
20/28; De afbeelding geprint 
op een mobiele OKI 3200. Op de 
 Briefmarkenmesse te Essen van 
5-7 mei 2011 was  dit type zegel 
voor het eerst beschikbaar voor 
het  vervaardigen van persoon-
lijke postzegels op deze mobiele 
printer.
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P022_028-036  2009.01.07
prestigeboekje met 3x3 verschil-
lende 44c Schaatsland;
P023_001-005  2008.03.18
blok met 5 verschillende 44c  
Keuze van Nederland; 
P023_006-025  2008.05.13
4 blokken met 5 verschillende 
44c EK
P024_001  2010.03.10
boekenlegger met 1 zegel 44c  
Joost Zwagerman – boekenweek (5)

Bij P025 t/m P032 is het aantal ver-
schillende invullingen theoretisch 
zeer groot, echter bij sommige zoals 
bijvoorbeeld P029 en P030 gaat het 
om een zeer beperkt aantal zegels.

P025_001  2008.01.25
blok met 10x44c Loosdrecht
P025_002  2008.04.05
blok met 10x44c Antwerpfila
P025_003  2008.04.11 
blok met 10x44c Stamp Passion
P025_004  2008.04.12 
blok met 10x44c Stamp Passion 
P025_005  2008.04.13 
blok met 10x44c Stamp Passion 
P025_006  2008.04.13
blok met 10x44c  
Marathon Rotterdam 

P025_007  2008.05.08
blok met 10x44c Essen 
P025_008  2010.05.28
blok met 10x44c Hertogpost
P030_001  2008 mei
blok met 10x44c  
NCRV Jochem van Gelder;
P030_002  2008 mei
blok met 10x44c NCRV Joris Linssen;
P030_003  2008 mei
blok met 10x44c  
NCRV Caroline Tensen; 
P030_004  2008 mei
blok met 10x44c  
NCRV Ernst Daniël Smid;
P030_005_014  2008 mei
blok met 10 verschillende 44c 
Europees Kampioenschap; 
P030_015  2008.09.18
blok met 10x44c WIPA;
P030_016  2008 oktober blok met 
10x44c NCRV - Man bijt hond; (6)
P031_001  2008.10.17
blok met 10x44c Postex 
P031_002  2008.10.18. 
blok met 10x44c Postex 
P031_003  2008.10.19
blok met 10x44c Postex ; 
P031_004  2009.06.22
blok met 10x44c Verjaardag (7)
P035_001  2010.09.14
blok met 10x’1’  
Dag van de Postzegel
P035_002-023  2010.10.12
blokken met 10x’1’ Duckstad; 
abonnement op 36 blokken van 10 – 
waarvan 13 met 44c en 23 met ‘1’. 
Het introductieblok met ‘1’ is type 
P037, alle latere P035.
P035_024-028  2010.12.xx
blok met 5 verschillende ‘1’ RMO
P036_001-003  2010.09.15
blok met 3 verschillende ‘1’ 
50+ Beurs Utrecht (8)

P036_004-006  2010.09.16
blok met 3 verschillende ‘1’ 
50+ Beurs Utrecht
P036_007-009  2010.09.17
blok met 3 verschillende ‘1’ 
50+ Beurs Utrecht
P036_010-012  2010.09.18
blok  met 3 verschillende ‘1’ 
50+ Beurs Utrecht
P036_013-015  2010.09.19
blok met 3 verschillende ‘1’ 
50+ Beurs Utrecht
P036_016-018  2010.10.15
blok met 3 verschillende ‘1’ Postex
P036_019-021  2010.10.16
blok  met 3 verschillende ‘1’ Postex
P036_022-024  2010.10.17
blok  met 3 verschillende ‘1’ Postex
P036_025-027  2010.10.29
blok  met 3 verschillende ‘1’ 
Sindelfingen
P036_028-030  2010.10.30
blok met 3 verschillende ‘1’ 
Sindelfingen
P036_031-033  2010.10.31
blok met 3 verschillende ‘1’ 
Sindelfingen
P036_034-081  2012 juni
DAVO-boek met 16 blokken van 
elk 3 verschillende ‘1’ ‘Ik hou van 
Nederland’
P037_001  2010.10.12
blok met 10x’1’ het introductieblok 
Duckstad (9)

Van de zegels met compleet gedrukt 
beeld is precies bekend om hoeveel 
verschillende zegels het gaat. Ook 
van een enkele geprinte variant.

P021 = 75 P030 = 16 P036 = 81
P022 = 36 P033 = 1 P037 = 1
P023 = 25 P034 = 1
P024 = 1 P035 = 28

8

7 9

Inventarisatie van enkele types

P021_001  2008.01.02
blok met 10x 44c 80 jaar NVPH
P021_002-026  2009.09.01 
blokken met 10x 44c Kastelen; 
abonnement op 25 blokken
P021_027-039  2010.04.06
blokken met 10x 44c Duckstad; 
abonnement op 36 blokken van 10, 
waarvan 13 met 44c en 23 met ‚1‘
P021_040-042  2009.06.15
blok met 3 verschillende 44c Dik-
kie Dik; Postbox 1
P021_043-045  2009.06.15
blok met 3 verschillende 44c 
Donald Duck; Postbox 2
P021_046-048  2009
blok met 3 verschillende 44c 
Sprookjesboom; Postbox 4
P021_049-051  2009.11.14
blok met 3 verschillende 44c 
Sinterklaas; Postbox 6
P021_052-054  2010.03.22
blok met 3 verschillende 44c 
Nijntje; postbox 7
P021_055-057  2010.03.22
blok met 3 verschillende 44c 
Sprookjesboom (AH); Postbox 8
P021_058-060  2010.03.22
blok met 3 verschillende 44c 
Verjaardag; Postbox 9
P021_061-065  2009.06.27
blok met 5 verschillende 44c 
Veteranendag
P021_066-070  2009.12.14
blok met 5 verschillende 44c 
Maritiem Museum
P021_071-075  2010
blok met 5 verschillende 44c 
Militair Luchtvaartmuseum
P022_001-009  2008.02.06
prestigeboekje met 
3x3 verschillende 44c  
Herman van Veen; 
P022_010-018  2008.03.17
prestigeboekje met 3x3 verschil-
lende 44c 101 Dalmatiërs;
P022_019-027  2008.06.12 
prestigeboekje met 3x3 verschil-
lende 44c Majoor Bosshardt; 
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Tel. +298 346200, Fax. +298 346201
E-mail: stamps@posta.fo

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

Wandkaart van de wereld in twee halfronden door Willem Blaeu, 1645-46.
Source: Maritiem Museum Rotterdam

Deze beeldt de unieke geschiede-

nis van het Nederlandse VOC-schip 

'Westerbeek' uit, die in 1742 op de 

klippen liep van de Faeröer. Niet 

minder dan 81 bemanningsleden 

overleefden op wonderbaarlijke 

wijze de schipbreuk. Het duurde 

negen maanden voordat het 

Nederlandse schip 'Mercurius' de 

haven van Tórshavn binnenliep en 

de bemanning eindelijk in staat 

was huiswaarts te keren. De 

postzegelemissie bestaat uit twee 

zegels en een miniatuurvelletje.

Er wordt een speciale FDC uitgege-

ven met een uniek stempel van het 

Maritiem Museum in Rotterdam. 

De schipbreuk van de Westerbeek

Bijzondere uitgave op 22 februari 2016

Postzegelemissie van de Faeröer

Koop onze postzegels op www.stamps.fo/en

Op 20 februari, dus voor de 

uitgiftedatum, zal in het Mari-

tiem Museum (Leuvehaven 1, 

Rotterdam) tussen 10.00 en 

12.30 uur de ontwerper van de 

postzegels, Anker Eli Petersen, 

aanwezig zijn om te signeren. 

Uiteraard zijn de postzegels en 

de envelop aldaar verkrijgbaar.
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n het midden, op ooghoogte, staat 
een stille getuige van de geschiede-
nis van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Een Spaanse munt, 

geslagen in Mexico City. Herkomst: het VOC-
schip de Rooswijk, gebouwd in Amsterdam. 
Het certificaat van echtheid verklaart waarom 
het niet zo vreemd is deze munt juist in Enge-
land aan te treffen. Op de tweede dag van de 
tweede reis naar Indië, liep de Rooswijk vast 
op een zandbank, op slechts 8 kilometer van 
het Engelse vasteland. 
Scheepsrampen zorgen voor menselijk leed. 
Gek genoeg zorgen dezelfde rampen ervoor dat 
de geschiedenis de schepen en hun bemanning 
niet vergeet. Onsterfelijkheid onder de golven.

Geschiedenis VOC in vogelvlucht
Afhankelijk van wanneer je op school hebt 
gezeten, zal de geschiedenis van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) je al dan 
niet helder voor de geest staan. Waarbij ik 
vermoed dat hoe verder weg het onderwijsver-
leden is, hoe beter de VOC-feiten en -verhalen 
bekend zijn. Voor de zekerheid halen we de 
herinnering even op. 
De handel op Azië over zee is mogelijk sinds 
de Portugezen de weg naar Indië hebben 
ontdekt. De Portugezen hebben gedurende 
de zestiende eeuw het monopolie in handen. 
Zij hebben niet kunnen voorkomen dat kennis 
over de vaarroute zich verspreidde. Hollandse 
en Zeeuwse kooplieden vestigen hun hoop op 
enorme winsten. Verschillende steden zenden 

I
vloten uit. In 1602 slaan Amsterdam, Zeeland 
(Middelburg), Rotterdam, Delft, Hoorn en Enk-
huizen – na lichte dwang van overheidswege – 
de handen ineen en gaan samenwerken in de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602). 
Het doel is duidelijk: handel drijven om zoveel 
mogelijk winst te maken. Lukt dat? Jazeker. 
Bijna twee eeuwen drijven de Hollanders met 
succes handel waarbij er meer wordt verdiend 
op de handel in Azië dan de handel op Azië. 
Ondanks dat de VOC in eerste instantie een 
handelscompagnie is, is er toch ook sprake 
van militair succes. Kleine stukjes Azië worden 
stukjes Republiek der Verenigde Nederlanden. 
Middelpunt van het handelsnetwerk is de stad 
Batavia op het eiland Java. Hierheen brengen 
de kooplieden grondstoffen vanuit de ver-
schillende windstreken bijeen om ze door te 
verkopen. In totaal zijn er ruim 4.700 schepen 
naar Azië gegaan. Een miljoen scheepslieden 
maken de reis die zo’n acht maanden duurt en 
niet zonder gevaren is. (1)

Schip in nood
Zo samengevat is het een succesverhaal. Het 
is dan ook paradoxaal om vast te stellen dat 
juist de mislukkingen uit de VOC-geschiedenis 
tot de verbeelding spreken. De schepen die de 
veilige haven niet hebben bereikt. Welk VOC-
schip ken je bij naam? De Batavia, ’t Vliegend 
Hart en de Amsterdam? Alle drie bekend 
vanwege replica’s, romans, stripboeken en/of 
schatvondsten bij archeologisch onderzoek. 
Alle drie geëindigd op de bodem van de zee. 

Zij gingen alle ten onder, net als de Rooswijk. 
Zoals gezegd: de reis was niet zonder gevaren: 
verraderlijke zandbanken, wervelstormen en 
navigatiemiddelen waar je niet blind op kunt 
varen. Om het in perspectief te zien: slechts 
3% van alle VOC-schepen vergaat. Eén van de 
voordelen van de beleggers in de VOC is de 
risicospreiding. Je zal maar net belegd hebben 
in die schepen die tot die 3% behoren dan 
slinkt je kapitaal flink ineen; door in het totaal 
te beleggen deel je juist mee in de winst. 
Vanzelfsprekend vergaan er veel schepen in 
de Indische oceaan. Extra wrang is het dat een 
groot aantal schepen vergaat als de haven net 
verlaten is. ‘t Vliegend Hart loopt op een zand-
bank op 18 kilometer van de Zeeuwse kust. Alle 
opvarenden komen om. De Amsterdam strandt 
bij Hastings in het zuidwesten van Engeland. 
Schipper Klump zet het schip op het strand om 
bemanning en lading te redden. Het schip zakt 
snel weg in de modder.
Als je op de kaart kijkt dan lijkt het logisch dat 
een Hollands schip in nood in dit gedeelte van 
Engeland belandt. Maar wat doen al die wrak-
ken aan de Engelse westkust, de Schotse kust 
en de uiterst noordelijk gelegen Orkney-eilan-
den? Hoe kom je daar verzeild als je van of naar 
Texel of een Zeeuwse haven vaart? Daar is een 
goede reden voor. Het Kanaal was weliswaar de 
snelste route, maar niet per se de veiligste. Op 
deze smalle vaarroute tussen Frankrijk en En-
geland door zijn kapers op de kust. Rijk beladen 
schepen bevrijden zij graag van hun vracht. In 
de 17e eeuw zijn duizenden schepen verloren 
gegaan aan de kapers. Het werd hen ook wel 
gemakkelijk gemaakt. Met oog op maximale 
winst zijn de handelsschepen amper in staat 
zichzelf te verdedigen. Ruimte voor de vracht 
gaat voor op zware bewapening. En in plaats 
van te wachten in een haven om in een konvooi 
te varen, varen de schepen onder het motto 
‘tijd is geld’ alleen en onbeschermd uit en val-
len niet zelden ten prooi aan de kapers. (2)

Westerbeek vaart uit
Veel schippers nemen de langere weg, ten wes-
ten van de Britse eilanden. In 1742 neemt de 
Westerbeek ook die lange weg. De thuishaven 
lonkt. Twintig jaar eerder keken de scheepstim-
merlieden op de werf in Amsterdam voldaan 
naar het schip. Op de werf was het niets bijzon-
ders dat er een schip werd opgeleverd. Meer 
dan duizend arbeiders waren dagelijks in touw 
om meerdere schepen per jaar te bouwen. 
Zo’n Oost-Indiëvaarder kostte zo’n acht, negen 
maanden om te bouwen. Maar dan had je ook 
wat. De Westerbeek is van het scheepstype 
hekboot, een lang en breed schip waarin je veel 
last kunt verstouwen: een driemaster van bijna 
40 meter lang met een laadvermogen van 
650 ton. (3+4)
Op 9 januari 1723 is de Westerbeek voor het 
eerst uitgevaren naar de Oost. Als de Wester-
beek in 1742 huiswaarts zeilt, is het bezig met 
de zesde reis. Twee jaar eerder is het van Texel, 
vanwaar de meeste schepen vertrokken, uitge-
varen. De bemanning van 160 man bestaat uit 
99 zeelieden, 51 soldaten en 10 ambachts lieden. 

VOC-schip Westerbeek 
op de Faeröerse klippen
Ordelijk maar ongesorteerd zijn meubels en curiosa gepresenteerd in 
de antiekhal in Chipping Norton, Engeland. Eén vitrinekast springt 
eruit. Deze staat vol archeologische vondsten zoals Romeinse munten 
en middeleeuwse pijlpunten. Logisch in een land dat barst van de 
geschiedenis. Maar de eyecatcher in de vitrine is niet Engels. 
door Leon Mijderwijk

scheepsrampen leiden tot eeuwige roem

1. De geschiedenis 
van de VOC kent 
zwarte kanten 
maar heeft vooral 
bijgedragen aan 
het zelfbeeld dat 
de Nederlandse 
handelsgeest geen 
grenzen kent.  
Nederlandse 
postzegels met 
VOC-stempel en 
VOC- schepen, 
2002, NVPH 2103.
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Bemanning
Het is interessant om stil te staan bij deze 
bemanning. Het scheepsvolk bestaat uit man-
nen, veelal afkomstig uit de laagste sociale mi-
lieus. De jongsten onder hen, 12 of 13 jaar oud, 
zijn niet zelden in weeshuizen opgegroeid.
Wat zien we als we naar de namen op de 
scheepslijst kijken? Over de eerste op de lijst: 
de Enkhuizense Dirk Pomp geen goed nieuws: 
hij sterft in het eerste jaar van de reis. Hij is 
niet de enige. Bedorven voedsel, slecht water 
en bedompte slaapruimten zijn natuurlijk niet 
best voor de gezondheid. Een teken aan de 
wand: ook kok Carel Gustaaff Kogel legt het 
loodje op de heenreis. Ook ziekten als vlek-
tyfus maken veel slachtoffers. 
Waar komen die mannen vandaan die deze 
risicovolle onderneming met de Westerbeek 
ondergaan? De bevelhebbers en ambachts-
lieden zijn Hollanders en Friezen. De perso-
neelsbehoefte overstijgt het aantal mannen 
dat uit de provincies van de Republiek komt. 
De matrozen en soldaten vormen daarom een 
internationaal gezelschap. Er zijn er uit Ham-

burg, Dantzig, Bremen en Sleeswijk, Neuren-
berg en Coburgh, maar ook uit Kopenhagen en 
Corsica. ‘Over de gehele periode van de VOC 
zou circa 40% van de matrozen en 60% van 
de soldaten van buitenlandse afkomst zijn.’1 Zij 
zijn een dienstverband van enkele jaren aan-
gegaan. Een noodsprong omdat de arbeids-
markt voor hen verder geen plaats biedt. 

Batavia en Kaap de Goede Hoop
Op 28 mei 1741 komt de Westerbeek aan 
in Batavia. Batavia op Java is de centrale 
overslaghaven van de VOC. Na de stichting 
door Jan Pieterszoon Coen in 1619 was er flink 
aan Batavia gebouwd. Het uiterlijk van de stad 
is Hollands. Grachten met bruggen, stenen 
huizen, pakhuizen, kantoren, kazernes en 
buiten de stadsmuren de haven, de grootste 
scheepswerven van Azië en een heus kasteel. 
De stad heeft de hoogtijdagen wel achter zich 
liggen als de Westerbeek aanmeert. De rijken 
hebben buitens buiten de stad waar meer dan 
eens ziekten uitbreken. Op 27 januari zeilde 
het schip weer weg. Volgeladen met peper van 

Bantam op Java en van de Peperkust (Malabar) 
in India. Met koffie van Ceylon (nu Sri Lanka) 
en thee uit China. Een kostbare lading.
De man die ervoor moet zorgen dat deze 
kostbaarheden veilig in Holland aankomen is 
de nieuwe schipper, de Zutphenaar Herman 
Schutte. U zult wel aanvoelen waar dit verhaal 
heengaat. Met al die verhalen over scheeps-
wrakken… dat gaat Herman niet lukken. We 
houden de spanning er niettemin nog even in. 
Schuttes bemanning is kleiner dan die op de 
heenreis uit Holland vertrok: 94 man in totaal. 
De meeste soldaten blijven achter in Batavia; 
slechts zes zijn er aan boord. Zij komen in april 
aan op Kaap de Goede Hoop. Op 11 mei ligt 
de haven vol Indiëvaarders. Het Kasteel van 
Woerden, de Weltevreden, Maarseveen, Strijen, 
Horstendaal, Oude Zijpe, Hogersmilde en de 
Westerbeek lichten op die dag alle het anker 
om gezamenlijk naar het noorden te zeilen. In 
het logboek dat op Kaap de Goede Hoop wordt 
bijgehouden staat dat het ’s avonds onweert. 
Als bijgelovige zeeman zou je er zomaar een 
voorteken in kunnen zien. (5)
Als het konvooi de Kaap verlaat, weten ze al 
dat het onrustig is in het Kanaal. Zij zullen 
Schotland ronden om huiswaarts te gaan.2 On-
derweg verliezen de schepen contact. Het is 
uiteindelijk ieder schip voor zich. Ieder kent 
een eigen lot. Enkele lopen begin september de 
haven van Texel binnen. Een enkel schip meert 
aan in Zeeland. De Horstendaal en Oude Zijpe 
komen in een storm op de Noordzee terecht. 
Eerstgenoemde loopt aan de grond in Zeeuwse 
wateren. De Oude Zijpe loopt vast op het strand 
van Zandvoort. (6)

Land, land vooruit
Het lot wacht de Westerbeek noordelijker op. 
Het weer op zee voldoet precies aan het voor-
oordeel dat hedendaagse vakantiegangers over 
Noord-Engeland en Schotland hebben: de zon 
zie je er zelden. En inderdaad: de mist neemt 
het schip volledig in zich op. Navigeren op basis 
van de zonnestand zit er niet in. De scheepslie-
den hebben dan ook niet in de gaten dat zij veel 
verder naar het noorden zijn gevaren dan nodig 
is. Als de uitkijk roept ‘Land, land vooruit’, is het 
te laat. De Westerbeek ramt tegen de klippen 
van Lopranseiði, aan de westkust van Suðuroy. 
De masten breken. Op 2 september 1742 ein-
digt de reis van de Westerbeek voorgoed. Op de 
zuidelijkste van de Faeröer-eilanden. (7)
Voor zeker tien man heeft de scheepsramp be-
tekend dat zij een zeemansgraf krijgen. De zieke 
mannen hebben niet tijdig het schip kunnen 

2. De lange tocht vanuit Azië is niet zonder gevaren. Bron: Mathias Lassen, Westerbeek.

3+4. De bedrijvigheid 
op de Amsterdamse 
werf is groot om de 
Oost-Indiëvaarders 
af te bouwen.  Voor-
studie voor postzegel 
VOC, Nederland 1990. 
Ontwerp: Ko  Siggers 
(Museum voor 
Com mu nicatie, 
Den Haag) Ontwerp 
voor postzegel VOC, 
Nederland 1990. 
Ontwerp: Ko Siggers 
(Museum voor Com-
municatie, Den Haag) 
NVPH 1453, 1990. 

5. Kaap de 
Goede Hoop is 
een belangrijk 
verversings-
punt op de reis 
van en naar 
Indië. Beroemd 
zijn de Kaapse 
driehoekzegels. 



88 FILATELIE  FEBRUARI 2016

7. De kliffen aan de westkant van Suðuroy zijn steil, imposant 
en verraderlijk. Dat ontdekt de bemanning van de Westerbeek 
op 2 september 1742. (Foto: Erik Christensen)

8. Kaart Faeröer, 
met plaatsnaam-
aanduidingen. Bron: 
wiki media.org.

verlaten en enkele mannen sterven tijdens hun 
werk. Eén stort te pletter als hij de klif probeert 
te beklimmen. Wat te doen?, zullen de tachtig 
overlevenden zich hebben afgevraagd.3 Ze heb-
ben er geen weet van waar ze zijn. Ze denken 
ergens op de Hebriden, de eilanden ten westen 
van het Schotse vasteland, geraakt te zijn. Ze 
besluiten verkenners te sturen. Vier mannen 
komen bij een dorpje. Het is Sumba, het zui-
delijkste dorp van Suðuroy, anderen bij Vágur 
dat iets noordelijker ligt. De bewoners van het 
laatstgenoemde waren de eersten die weer 
ter plaatse waren. De redding is nabij voor de 
bemanning. Niet voor de Westerbeek zelf. Het 
schip zinkt weg in de koude golven. (8)
Nu zij weten waar ze zijn, is het zaak om naar 
de grootste stad van de Faeröer-eilanden te 
komen, de havenstad Tórshavn. Dat betekent 
eilandhoppen. Met de roeiboot varen zij van 
eiland naar eiland. De roeiboten zijn voor de 
bewoners onmisbaar voor eigen transport, dat 
van dieren, goederen en post.4 Om op krach-
ten te komen blijven zij soms iets langer bij 
een plaats hoewel niet alle bewoners daar ge-
lukkig mee zijn. Die vreemden zouden weleens 
ziekten met zich mee kunnen brengen. In een 
ander dorp wordt hen ook droge kleding en 
voedsel ontzegd. In andere dorpen wacht hen 
juist een welkom onthaal. Het einddoel blijft 
Tórshavn. Op 12 september komen kapitein 
Schutte en zijn officieren in de stad aan. 

Tórshavn
In 2015 is Tórshavn enkele dagen voorpagina-
nieuws. Duizenden zonsverduisterings fanaten 
– mooi woord voor galgje – komen naar de 
hoofdstad van de Faeröer. Op 20 maart is 
de verduistering daar volkomen. De af- en 
aanvarende ferry’s, alle bezoekers; de drukte 
is ongekend. ‘Een groot stadsfeest barst los 
in het oude deel van Tórshavn […] dat zal 
uitmonden in een kettingdans die zijn weerga 
niet kent.’5 Het zijn ongewone dagen. Normaal 
gesproken is de stad een baken van rust ver-

geleken met de drukke Europese hoofdsteden. 
De drukte kent zijn historische gelijke eerder 
in de zeventiende en achttiende eeuw. In 
Tórshavn meren dan vele Deense en Zweedse 
koopvaardijschepen aan. In navolging van de 
Republiek en Engeland zijn in Denemarken en 
Zweden namelijk compagnieën opgericht die 
handel drijven op Azië. (9)
Als de VOC-mannen in Tórshavn aankomen, 
valt het met de bedrijvigheid overigens wel 
mee. Het is september en het vaarseizoen zit 
er bijna op. Twee koninklijke Deense schepen 
liggen klaar voor vertrek naar Kopenhagen. De 
kapiteins voelen er niets voor om alle 80 man-
nen mee te nemen. Slechts tien mogen mee. 
De anderen zijn genoodzaakt op de eilanden 
te blijven tijdens de winter. De jarenlange reis 
wordt met zeker nog een half jaar verlengd. 
De zeelui leven tijdens de winter van 1742-
43 op verschillende eilanden. Zij leren wat 
het is om te leven op de Faeröer-eilanden. Ze 
steken de handen uit de mouwen, onder meer 
door boeren te helpen.6 Scheepstimmerlieden, 
onder wie Barend Schouten, kunnen zich 
ongetwijfeld nuttig maken. Ze krijgen de tijd 
om iets te bewerkstelligen. En ook het geduld 
van de Faeröerse bevolking wordt op de proef 
gesteld want het duurt tot 8 juni 1743 voordat 
het Hollandse schip Mercurius in Tórshavn 
aankomt om de mannen op te halen. Eindelijk 
kunnen zij naar de Republiek om vandaar nog 
verder te reizen naar huis. Maar het verblijf 
is een enkeling zo goed bevallen dat hij ach-
terblijft. Chirurgijn Joseph Gervording vestigt 
zich er en trouwt met Marianna. Hun kinderen 
blijven kinderloos. 
Een vrouw uit Lamba die een tweeling krijgt 
van een bemanningslid komt samen met haar 
kinderen om in een lawine in Klaksvík, op een 
van de noordelijkste eilanden van de Faeröer. 
De geboortegolf in 1743 is hoger dan in andere 

6. De Oude Zijpe op het strand bij Zandvoort, 1742. Bron: Rijksmuseum, Amsterdam.

9. Op 31 december 
1704 zinkt bij het Fae-
röerse dorp Lamba het 
schip Norske Løve van 
de Deense Oost-Indi-
sche Compagnie. De bel 
hangt in de kathedraal 
van Tórshavn. Michel 
FAR 181, 1989.

10. Het toeziend oog van Svanbjørg Manai nadat het 
eerste vel is gedrukt bij Joh. Enschedé Stamps in Haarlem.
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Dankzij genealogisch onderzoek kwam er zelfs 
een hereniging tot stand met Nederlandse fa-
milie. Reden te meer om de band tussen beide 
landen te benadrukken. Hoe kan dat beter dan 
dat op 7 december 2015 postzegels van de 
Westerbeek werden gedrukt bij Joh. Enschedé 
Stamps in Haarlem. Dit gebeurde onder het 
toeziend oog van mevrouw Svanbjørg Manai, 
directrice van Posta Stamps, en Richard 
Volmer, een nazaat van Barend Schouten. 
Schouten, een VOC-man die strandde op de 
Faeröer, zorgde voor een blijvende erfenis aan 
de bevolking van de eilanden. (10)
Wat bleef er van de Westerbeek over? Weinig. 
Een bord met het monogram en een doos; 
beide afgebeeld op de postzegels. Van de 
kostbare scheepslading zelf is alleen nog enig 
peper over. (11-14)
Nog even terug naar de antiekhal 
in Chipping Norton waar het ver-
haal begon. Met oog op dit artikel 
vraag ik de verkoper of ik een foto 
mag maken van het VOC-reliek van 
de Rooswijk, het schip dat in 1737 met 
man en muis verging. Hij staat het toe, 
ruimt een tafel leeg en zorgt voor een 
uitgelichte setting. Als hij het weer 
terugzet in de vitrine, vraagt hij nog: 
‘Ik kan je niet overtuigen om het te 
kopen?’ Deze Engelsman is zowaar 
gezegend met de VOC-mentaliteit. 
Beleefd sla ik het aanbod af. Die dag 
zit de vakantie erop. De boot wacht 
op ons. Gelukkig is het een behouden 
vaart. (15)

Bericht van kapitein Schutte
Een wereldreis eindigt in 1742 op de 
klippen van Lopranseiði. Gevolg: een 
postzegeluitgifte in 2016. Voor veel 
filatelisten ongetwijfeld een aange-
name verrassing. Maar voor één man 
was het meer dan een verrassing toen 
hij vernam dat de Westerbeek werd 
herdacht. Het was een opluchting. 
Misschien krijgt zijn bezwaarde 
geest nu eindelijk rust. Het woord, 
het laatste woord van dit artikel, 
is aan kapitein Herman Schutte. 

11. Ontwerp postzegelvel.  12. Het definitieve ontwerp.

13+14. Vondsten 
van de Westerbeek

15. Zilveren munt (mexicaan) van VOC-schip de 
 Roos wijk, gezonken bij Goodwin Sands in 1737. Het 
wrak werd in 2004 ontdekt. In 2005 is een deel van de 
lading geborgen.

Noten
1. Gaastra, Femme S., De geschiedenis van de VOC 
(eerste druk 2001; Zutphen 2007) 81.
2. Mathias Lassen, Westerbeek (Tórshavn 2008). De 
Deense -niet uitgegeven- vertaling is voor dit artikel 
geraadpleegd.
3. De getallen zijn bij benadering. De verschillende 
secundaire bronnen verschillen. 
4. Voor de post(zegel)geschiedenis van de Faeröer-
eilanden waarin veel aandacht is voor het landschap 
en het maritieme verleden, verwijs ik u graag naar het 
coverartikel van Nico de Weijer, ‘De posterijen van de 
Faeröer-eilanden’, Filatelie 5 (2015).
5.  http://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/zonsverduiste-
ring/zonsverduistering-de-zonsverduistering-vanaf-de-
atlantische (geraadpleegd 27 september 2015)
6. Lassen, Westerbeek, 136-137.

jaren wat er op wijst dat er mogelijk nog 
andere kinderen voortkwamen uit een relatie 
van Faeröerse vrouwen en bemanningsleden 
van de Westerbeek. 
Timmerman Barend Schouten is blijkbaar 
niet alleen actief geweest met klussen 
want Elisabeth Andersdotter van het eiland 
Vágur krijgt een dochter van hem: Sunneva 
Berentsdatter. Barend keert zelf terug naar de 
Republiek. Sunneva zorgt ervoor dat er nog 
steeds Neerlands bloed door Faeroëse aderen 
stroomt. Tot op de dag van vandaag wonen 
er nakomelingen van Barend op de eilanden. 
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Ga voor speciale aanbiedingen naar 
smyrilline.nl of neem voor meer  
informatie contact op met Troll Travel 
via 078-619 85 25 of www.smyrilline.nl

NEEM UW EIGEN VOERTUIG 
MEE NAAR IJSLAND EN DE  
FÆRØER EILANDEN
 
Reis naar de Færøer Eilanden en IJsland en neem uw eigen 
auto, motor of camper mee. Het is uw eigen keuze. Twee  
fantastische bestemmingen in één reis, twee totaal  
verschillende culturen. Waarom wachten?

erzamelaars van poststuk-
ken komen wel eens de 
naam M.J. Mijer tegen. 
Meestal op briefkaarten en 

envelopjes waarop in elegant hand-
schrift geschreven staat ‘Mr M.J. 
Mijer, Randoesari, Semarang, Java’. 
U begrijpt het al: dat is het 
handschrift van de geadresseerde 
zelf. Hij verzamelde onder andere 
poststempels uit alle uithoeken van 
de Indische Archipel. Mijer stuurde 
daarom briefkaarten en kleine, open 
enveloppen naar de kantoorchefs 
van post- en hulppostkantoren 
met het verzoek, deze keurig af 
te stempelen en terug te sturen. 
Maakwerk? Het briefkaarttarief van 
5 cent is correct. Maar de enve-
lopjes zijn vaak hoger gefrankeerd 
dan met 1 cent, het drukwerkta-
rief. Laten we deze poststukken 
dan vriendelijk omschrijven als 
‘prettige verzoekafstempelingen 
op echt verzonden poststukken’. 
Verzamelwaardig? Ik haal mijn neus 
zeker niet op voor deze meer dan 
een eeuw oude stukken. Dat heeft 
ongetwijfeld ook te maken met mijn 
bewondering voor deze verzame-
laar.
Wie was deze jurist, die toen 
woonde in Randoesari, een wijk 
en straat van de Midden-Javaanse 
kuststad Semarang? Maurits Johan 
Mijer werd op 5 mei 1853 in Batavia 
geboren, studeerde rechtsweten-
schappen en trouwde op 25 jarige 
leeftijd met Anna Theodora Vaillant 
in Schiedam, bekleedde diverse 
functies op Java waaronder van 
1902 tot 1910 als president van 
de wees- en boedelkamer te 
Semarang. Omstreeks 1913 ver-
liet hij Java voorgoed en stierf op 
22 december 1916 in Den Haag. Zijn 
overlijden was ook een slag voor de 
filatelie.

In mei 1889 verscheen in Batavia 
zijn ‘Beschrij ving van alle Neder-
landsch Oost-Indische Fran keer-
zegels, Portzegels, Briefomslagen 
en Brief kaarten, van 1864 tot heden, 
volgens officieele bescheiden, die 
zich bevinden in het Archief der 
Posterijen te Batavia’. Daarmee won 
Mijer een door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzame-
laars uitgeschreven wedstrijd. Deze 
eerste wetenschappelijke publica-
tie over de Nederlands-Indische 
postwaarden, nu een zeer zeldzaam 
boekwerkje maar bij het verschijnen 
te koop voor slechts ƒ 0,25, vormde 
de basis van deel II van het uit vier 
delen bestaande ‘Standaardwerk 
over de Postwaarden van Nederland 
en zijne Koloniën’ (1894-95), dat 
af en toe op veilingen te koop is 
voor een belachelijk lage prijs. En 
Mijer was tot zijn dood de motor 
achter het eerste deel van het 
‘Handboek der Postwaarden van 
Nederlandsch-Indië’ (1920), ook 
nog wel eens voor een grijpstuiver 
te koop. Naast verschillende artike-
len in het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde stelde hij 
diverse manuscripten samen over 
de Indische poststempels vanaf 
de invoering, allemaal even goed 
gedocumenteerd en geïllustreerd. 
De meeste manuscripten bevinden 
zich thans veilig in het Museum 
voor Communicatie. 
Zoals gezegd, Mr. M.J. Mijer was 
niet alleen een publicist, maar ook 
een verzamelaar. En nu komen we 
toe aan de afgebeelde briefkaart. 
Een weelde aan grootrondstempels, 
waaronder twee prachtige afstem-
pelingen van Tandjongpoera, de 
linker op het door Mijer aangegeven 
kruisje. Deze kaart uit Sumatra’s 
Oostkust is op 24-9-1907 verzonden 
via Medan 24-9-1907 en Weltevre-

V
Tempo doeloe 1907

den 30-9-1907 naar Semarang 2-10-
1907. Soms leveren deze poststuk-
ken aan Mijer een verrassing op. 
De kantoorchef van Tandjongpoera 
nam de moeite om op de achterzij-
de van deze briefkaart te schrijven: 
‘WelEdl. Heer, De stempel, waarvan 
hiervoren een afdruk, werd door mij 
voor het eerst in gebruik genomen 
den 27ste Maart van dit jaar. Hoog-
achtend, Uwdwd’.
Over de grootrondstempels 
van onze Overzeese Rijksdelen 
verscheen eind 2014 een mooie 
studie van de hand van Maarten H. 
Severijn. Daarin zijn onder andere 
de vroegst en laatst bekende data 
van gebruik opgenomen. In het 
catalogusgedeelte vinden we op 
blz. 237 bij Tandjongpoera dat de 
vroegst bekende datum van het 

grootrondstempel 28 maart 1907 is, 
en de laatst bekende datum van het 
daarvoor gebruikte vierkantstempel 
24 maart 1907. Dankzij de mede-
deling van de kantoorchef op de 
briefkaart aan Mr. M.J. Mijer weten 
we nu dat met het grootrondstem-
pel van het postkantoor Tandjong-
poera voor het eerst op 27 maart 
1907 poststukken zijn versierd. 

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Nederlandsch Tijdschrift voor Post-
zegelkunde, 5e jaargang, 1888/89, 
p. 81, 6e jaargang, 1889/90, p. 171, 
7e jaargang, 1890/91, p. 20, 28
Maarten H. Severijn. De grootrond-
stempels van Nederlands Oost & 
West Indië. Uitgave Studiegroep 
ZWP (2014)

Aanvulling Tempo Doeloe 1915 (december 2015, blz. 760). 
Het aantal verkochte Rode Kruisbriefkaarten bedroeg 26.028, 
zodat van de totale oplage maar liefst 73.972 stuks werden ver-
nietigd (Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, april 1935, p. 71).
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o schreef een lezer mij over speciaal 
de Midden- en Zuid-Amerikaanse 
conflicten. Bijna elk land daar blijkt 
met een of meer van zijn buurlan-

den wel een grensconflict te hebben of te 
hebben gehad. En daar bestaan ook postze-
gels van. Ik noem er een paar:

Chamizal conflict (Mexico- 
Verenigde Staten)
Allereerst het Chamizal conflict tussen de VS 
en Mexico.
Het verdrag van ‘Guadelupe Hidalgo’ in 
1848 beëindigde de oorlog van 1845-48 tus-
sen de VS en Mexico. Tegen 15 miljoen US 
dollar kocht de VS de Zuidelijke Staten: 
Californië, Nevada, Utah, Arizona, Wyoming, 
Colorado en Nieuw Mexico. Onder de naam 
de ‘Gadsden Purchase’ kwamen daar in 
1853 nog bij: delen van Arizona en Nieuw 

Toen ik het eerste deel van ‘Spannende zegels’ schreef (juni 2015), wist ik 
wel dat ik een paar conflicten had gemist, maar verschillende lezers van 
‘Filatelie’ maakten mij duidelijk dat het er wel meer dan een paar waren.
door John Beenen

Z
Mexico westelijk van de Rio Grande tot 
El Paso. (afb 1)

Onder de druk van tegenstanders van de sla-
vernij, die een te grote aanwas verwachtten 
van voorstanders hiervan uit deze zuidelijke 
straten, werd het gebied in 1884 verkleind, 
waarbij het midden van de rivier die de lan-
den scheidde de grens zou zijn ongeacht  
– en dat is belangrijk – of de loop van de 
rivier zich zou wijzigen. 
Dat gebeurde dus wel. In de loop van de jaren 
verloor Mexico 600 hectare land aan de VS. 
Dit stuk land, het ‘Cordoba eiland’, kreeg de 
naam ‘El Chamizal’. Het werd bewoond door 
Amerikanen en behoorde tot het grondge-
bied van El Paso, maar werd betwist door 
Mexico. In 1910 kwamen de landen overeen 
dat een scheidsgerecht over het gebied zou 
oordelen. Dat kwam tot het oordeel dat het 

deel dat zich ter rechterzijde had gevormd 
naar Mexico zou gaan en dat ter linkerzijde 
naar de VS. De VS weigerde. 
Deze toestand duurde tot 1963 toen Presi-
dent J.F. Kennedy zich uiteindelijk schikte 
naar het verdrag uit 1910. De Mexicanen 
kregen 437 hectare (1,8 km2), de Amerikanen 
193 (0,8 km2).
Door de bouw van een kanaal werd bovendien 
de bedding van de rivier gewijzigd. (afb 2)
Van het conflict bestaan een paar zegels. 

Tacna-Arica Conflict (Peru-Chili)
Dan was er ook in Zuid-Amerika het Tacna-
Arica conflict tussen Peru en Chili. (afb 3) Bij 
het Verdrag van Lima werd het Tacna-Arica 
gebied in 1929 verdeeld tussen beide landen, 
Tacna ging naar Peru, Arica naar Chili. De 
controverse was het gevolg van de War of the 
Pacific (1879-1883) tussen Chili enerzijds 
en Peru en Bolivia anderzijds. Chili won en 
pikte van Peru onder andere de provincies 
Tacna en Arica in. Na een niet gehouden 
referendum begon Chili in 1909 het gebied 
tegen de wil van Peru te koloniseren. Peru 
verbrak de diplomatieke relatie. In 1922 be-
sloten de landen het geschil voor te leggen 
aan een scheidsgerecht onder leiding van de 
VS. Dat leidde uiteindelijk tot bovengenoemd 
verdrag. Chili kreeg Arica, maar moest 
anderzijds wel toestaan dat Peru wat andere 

Spannende zegels [2]

1. Gadsden Purchase 100j, VS, 1953, Yv579

2. Mexico 1964 Yv245 Air
3. Peru 1928, Yv232

5. Peru 1998
6. Costa Rica 1889 Yv 9 of 
20, maar vermoedelijk vals

4. Panama, rode zegel 1942 Yv 232, groene zegel 1942, Yv70 Air

7. Yv 588-90
8. Turkije 1939 Yv 17D

9. Syrië 
1938 Yv 1-12. 
Sandjak 
Alexandrette 
2.50p opdruk
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elementen verwierf, zoals een aanlegplaats in 
Arica. Pas in 1999 werd het verdrag volledig 
geïmplementeerd en kreeg Peru zijn haven-
faciliteiten in Arica. 

Panama-Costa Rica
Zuid-Amerika heeft aan grensconflicten nog 
meer te bieden, zoals dat tussen Panama 
en Costa Rica. In 1900 was door de Franse 
president, bemiddelaar tussen Colombia en 
Costa Rica een grens getrokken. Daar waren 
beide landen niet blij mee en toen Panama in 
1903 onafhankelijk werd, nam het dit conflict 
met zich mee. Ook zij zochten bemiddeling 
door de VS en in 1914 schoven de Amerika-
nen het aan de Stille Oceaan gelegen Coto 
District naar Costa Rica en een kleine strook 
land aan de Atlantische Oceaan in Bocas del 
Toro, naar Panama.
Panama was het hiermee niet eens en wilde 
het Coto District niet opgeven. Daarop 
gingen Costa Ricaanse troepen op 21 febru-
ari 1921 het betwiste gebied binnen. 5 dagen 
later mobiliseerden de Panamezen, die het 
uiteindelijk lukte een 200 Costa Ricanen 
gevangen te nemen, waardoor het conflict 
stopte. Maar pas in 1940 lukte het de Pan-
amese president dr. Arnulfo Arias de zaak te 
stabiliseren op een wijze die tot nu toe stand 
houdt. (afb 4)

Ecuador-Peru
En dan was er de langdurige oorlog tussen 
Ecuador en Peru. Die had niets met WW II te 
maken, maar werd wel gevoerd in 1941 en 
was de eerste van drie conflicten. In die 
oorlog bezette Peru de westelijke provincie 
van Ecuador, El Oro, en delen van een andere 
provincie. Na 26 dagen strijd werd de vrede 
op 31 juli 1941 getekend. Toch begonnen 
de schermutselingen in 1942 weer en in 
1995 volgde de zogenoemde ‘Cenepa Oorlog’, 
genoemd naar de daar liggende Cenepa 
 Rivier. Die eindigde met een pact, onder-
tekend in Brasilia in oktober 1998. 
De zaak had te maken met een conflict dat al 
dateerde uit 1840 en ging erover of Ecuador 
het recht had zijn gebied tot over de Andes 
uit te breiden tot in het Amazonegebied. Dat 
recht ontleenden ze aan een overeenkomst, 
in 1829 gesloten tussen Peru en Columbia. 
Na jaren van onderling wantrouwen en 
ophitsing geleid door een Ecuadoraanse 
junta, trok Peru zijn troepen aan de grens van 
het nog steeds door beide landen betwiste 
gebied samen. Na een reeks incidenten loste 
op 5 juli 1941 iemand het eerste schot. De 
Peruanen, in overmacht, waren veel sterker. 
Vanwege de wankele politieke situatie stelde 
de Ecuadoraanse president een staakt-het-
vuren voor, wat op 31 juli een feit werd. 
Maar Ecuador was niet helemaal tevreden 
met de ligging van de grens, waardoor 78 km 
ongemarkeerd 50 jaar lang bleef liggen, aan-
leiding voor regelmatige terugkerende crises. 
In 1981 stuitten beide landen weer op elkaar 
in de zogenoemde ‘Pasquisha Oorlog’ tot na 
de Cenepa Oorlog in 1995, in 1998 de vrede 

eindelijk werd getekend. (afb 5)
De Pasquisha Oorlog (of incident) is 
genoemd naar een van drie Ecuadoraanse 
militaire voorposten in het gebied. 

Nicaragua-Costa Rica
Maar dit is nog niet alles. Zo kent ook 
Nicaragua talloze conflicten met zijn buren, 
zoals een langdurig conflict met Colombia 
over een aantal eilanden in de Caraïben, de 
Archipel van San Andres y Providencia en 
Quita Sueno Bank. Daarnaast een conflict 
met Honduras over hun maritieme grenzen in 
de Golf van Fonseca en een grensconflict met 
Costa Rica over het gebruik van de rivier, de 
Rio San Juan en dan nog de Nicaraguaanse 
aanspraken op de provincie Guanacaste in 
het noordwesten. Vooral het gedoe om de 
rivier die Nicaraguaans grondgebied is, maar 
waarvan Costa Rica voor ‘commerciële doel-
einden’ gebruik van mag maken, is een bron 
van wederzijdse pesterijen. Dat is het gevolg 
van het feit dat deze rivier onderdeel is van 
een kanaal door Nicaragua dat als alternatief 
van het kanaal door Panama op dit moment 
door de Chinezen wordt ontwikkeld. 
In het eerste conflict werden de eilanden pas 
in 2012 juridisch aan Colombia toegewezen, 
die daarmee als een soort enclave binnen 
het maritieme territorium van Nicaragua 
kwamen te liggen.
Hiervan zijn volgens mij geen filatelistische 
voorbeelden. Wel heeft de provincie Guana-
caste tussen 1885 en 1889 een aantal op-
drukken op zegels van Costa Rica uitgegeven. 
(afb 6) Helaas zijn deze opdrukken vaak vals 
en als het lettertype bekend is eenvoudig na 
te maken.

Varkensbaai (Cuba-Verenigde Staten)
En dan nog een redelijk recent conflict. In 
april 1961 deden Cubaanse bannelingen, 
gesteund door de Amerikaanse CIA, een inval 
in Cuba, de Varkensbaai, of zoals hij in Cuba 
heet: Bahia de los Cochinos, om het regiem 
van de Cubaanse president Fidel Castro 
omver te werpen 
Doordat de toenmalige president van de VS 
J.F. Kennedy categorisch weigerde lucht-
steun te verlenen, werden de circa 1500 ban-
nelingen verslagen en gedood of gevangen 
genomen. Voor Cuba betekende dit natuurlijk 
een mooie overwinning die tot uiting komt op 
zegels uit 1962. (afb 7) 
Verdere bespreking van de Zuid-Amerikaanse 
conflicten laat ik graag over aan de heer 
Koopman, die veel beter ingevoerd is in deze 
materie.

Hatay, Sandjak Alexandrette
Interessant is ook wat hij mij schreef over 
Hatay (afb 8), een oorspronkelijk Syrische 
provincie, maar nu Turks, liggend aan de kust 
op de grens van beide staten.
Oorspronkelijk behoort de provincie Hatay 
Devleti, onder de naam Sandjak Alexandrette, 
tot het Ottomaanse Rijk. Toen dit na WW I 
uiteenviel werd het een mandaatgebied 

van Frankrijk, die het na flinke onlusten in 
1937 onder de naam Sandjak d’Alexandrette 
overdroeg aan Syrië. (afb 9) Uiteindelijk 
stemde op 29 juni 1939 een meerderheid in 
het parlement voor aansluiting bij Turkije. 
Het geheel is nog wat ingewikkelder. In elk 
geval heeft het aardige zegels opgeleverd van 
zowel Alexandrette onder Syrisch bestuur als 
dat onder Turkije. Hatay is nog steeds een 
Turkse provincie. 

Minerva Reefs (Tonga-Fiji)
Een heel ander conflict werd mij gemeld 
door een andere lezer, die mij wees op het 
meningsverschil tussen nota bene de idyl-
lische eilandengroepen Tonga en Fiji en wel 
in het bijzonder over de daartussen liggende 
‘Minerva Reefs’. Uiteraard een conflict over 
visgronden. (afb 10+11)

Formosa
En tenslotte wist een ingewijde lezer mij te 
vinden met een correctie van de Chinese vlag 
op Formosa, die daar niet wederrechtelijk, 
maar zeer terecht stond omdat de regering 
van Formosa (Taiwan) zich zelf als regering 
van heel China beschouwde. 

Europa na 1918
En het werd voor mij nog erger toen hij mij 
wees op een flink aantal conflicten in Europa 
na het eind van de Eerste Wereldoorlog. Hij 
schreef: ‘Mocht U nog meer conflicten willen 
beschrijven, dan is een kijkje bij de Europese 
geschiedenis (inclusief Ottomaanse Rijk) van 
kort na 1918 een goede optie: tussen eind 
1918 en begin 1923 waren er talrijke kleine 
conflictgebieden, goeddeels met filatelisti-
sche echo’s. Te noemen zijn (onvolledige lijst): 
Memel (Duitse Rijk-Litouwen), Wilna (Polen-

10. Tonga 1972 Air Yv 115-119; 11. Tonga 1972, Yv307-311

11. Tonga Minerva Reefs
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Litouwen), Letgallen (Letland-Rusland), 
Oostelijk Silezië (Duitse Rijk-Polen en Tsjecho-
Slowakije), Polen zelf (vs. Rusland), West-
Hongarije/Burgenland (Oostenrijk-Hongarije), 
Zevenburgen/Transsylvanië (Hongarije-Servië 
en Roemenië), Fiume (Italië-pre-Joegoslavië), 
Zuid-Tirol (vnl.Italië-Oostenrijk), Dobrudja 
(Roemenië-Bulgarije), Sleeswijk (Duitse 
Rijk-Denemarken), Hedjaz (vs. Nedjed = pre-
Saoedi-Arabië) en nog een hele reeks andere 
wrijfpunten.’ 

De herinrichting van Europa na 1918 ging 
inderdaad gepaard met een flink aantal 
grenscorrecties. Toen ik de desbetreffende 
sites op internet opzocht en ging zoeken 
in de zegelcatalogi vond ik nog een flink 
extra aantal postzegels, vaak gelieerd aan 
de opdeling van de Oostenrijks-Hongaarse 
monarchie in 1920, het uiteenvallen van het 
Ottomaanse Rijk, de Balkanoorlogen en de 
verplaatsing van de grenzen van Polen in 
westelijke richting.
Ik noem er een paar in willekeurige volgorde: 
Karelië, Eupen-Malmédy en Moresnet, Saar-
land, Elzas-Lotharingen, Thracië, Marienwer-
der, Macedonië, Dobrudja, Debreczen, Trans-
sylvanië, Epirus, Banaat, Danzig, Kaliningrad 
(Koningsbergen). 
Gelukkig gingen veel van de grenscorrecties 
niet gepaard met gewapende conflicten, al 
waren de locale minderheden er meestal niet 
blij mee en lieten dat soms blijken ook. In 
elk geval bestaat er relatief veel filatelistisch 
materiaal van. 
Na de Eerste Wereldoorlog werden de gren-
zen van veel landen (vooral de verliezers) 
flink door elkaar geschud. Deze grenzen 
kregen het met de Tweede Wereldoorlog 
weer flink te verduren en werden na 1945 niet 
allemaal in de oorspronkelijk staat hersteld, 
aanleiding voor weer hele series postzegels 
al of niet met opdruk. 

Fiume
Als voorproefje op nog meer ‘Spannende 
Postzegels’ drie conflictgebieden: Allereerst 
de uiterst ingewikkelde geschiedenis van 
Fiume. (afb 12-15) Fiume was tussen 1920 en 
1924 formeel een vrije stad, nu geheten 
Rijeka en liggend in Kroatië.
Nadat het voordien al enige keren in andere 
handen was overgegaan, behoorde het 
vanaf 1868 tot het koninkrijk Hongarije. De 
stadstaat werd bewoond door Italianen, 
Kroaten en Hongaren, maar was in hoofdzaak 
Italiaans. Na WW I en het uiteenvallen van de 
Oostenrijks-Hongaarse monarchie werd het 
zelfstandig, omdat de Engelsen en Fransen 
weigerden het, zoals beloofd in het Pact van 
Londen, aan de Italianen toe te kennen. 
Dus verklaarden de Italianen in 1920 het 
gebied zelfstandig als ‘Stato Libero di Fiume’. 
Daar waren de Engelsen het in zoverre mee 
eens dat de stadstaat een mooie buffer kon 
zijn tussen de Italianen en het Koninkrijk 
van Serven, Kroaten en Slovenen, het latere 
Joegoslavië, die dit gebied betwistten. De 
Engelsen en Fransen kwamen tussenbeide. 
In deze verwarrende situatie begon de Itali-
aanse dichter Gabriele D’Annunzio nog eens 
een operetteachtige bezetting die begon op 
12 september 1919 en 15 maanden duurde en 
waarbij hij zichzelf uitriep tot Duce. Nadat de 
onderhandelingen hierover met de Italianen 
mislukten, riep D’Annunzio de Italiaanse 
Staat Carnaro uit. Op 12 november 1920 
tekenden de Italianen en het Koninkrijk van 
Serven, Kroaten en Slovenen het Verdrag van 
Rapallo, waarbij ze Fiume tot vrije onafhanke-
lijke stad verklaarden. D’Annunzio weigerde 
en werd door het Italiaanse leger tussen 
24 en 30 december 1920 verdreven. Toen 
volgde weer een onrustige periode, waarbij er 
weliswaar een legale regering aantrad, maar 
verschillende partijen, ook weer D’Annunzio, 
afwisselend een deel van de stad en omlig-

gende gebieden in handen namen, totdat 
de Italiaanse Fascisten in 1922 een coup 
pleegden en de legale regering verjoegen. In 
1924 bij het Verdrag van Rome tussen Italië 
en het Koninkrijk van Serven, Kroaten en 
Slovenen werd het gebied verdeeld tussen 
beide landen, waarbij de stad Fiume naar 
Italië ging. Na WW II begon het getouwtrek 
opnieuw en werd de stad op 3 mei 1945 in-
genomen door Joegoslavië. In 1947 werden 
Rijeka en Istrië met het Verdrag van Parijs 
Joegoslavisch. 

Marienwerder
Als tweede voorbeeld koos ik een gebied in 
het noorden: Marienwerder. (afb 16-19)
Marienwerder was tussen 1815 en 1945 een 
administratieve regio van de provincie West-
Pruisen. Als uitvloeisel van WW I werd het 
van 1920 tot 1922 onder gezag geplaatst van 
een Intergeallieerde Commissie. Veel van het 
gebied viel toe aan Polen. De rest werd het 
‘Regierungsbezirk West-Preuβen’ met als 
hoofdstad Marienwerder, nu Kwidzyn. 
Na de verovering door Duitsland van de 
Poolse Corridor aan het begin van WW II 
werd het ‘Regierungsbezirk’ op 26 oktober 
1939 veranderd in ‘Reichsgau Danzig-West-
Pruissen’.
Na beëindiging van WW II werd weer veel van 
het gebied aan Polen afgestaan, wat pas in 
1990 officieel bekrachtigd werd in het Duits-
Poolse Verdrag.

Karelië
Van een geheel andere orde is Karelië, 
een gebied tussen Finland en Rusland. 
(afb 20+21) Van oudsher waren er spannin-
gen tussen het westelijk en het oostelijk deel 
hoofdzakelijk religieus bepaald. In 1917 werd 
Finland onafhankelijk. Daarna probeerden 
bepaalde Finse groeperingen de Russische 
Bolsjewisten uit delen van Oost-Karelië te 

12. Fiume 1919 Yv4 13. Fiume 1919 Yv40 14. Fiume 1920 Yv121 15. Fiume D’Annunzio 
1920 Yv96

16. Marienwerder 
1920 Yv15

17. Marienwerder 
1920 Yv21

18. Marienwerder 1920 Yv270 19. Polen 1971 Yv1910 20. Finland 1941 Yv18 21. Rusland 1960 Yv2286
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verdrijven, maar ze werden verslagen en 
bij het Verdrag van Tartu werd de grens 
vastgelegd. In 1922 werd Oost-Karelië de 
autonome Russische Republiek, Karelië. In 
1939 vielen de Russen Finland opnieuw aan 
in de zogenoemde ‘Winteroorlog’. Daarbij viel 
vrijwel geheel Karelië in handen van Rusland 
en vluchtte vrijwel de gehele populatie naar 
Finland. In 1941 werd het gebied in de ‘Ver-
volg oorlog’ bijna geheel terugveroverd en 
werd het tussen 1941 en 1944 weer Fins.
Na WW II werd vrijwel heel Karelië weer Rus-
sisch. Ook tot dusver is het nog steeds Rus-
sisch grondgebied. Finland vond vooral het 
verlies van zijn tweede stad, Viipuri (Vyborg) 
erg onaangenaam. 

Afrika
Ook Afrika kreeg veel grenscorrecties te 
verwerken, niet in de laatste plaats door 
het zelfstandig worden van een groot aantal 
koloniën van Engeland, Frankrijk, Spanje en 
Portugal. (afb 22-26)
Van de stadslanden bleven alleen over het 
Spaanse Mellila en Ceuta. Maar we hadden 
ook Tanger (Marokko), Sao Joao Baptista de 
Ajuda (Dahomey, Benin), en Ifni (Marokko). 
Veel gebieden in Afrika werden herverdeeld 
of werden na WW I als oorlogsbuit vergeven 
(zie ref.3) onder andere Ruanda-Urundi 
(België), Tanzania (+ Zanzibar aan Engeland), 
Namibië (Zuid-Afrika), Jubaland (Italië), 
Soedan, Somaliland, Rhodesië + Nyasaland 
(nu: Malawi) (Engeland), Ethiopië (Italië), 
Mauretanië (Frankrijk), Oubangui-Chari 
(Centraal Afrikaanse Republiek), Spaans 
Sahara en de verzelfstandigde Zuid-Afri-
kaanse thuislanden: Venda, Transkei, Ciskei 
en Bophuthatswana. In 1994, na afschaffing 
van de Apartheid, werden zij weer ingelijfd bij 
Zuid-Afrika. Ook Namibië kende een aantal 
van dit soort semi-zelfstandige thuislanden: 
Caprivi, Kavangoland en Ovamboland. 

Relatief nieuwere conflicten waren of zijn 
die in Biafra (afb 27+28), Darfur, Somalië en 
Zuid-Soedan.
Verder zijn er in Afrika een aantal binnen-
landse oorlogen aan de gang die (voorlopig?) 
geen postale consequenties hebben.

Nog meer conflicten 
Als we verder over de wereld gaan vinden we 
nog veel meer conflicten die ook op post-
zegels worden uitgevochten. 
In China werden de stadsteden Maçao (1999) 
en Hongkong (1997) door de Volksrepubliek 
China geannexeerd. Behalve Portugese en 
Engelse levert dat nu ook Chinese zegels op. 
En wat te denken van de scheiding van 
Noord- en Zuid-Korea in 1953?
In Indonesië werd 1975 Oost-Timor ingeno-
men, maar werd in 2002 zelfstandig onder de 
naam Timor-Leste. 
India annexeerde in 1961 de meeste Portu-
gese enclaves (onder andere Goa, Diu en 
Daman) en in 1962 het Franse Pondicherry.

Maleisië
En dan het ontstaan van de staat: ‘Maleisië’. 
(afb 29-33) In 1946 ontstaat eerst Malaya uit 
de Engelse Strait Settlements en 11 federale 
staatjes. In 1963 hieruit, samen met Singa-
pore, Noord-Borneo (Sabah) en Sarawak, 
Maleisië. Een jaar later vertrok Singapore 
weer uit deze unie. En ook hier, van alle fasen 
zijn zegels te vinden. 
Tannoe-Toeva werd al in 1914 door de Sovjet-
Unie ingenomen, maar werd vanaf 1921 een 
zelfstandige staat. In 1944 werd het weer bij 
Rusland ingelijfd en in 1992 de Russische 
Autonome Republiek Toeva. Ook hier bestaan 
van alle fasen postzegels. 
In Europa kennen we de tweedeling van 
Cyprus, dat in 1960 loskwam van de Engelse 
kolonisatie, maar waarvan in 1974 het noor-
delijk deel door Turkije werd bezet. 

Van recentere datum is de stichting van de 
republiek Donetsk (DNR) en de inname van 
de Krim door Rusland. Van dezelfde orde is 
de verplaatsing van de grens door Zuid-Osse-
tië, lees Rusland, in de richting van Georgië. 

Ik dank allen die gereageerd hebben hartelijk 
voor hun uitgebreide en interessante infor-
matie. In veel ervan heb ik mij ondertussen 
verdiept en ik kom er graag nog een keer op 
terug. Vooral de herindeling van Europa na 
1918 is een boeiend maar diepgaand onder-
werp, dat nog veel studie vereist. Helaas zijn 
de zegels ervan vaak vrij duur, omdat het 
betreffende land(je) maar kort heeft bestaan 
en de uitgiftes gelimiteerd en lokaal waren. Er 
blijkt gelukkig echter nog voldoende betaal-
baars te vinden.
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22. Ruanda-Urundi 1948-
51 Yv 158

23. Oubangui-Chari 1924-25 Yv 43 24. Rhodesia-Nyasa-
land 1954 Yv1

25. Zuid-Rhodesië 
1931-34 Yv15

26. Rhodesië 
1913-1922 Yv 41

27+28 Biafra 1968 Yv 4+8
29. Straits Settle-
ments 1902 Yv84

30. Malaya Straits Settle-
ments1937-41 Yv 226

31. Malaya Singa-
pore1948-52 Yv 9

32. Malaya Penang 
1954-55 Yv29 33. Noord-Borneo 1954-57 Yv 303
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elma Schepel beschrijft de beide 
heren in Dwars door de buurt in 
2009 op beeldende wijze: ‘Ze sneden 
er ook in hun vrije tijd lustig op los in 

kadavers van zo ongeveer alles wat ooit een 
leven had gehad’. Vader en zoon bouwden een 
enorme collectie preparaten op, maar verza-
melden ook misvormde babylijkjes, die ze op 
sterk water zetten, dit alles ten behoeve van 
het aanschouwelijk onderwijs. Hun collectie 
is nog steeds tijdens kantooruren te bewon-
deren in het Museum Vrolik, ondergebracht in 
het AMC aan de Meibergdreef. Je moet er wel 
een sterke maag voor hebben...

Agnites
Maar we zouden het hebben over Agnites. 
Agnites wordt geboren op 28 februari 1810 te 
Amsterdam en evangelisch-luthers gedoopt. 
(afb. 1) Zijn moeder heet Agneta Susanna van 
Walree, van wie hij dus de naam krijgt aange-

S
meten. Agnites – zijn naam wordt ook vaak 
geschreven als Agnitus – gaat wis- en natuur-
kunde studeren in Amsterdam en promoveert 
al snel. Zijn proefschrift uit 1836 draagt de 
titel Disputatio Physica Inauguralis De Calore 
Telluris Infra Superficiem Augescente (Over 
de toenemende warmte onder het aardop-
pervlak). Daarnaast promoveert hij in Utrecht 
ook nog eens ‘met de kap’ in de filosofie, 
tegelijkertijd de functie van rector van het 
Utrechtse studentencorps vervullende. Je 
kunt gerust stellen dat Vrolik niet stilzit, maar 
zich ontpopt als initiator en stimulator van 
allerlei maatschappelijke en wetenschappe-
lijke activiteiten, niet wars van het nemen van 
verantwoordelijkheid.
In 1837 treedt hij in Den Haag in het huwelijk 
met Anna Jacoba van Gennep. Ze hebben 
dan al een dochter Anna Gerardina. Gedrieën 
gaan ze in Utrecht wonen, alwaar ze nog vijf 
kinderen krijgen.

Muntwet
Agnites krijgt een baan bij de Rijks Munt en 
zijn werk bestaat onder andere uit het inno-
veren van de geldpersen. In 1841 wordt hij be-
noemd tot Inspecteur Essayeur Generaal aan 
het Kollegie van Raden en Generaal Meesteren 
der Rijksmunt, een essayeur is degene die 
de gehaltes van de muntmetalen onderzoekt 
en vaststelt. In 1843 reist hij met een Duitse 
collega naar Londen om het machinepark 
van de Britse munters te bestuderen. Van dit 
werkbezoek maakt hij uitgebreid aantekenin-
gen, vergezeld van verhelderende schetsen. 
Het dagboekje is altijd in het bezit geweest 
van het ministerie van Financiën, maar is in 
2000 in facsimile gedrukt en uitgegeven door 
het Nederlands Muntmuseum van kantteke-
ningen voorzien door M.L.F. van der Beek en 
A.A.J. Scheffers. Uit deze publicatie blijkt in 
ieder geval dat Vrolik over een aardige hand 
van tekenen beschikte.
Maar de ambities van Vrolik gaan verder dan 
alleen de schei- en natuurkundige aspec-
ten van het muntwezen. In 1847 wordt de 
nieuwe Muntwet op basis van zijn voorstellen 
aangenomen, zodat de Munt een gigantische 
operatie te wachten staat om het oude geld 
(de zilveren provinciale munten) te vervangen 
door de gulden. Ook bankbiljetten zijn een 
nieuwigheid uit deze periode. Hij doet verslag 
van deze periode in Le système monétaire - 
Royaume des Pays-Bas, la refonte des vieilles 
monnaies d’argent et la démonétisation de l’or, 
uitgegeven in 1853.

Muntcollege
Vroliks organisatorische kwaliteiten blijven 
ook in Den Haag niet onopgemerkt en hij 
wordt benoemd tot voorzitter van het in 
1850 opgerichte Muntcollege en krijgt daar 
een belangrijke rol bij het aanmaken van de 
beeldenaar van de nieuwe koning, Willem III, 
die in 1849 de troon bestijgt.
Op 28 november 1850 ontvangt Vrolik de 
ministeriële opdracht om de zegeluitgifte voor 

Agnites 
Vrolik
In AmsterdamOost bevindt zich de 
Vrolikstraat. Is deze straat vernoemd 
naar Agnites? Nee, maar wel naar zijn 
vader Gerardus (17751859) en zijn 
broer Willem (18011863). Beiden 
waren hoogleraar anatomie aan het 
Athenaeum Illustre, de voorloper van 
de Universiteit van Amsterdam. 
door Ot Louw

1. Agnites Vrolik, 
ca. 1880

2. Ontwerp (tevens afgebeeld op het jaargeschenk) 3. Afdruk van de gravure, zonder waarde 4. Drukproef
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te bereiden. Hij gaat te rade bij de Belgen en de 
Fransen, die al zegels drukten. De keuze valt op 
de plaatdrukmethode, zoals die door de Belgen, 
Britten en Pruisen wordt gebruikt en niet op de 
boekdruk, die de Fransen gebruiken. (afb. 2)

Zegelemissie
Ook bereidt hij de eerste zegelemissie voor. 
Over deze drie zegeltjes is heel wat af verga-
derd. Vrolik doet ook een voorstel en handig 
tekenaar als hij is, maakt hij eigenhandig een 
schetsontwerp. In de begeleidende brief aan 
de minister verontschuldigd hij zich enigszins: 
Indien Uwe Excellentie mogt goedvinden deze 
schets aan het oordeel van Zijne Majesteit te 
onderwerpen, dan zij het mij vergund hierbij op 
te merken, dat ik mij in geenen deele heb voor-
gesteld eene goed gelijkende beeldtenis van 
Zijne Majesteit te vervaardigen, maar alleen 
een luchtig ontwerp te maken van de wijze, 
waarop zodanige beeldtenis op de postzegels 
zou kunnen gebragt worden. In het uiteindelij-
ke ontwerp zijn beslist elementen herkenbaar 
uit zijn voorstel. Vrolik is ook verantwoordelijk 
voor het aantrekken van de bekende graveur 
J.W. Kaiser, die uiteindelijk zal tekenen voor 
ontwerp en gravure van de definitieve zegels. 
De invoering van postzegels vraagt ook om 
een enorme mentaliteitsverandering bij het 
publiek: tot dan toe betaalde immers meestal 
de ontvanger van een brief voor de porto-
kosten en vanaf 1852 wordt gesuggereerd dat 
de afzender het port zal gaan betalen (hoewel 
de oude gewoonte nog lang wordt getolereerd, 
maar in 1870 met de nieuwe postwet wordt 
ontmoedigd door de verdubbeling van het 

tarief voor ongefrankeerde verzending, de 
zogeheten begunstigde frankering). Vanwege 
dit laatste argument is zijn hoogste baas, 
minister Van Bosse van Financiën, bepaald 
geen voorstander van het hele project, het was 
moetje, opgedrongen door de Tweede Kamer, 
zo beschrijft Leon Mijderwijk de situatie. Een 
ander argument van de tegenstanders van de 
invoering van postzegels en het vooruit vol-
doen van de portokosten is dat door vooruit te 
frankeren bij de geadresseerde de indruk zal 
worden gewekt dat deze niet bij machte zou 
zijn die kosten te voldoen.
Maar de Kamer weet de minister uiteindelijk 
met zeer ruime meerderheid te dwingen tot 
zo spoedig mogelijke invoering van postzegels. 
(afb. 3-5)

Minister van Financiën
Het gezin verhuist naar Den Haag, Plein 
1813 no. 3, omdat Agnites Vrolik in 1854 wordt 
benoemd tot minister van Financiën in het 
kabinet Van Hall. Ook in het volgende kabinet 
Van der Brugghen bekleedt hij deze functie. 
De Tweede Kamer dwingt hem in 1858 tot 
aftreden nadat hij sommige uitgaven niet naar 
behoren kan verantwoorden.
In 1861 duikt Agnites op in de Haagse Ge-
meenteraad en in datzelfde jaar richt hij de 
maatschappij op, die later bekend wordt als 
het Staatsspoor. Hij blijft hiervan directeur tot 
in 1868. 
In 1875 verschijnt van zijn hand Levensschets 
van Dr. A.H. van der Boon Mesch. Van der Boon 
Mesch overleden in 1874, was rector van de Uni-
versiteit Leiden en een vriend van Agnites Vrolik.

Diverse functies
Sinds 1849 maakt Vrolik zes maal deel uit van 
het hoofdbestuur van De Nederlandsche maat-
schappij tot bevordering van Nijverheid, waarvan 
twee maal als voorzitter. In 1877 moet hij ‘om 
redenen van gezondheid’ deze functie neerleg-
gen. Op 18 juli 1877 wordt hem in Haarlem een 
fraai gekalligrafeerde oorkonde op perkament 
uitgereikt, waarbij hij tevens tot lid van verdien-
ste van de vereniging wordt benoemd.
Daarnaast heeft Vrolik tijdens zijn lange leven 
nog tal van andere, vaak sociaal-cultureel 
getinte, functies bekleed, waarvan er toch een 
opmerkelijk is: zijn benoeming als 29-jarige tot 
honorair lid van de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten.
Agnites Vrolik overlijdt op 8 juni 1894 in Arnhem, 
84 jaar oud.
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Filateliebeurs
Dit jaar werd alweer voor de 28e keer 
de Filateliebeurs gehouden. Zoals u 
wellicht weet, werd deze beurs jaren-
lang in Loosdrecht gehouden, maar 
enkele jaren geleden is de beurs 
verhuisd naar Hilversum.  In de stand 
van PostNL kon een stempelafdruk 
worden verkregen met de afbeelding 
van het Raadhuis in Hilversum. De 
architect van dit Raadhuis is Willem 
Marinus Dudok die voor Hilversum 
tientallen gebouwen ontwierp. Een 
selectie van deze gebouwen is te 
vinden op de (persoonlijke) beurs-
postzegels die op de Filateliebeurs 

werden verkocht op 30 en 31 januari. 
De achtergrondfoto op het velletje 1 
en 2 van 2016 van de beurspostze-
gels toont het Raadhuis. Deze foto is 
op de beide velletjes identiek. Dat de 
klok van de toren van het Raadhuis 
op die foto op vijf voor twaalf staat, 
is louter toeval.

103e Filatelistendag
Tijdens de Filateliebeurs werd ook 
weer de Filatelistendag gevierd, dit 
maal voor de 103e keer. Deze dag 
vond plaats op 31 januari 2016 en 
ook die dag werden gelegenheids-
enveloppen verkocht met een 

afdruk van een bijzonder poststem-
pel. De opbrengst van de envelop-
pen gaat meestal naar een goed 
doel en deze keer werd gekozen 
voor de Nederlandse Brandwonden-
stichting. Het logo van de stichting 
zien we terug in het poststempel.
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r zijn er 2 perioden te 
onderscheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

In deze periode wordt de censuur 
uitgeoefend door de Oberkom-
mando der Wehrmacht (OKW). De 
naam of afkorting komt terug in de 
censuurstempel of -strook.
2e periode: van begin 1944 tot het 
einde van de tweede wereldoorlog. 
In deze periode wordt de censuur 
uitgeoefend door de Geheime 
Staatspolizei (Gestapo). 
In de censuurstempel of -strook 
staat nu meestal Zensurstelle.

De uitvoering
Officieel start ABP München de 
censuur van het postverkeer op 
18 november 1939. 
De lettercode is d. ABP München 
censureert het postverkeer tussen 
Duitsland (met inbegrip van de 
bezette gebieden) en:
• Andorra, Italië en koloniën, 

Portugal en koloniën, San Marino, 
Spanje en koloniën en Vaticaan.

• Albanië tot september 1943.
• Ierland vanaf maart 1943.
• Nederlands Indië (niet via de 

Siberie-Japan route).

De censuur wordt uitgevoerd in zogenoemde 
Auslandsbriefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in 
totaal 15 zijn geweest. Dit artikel behandelt de 
censuur in de ABP München. Deel vier stond in 
het decembernummer 2015.
door Nico Bader

E
ABP München

• Zwitserland vanaf april 1943.
• Zuid Amerika; luchtpost via de 

Condor / LATI route. 

Op 30 april 1945 wordt München 
door de Amerikanen bezet. 

De kenmerken
Hier worden de meest algemene 
kenmerken weergegeven; de zeer 
specifieke kenmerken welke in 
Landsmann als categorie F (‘ca 
5 oder weniger bekannt, ab Euro 
40’) geduid worden, zijn niet mee-
genomen.
De volgende algemene kenmerken 
komen voor bij ABP München:
1. censuur sluitstroken
2. censuurstempels
3. censorkenmerken: stempel, 
handmatig of chemisch.

1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toegepast 
vanaf november 1939. Er zijn 
20 verschillende stroken in gebruik 
geweest, welke zijn onder te verde-
len in de volgende 6 groepen:
1. Rolstrook met tekst: ‘Zur Devi-

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

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 5
2. Strook met vouwlijnen waarop 

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

a. strookgrootte 120 x 40 mm en 
‘Geprüft’ naast de cirkel, 

b. strookgrootte 140 x 40 mm en 
‘Geprüft’ naast de cirkel,

c. strook van 40 mm breed en 120, 
137, of 153 mm lengte, en met 
‘Geprüft’ in sierletters naast de 
cirkel,

3. a. Strook als onder 2c en 150 mm 
lengte en met ‘Geöffnet’ in sier-
letters, dubbel onderstreept. Va-
riaties in de plaats van ‘Geöffnet’ 
op de strook en het lettertype. 

b. als 3a. met in de cirkel de letter-
code d toegevoegd, en de diame-
ter van de cirkel 30 of 34 mm.

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

a. zonder lettercode in de cirkel, 
b. met lettercode d in de cirkel,

Afb 1. Censuurstroken, resp. 1, 2a, 3a en 4b, van ABP München. 

Afb 2. Censuurstempels, resp. 1b, 2, 3 en 5, van ABP München.

Afb 3. 

Afb 4. Machine-
stempels 1 en 2, 
zoals toegepast op 
sluitstrook 6 van 
ABP München. 

Afb 5. Brief van Duitsland naar Italië, verzonden op 30 november 1939. Op de achterzijde de sluitstrook 1. 
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5. Als 4b met Zensurstelle in de 
cirkel.

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

De stroken 1, 2a en 2b zijn niet 
specifiek voor ABP München. Op 
grond van andere kenmerken zoals 
datum verzending, herkomst en/
of bestemming van het poststuk, 
censuurstempel of censorkenmer-
ken, is in de regel vast te stellen 
welke ABP censureerde. De andere 
stroken zijn specifiek voor ABP 
München. De stroken zijn wit, geel-
achtig of bruin van kleur. (afb 1)

2. Censuurstempels
60 verschillende censuurstempels 
zijn te onderscheiden en dit aantal 
is uitzonderlijk groot ten opzichte 
van andere ABP’s. Ze zijn in gebruik 
vanaf januari 1940 en zijn specifiek 
voor ABP München. De volgende 
typen komen voor;
a  Handstempels; de cirkel waarin 
het staatswapen (adelaar op lau-
werkrans waarin het hakenkruis) en 

Afb 6. Brief van Italië naar Duitsland, verzonden op 30 januari 1940. Op de achterzijde censuur sluitstrook 2c. Op de voorzijde een censorstempel, een rechthoek in 3 vlakken gedeeld, 
met hierin censorhandschriften. Dit voldeed blijkbaar niet want dit stempel is maar 2 maanden in gebruik geweest.

Afb 7. Brief van Spanje naar Nederland, verzonden op 31 december 1940. Op de achterzijde censuursluitstrook 3a. Op de voorzijde censorstempels 4146 en 5241; op de achterzijde 
censorhandschrift, potlood, rechtsboven. Ook op de achterzijde een Spaans censuurstempel van Barcelona.

Afb 8. Aangetekende brief van Duitsland (Böhmen u. Mähren) naar Zwitserland, verzonden op 14 november 1944. Aan de linkerzijde sluitstrook 
type 3b en censuurstempel a3. Op de voorzijde censorstempels 2198, 5415 en U en boven een censorhandschrift door de plaatsnaamstempel.

omrand door een van de volgende 
teksten; 
1. ‘Obercommando der Wehrmacht’. 

Onder aan de cirkel is strook 
toegevoegd waarin ‘Geprüft’; 
2 varianten

a. onder de adelaar het + teken.
b. onder de adelaar de lettercode d.
2. ‘Geprüft’ boven in de cirkel, onder 

‘Obercommando der Wehrmacht’. 
Hiertussen: punten, dubbele 
punten, ruiten, dubbele ruiten, 

sterren of kronen. De plaats deze 
tekens kan variëren ten opzichte 
van de vleugels van de adelaar. 
De lauwerkrans kan verschillende 
inkervingen bevatten, evenals de 
vleugels van de adelaar.
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3. als 2 met ‘Zensurstelle’ in plaats 
van ‘Obercommando der Wehr-
macht’   onder de adelaar. Tussen 
‘Geprüft’ en Zensurstelle punten, 
dubbele punten, een ster, sterren, 
dubbele sterren, dubbele ruiten 
(met D) of een kroon. 

4. als 1b met Zensurstelle boven de 
adelaar en 2 ruiten. 

5. als 1a met Zensurstelle boven de 
adelaar en geen tekens.

6. cirkels met diameter 19-21 mm, 
waarin de letter A met de let-
tercode d. Er zijn variaties in de 
vorm van de letters A en d, maar 
vooral in inkepingen in de cirkel.

De stempels staan meestal op de 
sluitstrook. Ze zijn ook gebruikt 
op postkaarten en ansichten. Ze 
komen voor in de kleuren violet, 
blauw, lila en rood. (afb 2)
  
b. Doorloop handstempels. Hetzelfde 
stempel als a6. Hier komen ook 
inkervingen in de A voor. Ze komen in 
4 kleuren voor, te weten rood, blauw, 
zwart en violet. Ze zijn gebruikt voor 
poststukken die de ABP gepasseerd 
zijn zonder censurering. 

c. Machinale doorloop handstem-
pels. Doorgetrokken lijnen met 
daartussen cirkels waarin Ad. De 
kleur is rood of zwart. Ook gebruikt 
voor passerende post. (afb 3)

d. Machinestempel op de sluitstrook 
6. Hier drie verschillen;
1. een opeenvolgend patroon 

van: - adelaar - O K W - adelaar 
- GEÖFFNET - enzovoort. Onder 
GEÖFFNET staat de d.

2. Lijnen waartussen cirkels, waarin 
Ad. 

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

Stempel d1 met V-vormige blaadjes 

van de lauwerkrans is blauw of 
rood, het stempel met U-vormige 
blaadjes is zwart of groen van kleur. 
De stempels c2 en c3 zijn zwart of 
groen. (afb 4)
   
3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Ook hier overtreft ABP München 
qua aantallen kenmerken de andere 
ABP’s. 32 verschillende censor-
stempels zijn te onderscheiden. 
Begin februari 1940 is begonnen 
met deze stempels.
De volgende onderverdeling kan 
worden gemaakt:
• Een rechthoek van 18 bij 25 mm, 

door 2 horizontale lijnen in 3 ge-
lijke delen verdeeld (voor verdere 
handmatige invulling).

• getallen, 2 tot 4-tallig, in een 
rechthoek in de kleuren rood, 
violet of lila. 

• getallen, 1 tot 2-tallig, in een 

rechthoek, cirkel of driehoek in 
verschillende kleuren. 

• Romeinse getallen in cirkel, rood 
of violet.

• getallen, 4 tot 6-tallig, in de 
kleuren groen of zwart.

• Letters, bloemvormen en andere 
siermotieven in verschillende 
kleuren 

Handgeschreven censormerken 
komen voor vanaf eind 1939 in 
5 verschillende vormen. Het 
betreffen meestal getallen soms 
gescheiden door het / teken, getal-
len in een rechthoek, of een letter. 
Ze zijn aangebracht met potlood of 
rood kleurpotlood.
De betekenis van deze censorken-
merken is (nog) niet duidelijk.
Chemische censuur (penseelstre-
ken in lichte kleur; dit ter controle 
van tekst geschreven met onzicht-
bare inkt) komt bij ABP München 
regelmatig voor.

De aard en de waarde van 
censuurstukken
Het aantal gecensureerde poststuk-
ken in ABP München is groot door 
de grootte van het te censureren 
gebied. De verscheidenheid is groot 
door de veelheid aan kenmer-
ken. Spanje en Italië pasten ook 
uitgebreid censuur toe; dubbele 
censurering in het postverkeer 
met deze landen is daardoor vrij 
algemeen. De meeste censuur- en 
censorkenmerken zijn over een 
langere periode gebruikt. Voeg hier 
nog bij de verschillende herkomst 
en bestemming van het poststuk 
en er is een schier eindeloos aantal 
combinaties mogelijk.
Opvallend is het aantal censorken-
merken per poststuk. Landsmann 
geeft een globale verdeling van het 
kenmerk met rang van de cen-
sor in de censuurorganisatie. De 
nummers 5000–6000 zijn van de 

Afb 9. Brief van Nederland naar Italië, verzonden op 18 november 1940. Op de achterzijde de sluitstrook 4b en stempel a2. Op de voorzijde censorstempels 3175 en 5160 en 
censorhandschrift rechtsonder.

Afb 10. Brief van Italië naar Duitsland, verzonden op 20 november 1944. Aan de linkerzijde sluitstrook type 5 (geplakt over een Italiaanse 
censuurstrook) en censuurstempel 3. Op de voorzijde censorstempels 2123, 7121 en 7??? en P en censorhandschrift. Op de achterzijde 
Italiaanse censuurstempels.
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censuurspecialisten of censoren hoog 
in de hierarchie (Oberprüfer). Veel 
poststukken worden door meerdere 
Prüfer gezien.
Interessant is het postverkeer met 
Andorra, Liechtenstein, San Marino 
en Vaticaan; vanaf april 1943 valt 
Zwitserland ook onder ABP  München. 
De eerste en de laatste maanden van 
de Tweede Wereldoorlog zijn qua da-
tum interessant. Brieven van en naar 
andere bestemmingen, als hiervoor 
genoemd, zijn vrij schaars.

Voorbeeldbrieven
De afgebeelde voorbeeldbrieven 
zijn gecensureerd in München en 
bevatten de belangrijkste censuur- en 
censor-kenmerken. Per brief wordt dit 
gespecificeerd.

Afb 11. Brief van Zwitserland naar Nederland, verzonden op 28 juni 1943. Aan de linkerzijde sluit-
strook type 6 en censuurstempel d1. Op de voorzijde censorstempels 3122, 5534, 15 en 43.

Afb 12. Briefkaart van Nederland naar Zwitserland, verzonden op 26 februari 1944. 
Aan de voorzijde censuurstempel 1b. Op de voorzijde censorstempels 4151, 5169, 6007, 
16 en 50. Op de achterzijde is een deel van de tekst gecensureerd/zwartgemaakt.

Afb 13. Brief 
van Spanje 
naar Duitsland, 
verzonden op 
1 maart 1943. 
Op de voorzijde 
censuur door-
loopstempel b en 
censorstempels 
30, 6, X en Q. Op 
de voorzijde een 
Spaans stempel 
“EXENTO DE 
CENSURA” (vrij 
van censuur).

n het begin van de vorige eeuw, toen 
steeds meer mensen konden lezen 
en schrijven, was het gebruik van 
briefkaarten zeer populair. Immers de 

kosten van een briefkaart aangeschaft op het 
postkantoor bedroegen slechts 2½ cent plus 
een ½ cent voor de kaart zelf. Voor lokale brief-

kaarten was bovendien op 1 oktober 1908 een 
verlaagd tarief van 1½ cent van toepassing. In 
1908 werden er ongeveer 18 miljoen zoge-
noemde rijksbriefkaarten aan de postkantoren 
verkocht, terwijl er zo’n 40 miljoen zogenoem-
de particuliere briefkaarten werden verzon-
den (zie Handboek Postwaarden Nederland 
A8 bladzijde 94). Men moet daarbij beseffen 
dat er in 1908 in Nederland minder dan 6 mil-

joen mensen woonden.
In 1908 was de post 
bovendien uitstekend 
georganiseerd. Op de af-
gebeelde briefkaart Van 
Workum naar Sneek is 
te zien dat deze op 26 ok-
tober tussen 2 en 3 uur 
in Workum werd afge-
stempeld en op dezelfde 
dag reeds tussen 4 en 
5 uur in Sneek aankwam 
en waarschijnlijk snel 
daarna werd besteld. 
Een briefkaart, zoals af-
gebeeld, is door het zeer 

veelvuldig gebruik niet zeldzaam, maar bij 
deze briefkaart is iets onbegrijpelijks gebeurd. 
De afzender uit Workum vond het namelijk 
nodig om de ongebruikte briefkaart van 2½ 
cent te voorzien van eenzelfde frankeerzegel 
van 2½ cent. Waarom de persoon dat deed is 
volstrekt onduidelijk. Ook bij het doorlichten 
van de kaart wordt geen enkele aanwijzing 
gevonden dat er met de briefkaart iets aan de 
hand was. In de hersenwetenschappen worden 
allerlei wonderlijke menselijke gedragingen 
bestudeerd en verklaard, maar het gedrag van 
de afzender van deze briefkaart zal voor altijd 
veel vragen blijven oproepen.

Gert Holstege

I
Terug naar 1908
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samenstelling Charles Beterams, charlesbeterams@xs4all.nl 

et 2016 inmiddels een klein eind op 
streek, zit de eerste helft van het 
postzegelseizoen er op. Een seizoen 
dat tot nu toe weinig verrassingen 

kent, maar wel de al enige tijd aanwezige 
trend onderstreept. De postzegelmarkt blijft 
in ontwikkeling. Op een eerste blik lijken die 
veranderingen oppervlakkig, maar onder het 
oppervlak zijn er interessante ontwikkelingen 
waar te nemen. In de inleidende aflevering van 
deze rubriek werd het speelveld met het erbij 
behorende schisma al in potlood neergezet. 
Kortgezegd de opkomst van de digitale wereld 
in de traditionele 1.0 economie die de post-
zegelmarkt voor velen nog is. Als je je oor te 
luister legt bij postzegelhandelaren die al een 
tijdje meegaan, en ook letterlijk meegaan, dan 
geven hun inzichten een interessante doorkijk 
in hoe die onderhuidse ontwikkelingen zijn. 
Het gaat er niet zozeer om wáár je actief bent 
op de postzegelmarkt, maar vooral wát je 
wáár verkoopt. De ene zegel kan op de ene 
plek gemakkelijk een beduidend hoger of lager 
bedrag opbrengen als daar wel of juist niet het 
passende koperpubliek te vinden is. Iets waar 
veilinghuizen als sinds tientallen jaren gebruik 
van maken in samenwerkingsverbanden, maar 
waar de detaillist met de huidige mogelijkhe-
den ook goed gebruik van kan maken. Met het 
kleiner worden van de wereld door de aanleg 
van de digitale snelweg is het wegennet ook zo 
fijnmazig geworden dat het voor een individu-
ele verzamelaar welhaast onmogelijk is alles 
bij te houden. 
 
Postex
Een postzegelhandelaar die het predicaat ‘niet 
weg te denken’ ruimschoots verdient is Karel 
den Hertog, van de gelijknamige postzegel-
handel. Zijn beroep als postzegelhandelaar 
is niet het gevolg van een beroepskeuzetest 
maar het volgen van een passie. Dat doet Den 
Hertog nu al zo’n dertig jaar professioneel. 
In die hoedanigheid spreek ik hem dan ook 
tijdens de Postex die midden oktober weer 
plaatsvindt in de Americahal in Apeldoorn. 
En niet toevallig ook, want waar veel detail-
listen ervoor kiezen om achter het scherm te 
verdwijnen is hij prominent aanwezig tijdens 
vele beurzen in het land. Sterker nog, wie 
zoekt naar een webadres van de handelaar uit 
Vianen, kan lang zoeken. “En dat gaat ook niet 
veranderen, zoals het er nu naar uitziet,” dus 
Den Hertog. “Ik geniet ervan om met de klant 
in gesprek te zijn, met de postzegels voor je 
neus. Zeker bijzondere zegels kun je moeilijk 
beoordelen vanaf een scherm. Die moet je 
zien. Het internet is daarvoor ook te opper-
vlakkig en kan ook gebreken verdoezelen. Ik 
heb mijn bedenkingen bij veel wat er online 

wordt aangeboden.” Toch verkoopt Den Hertog 
zelf ook nu en dan online. Niet op een eigen 
site maar via Catawiki. “Mijn pronkstukken wil 
ik alleen op beurzen als de Postex verkopen, 
maar voor sommige zegels en collecties is 
op een beurs als deze geen publiek. Dan is 
het prettig als je die op een andere plek kunt 
aanbieden waar er wel vraag naar is. Cata-
wiki is hiervoor een geschikt veilinghuis – en 
ik hoef er zelf geen site op na te houden.” 
Den Hertog’s stand op de Postex heeft ook 
weinig weg van een presentatiestand van een 
internethandelaar. Zijn boeken bevatten soms 
voor hemzelf ook verrassingen en zijn aanbod 
is divers en door zijn bezoeken aan beurzen 
ook vaak eenmalig voorradig. Van bijzondere 
misdrukken, tot veldelen Nederlands-Indië, 
het is allemaal te vinden bij Den Hertog. Hij is 
aan het einde van de eerste Postex-dag een 
tevreden man na een dag vol mensen aan zijn 
stand. 

Van Dieten
De Postex valt in 2015 een week na de 
najaarsveiling van Van Dieten. Net als bij de 
NPV en Corinphila met een prachtig aanbod 
van in het bijzonder Nederland en koloniën. 
Een proef van de eerste emissie in luxe strip 
van vijf, al tientallen jaren niet op veilingen 
aangeboden, kwam als eerste onder de hamer 
voor 6200 euro (taxatie 1500 euro). Zeldzame 
halfrond-francostempels in ideale kwaliteit, en 
dan vooral op de 15 cent, vinden ook zonder 
problemen een nieuwe eigenaar: Heerlen B 
voor 3400 euro, Oudewater B voor 6800 euro 
en Vianen A voor 1850 euro. Naast  klassiek 
postfris waren er ook hoge noteringen voor 
twee proeven van de emissie Jubileum 1913 
die, beide getaxeerd op 1000 euro, maar liefst 
4000 en 4200 euro opbrachten. Een hoogst 
zelden aangeboden proef van de emissie 
Rembrandt 1930 ging voor 2600 euro van de 
hand, ruim viermaal de taxatie. Puntstempel 
84 (Onderdendam) op een vijf cent eerste 
emissie, op brief, bracht bijna het dubbele op 
van de taxatie, 1150 euro. 

M

Rietdijk
Ook bij Rietdijk Veilingen, dat de serie veilin-
gen van de grote vier veilinghuizen traditie-
getrouw afsluit, was het aanbod in november 
wederom groot en breed. Het is boeiend te 
zien hoe elk veilinghuis zich onderscheidt 
van de anderen. Iets wat voor de verzamelaar 
praktisch kan zijn, maar ook de kans vergroot 
iets te missen bij een veilinghuis dat normaal 
gezien weinig of niets naar zijn of haar gading 
in de aanbieding heeft. Bij Rietdijk zoals 
gezegd traditiegetrouw weer een groot aan-
bod punt- kleinrond- en grootrondstempels 
met mooie opbrengsten. Zowel los als in een 
verzameling. Verzamelingen zijn bij Rietdijk 
doorgaans goed omschreven, met (online) 
veel afbeeldingen. Iets wat de opbrengst ten 
goede komt. Een collectie afstempelingen 
Japanse bezetting ingezet op 200 euro 
brengt bijna het zevenvoudige op, terwijl een 
tentoonstellingscollectie port maar liefst 
4000 euro opbrengt, tweemaal zoveel als 
waar de verzameling op is ingezet.
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Rietdijk stempels Japanse bezetting

Van Dieten Rembrandt Van Dieten Oudewater

Van Dieten Heerlen
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In een Engelse krant lazen we 
het verhaal over Paul en Sandra 

Biggs. Zij waren zeer verbaasd 
toen hun postbode vroeg of ze 
post uit Duitsland verwachtten. 
Toen het antwoord “ja” was, kregen 

ze een envelop met Duitse zegels 
en de geschreven aanduiding 
“England”. Verder was er alleen een 
poststempel en een gestreepte 
code te zien van het sorteercen-
trum uit Bitburg. Maar er was geen 
verdere adressering. Waarschijn-
lijk had er oorspronkelijk een 
stickertje met de naam van Paul en 
Sandra en hun adres op gezeten, 
maar die was er afgegaan. Paul 
Biggs, die vroeger bij de politie 
werkte, was diep onder de indruk 
van het speurwerk van de Royal 
Mail. Daardoor was de envelop bij 
de postbode terechtgekomen en 
die moest het werk afmaken. Dat 
deed hij door op zijn bezorgronde 
zijn vraag te stellen. 

 

 

Meer dan
1650 jongens 

en meisjes  
gingen je voor!  

De postzegel club  
van JFN op internet: 
de Stamp Kids Club. 

Surf naar 
www.stampkids.nl

De dood van een hond komt meestal niet in 
het nieuws. Maar als de lievelingshond van 

een koning sterft ligt dat anders. Het overlijden 
van de hond van de koning van Thailand eind 
december was groot nieuws. Koning Bhumibol, 
die vereerd wordt als een god, is zeer geliefd 
bij zijn onderdanen. Zij leefden dan ook zeer 
met de koning mee toen het nieuws bekend 
werd. De hond, die Tongdaeng heette, was de 
lievelingshond van de vorst. Hij schreef in 2002 
een boek over het dier. De koning noemde hem 
respectvol en schreef dat hij nette manieren 
had. Koning Bhumibol was zeer gehecht aan 
het dier, dat hij van de straat had gehaald en in 

zijn paleis had 
opgenomen. In 
2006 versche-
nen er zelfs post-
zegels met Tongdaeng als onderwerp en ook 
is er een animatiefilm gemaakt met de hond in 
de hoofdrol. Het grappige is dat de zoon van de 
koning een hond had die precies het tegen-
overgestelde was van Tongdaeng. De hond van 
de kroonprins had totaal geen manieren. Als er 
gasten waren sprong de hond gewoon op tafel 
om de borden schoon te likken. Er wordt in 
Thailand gefluisterd dat de uitspraak dat een 
baasje op zijn hond lijkt, waar is. 
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post-
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

Wegens omstandig-
heden’ is de Dag van de 

Jeugdfilatelie 2016 afgelast. 
Dat betekent dat de viering 
die gepland stond voor april 
niet doorgaat. Wat precies 
de reden is waarom JFN deze 
beslissing heeft genomen is 
niet bekend gemaakt.

M isschien ga jij niet elke dag met 
plezier naar school en zou je het 

liefste gewoon thuisblijven. Toch is 
dat niet zo verstandig. Naar school-
gaan is namelijk goed voor je toe-
komst. Je leert nieuwe dingen en je 
leert om met andere kinderen samen 
te werken. In Zuid-Afrika was er een 
wedstrijd om een postzegel te ontwerpen. Je moest een postzegel 
maken met als onderwerp: “Onderwijs is mijn toekomst”. Eind vorig 
jaar werd bekend gemaakt dat Junaid Opperman de winnaar is. 

Dag van de 
Jeugd filatelie 
afgelast

Een speciale hond

De uilen van Europa
U ilen zijn dieren waar altijd een beetje geheim-

zinnigheid omheen hangt. Misschien komt dat 
door hun uiterlijk of doordat een aantal soorten in 
het donker op jacht gaat. Vroeger geloofde men dat 
de roep van een uil ongeluk bracht. Vandaar dat in 
oude, spannende films het geluid van een uil te ho-
ren was. In Europa zijn er dertien (!) uilensoorten die 
allemaal door de postdienst van Tsjechië op postze-
gels en de randen van een velletje werden afgebeeld. 
Alle soorten komen in Tsjechië voor. Het gaat om 
een ruigpootuil met jongen, een Afrikaanse velduil, 
een velduil, een ransuil, een volwassen steenuil met 
jongen, een oehoe, een vliegende sneeuwuil, een 
dwerguil, een gestreepte dwergooruil, een bosuil, 
een laplanduil, een oeraluil en een sperweruil.

School is belangrijk

Postdetectives

‘

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

Golf doet weer mee 
Soms wisselen de 
sporten die mee doen. 
Golfen was vroeger, 
in 1900 en 1904, een 
Olympische sport, 
maar daarna niet meer. 
Het heeft wel wat 
moeite gekost, maar dit 
jaar is golf er weer bij.

De Spelen in Griekenland 
Griekenland kent een hele oude geschiedenis. 
En daar is het idee van de Spelen begonnen. 
Omdat ze met elkaar wedijverden (sportten) 
op de berg Olympus, heten de Spelen de 
Olympische Spelen.

Hardlopen, maar de vrouwen  
mochten niet meedoen 
In de begintijd was er maar één onderdeel op 
het programma: een hardloopwedstrijd van 
190  meter. Zelfs jij zou daar aan mee kunnen 
doen, maar ik denk wel dat die Oude Grieken ook 
een aardig potje konden rennen.

 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Vinden jullie het ook zo jammer 
dat de Dag van de Jeugdfilatelie 
niet doorgaat? Nou, ik wel. 
Gelukkig maar dat we ook 
gewoon thuis en op de club 
gezellig kunnen postzegelen. 
Laat ons eens weten wat jullie op 
de club doen. Doe er een leuke 
foto bij en wij zullen een plekje 
inruimen voor jullie verhaal.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Wist je dat…
…de orka in het algemeen wordt 
beschouwd als een lieve soort dolfijn? 
Hij komt vaak voor in dolfinaria om 
het publiek te amuseren. Een andere 
naam voor de orka is zwaardwalvis. De 

vin op zijn rug heet zwaard, maar een 
walvis is het zeker niet. Zijn menu be-
staat uit vis en zeevogels zoals pingu-
ins, aalscholvers en pelikanen. Maar 
ook zeehonden, zeeleeuwen, kleine 
walvissen en haaien behoren tot zijn 
voedsel. Op bijgaande postzegel staat 
het woord “Killer Whale” (moordenaar 

walvis). Dat slaat op de titel van een 
film “The Killer Whale” waarin een 
orka wraak neemt op een visser die 
zijn vrouwtje heeft gedood. Gelukkig 
is dat maar een verzonnen verhaaltje, 
want de orka is lief voor mensen. 

Toon Oomens

Star Wars 
Ben jij ook een liefhebber 

van de Star Warsfilms? 
Dan ben jij vast een van de 
vele bezoekers geweest 
die de nieuwe film gezien 
hebben. Er werd lang naar 
uitgekeken en het was de 
moeite waard! De eerste 
film verscheen in 1977 en 
in totaal zijn er zeven. Het 
bijzondere is dat de films 
niet in de goede volgorde 

zijn opgenomen. De eerste 
film is eigenlijk deel 4. De 
verschillende figuren uit de 
film, waarin de strijd tussen 
goed en kwaad centraal 
staat, hebben hun eigen fans 
gekregen. Het lichtzwaard is 
een bekend voorwerp gewor-
den. Royal Mail pakte flink 
uit bij het verschijnen van de 
nieuwe film. Naast postzegel 
met de voornaamste figuren 
uit de film, waren er zegels 
met de ruimtevaartuigen en 
een speciaal prestige boekje. 

Deze zomer worden weer de Olympische 
Spelen gehouden, voor het eerst in een Zuid-
Amerikaans land: In Brazilië in de stad Rio de 
Janeiro. Heb jij al gezien of je daar postzegels 
van hebt? We gaan er een paar bekijken. 

Paardenrennen 
Als je van paarden houdt, vind je dit mooi om te 
zien. Ik wist niet dat ze in de oude tijden al paar-
denrennen deden met de Olympische  Spelen. 

Door de 
postzegels en 
de informatie 
heb ik weer wat 
geleerd.

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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Wat doe je op de brug?
In de informatie hierover lees ik het volgende. 
Op een brug kun je: zwaaien, kiepen, handstand, 
draaien om je as, vlucht (dan ben je even los van 
je toestel) en afsprong. 

Discuswerpen
Dit is één van de Atletiek-
onderdelen. Er moet een 
lensvormige discus (een 
soort schijf) weggeslingerd 
worden. Mannen werpen 
met een discus van 2 kg en 
die van de  vrouwen weegt 
1 kg. In de Griekse Oudheid 
maakte een beeldhou-

wer een beroemd beeld van een discuswerper, 
daarom zie je dat nogal eens op postzegels.

Worstelen en pankration 
Ik hoef niet uit te leggen wat worstelen is, maar 
pankration ken je misschien niet. Het is een 

samensmelting van worstelen en boksen. Maar 
veel gevaarlijker: je mocht je tegenstander doden. 
Bij de start van de moderne Olympische spelen 
in 1896 werd worstelen als sport ingevoerd, maar 
pankration niet. Dat paste niet bij de moderne Spe-
len. Wat denk je, zou het ooit in een modern jasje 
gestoken toch wel weer gedaan kunnen worden?
 
Jouw favoriete sport
Is jouw sport ook een 
onderdeel bij de Olym-
pische spelen? Daar zou 
je best een verzameling 
van kunnen maken, 
want er worden in veel 
landen mooie zegels uitgegeven vanwege deze 
gelegenheid. En iedereen wil jouw collectie dan 
bekijken, dat is ook wat waard.
Succes er mee!

 

 

B ij een verzameling horen 
meer dan alleen postzegels. 

Er kunnen ook allerlei stem-
pels en bijzondere uitgaven bij 
gedaan worden. Dat noemen we 
Filatelistische elementen. Heb je 
dit zegeltje wel eens gezien? Dit 
heet de 0-zegel. In 1998 kregen 
alle Nederlandse gezinnen infor-

matie over wat de post allemaal 
deed. En daarbij zat een papiertje 
waar deze postzegel in zat. Die 
postzegel kon je alléén gebruiken 
op 29 juni. Dat was de dag dat 
de Post naar de beurs ging (je 
kon toen aandelen van de Post 
kopen), en je kon je post die dag 
gratis met deze zegel frankeren. 

Je ziet 14 diamanten in een 
rondje liggen, daarom wordt deze 
zegel de “0-zegel” genoemd. Zit 
hij al in je verzameling?

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

Niet 
zo maar 
een lach
Op het 

wereld-
beroemde 
schilderij van 
Leonardo da 
Vinci de Mona 
Lisa staat een 
vrouw met een 
raadselachtig 
glimlach. Met 
een bepaald 
computerpro-
gramma heb-
ben ze uitgezocht wat die glimlach betekende. 
Ze keken naar de rimpels bij de ogen, de 
stand van de wenkbrauwen en de ronding van 
de lippen. Ze vonden de volgende betekenis-
sen van deze lach: 83% blijheid 9% weerzin 
6% angst en 2% boosheid.

Turnen 
Turnen was al bekend bij de Romeinen en het 
is een onderdeel van de Olympische Spelen. 
Het wordt gedaan met behulp van toestellen. 
Turnen is een sport waarbij kracht, flexibiliteit, 
snelheid, coördinatie, balans en elegantie naar 
voren komen. Het is een intensieve sport, die jij 
trouwens ook kent. In de gymles heb je vast wel 
eens onderdelen van turnen gedaan.

Brug met gelijke leggers
De brug is – wat je noemt – een turntoestel. De 
mannen turnen op een brug met twee leggers op 

gelijke hoogte; 
de vrouwen op 
een brug met 
de leggers op 
verschillende 
hoogte. Heb je 
het wel eens 
gedaan? Het is 
erg uitdagend.

Snelle ‘vogels’
Op deze enveloppen hebben de afzenders 

geschreven met welk vliegtuig hun post 
mee moest. De Uiver vloog in 1934 haar 
eerste vlucht boven Nederland. Het 
was een DC-2, gekocht door de KLM en 
die gaf er ook de naam aan. Een ander 
vliegtuig was de Pelikaan, die ook in de-
zelfde jaren vloog. Deze enveloppe heeft 

wel wat meegemaakt. Want de Pelikaan vertrok op 
18 december 1933 naar Batavia, de hoofdstad van 
Nederlands-Indië. Daar kwam het op 22 december 
aan en op 26 december vertrok het weer met 
deze enveloppe richting Nederland. Het was héél 

slecht weer, maar toch kwam de Pelikaan op 
30 december veilig op Schiphol aan. En 

zie je het stempel op de achterkant van 
deze enveloppe? Op 31 december in 
Den Haag! Zulke dingen uitzoeken, dat 

is nou filatelie.
Willeke ten Noever Bakker
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derde medewerker, die de lichten wel aan wist 
te krijgen.

Postgeschiedenis
In het licht was de omvangrijke collectie toch 
een stuk beter te zien. In de eerste zaal wordt 
in een aantal vitrines de postgeschiedenis 
van Cuba uiteengezet. (3) Achter glas liggen 
objecten die de ontwikkeling van de posterijen 
schetsen: van achttiende-eeuwse koloniale 
registratieboeken en postinsignes tot aan 
recente herdenkingspenningen. Aan het 
eind van de zaal bevindt zich een bureau (4) 
waaraan Fidel Castro zelf in 1983 een speciale 
emissie lanceerde om de dertigste verjaardag 
van de aanval op de Moncadakazerne te her-
denken. Castro had als studentenleider eerst 
langs juridische weg getracht het regime van 
dictator Batista te bestrijden, maar toen deze 
pogingen vruchteloos bleken, probeerde hij 
op 26 juli 1953 een kazerne in het oostelijke 
Santiago de Cuba te bezetten. Dit mislukte 
jammerlijk, en Castro overleefde als één van 
de weinigen de aanval. Hij werd gevangenge-
zet en vluchtte later naar Mexico, van waaruit 
hij met behulp van Che Guevara in 1959 het 
eiland voorgoed van Batista wist te verlossen.

Postraket
In dezelfde ruimte staat een ander curieus 
item: een onderdeel van een zogenoemde 

moesten komen, omdat de lichten niet 
werkten. (2) Nadat we aangegeven hadden 
dat we alleen die dag het museum konden 
bezoeken en de collectie desnoods wel 
in het donker wilden bekijken, werden we 
doorgelaten. Blijkbaar waren de problemen 
niet onoplosbaar: na  ongeveer een kwar-
tier kregen de twee dames de hulp van een 

 Het Cubaans postmuseum:
 Museo Postal Cubano 
‘José Luis Guerra Aguiar’

et museum ademt de Cubaanse 
‘way of life’. Toen we op een donder-
dagochtend in oktober rond elf uur 
bij het museum arriveerden, waren 

de twee dames achter de balie zichtbaar ver-
rast door onze komst. (1) 
Ons werd in eerste instantie te kennen 
gegeven dat we de dag erna maar terug 

H

Aan het Plein van de Revolutie, waar een grote muurtekening van 
Che Guevara op de inwoners van Havana neerkijkt, is het Cubaanse 
ministerie van Communicatie gevestigd. Dit ministerie huisvest 
sinds januari 1965 op de begane grond het Museo Postal Cubana. 
door Mathijs van de Waardt

bezoek aan het postmuseum 6

1

3 4

2
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postraket. Met deze raket probeerden de Cu-
banen in 1939 een expressedienst tussen Ha-
vana en het 80 kilometer oostelijker gelegen 
Matanzas op te zetten. Dit initiatief was echter 
niet succesvol: de raket ontplofte nog voor de 
lancering. Aan de zijkant van de grote ruimte 
bevinden zich uitschuifbare displays, waarop 
zegels uit vrijwel alle landen van de wereld 
te zien zijn. Elk van de 525 panelen heeft een 
voor- en achterkant en vijf daarvan zijn gevuld 
met Nederlandse en twee met Belgische 
zegels. Ze geven een aardig beeld van onze 
filateliegeschiedenis, maar echt bijzondere 
stukken zitten er niet tussen.

Cubaanse collectie
Anders is dat bij de Cubaanse collectie. Nadat 
we de eerste zaal bekeken hadden, werden 
we naar een tweede zaal geleid, die speciaal 
was ingericht om de grote collectie Cubaanse 
stukken tentoon te stellen. Deze zaal werd in 
1985 geopend om de twintigste verjaardag van 
het museum te vieren. Van de eerste koloniale 
zegels van de Spaanse koningin Isabella II uit 
1855 (5) voert de collectie langs de onafhanke-
lijkheidsoorlogen en de Amerikaanse overheer-

sing tot aan de Cubaanse republiek. Een groot 
deel van de 300 displays (ook weer met voor- 
en achterkant) staat echter in het teken van de 
emissies sinds de revolutie van 1959. Erg aardig 
zijn de zegels en ontwerpen van vlak na de 
revolutie, waarin onvervalste communistische 
propaganda en heroïek worden geëtaleerd. Dat 
de daden van Casto en zijn getrouwen hierin 
bijzondere aandacht krijgen zal weinigen ver-
bazen. Naast postzegels en -ontwerpen (6+7) is 
een aanzienlijk deel van de Cubaanse collectie 
ook gewijd aan poststukken en voorfilatelie 
vanaf 1760. Het museum heeft nog een derde 
zaal, maar deze is vooral in gebruik voor lezin-
gen en andere bijeenkomsten.

De moeite waard
Het museum is in 1990, vijf jaar na de dood 
van de eerste directeur José Luis Guerra 
Aguiar, naar hem genoemd. Guerra Aguiar 
heeft onder meer een overzichtswerk over 
de Cubaanse postgeschiedenis geschreven. 
De toegang tot het museum leek gratis, maar 
voor het fotograferen werd wel vijf peso’s 
(equivalent van vijf Amerikaanse dollars) 
gevraagd. Voor dat bedrag mocht uw auteur 

ook met de drie dames op de foto. (8) Hoewel 
Havana als toeristische bestemming steeds 
populairder wordt, was hier in het museum 
niets van te merken. De ligging – net buiten 
het oude centrum – zal hier mede debet aan 
zijn. Met name voor de omvang van de collec-
tie is een bezoek zeker de moeite waard.

5 7

6

8
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Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2016 
(verschijnt 1 april) moeten 
uiterlijk op 28 februari 
2016 in het bezit zijn van 
de redactie van ‘Filatelie’, 
‘Filatelie’,  Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voorkeur!

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

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

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

TENTOONSTELLINGEN  
EN MANIFESTATIES

26-27 februari:
Leerdam. Verzamelbeurs, Ge-
bouw Maranatha, Burgersstraat 1, vr. 
18.00-21.30 uur, za. 10.00-16.00 uur.
www.verzamelbeursleerdam.nl 

6 maart:
Nijmegen. ‘Postzegel Totaal’ 
(met Jo Toussainttoernooi). Wijk-
centrum ‘Titus Brandsma’, Tweede 
Oude  Heselaan 386,  
10:00-16:00 uur. Postzegel Totaal: 
jan.opdencamp@t-online.de. T: +49-
2826916843, Jo Toussainttoernooi: 
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 

19-20 maart:
Nieuwegein. Verzamel- en curiosa-
markt. Beursfabriek, Symfonielaan 
5, 9.30-16.30 uur.  
www.verzamelendnederland.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

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

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

28 mei-4 juni:
New York, USA. World Stamp Show 
NY2016. www.ny2016.org

3-4 juni:
Hollandfila. Nieuwe Markt 6, 
3/6: 10.00-17.00 uur, 4/6: 10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl

10-12 juni:
Roeselare, België. Westfila. 
‘Fabriekspand’, Veldstraat 59  
www.westfila2016.be

14-16 oktober:
Apeldoorn. Postex. Americahal, 
Laan van Erica 50. www.postex.nl

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

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

6 februari:
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–
16.00 uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6 , 10.00–15.00 uur. 
T: 0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163.
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
525556. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 09.00-
13.00 uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 

7 februari:
Obdam. Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-
12.00 uur. T: 0226-452047.
Rotterdam. Regardz Airport Hotel, 
Vliegveldweg 59-61, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (’s avonds) 

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

13 februari:
Den Haag. Wijkcentrum Zuiderpark, 
Escamplaan 55, 13.00-16.00 uur. 
secretaris@zhpv.nl 
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00–16.00 uur. Tel. 
0416-379919. 
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.30 uur. 
T: 06-12131128.
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Hoofddorp. ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, Beemsterstraat 
4, 10.00-16.00 uur. T: 06-54741761.
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010 - 5916747.

14 februari:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029
Boxtel. Gemeenschapshuis De Wal-
noot, Reginahof 1, 10.00-13.00 uur. 
info@vbvboxtel.nl 
Castricum. Dorpshuis De Kern, 
Overtoom 15, 10.00-16.00 uur. 
pietrietwijker@hotmail.com
Hout-Blerick. Zalzerhaof, Zal-
zerskampweg 64, 10.00-13.00 uur. 
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl
Wijchen. Brede school “Noorder-
licht”, Roerdompstraat 76, 10,00-
13.00 uur. T: 024-6413355/6450041

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

16 februari:
Etten-Leur. Nieuwe Nobelaer, Anna 
van Berchemlaan 2, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (’s avonds) 
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Is de filatelie bijna dood? (Eindejaarsbeurs 2015)
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Nieuwegein. Kerkelijk centrum  
De Bron, Buizerdlaan 1, 13.00-
17.00 uur. T: 030-6049758.
info@postkoets.nl
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13:30-16:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

20 februari:
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55, 10.00-16.00. 
T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. ‘In de Stek’, Puttelaan 
148, 13.00-17.00 uur. T: 0182-
616946. jandezwijger@telfort.nl
De Bilt. Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), Cultureel & 
Vergadercentrum H.P. Witte, Henri 
Dunantplein 4, 10.00-15.00 uur. 
T: 06-51692748. 
Bilthoven Oost Europa, 
’t  Vogelnest, Boslaan 1, 10 - 16 uur. 
T: 0346 572593
Kloetinge. Amicitia, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 10.00-17.00 uur. 
T: 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl
Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.30-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 
3,10.00-15.30 uur. T:0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Pijnacker. USA-Canada, De Acker, 
Park Berkenoord 2, 9.00-16.00 uur. 
T: 06-25240316. www.usca.nl
Roden. De Hullen, Ceintuurbaan 
Zuid 6, 10.00-16.00 uur. T: 050-
5033926 (’s avonds)

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

22 februari:
Wijchen. Brede school ‘Noor-
derlicht’, Roerdompstraat 76, 
19.00-22.00 uur. T: 024-6450041. 
hartjesveld@planet.nl

27 februari:
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. T: 0181-
322211. gvdlind@xs4all.nl
Coevorden. De Schalm, Hoofdweg 
47, 10.00-16.00 uur. T: 0524-516024.
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00uur. T: 0475 582658. 
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

28 februari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. Tel: 
0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002 
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Huissen. Cultureelcentrum ‘de 
Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-
14.00 uur. T: 026-3271979.
Schagen. De Blokhut, Loet 10, 9.30-
12.30 uur. nelboersen@planet.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650.  
postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl 

 Wassenaar. Hotel vd Valk Bijhorst, 
Zijdeweg 54, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (‹s avonds) 

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

5 maart:
De Bilt. Latijns-Amerika, Cultureel 
centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein4, 12.00-17.00 uur. T: 010-
4802961. pweda@live.nl 
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–
16.00 uur. T: 078–6814441
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6 , 10.00–15.00 uur. 
T: 0529-432746.
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163
Spijkenisse. Praktijkcollege, E. van 
Dintelstraat 11, 10.00 - 15.00 uur, 
T: 0181-616995. maliev@planet.nl
Steenwijk. ”de Meenthe” t/o 
het NS station, 10.00-15.00 uur. 
T: 0521-515835.  
www.filatelistenverenigingijsselham.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
525556. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 09.00-
13.00 uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 

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

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

10 maart:
Kloetinge. Amicitia, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.00-22.00 uur. 
T: 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl

12 maart:
Den Haag. Wijkcentrum Zuiderpark, 
Escamplaan 55, 13.00-16.00 uur. 
secretaris@zhpv.nl 
Ede. Taborkerk, ‘Ons Huis’, 
Prinsesselaan 8, 10.00-16.00 uur. 
T.: 0318 613806. Email hrzv@fv-
degeldersevallei.nl
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00–16.00 uur. Tel. 
0416-379919. 
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.30 uur. 
T: 06-12131128.
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Hoofddorp. ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, Beemster-
straat 4, 10.00-16.00 uur. T: 06-
54741761.
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010 – 5916747.
Ommen. Hervormd Centrum,Pr.
Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220 
Winschoten. gebouw S.V. Boven-
buren, Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597- 856371. gr.elzen@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 decem-
ber en 1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u – alleen op 
afspraak – origineel materiaal uit 
het depot postwaarden bestuderen 
en bezichtigen. Onderzoeksdagen: 
18 februari, 17 maart, 14 april. 
Als u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met Monique 
 Erkelens (T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toeganke-
lijk na contact met mevr. Spiekman 
sspiekman@muscom.nl
Tentoonstelling ‘Love is what 
you want’. (met onder andere 
postzegeltaal en ZOP (zie onder 
postzegel).
14 februari: Filatelie Café. 
Lezing Ruud van den Heuvel. 
 ‘Watersnoodramp 1953’.  
aanmelden@muscom.nl

Is de filatelie bijna dood? (Eindejaarsbeurs 2015)

mailto:info@postkoets.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:jandezwijger@telfort.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
mailto:hartjesveld@planet.nl
mailto:gvdlind@xs4all.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:nelboersen@planet.nl
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
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1 - (vervolg) De Autonome 
 Administratie van Kreta (1898-1913)

a - De 1e overdruk ‘ΣΛΛHNIKON 
BAΣIΛEION’ op bestelling (maart 1909)
Kort na de lokale druk kwam de versie van 
Bradbury Wilkinson (London) in omloop.
Deze versie is van een ander lettertype en kent 
geen varianten in de opdruk. (afb. 59)
Alle waarden werden gebruikt, behalve de 
5 drachme. Er bestaat een ongeperforeerde 
10 lepta en de serie met ruitvormige perfo-
ratie. Merk op dat de drachmewaarden nu 
ook een rechtop staande perforatie hebben. 
(afb. 60-62)
Kenmerk van deze opdruk is onder an-
dere schreefloos lettertype met een korte, 
gedrongen ‘Σ’ en de puntige top van de ‘Λ’. Bij 
het nameten is de breedte en hoogte bijna 
hetzelfde gebleven.

b - De 2e overdruk ‘ΣΛΛHNIKON 
BAΣIΛEION’ op bestelling (maart 1911)
De reden is onduidelijk maar voor een aantal 
waarden werd een nieuwe bestelling gedaan die 
voorzien werden van een ander type opdruk. 
(afb. 63) Deze is tot dusver alleen bekend op 
de 5, 10 en 20 lepta. (afb. 64) De serie is ook 
bekend met de ruitvormige perforatie die zowel 
rechtop als liggend voorkomt. (afb. 65–66). 
Kenmerken voor deze opdruk zijn een wat 
breder lettertype dan de vorige Maar als dit je 
eerste exemplaar is, weet je het verschil nog 
niet. Andere kenmerken zijn de lange ‘armen’ 
van de ‘Σ’ waardoor deze bijna vierkant is en 
de afgeplatte bovenkant van de ‘Λ’.

Derde deel van het omvangrijke thema-artikel (kleine landen en 
gebieden). Deel twee werd opgenomen in het decembernummer 2015.
door Oscar van der Vliet

Gevangen op een eiland! [3]

c - Lokale overdruk en herwaardering 
van 1911
Op een onbekende datum in het voorjaar 
van 1911 worden een variant van de eerste 
lokale overdruk op restanten (?) van enkele 
overdrukte post- en belastingzegels gedrukt. 
De onderlinge afstand van ‘ΣΛΛHNIKON 
BAΣIΛEION’ is nog maar ca. 1 mm. (afb. s21)
Van de postzegels wordt de blauwe 25 lepta 
(met overdruk van 1906?) voorzien van de 
nieuwe opdruk en de waarde van 20 lepta. 
(afb. 67-68)
Van de belastingzegels krijgt de 25 lepta de 
waarde van 20 lepta en 50 lepta de waarde 
van 10 lepta. Een goede verklaring die ik hier-
voor kan geven is dat veel tarieven omgezet 
zijn van het Ottomaanse stelsel, waarbij 1 pi-
aster = 40 lepta. Veel zaken hadden vroeger 
een tarief van 10, 20, para; 1 piaster (ofwel 
40 para), 3 piaster (1,20 Dr.) etc. De 25 lepta 
is daardoor een onhandige waarde evenals 
de 50 lepta. Als de waarde werd gebruikt, dan 
was het in een enkel voorbeeld in het boek van 
de Bank van Kreta wel om (met andere zegels) 
een tarief met een veelvoud van 20 lepta of 
ander veelvoud dat overeen kwam met een 
oud tarief in hele piasters te krijgen. De laatste 
lokale druk is schaars tot zeldzaam. De blauwe 
zegel is de moeilijkste van de 3 en heb ik pas 
1 keer als losse zegel gezien. De andere pas 
enkele keren. Documenten zijn nog zeldzamer.

Op 30 mei 1913 werd de Unie internationaal 
erkend in het Verdrag van Londen en het 
verdrag tussen Griekenland en het Otto-
maanse Rijk van 1 november 1913. De officiële 

ceremonie vond plaats in de baai van Suda op 
1 december 1913.
Na het verdrag bleven de zegels nog enkele 
jaren in gebruik. Voorbeelden uit 1914 en later 
zijn bekend maar een officiële datum waarin 
de zegels buiten gebruik werden gesteld is mij 
onbekend.
Naast deze zegels zijn er ook speciale zegels 
uitgegeven voor (andere) specifieke belastin-
gen. Eerst werden hiervoor bestaande zegels 
van een overdruk voorzien. Later kwamen hier-
voor in een enkel geval aparte belastingzegels

De volgende rubrieken worden beknopt 
behandeld:
d - Andere belastingzegels van Kreta
J1: Belasting op educatie
Voordat de eerste speciale zegels hiervoor 
werden uitgegeven, werden de proportionele 
zegels gebruikt om de belastingen te innen.
In het begin van de Autonome Staat worden 
de eerste aparte belastingzegels gebruikt voor 
schoolgeld en andere heffingen die met het 
onderwijs te maken hadden. 

KLEINE LANDEN & GEBIEDEN (zelfklevende) belastingzegels op kreta (1875-1913)

Afb. 59: Eerste overdruk 
Bradbury Wilkinson (200%) Afb. 60–62: Voorbeeld 2e opdruk en specimen perfins

Afb. 63: Tweede overdruk 
Bradbury Wilkinson (200%) Afb. 64-66: Voorbeeld met 2e Bradbury Wilkinson opdruk en specimen

Afb. 67 en 68: ‘ΣΛΛHNIKON BAΣIΛEION’ van 1908 
samen met 20 lepta overdruk

Afb. 69-71: Voorbeelden van 1 , 2 en 10 drachme

S22: Overdruk voor 
belasting op een 
 handelsvergunning

Afb. S21: Lokale overdruk 
1908 gecombineerd met 
waarde overdruk
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Gevangen op een eiland! [3]

taald met zegels voorzien van opdruk ‘ΦOPOΣ 
EΠITHΔEYMATOΣ’ op de postzegelserie van 
1900. (afb. s22).
In het begin werden hiervoor de postzegels 
van serie 1900 gebruikt. Er werden hiervoor 
de waarden vanaf 50 lepta t/m 5 drachme 
gebruikt De 2 woorden staan op een afstand 
van ca. 5,8 mm van elkaar (afb. 84–86)
Naast deze zegels komen er ook afwijkingen 
voor. De overdruk is niet altijd scherp c.q. com-
pleet en enkele letters wijken af. (afb. 87–89)
De serie was echter geen lang leven bescho-
ren vanwege het streven naar de unie met 
Griekenland. TIEN DAGEN later al werden de-

zelfde zegels voorzien van een extra overdruk 
met ‘ΣΛΛHNIKON BAΣIΛEION’. Door deze korte 
periode vind je de zegels meestal ongebruikt. 
Hoewel de nieuwe zegels al na 10 dagen een 
extra overdruk kregen, denk ik dat de waarden 
nog na 15 september een poosje zijn gebruikt 
om de voorraden op te maken.
De zegels zijn schaars. Documenten heb ik 
nog niet gezien met deze zegels.

J2b - serie 15 september 1908: ‘ΦOPOΣ 
EΠITHΔEYMATOΣ’ op postzegels van 1900
met overdruk ‘ΣΛΛHNIKON BAΣIΛEION’
De serie kenmerkt zich door het eerste type 

J1a - serie december 1899
De eerste serie is een provisorisch type 
waarbij de waarde apart met een stempeltje 
werd aangebracht zoals dat ook met de eerste 
gewone belastingzegels gebeurde. 
De smalle , lange zegels hebben sierlijk paars 
kader met daarin de tekst ‘XAPTOΣHMON 
EKΠAIΔEYTIKΩN TEΛΩN’ (Belasting op Educa-
tie). (afb. 69-71)
De waarden van deze serie zijn 1, 2, 3 5 en 
10 drachme. Bij de uitgifte werd de drachme 
nog niet gehanteerd zodat je kan spreken van 
een vroege uitgifte in drachme waarden.
Een inschrijving was bijvoorbeeld 1 drachme 
per jaar terwijl voor een diploma, afhankelijk 
van het scholingsniveau tot 10 drachme 
moest worden betaald. Hoewel er in 1901 een 
nieuwe serie uit kwam, zijn er voorbeelden tot 
1904 bekend. 

J1b - serie 1901: X.E.T. op postzegels van 1900
Bovengenoemde serie is gebruikt voor waar-
den vanaf 50 lepta t/m 5 drachme. Hiervoor 
werden de postzegels van serie 1900 voorzien 
van een overdruk.
Door een tariefwijziging werd de 50 lepta een 
nieuw tarief voor deze belastinggroep.
Kenmerk van deze serie is de overdruk ‘XET’ 
waarbij de breedte van de opdruk 13 ;15 ; 16 en 
18mm kan zijn. (afb. 72–75)
 
J1c - serie oktober 1908: X.E.T. en ‘ΣΛΛHNI-
KON BAΣIΛEION’ op postzegels van 1900
Naast de gewone belastingzegels werden in 
1908 de educatiezegels voorzien van hetzelfde 
type overdruk ‘ΣΛΛHNIKON BAΣIΛEION’. De-
zelfde afwijkingen als bij de gewone belasting-
zegels zijn echter niet gemeld. (afb. 76-77). De 
5 drachme komt nu ook met een opdruk van 
11 mm breed voor. Van deze serie heb ik nog 
drukfouten gevonden (afb 78–79)
   
J1d - serie oktober 1908: X.E.T. en ‘ΣΛΛHNI-
KON BAΣIΛEION’ op belastingzegels van 1901
In tegenstelling tot de overdruk op postzegels 
is hier alleen de combinatie met ‘ΣΛΛHNIKON 
BAΣIΛEION’ bekend en wel de overdruk van 
1908 en 2 andere typen. Voorbeelden in het 
boek van de Bank van Kreta zijn uitgegeven tot 
in 1915. De afmetingen van ‘XET’ komen voor 
als 11 mm. Van deze overdrukken zijn afwij-
kingen bekend op de posities 89,90,98,99 en 
100 in het vel. (afb. 80–83). Verder komt de 
5 drachme voor met kop staande overdruk.
   
J2: Belasting op handelsvergunningen
Belastingen op handelsvergunningen werden 
in de Ottomaanse periode al betaald. De 
vergunningen waren nodig voor het uitoefenen 
van een beroep voor een termijn. Het duurde 
echter tot september 1908 voordat de eerste 
aparte zegels werden uitgegeven.

J2a - serie 5 september 1908: ‘ΦOPOΣ 
EΠITHΔEYMATOΣ’ op postzegels van 1900
In de Gazette van Kreta van 5 september 
1908 werd wet No 811 van kracht. Voor Han-
delsvergunningen moest belasting worden be-

Afb. 72–75: XET overdruk met breedte van 13–18 mm

Afb. 76–79: Voorbeelden diverse XET ; drukfout ‘FΛΛHNIKON’ en ‘T X E’ 

Afb. 80–83: Verschillende typen overdrukken XET en kop staande overdruk

Afb. 84 – 86: Enkele waarden met de opdruk

Afb. 87 – 89: 1 Dr. Met kleine ‘A’ onder ; 50 L. 
‘ΦOPO’ links en 2 Dr. ‘ΦOΓOΣ’



112 FILATELIE  FEBRUARI 2016

‘ΣΛΛHNIKON BAΣIΛEION’ die op belastingze-
gels werden gedrukt. De serie kent dezelfde 
waarden maar kent 2 varianten in de opdruk 
‘ΦOPOΣ EΠITHΔEYMATOΣ’. Een aantal waar-
den hebben een opdruk waarbij de onderlinge 
afstand tussen de 2 woorden niet 5,8 mm 
maar slechts 3,2 mm is. Afgezien van de 
2 drachme komen de andere waarden alleen 
voor met 3,2 of 5,8 mm.
Een voorbeeld van de 1 drachme met 3,2 mm 
is te zien in afb. 90.
Dan zijn er nog de fouten die in beide opdruk-
ken kunnen voorkomen. Over de variatie in 
de afstanden en de fouten in de opdrukken 
is in de bestaande literatuur weinig tot niets 
vermeld. (afb. 91–94) 
Deze zegels zijn minder schaars maar wel 
zeldzamer dan de gewone belastingzegels.

Ook hier afwijkingen in beide overdrukken 
(afb. 95–96)

J2c - serie 15 september 1908?: ‘ΦOPOΣ 
EΠITHΔEYMATOΣ’ op belastingzegels van 
1901 met overdruk ‘ΣΛΛHNIKON BAΣIΛEION’
Dit is een uitgave waar weinig over is geschre-
ven maar des te meer van voorkomt.
Van de belastingzegels komen vele varianten 
voor op de 1 drachme en enkele op de 2 en 
5 drachme. Kenmerk is dat de 1 drachme 
ook de opdruk X.E.T. heeft en in enkele 
gevallen ook de 2 drachme. De zegels zijn 
verder voorzien zijn van de opdruk ‘ΦOPOΣ 
EΠITHΔEYMATOΣ’ en de opdruk ‘ΣΛΛHNIKON 
BAΣIΛEION’.

Van de ‘ΣΛΛHNIKON BAΣIΛEION’ komt het 
eerste en tweede type voor zoals bij de 
gewone belastingzegels en het vijfde en zesde 
type die bij de X.E.T. zegels voorkomen.
Dan komt het woord ‘ΦOPOΣ’ voor in 5 typen: 
Normaal (3 vormen); cursief met alleen de 
eerste letter recht en alles cursief.
Tel daar nog de afwijken bij op en je hebt een 
heel scala aan zegels waarvan mogelijk nog 
niet alles in kaart is gebracht. Tot dusver heb 
ik met 3 waarden 42 verschillende zegels kun-
nen vinden. (afb. 97–102)

J3: Belasting op ontvangstbewijzen en 
kwitanties
Vanaf 1888 werden er aparte zegels uit-
gegeven voor het belasten van ontvangst-
bewijzen en kwitanties. De eerste versies zijn 
bestaande belastingzegels met een overdruk 
genaamd ‘makbuz ve fatura ya mahsustur’ 
ofwel: ‘voor ontvangstbewijzen en kwitanties’. 
Daarna zijn er nog aparte belastingzegels 
hiervoor in omloop gekomen. Alle komen ze 
alleen voor met stempels voor dubbel tarief 
en de handstempels uit het Pact van Halepa. 

J3a: 1888: Proportionele belastingzegels 
van 1879 met blauwe overdruk 
De opdruk komt hier voor op de 10 en 
20 para. De tot nu toe bekende hands-
tempels zijn type I, II, IV en V. Met name 
type IV is maar kort gebruikt omdat het 
Pact van Halepa in 1889 al werd opgeheven. 
Voorbeelden van deze zegels met type I en 
II zijn de afgelopen jaren ca, 1-2x per jaar 
aangeboden. Een exemplaar met een Halepa 
stempel heb ik pas 2 keer te koop gezien. 
Documenten met deze zegels van type IV en 
V bestaan wel maar heb ik nog niet gezien. 
(afb. 103–105). 

J3b: 1890: Proportionele belastingzegels 
van 1879 met zwarte overdruk
Het enige verschil is nu dat het stempel 
zwart is. Dezelfde waarden zijn hiervoor 
gebruikt.
Gezien het feit dat kort daarna een nieuwe 
serie in gebruik is genomen, is van dit type 
maar weinig teruggevonden (afb. 106)

Afb. 90:  Document van de gemeente Vryssos Apokoronou voor iemand die o.a. kapper is. 
De vergunning is geldig voor 1 jaar van 1 september 1915 tot augustus 1916.

Afb. 91–94: Onder 
3,2 mm ; boven 5,8 mm

Afb 95–96: Links ‘Φ’ verzakt in ‘ΦOPOΣ’ en rechts 
kop staande overdruk

Afb. 97–102: verschillende soorten opdrukken, 
soms gecombineerd met afwijkingen
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J3c: 1891: Belastingzegels voor ontvangst-
bewijzen en kwitanties
Vanaf ca. 1891 kwamen aparte belastingze-
gels in gebruik voor ontvangstbewijzen en 
kwitanties. Hoewel dit soort documenten 
naar verhouding standaard zijn ten opzichte 
van akten, vind je deze echter voor Kreta 
nauwelijks terug. Ik ben tot dusver niet verder 
gekomen dan enkele zegels. Van de gebruikte 
stempels heb ik tot nu toe alleen type II, V en 
VI gevonden terwijl op blz. 368 van het boek 
van Feenstra ook een type VII wordt genoemd 
(afb. 107–109). Mogelijk dat er in de toekomst 
nog meer opduiken.

J4: Belasting op paspoorten en visa
Net als in de rest van het Ottomaanse rijk 
waren er paspoorten en visa nodig die de gang 
van zaken met in– en uitgaande personen 
moest regelen. Er is in de bestaande literatuur 
weinig terug te vinden. Alleen het boek van 
de Bank van Kreta toont 1 voorbeeld met een 
1 piaster op document. Ik heb enkele zegels 
tot dusver gevonden maar een document nog 
niet (afb. 110–111)

J5: afwijkende vormen van gebruik
J5a: Postaal gebruik
J05a1: periode 1901-1904

Bij gebrek aan postale 1 lepta waarden was 
het toegestaan van 1901 tot 1904 om de 
belastingzegel van 1 lepta voor postale doel-
einden te gebruiken. De gebruikte stempels 
kwamen van gewone (afb. 112) maar ook 
ambulante (rijdende) postkantoren (afb. 113). 
Hierbij komt echter ook maakwerk voor van 
ongebruikte zegels en hogere waarden die 
met eenzelfde datum van eenzelfde plaats 
voorkomen (afb. 114). 
Een voorbeeld van gebruik op een briefkaart 
is te zien bij afb. 115. Hierbij een voorbeeld 
van een briefkaart die lokaal voor 2 lepta was 
verstuurd: 1 lepta fiscaal links en 1 centimi 
met een Italiaanse postzegel.

J05a2: periode 1909: als overdruk!
In januari 1909 raakten de voorraden van lage 
waarden weer op en was een nieuwe bestel-
ling nog niet aangekomen. Op grond daarvan 
besloten de autoriteiten om een aantal post-
zegels en een belastingzegel van een overdruk 
‘EΛΛAΣ’ (Griekenland) en ‘ΠPOΣΩPINON’ 
(= provisional) te voorzien. (afb.116–118)
De belastingzegel kwam met enkele andere 
waarden uit op 19 januari 1909. De waarden 
raakten in februari en maart alweer op door 
speculatief gebruik en werden uiteindelijk 
vervangen door nieuwe postzegels.

J5b: telegrafisch gebruik
In de 19e eeuw werden verschillende kabels 
gelegd om de telegrafie te kunnen regelen. 
Hoe oud de kabels zijn van de Ottomaanse 
diensten is niet bekend. Van de Eastern 

Telegraph Company heb ik op internet een 
stukje geschiedenis kunnen herleiden. In 
1866 werd tussen Chios en Kreta de eerste 
verbinding gelegd door R.S. Newall & Co. Een 
tweede kabel kwam in 1872 tussen Alexandrië 
(Egypte)–Sitia en een derde kabel tussen Si-
tia–Zakynthos–Otranto (Italië). Beide werden 
gelegd door Henley’s Telegraph Co. (meer 
hierover op www.atlantic-cable.com/Cables/
CableTimeLine/index1850.htm)
De Facturen voor de berichten werden belast 
met een 10 para belastingzegel en voorzien 
van een kantoorstempel. Voor de Ottomaanse 
facturen werden poststempels gebruikt. De 
Eastern Telegraph had eigen stempels zoals 
onder andere in afb. 1 te zien is. Gedurende 
de autonome periode was het tarief 10 lepta 
(afb.119). Tot dusver heb ik stempels van 
Candia ; Suda en Rethymno gevonden. 

Afb. 103–105: voorbeeld van 20 para met type I en van 10 para met type II en IV Afb. 106: voorbeeld met 
zwarte overdruk en paars 
handstempel type V

Afb. 107–109: 10 para met type II en VI en 20 para met type VI

Afb. 110–111: voorbeeld van 1 piaster met type V en 
een 3 piaster met type I

Afb. 112–114: postaal gebruik; normaal ; ambulant en mogelijk namaak

Afb. 115: 
De politie-
macht werd 
door de Italia-
nen opgeleid

Afb. 116–118: 
voorbeeld 
ongebruikt ; 
gebruikt met 
tab en een 
vervalsing 
kop staand

http://www.atlantic-cable.com/Cables/CableTimeLine/index1850.htm
http://www.atlantic-cable.com/Cables/CableTimeLine/index1850.htm
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J5c: maritiem gebruik
Zowel post- als belastingzegels werden mari-
tiem gebruikt. Postzegels kwamen over het al-
gemeen op poststukken voor terwijl belasting-
zegels vaak te vinden waren op vrachtbrieven. 
Het tarief was 10 para voor een betalingsbewijs 
en later 10 lepta. Voor de tarieven van 3 piaster 
en later waarden in drachme heb ik nog niets 
kunnen terugvinden. Meningen over verzekerde 
vracht heb ik nog niet kunnen onderbouwen.
Hoewel Kreta door de eeuwen heen een 
strategische positie had, werd deze door de 
voortschrijdende technieken en het aanboren 

Afb 123 – 126: postale vervalsing op educatie-
belasting en valse opdrukken van oktober 1908

van nieuwe markten en het openen van het 
Suezkananaal steeds minder. Handboeken 
van Tchilinghirian (Oostenrijkse Lloyd) en 
een tabellenboekje van de Italiaanse Florio–
Rubattino laten zien dat de havens op Kreta 
onderdeel waren van langere, langzamere zee-
lijnen en de aanlegtijd soms maar enkele uren 
vergde terwijl andere plaatsen goed waren 
voor een halve dag of langer. De Oostenrijkse 
Lloyd had nog van vroeger uit agentschappen 
in de 3 belangrijkste havens: Canea, Candia en 
Rethymno. Andere grote maatschappijen zo-
als les Messageries Maritimes uit Frankrijk en 

Florio–Rubattino hadden 
als agentschap ‘La Canea’ 
maar dat betekende niet 
meer dan een aanleg-
plaats bij de baai van 
Suda. Fraissinet uit Frank-
rijk, ook een grote speler, 
had wel agentschappen 
in de 3 havens. De haven 
van Candia was door 
verzanding en schaalver-
grotingen van de schepen 
steeds minder in trek en 
als ze daar kwamen, lagen 
ze verder buitengaats om 
door een bootje te worden 
gelost. Ook de bekendste 
Griekse maatschappijen 
zoals de Hellenistische 
Stoomvaart Maatschappij 
(1856-1892) (afb. 120 + 
s23) en P. Pantaleon 
(1895-1922) (zie afb. 20) 
hadden in deze 3 havens 
een agentschap.
Tot dusver zijn enkele 
tientallen maatschappijen 
bekend met een agent-
schap in een of meerdere 
havens van Kreta.
 

Afb. 119: 
voorbeeld 
van een 
rekening van 
het kantoor 
in Suda. 
Merk op dat 
het betaalde 
bedrag hier 
in Britse 
ponden 
is i.p.v. in 
drachme!

J5d: vervalsingen en onverklaarde zaken
Helaas komen er bij belastingzegels in enkele 
gevallen vervalsingen voor. Met name de laat-
ste jaren worden exemplaren aangeboden die 
soms makkelijk te herkennen zijn. In andere 
gevallen moet je een expert raadplegen en die 
zijn op dit vlak dun gezaaid.

De belastingzegels van het Ottomaanse rijk 
zijn niet als vervalste zegel bekend. Er kan 
hooguit door afstempelingen een fantasie 
gebruik ontstaan.
Van de Britse periode op Kreta rond 1899 do-
ken ongebruikte of ‘gebruikte’ exemplaren op, 
veelal gekleurd papier met bijvoorbeeld een 
gebroken cirkel, die steeds dezelfde afwijking 
had. De stempels zijn niet met stempelinkt 
maar met een inkjet printer gemaakt waarbij 
een raster van puntjes te herkennen is. Ook 
doken er blokken op met exact dezelfde 
stempels terwijl het kenmerk van de stempels 
is dat zij onderling op details verschillen. 
(afb. 121 + 122) Let erop als deze zegels wor-
den aangeboden! 
Van de autonome periode zijn ook vervalsin-
gen gemaakt. Een voorbeeld hiervan was te 
zien bij afb. 118. 
Andere voorbeelden zijn ‘postaal’ gebruik van 
belastingzegels (afb 121 + 122) en vreemde 
overdrukken zoals dubbeldrukken van de 
‘EΛΛAΣ’ die normaal op de postzegeluitgifte 
van 6 oktober 1908 voorkomen (afb 123 + 124).
Ik kan nog veel meer melden maar denk dat 
hiermee genoeg van Kreta in een beeld is ge-
vangen. Ik blijf het een boeiend gebied vinden 
waarover nog veel te schrijven is.

Bronnen
The revenue stamps of Crete 1875 – 1913 (1996) : 
Angelos Chr. Papaioannou en Rienk Feenstra
Crete ; Postal History , Postage & revenue stamps, coins 
and Banknotes (2001): Rienk Feenstra & Friends
Diverse bronnen via wikipedia en eigen onderzoek.

Afb. 120 en S23: voorbeeld 3 piaster met zwart martiem 
stempel en rechts stempelvoorbeeld (bron: N. Antypas)

Afb. 121 en 122: Kandia stempel met 1 Grossia opdruk 
en Temenos; vals i.v.m. o.a. korrelige achtergrond

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 Leusden, 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.
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Postzegelveilingen
Wekelijkse online

De postzegelveilingen beginnen elke 

vrijdag en lopen de week erna af

Wekelijkse Nederlandse-, Belgische-, 

Franse-, Duitse- en internationale 

postzegelveiling

U kunt ook uw eigen postzegels 

aanbieden

www.catawiki.nl/postzegel

If all you see 
is stamps...

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

visit
Sandafayre.com
Stamp auctions for collectors since 1976

1000’s of lots from £20 to £20,000

Unique Weekly Auctions
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e aanzet voor de maatschappij vond 
plaats in 1837 toen de Franse staat 
een pakketdienst entameerde die 
Marseille verbond met havens in de 

Levant. In 1851 werd de functie van de staats-
pakketbootdienst overgedragen aan de Mes-
sageries Nationales. Toen de Franse Republiek 
overging in het Franse Keizerrijk werd de 
maatschappij omgedoopt tot de Messageries 
Impériales. 

Middellandse Zee
De eerste lijnen bleven beperkt tot het Mid-
dellandse Zeegebied en waren gericht op de 
Levant. Marseille was de standplaats en tevens 
belangrijkste haven van de maatschappij. De 
haven fungeerde als vertrekpunt van de meeste 
lijnen. (afb 1+2) Doordat twee ingenieurs tot de 
maatschappij waren toegetreden, beschikte de 
maatschappij over een eigen scheepswerf in La 
Ciotat (afb 3), een vissersplaatsje 25 km ten 
oosten van Marseille.

D
Cochinchina 
Sinds de 17e eeuw waren de Fransen aanwezig in 
Vietnam in de vorm van katholieke missionarissen. 
In de 19e eeuw raakten zij ook militair betrokken 
met de onderlinge conflicten tussen de talrijke 
vorstendommen en kreeg de Franse aanwezigheid 
geleidelijk de neiging tot expansie. In 1858 stuur-
den de Fransen een militaire macht van 3000 man 
naar Vietnam en veroverden in 1859 Saigon. 
De koloniale aspiraties van de Fransen vonden 
hun weerslag toen de Messageries imperiales in 
1863 de Ligne d’Indochine openden. In 1864 kre-
gen de Fransen officieel het protectoraat over de 
zuidelijke provincie Cochinchina. in 1865 werd 
de lijn naar Saigon omgedoopt tot de Ligne N. 
De lijn bestond aanvankelijk uit drie delen2: het 
traject Marseille-Alexandrië, een over land-traject 
Alexandrië-Suez en een traject Suez-Saigon. De 
maatschappij breidde zich geleidelijk uit en werd 
in 1871 gezien de staatkundige veranderingen 
uiteindelijk omgedoopt tot de Messageries Mari-
times (MM). De periode van 1871 tot 1914 wordt 

als de L’Age d’Or van de maatschappij beschouwd3. 
Deze periode vormde tevens het hoogtepunt van 
de koloniale expansie. De Ligne N naar het Verre 
Oosten groeide uit tot de koninginnelijn, Saigon tot 
de tweede belangrijke haven van de MM.

De vroege paquebot stempels 
De eerste paquebotstempels op post uit 
Nederlands-Indië omvatten een tekst ‘Indes 
Neerl.’ refererend naar de herkomst van de post. 
Salles4 noemt drie typen. Het meest toegankelijk 
is het stempel met de tekst indes neer. v.s. / p.f. 
amb. mar (Salles 1.891, afb 4). Het zal enige tijd 
kosten om zo’n stempel op een eofilatelistische 
brief in handen te krijgen (afb 5), maar de brief 
zelf behoeft niet buitensporig kostbaar te zijn. 
De aanwezigheid van zo’n 
voorloper kan een verzame-
ling Ligne N stempels aardig 
opfleuren. Wel kostbaar 
kunnen gefrankeerde brieven 
zijn met een dergelijk stem-
pel, vaak als gevolg van de 
gebruikte frankering (afb 6). 

Ligne N paquebotstempels op 
binnenkomende post
In het eerste deel is duidelijk geworden dat, be-
keken door een Indië-verzamelaar, de Franse pa-
quebotstempels in de regel worden gevonden op 
uitgaande post, met name naar Europese landen. 
Als een dergelijke verzameling groeit, wordt het 
een uitdaging te zoeken naar dergelijke stempels 
op binnenkomende post. In tegenstelling tot de 
verwachting worden Franse paquebotstempels 
vrijwel nooit aangetroffen op post uit Europa en 
zeker niet op post uit Frankrijk. 
De inkomende poststukken met een paquebots-

Meer over de Ligne N
franse paquebotstempels in een 
verzameling nederlands-indië 2
Na kennis gemaakt te hebben met die leuke stempels van 
de Ligne N, wordt in deze tweede aflevering aandacht besteed 
aan het ontstaan van de Messageries Maritimes1 en het 
gebruik van de Ligne N stempels op binnenkomende post.
door Han Siem

Afb 1-3. Marseille was de standplaats en tevens de belangrijkste haven van de Messageries Maritimes (MM). Deze ansichtkaarten laten de vloot en de aanlegsteiger van de maatschappij zien, 
en de werf in La Ciotat, waar de meeste van hun schepen van stapel liepen.

Afb 4. Salles 1.891

Afb 5 en 6. Rood paquebotstempel indes neer (Salles 1.891) op twee brieven: een eofilatelistische brief (1867) van Batavia naar Bordeaux met handgeschreven Par Messages 
Imperiales en een gefrankeerde brief (1873) van Soerabaja naar Winterthur. V.S. staat voor voie de Suez, P.F, voor Paquebot française.
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tempel van de Ligne N in mijn verzameling stam-
men alle uit Azië. De kaart naar Batavia (afb 7a) 
lijkt op het eerste oog afkomstig te zijn uit 
Vietnam omdat de ansichtkaart op de keerzijde 
een tafereel laat zien van Saigon (afb 7b). Gezien 
de datum op het paquebotstempel (14 juni 1908) 
kan de kaart echter niet in Saigon zijn gepost. De 
Paquebot No 10 (in 1908, de Yarra), was reeds 
op 30 mei uit Saigon vertrokken5. De geschreven 
tekst op de kaart verschaft de oplossing: de 
ansichtkaart werd geschreven aan boord van de 
Yarra op weg (van Colombo) naar Djibouti. 
Vervolgens twee poststukken uit het Verre Oos-
ten. De briefkaart uit Japan met het glasheldere 
stempel van de Franse paquebot No 2 (afb 8) 
werd op 23 augustus 1896 gestempeld in Yoko-
hama, aan boord van de Saghalien (afb 9).
Heel mooi is de brief uit Shanghai (afb 10a) die 
op 23 december 1893 aangetekend werd verzon-
den vanuit het Duitse postkantoor. Het agent-

schap van de Duitse Rijkspost in Shanghai was 
sinds 1886 gevestigd in het Duitse consulaat. De 
brief is gericht aan een bekende filatelist in Ba-
tavia. Het sluitzegel aan de achterzijde (afb 10b) 
maakt duidelijk dat de afzender werkzaam was 
op het consulaat van Oostenrijk-Hongarije. Uit 
het rode achthoekige stempel (afb 10c) blijkt dat 
de brief is meegegaan met de Franse Paquebot 
No 10, op dat moment de Salazie. 
Tot besluit een poststuk naar Indië met twee ver-
schillende Franse paquebotstempels. Het stuk is in 
een andere context reeds eerder afgebeeld6, maar 
wordt in dit artikel voor het overzicht opnieuw ge-
toond (afb 11). Het Franse postblad is geschreven 
aan boord van de Yarra, vlak voor het binnenlopen 
van Aden. Het werd voorzien van het stempel Ligne 
N Paq. Fr. No 3. Bij aankomst in Aden werd het 
postblad overgebracht naar de Calédonien, die op 
weg was naar het oosten en aan boord voorzien 
van het stempel Ligne N Paq. Fr. No 1. 
In een afsluitende aflevering zal aandacht 
worden besteed aan Franse paquebotstempels 
buiten de ligne N, naar het Verre Oosten.

Literatuur
1. Wikipedia: Messageries Maritimes
2. Delbeke, J.P. De Nederlandse Scheepspost 1. Nederland 
– Oost-Indie 1600-1900 (Aalter 1998), blz 120
3. Ramona, P. The Messageries Maritimes Encyclopaedia 
(2012).www.messageries-maritimes.org/e1mm.htm 
4. Salles V, blz 57
5. ibid, blz 117
6. Siem, T.H. Filatelie en postgeschiedenis (4) Filatelie, 
januari 2009, blz 35 

Afb 7a en 7b. Ansichtkaart gestempeld op de Paquebot No 10 (in 1908, de Yarra). Uit de geschreven tekst op de kaart blijkt dat de kaart werd geschreven aan boord van de Yarra op weg (van 
Colombo) naar Djibouti. De kaart is gefrankeerd en gestempeld op de beeldzijde, dat een tafereel laat zien van Saigon. In Aden werd de kaart met de Calédonien terug naar het Oosten gestuurd.

Afb 8. Briefkaart uit Japan naar Batavia met het glasheldere stempel van de Franse 
 paquebot No 2, op 23 augustus 1896 gestempeld in Yokohama aan boord van de Saghalien.

Afb 9. Franse paquebot Saghalien. Het ranke profiel is karak-
teristiek voor de schepen van de Messageries Maritimes.

Afb 10a. Brief uit Sjanghai, aangetekend verzonden vanuit 
het Duitse postkantoor. Het agentschap van de Duitse 
Rijkspost in Sjanghai was sinds 1886 gevestigd in het Duitse 
consulaat. Aanvankelijk werd de post daar gefrankeerd met 
reguliere Duitse postzegels.

Afb 10b Afb 10c

Afb 11. Poststuk naar Indië met twee verschillende Franse 
paquebotstempels. Het Franse postblad werd geschreven 
aan boord van de Yarra op weg richting Europa, vlak voor 
het binnenlopen van Aden. Het werd voorzien van het 
stempel Ligne N Paq. Fr. No 3. Bij aankomst in Aden over-
gedragen aan de Calédonien die op weg was naar het oosten 
en daar voorzien van het stempel Ligne N Paq Fr. No 1. 

http://www.messageries-maritimes.org/e1mm.htm
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NEDERLANDSE BLADEN

Digitaal
De explosieve stijging van de 
tarieven van PostNL heeft er onder 
meer toe geleid dat steeds meer 
verenigingen naar alternatieve 
wegen zoeken om hun verenigings-
nieuws te verspreiden. De leden (en 
de redactie van WLVU) ontvangen 
steeds vaker de clubbladen digitaal: 
een pdf, een link naar de website, 
het scheelt al gauw honderden 
euro’s op jaarbasis. 
De Zaanse Posthoorn stelde vast 
dat de jaarlijkse contributie niet 
meer toereikend is om de porto-
kosten voor het verzenden van de 
Hoornblazer te kunnen betalen. Le-
den gaan nu de verspreiding van het 
blad verzorgen, de ‘buitengewesten’ 
worden aangespoord de website 
(www.deposthoornkrommenie.nl) 
te bezoeken, waar het hele blad (en 
veel meer) te lezen is.
Het januarinummer van de Hoorn-
blazer bevat onder meer een goed 
stuk van Franck Glandorff over het 
afweken van ‘moeilijke’ postzegels.
Twintig kilometer verderop is de 
Purmerender Postzegel Ruilclub 
al een stapje verder. Ook hier is in 
de postverzending danig geschrapt. 
Het clubblad is –volledig in kleur– 
op de website (www.pprc.nl) te 
downloaden, met een apart linkje 
voor de immer populaire veilinglijst. 
Bovendien ziet redacteur Hans 
Vaags iedere maand kans extra 
pagina’s aan de website-editie toe 
te voegen. Een artikel over keizer 
Wilhelm II werd door hem voorzien 
van extra informatie en mooie 
afdrukken van postwaardestuk-
ken waarop de keizer figureert. 

Centrale vraag in het artikel: hoe 
komt het toch dat er van een van de 
machtigste mannen ter wereld geen 
serieuze postzegel bestaat? 

Ook in Beverwijk hebben ze de route 
naar de digitale snelweg gevonden. 
In ‘De Courier’ klinkt de teleurstel-
ling over de afgeketste fusie met 
Heemskerk, wordt duidelijk hoe las-
tig het is om bestuursvacatures te 
vervullen, maar overheerst de opge-
wekte toon: er komt een feestavond 
aan en in 2017 (22 en 23 april) een 
nieuw Filamanifestatie-element, 
georganiseerd door de Noord-
Hollandse verenigingen op een 
mooie locatie in Diemen. Het eerste 
resultaat van de samenvoeging van 
de regio’s 3 en 4. Verder de nodige 
reclame voor de KNBF (waarom lid 
worden/blijven?) en een uitgebreide 
veilinglijst. Bij veiling van de club-
kavels wordt gedobbeld, indien het 
kavel is verkocht. Een oneven getal 
(1,3,5) betekent dat het kavel voor 
de geboden veilingprijs is verkocht. 
Een even getal (2,4,6) betekent dat 
het kavel voor de inzetprijs wordt 
verkocht. Aardig idee, gekopieerd 
van de Zaanse Posthoorn.
Een van de mooiste ‘Nieuwsbrieven’ 
die mij digitaal bereikt, is die van de 
OVVP, de Oosterhoutse Vereni-
ging van Postzegelverzamelaars, 
al jaren voorbeeldig ingevuld en 
opgemaakt door Reinder Luinge, 
vast anker binnen het bestuur van 
de KNBF.
In aflevering 120 (december 2015) 
weet hij moeiteloos een Canadese 
Titanic, een pot Nutella, de vluch-
telingenproblematiek, rugby en de 
koningin van Zweden te combi-
neren. Tussendoor is daarbij nog 
plaats voor verenigingsnieuws en 
berichten uit de wereld der filatelie. 
Over de vluchtelingen: ‘’Hoe u ook 
over dit grote probleem denkt, één 
ding is zeker, de meeste vluchtelin-
gen zijn niet te benijden. Ze hebben, 
noodgedwongen, huis en haard 
verlaten met achterlating van alles 
wat ze dierbaar was. Moeilijk voor te 
stellen, zeker als we dat projecte-
ren op onze eigen situatie. Stelt u 
zich eens voor dat u morgen moet 
vertrekken en dat het enige dat u 

kunt meenemen datgene is wat in 
een weekendtas past. En dan de 
onzekerheid. U weet niet waar u uit-
eindelijk terechtkomt. U hebt geen 
idee of de mensen daar u zullen 
accepteren of afwijzen. U weet niet 
of u morgen nog iets te eten heeft…’ 
www.oosterhouterpost.nl
Ook in het Digizine (jaargang 40, 
nummer 11) van ’t Faktueeltje 
klinken sombere geluiden door. 
Bernard Witter bericht dat aan 
‘het samenwerkingsverband’ (een 
overleg tussen Heerlen, Kerkrade, 
Klimmen, Maastricht en Geleen) 
een einde is gekomen. Te weinig 
draagvlak, te weinig animo om er 
samen iets van te maken. Het COLF-
overleg blijft nog wel bestaan. Ook 
hier komt de problematiek van de 
hoge postzegelprijzen ter sprake: 
‘een prijsstijging van bijna 60% in 
bijna vijf jaar, dat is nogal wat’. 
Is er dan helemaal niets leuks meer 
te melden? Natuurlijk wel. Een 
aardig stuk van Guy Hoenen over de 
engel Gabriël (‘De patrones van de 
filatelisten, postbodes en bood-
schappers’) en de presentatie van 
het jaarboek van de ‘Stichting His-
torische en Heemkundige Studies 
in en rond het Geuldal’ met onder 
meer het artikel ‘Spoor en post in 
het Geuldal’, door Gerald Laheij en 
Jos van den Bosch. ‘Door dit laatste 
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artikel is er eindelijk aandacht 
voor de historische waarde die de 
filatelie, postzegel, brief en kaart, 
kan spelen in de geschiedschrijving 
van een regio.’ Het oude station van 
Valkenburg was een belangrijke 
schakel in het netwerk
In gesprek met iemand die meer 
verstand van geld (en postzegels) 
heeft dan ik, bracht hij het volgende 
naar voren. “Ik begrijp niet dat ze bij 
PostNL niet wat meer moeite doen 
om die postzegelbladen en die ver-
zamelaars binnen boord te houden. 
Het gaat toch om flinke aantallen. 
Geef ze een aantrekkelijk tarief, 
gebruik mooie, speciale zegels voor 
dat tarief en je maakt niet alleen een 
hoop verzamelaars heel blij, maar je 
houdt ook dit stukje marktaandeel 
voor jezelf. Zet dat maar eens in Fi-
latelie.” Dat is dus bij deze gebeurd.

Boeiend
Grunopost, het verenigingsblad van 
de Philatelisten Vereniging Gronin-
gen bereikt me nog wel ouderwets 
via PostNL. Het is een mooi blad 
en ook nu er niets meer te melden 
is over het jubileumfeest van de 
vereniging, heeft de redactie weer 
een aantal interessante artikelen bij 
elkaar gekregen.
Gerrit van der Molen is van plan een 
aantal stukken te schrijven over de 
historie van de Tweede Wereldoorlog 
op postzegels. Oorlogvoering op zee 
staat centraal in de eerste afleve-
ring, met het Duitse slagschip Admi-
ral Graf Spee en de Duitse invasie in 
Noorwegen (‘Operatie Weserübung’) 
in de hoofdrol. De Graf Spee liep bij 
de eerste zeeslag in de Tweede We-
reldoorlog (december 1939) lichte 
schade op. Die slag vond plaats 
bij de monding van de rivier de La 
Plata. Het schip trok zich terug in de 
haven van Montevideo, maar werd 
kort daarna door de Duitsers zelf tot 
zinken gebracht, waarna de kapitein 
zelfmoord pleegde.

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

http://www.deposthoornkrommenie.nl/
http://www.pprc.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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John Tolsma staat stil bij de Marien-
kirche van Lübeck en komt met een 
aantal spectaculaire onthullingen 
over de achtergronden van de twee 
postzegels die de Bundespost 
(Mi 139/140) in 1951 uitgaf. De uit-
gifte was bedoeld om de restauratie 
van de 700 jaar oude Marienkirche 
(mede) te financieren. Duidelijk 
wordt waarom die zegels zo hoog in 
de catalogus staan en ook dat het 
bij de afbeeldingen mogelijk gaat 
om vervalsingen. Een bijzonder 
verhaal, gebaseerd op een stuk in 
de Deutsche Briefmarken Revue. 
www.philatelist.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Een nieuw jasje
The American Philatelist zit in een 
nieuw jasje, of eigenlijk The Ame-
rican Philatelist heeft een nieuwe 
rug. Sinds januari 2016 is het blad 
niet meer met nietjes in elkaar 
gezet, maar heeft een gelijmde kaft. 
Maar ook de voorpagina en de lay-
out zijn anders. Maar het mooiste is 
dat het aantal pagina’s behoorlijk is 
toegenomen.
Wat niet is veranderd is de kwaliteit 
van de artikelen, deze is als altijd 
weer dik in orde. De vaste rubriek 
‘collecting coast to coast’ laat dit 
keer een aantal leuke brieven zien. 
Niet zeldzaam, niet duur maar 
gewoon leuk. Het soort brieven 
dat opvalt in een collectie. Twee 
voorbeelden. De eerste enveloppe 
draagt een propagandatekst ge-
naamd ‘a paper war’. Er wordt hierop 
aangegeven waarom het belangrijk 
is om zuinig te zijn met grondstof-
fen zoals papier. Hergebruik is het 
toverwoord. Voor de auteur is dit een 
verklaring waarom veel potentieel 
interessante stukken in de tweede 
wereldoorlog verloren zijn gegaan. 
De tweede is iets recenter. Het is een 
gelegenheids enveloppe, uitgegeven 
door de Dayton (Ohio) Philatelic 
Society. Hierop de volgende bood-

schap: ‘Philately prevents delin-
quency; let’s make our children good 
citizens’. Nog een nadeel dus aan het 
dalende aantal jonge verzamelaars.
Het hoofdartikel van het blad gaat 
over Attillio Gatti. Gatti was een 
voormalige Italiaanse cavalerist die 
een voorliefde voor ontdekkings-
reizen door Afrika heeft ontwikkeld. 
Hij heeft in totaal 13 grote expe-
dities gemaakt door het donkere 
continent. Waarom is dit voor ons 
belangrijk? Vanaf de negende 
expeditie heeft hij de post gebruikt 
als promotie van zijn activiteiten. 
Er zijn daarom veel brieven bekend, 
vaak voorzien van een speciaal 
stempel. Dit artikel maakt duidelijk 
waar de extra bladzijden heen 
gaan. Maar liefst 11 pagina’s zijn 
er beschikbaar om dit exotische 
materiaal te tonen. Verder in het 
blad een artikel over het klein-
ste postkantoor van Amerika. In 
Ochopee, Florida staat een postkan-
toor dat eigenlijk niets meer is 

 

dan een verbouwd schuurtje. Het 
vloeroppervlak is slechts 2.10 bij 
2.40 meter, het gebouw heeft geen 
stromend water maar wel airco. En 
uiteraard een eigen poststempel 
en eigen ansichtkaarten. Het is een 
echte toeristentrekpleister. 
www.stamps.org

Post in Syrie
Vraagt u zich wel eens af hoe het 
gaat met de post in Syrie? Ik niet, 
maar de Schweizerische Briefmar-
ken Zeitung wel in nummer 12 van 
2015. In het gebied dat door de 
regering wordt gecontroleerd, is de 
post nog actief. Oké, de buitenlandse 
post wordt via de Jordaanse hoofd-
stad Amman verzonden, maar het 
binnenlands postverkeer tot 2 kilo is 
voor zover mogelijk nog steeds intact 
en er worden nog steeds 20 interes-
sante zegels per jaar uitgegeven met 
thema’s als historische bezienswaar-
digheden, moederdag en Bashar 
al-Asad. De Syrische oppositie roert 
zich trouwens op het postale front. 
Niet dat ze brieven bezorgen, maar 
ze hebben wel een aantal ‘virtuele’ 
postzegels op Facebook geplaatst. 
Ook de Koerdische gebieden hebben 
nog geen eigen posterijen. Wie wel 
post vervoerd is IS. Raqqa schijnt 
inmiddels een eigen burgerpost te 
hebben. Zegels zijn nog niet bekend. 
Overigens hebben de Zwitserse 
posterijen aangegeven alleen post 
uit te wisselen met partijen waar een 
postverdrag mee is afgesloten, in dit 
geval dus de Syrische regering.  
www.vsphv.ch

Telefoonkaartenfilatelie
In de jaren ’90 werd ons van alle kan-
ten duidelijk gemaakt dat de filatelie 
een verouderde hobby is. Telefoon-
kaarten verzamelen, dat was de hobby 
van de toekomst. Opgezweept door 
schreeuwerige advertenties, met name 
in de DBZ, werden grote bedragen 
geïnvesteerd in deze vaak particulier 
bedrukte kaarten. We kennen het ver-
haal, de onhoudbare stroom aan uit-
giften en de opkomst van de mobiele 
telefoon hebben ervoor gezorgd dat de 
telefoonkaart als verzamelobject de-
zelfde staat heeft als de sigarenband 
en het suikerzakje: iets dat vroeger 
massaal werd verzameld. De DBZ num-
mer 2 2016 toont hoe deze kaarten 
toch af en toe nog verzameld worden: 
de telefoonkaartbrief, telefoonkaarten 
met afbeeldingen van postzegels en 
postzegels en postwaardestukken 
met een telefoonkaart als afbeelding. 
Een bont geheel van zaken die tonen 
wat 20 jaar geleden ‘in’ was. Verder in 
dit blad een mooi thematisch artikel 
over een van de meest markante 
Franse schilders aan het eind van de 
19e eeuw: Henri Toulouse-Lautrec. 
Het artikel richt zich op 2 facetten 
van zijn oeuvre: zijn schilderijen en 
zijn reclameposters. Beiden geven 
een tijdsbeeld van Parijs aan het fin 
de siècle: de cafés van Momartre, de 
Moulin Rouge, een stad vol licht die 
vooral ’s avonds tot leven komt. 
Was laatst de originele drukplaat 
van de eerste twee Mauritius-zegels 
opgedoken? Nu is ook de originele 
druksteen van de 5 Bergedorf zegels 
herontdekt zo lezen we in de DBZ. 
Deze druksteen is gebruikt om de cli-
chés te maken waarmee deze uitgifte 
is gedrukt. De steen is ooit in het bezit 
geweest van J.B. Moens, de beroemde 
Belgische postzegelhandelaar. Deze 
had de restbestanden van de Berge-
dorfse zegels overgenomen. Teneinde 
te voorkomen dat er zegels zouden 
worden bijgedrukt (en zijn voorraad in 
waarde zou dalen) heeft hij ook deze 
steen overgenomen. Moens heeft zelf 
ook zegels bijgedrukt, maar daar heeft 
hij deze steen niet voor gebruikt. Wel 
heeft hij er een aantal zwartdrukken 
van gemaakt. In 1894 wilde Moens 
de steen schenken aan het Berlijnse 
postmuseum. Dit museum nam alleen 
geen giften aan, zodat Moens een be-
drag moest vragen dat hij op zijn beurt 
weer heeft overgemaakt aan de ‘Kaiser 
Wilhelm Stiftung für Postbeambten’. 
Sindsdien ligt de steen opgeslagen 
in Berlijn, waar hij recentelijk uit het 
archief is gehaald. 
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de

http://www.philatelist.nl/
http://www.stamps.org/
http://www.vsphv.ch/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
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Werden de Nederlandse zegels aanvankelijk 
overwegend gedrukt op de beide Chest-
nut 9-kleuren rakeldiepdruk-persen die 
ook voor Royal Mail volle toeren draaiden, 
vanaf 2004 was ook een Müller-Martini offset 
druk-aan-de-rol pers volop in gebruik. Bij 
de overgang naar de nieuwe locatie zijn de 
Chesnut persen niet mee verhuisd. Wel de 
Müller-Martini. In plaats van de Chesnut-
persen kwam kwam er één 10-kleuren Cerutti 
rakeldiepdruk-pers met druk-aan-de-rol voor 
in de plaats. 

Zelfklevende zegels
Walsall Security Printing werd bekend in de fila-
telie met het drukken van zelfklevende zegels 
voor Sierra Leone en Tonga in de jaren 1960. De 
scepsis onder verzamelaars over de houdbaar-

et dank aan de Posterijen kon ik al vrij 
snel een bezoek brengen aan Walsall 
om te zien hoe daar het drukken 
er aan toeging. Het verslag van dit 

bezoek verscheen in Philatelie van april 1998.
Een tweede bezoek in 2001, naar aanleiding 
van het gaan drukken door Walsall van de lang-
lopende zegels (koningin Beatrix en andere) 
leverde een tweede artikel op met vele zelf 
gemaakte foto’s. Dit verslag werd gepubliceerd 
in het julinummer van Philatelie van dat jaar.

Nederlandse zegels
Walsall Security Printing is sedert 2001 prak-
tisch voortdurend in beeld als het gaat om het 
drukken van Nederlandse zegels. En vooral 
de druk van het standaard assortiment aan 
zelfklevende zegels. 

In 1998 werd een openbare 
aanbesteding gedaan waarbij 
voor het eerst na vele jaren 
een andere drukker dan Joh. 
Enschedé aan bod kwam. 
Walsall Security Printing 
uit Walsall bij Birmingham, 
Verenigd Koninkrijk leverde de 
4 seizoenen postzegelboekjes, 
uitgekomen op 17 februari.1998. 
door Rein Bakhuizen van den Brink

M

Walsall 
revisited

Nadat eind 2014 Walsall Security Printing de 
overstap maakte naar een industrieterrein in 
Wolverhampton – het i54 Business Park – lag 
het voor de hand om weer een keer te gaan 
kijken. (1)
Dankzij PostNL kon ik 20 november jl. op 
bezoek bij Walsall Security Printing, een naam 
nog steeds gebruikt, ondanks de verhuizing. 
International Security Printers is de naam 
waaronder ze nu meestal opereren, doch ook 
WSP blijft gehanteerd. Het kan immers ook 
worden geïnterpreteerd als Wolverhampton 
Security Printing. (2)

Cerutti
Het bezoek aan WSP werd gemaakt in gezel-
schap van Ferdi Sieben van PostNL en Monique 
Erkelens van het Museum voor Communicatie.
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heid van dit soort zegels was volkomen terecht. 
Proeven in de VS leverden zegels op die na 
verloop van tijd volledig verpest zijn doordat 
de kleefstof in het papier trok, het papier 
verkleurde en de zegels zagen er niet meer uit. 
De eerste Nederlandse zegels op zelfklevend 
papier dateren uit de periode 1995-2001 en 
werden in Haarlem gedrukt. In 2001 nam WSP 
de productie van zelfklevers over, met name 
voor het standaardassortiment.
Kijken we nu, jaren later, terug naar hoe de 
eerste zelfklevers er uit zien, dan kan niet 
anders geconcludeerd worden dan dat de 
zelfklevers geproduceerd door WSP er nog 
steeds pico bello uitzien. Ook die uit de jaren 
1960/1970! Een groot compliment voor WSP 
hetgeen ik ook tijdens ons bezoek aan de gast-
heer heb overgebracht. 

Slechte kleefstof
Het kan ook anders en het is uiterst teleurstel-
lend als we de productie in eigen land uit 1995-
2001 bekijken. Alles plakt nu aan elkaar vast 
bij postfrisse blokken, de kleefstof sijpelt door 
de slittanding en wie zegels op brief verzamelt 
zal bemerkt hebben dat de zegels los zijn ge-
komen, de kleefstof op de enveloppe zit en de 
zegels zijn gaan zwerven. Ik heb me laten ver-
tellen dat de NVPH ooit overwogen heeft om 
de zelfklevers van Nederland onder te brengen 
in een aparte (back of the book) rubriek van 
de catalogus. Uit oogpunt van duurzaamheid 
misschien niet eens zo’n gek idee.

Walsall
Terug naar Walsall. De productie van postze-
gels werd voor WSP steeds belangrijker met 
belangrijke afnemers als Royal Mail en PostNL. 
De werkplaats in Walsall barstte uit zijn voegen.
Toen WSP – inmiddels International Security 
Printing geheten – en het oorspronkelijke fa-
miliebedrijf van Aspinall in particuliere handen 
was gekomen van Ian Brigham en Paul White 
de kans kreeg in te schrijven voor het nieuwe 
bedrijvenpark ‘i54 Business Park’ in Wolver-
hampton werd die kans ook met beide handen 
aangegrepen. Op 30 oktober 2014 werd de 
nieuwe huisvesting officieel geopend door 
koningin Elisabeth II en haar man, de Hertog 
van Edinburgh.
Op de nieuwe locatie is alles overzichtelijk en 
ingedeeld in een paar sectoren/afdelingen. 
De offsetpers Müller-Martini en de rakeldiep-
drukpers Cerutti hebben een eigen sector. 

Niet vreemd gezien de omvang van deze beide 
persen. De persen doen ‘niet veel meer’ dan 
drukken. Voor de afwerking is er een aparte 
sector, met zeer geavanceerde apparatuur 
voor onder andere het ‘slitten’ (zelfklevers 
voorzien van ‘tanding’), het verwijderen van 
overtollig papier (de ‘matrix’) en het oprollen 
en versnijden. De apparaten – onder andere 
van het merk Omega – zijn zo aangepast door 
de ingenieurs van WSP dat allerlei ongerech-
tigheden al tijdens de afwerking opgespoord 
worden en terzijde geschoven. Het maken 
van foto’s was hier vanuit het oogpunt van 
fabrieksgeheim slechts zeer beperkt toege-
staan. (3-4)

Blokken van 10
De Müller-Martini offset-pers is in 2004 in 
gebruik genomen en werd veel gebruikt voor 
de blokken ‘10 voor Nederland’. (5-7)
De nieuwe Cerutti-pers van Italiaans fabricaat 
kan tot 10 kleuren aan. Halverwege de pers 
kan de papierbaan worden omgekeerd ten 
behoeve van het tweezijdig bedrukken. Tijdens 
ons bezoek werden de zogenoemde ‘Horizon-
labels’ gedrukt voor Royal Mail. Deze labels 
krijgen in zegelautomaten pas de waardeaan-
duiding geprint. (8-11)
Een aparte afdeling voor de nacontrole op de 
‘vlakke’ producten (vellen, blokken) eveneens 
met een door WSP zelf verder ontwikkeld ap-
paraat. En toch op dezelfde afdeling de altijd 
betrouwbaardere ogen van vrouwelijk perso-
neel. Ook hier kon ik zelf geen foto’s maken. 
Niet alleen vanwege het fabrieksgeheim maar 
ook vanwege de privacy van het personeel.
Voor wat betreft de oppervlakte de grootste 
afdeling is die van het Philatelic Bureau (in-
clusief de Filatelistische Dienst van PostNL). 
Al sinds 2001 verzorgt WSP de Filatelistische 
Dienst van de Nederlandse posterijen. Of het 
nu gaat om FDC’s of presentatiemapjes. Anno 
2015 gaat dit veel verder dan het verzend-
klaar maken van producten waar WSP zelf 
enigermate de hand in heeft gehad. Tijdens 
ons bezoek zagen we niet alleen de (door 
JESP gedrukte) Decemberzegels, maar ook de 
blikjes voor wenskaarten. (12)

Globalisering
Tijdens het inleidende gesprek met gastheer 
Andy Christie kwam naar voren dat ISP ook 
bijvoorbeeld postzegels drukt voor Japan. Iets 
waar je nooit aan zou denken en net zo iets als 
dat een Europese drukkerij zegels van de VS 
zou gaan drukken. De aanmaak van postzegels 
is wereldwijd volop onderhevig aan globalise-
ring. Dat was het natuurlijk al veel eerder, maar 
had toch voornamelijk betrekking op overzee-
se gebieden en het moederland. Thans worden 
Nederlandse zegels ook gedrukt in Canada wat 
twintig jaar geleden ondenkbaar was.
De vooruitgang bij ISP sinds 1998 is over-
duidelijk. Het blijft boeiend en ik kan slechts 
dankbaar zijn dat me vergund was hiervan 
getuige te zijn.

Veel dank is verschuldigd aan Ferdi Sieben en 
Andy Christie.
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an het begin van de 20e eeuw 
hadden organisaties die veel post 
verzonden behoefte aan een manier 
om de frankering van hun post te 

versnellen. Het plakken van postzegels was 
immers een tijdrovend werk. Aangezien er 
nog wel eens postzegels uit de voorraad 
‘verdwenen’, was een betere bescherming 
daartegen ook een veelgehoorde wens. Als 

Nog niet alle filatelisten (h)erkennen de meerwaarde van 
frankeer stempels binnen de filatelie. Toch vormen ze een 
waardevolle aanvulling. Er zijn veel verzamelaars van frankeer-
stempels en vele filatelisten die ze in hun collectie opnemen. 
In 1986 werd hiertoe al een vereniging opgericht.
door Jan-Willem Jansma

A

Frankeerstempels 
verrijken de filatelie

oplossing werd in eerste instantie gedacht 
aan een machine die postzegels op de 
enveloppen plakte. In Nederland zijn vanaf 
1911 de zogenoemde POKO (Porto Kontroll 
Kasse) machines gebruikt. In deze postze-
gelplakmachines konden 7 rollen postzegels 
van verschillende frankeerwaarden aange-
bracht worden. De rol met de juiste frankeer-
waarde werd in positie gebracht en na een 

draai aan een hendel werd een postzegel 
geperforeerd met een bedrijfsperforatie, 
van de rol gescheurd, bevochtigd en op het 
poststuk geplakt. Op deze manier konden 
tot 6000 enveloppen per uur gefrankeerd 
worden. De bedrijfsperforatie, in dit geval 
NBA (Nederlandsche Bank Amsterdam) [1], 
was het wapen tegen misbruik. 

Frankeerstempels
In diverse landen werd in die tijd ook 
geëxperimenteerd met machines die in 
plaats van een postzegel een stempel op 
het poststuk aanbrachten. Deze nieuwe 
manier van frankeren werd in 1920 toe-
gelaten voor gebruik in het Internationale 
postverkeer als alternatief voor het gebruik 
van postzegels. In Nederland stond de PTT 
deze nieuwe manier van frankeren pas in 
1925 toe. Het bijzondere was dat gebruikers 
een stempelmachine moesten aanschaffen 
(of huren) via een particuliere firma. Deze 
firma’s, zoals Hasler, wezen graag op deze 
nieuwe frankeermogelijkheid [2]. Vervolgens 
dienden de gebruikers een machtiging te 
krijgen van de centrale directie van de PTT, 
die later zelf een Safag-frankeermachine in 
gebruik had. [3] 

Afrekensysteem
Frankeermachines werden pas toegelaten 
voor gebruik na een uitgebreide keuring 
op een deugdelijke werking door de PTT. 
Dit betrof niet alleen het aanbrengen van 
stempelafdrukken die aan alle gestelde 
voorwaarden voldeden, maar ook de deug-
delijke werking van het afrekensysteem. In 
de frankeermachine werd gebruik gemaakt 
van diverse soorten systemen om de ver-
bruikte porti te registreren. Bij de Universal 
machines was dit een afneembare meter die 
op het postkantoor op het betaalde bedrag 
werd ingesteld. Bij machines van Franco-
typ en Hasler werd gebruik gemaakt van 
zogenoemde ‘waardekaarten’. Nadat deze 
in de frankeermachine waren ingebracht, 
kon er gefrankeerd worden totdat de totale 
frankeerwaarde van de kaart was opgebruikt. 
De frankeermachines van Komusina hadden 

Hasler, frankeermachine HR 100
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een waardemeter waarvan het bedrag met 
een speciale sleutel verhoogd kon worden. 
Na de oorlog kwamen er frankeermachines 
beschikbaar die volgens het rekening- 
courant-systeem werkten. De gebruiker 
stortte (bijvoorbeeld maandelijks) een be-
paald bedrag als voorschot. Regelmatig werd 
vervolgens de verbruiksteller uitgelezen, op 
een kaartje ingevuld, en ‘gefrankeerd’ met 
een stempelafdruk in de 00-stand aan het 
plaatselijke postkantoor gestuurd. Daarna 
werd een eventueel verschil verrekend. Al 
met al ook nog een bewerkelijk proces, dat 
met de toenemende efficiency inmiddels 
plaats heeft gemaakt voor ‘remote setting’, 
in Nederland beter bekend als ‘NetSet’. Bij 
dit afrekensysteem kan de gebruiker op 
locatie op elk gewenst moment elektronisch 
frankeertegoed bijladen. Om verwarring 
met reeds in gebruik zijnde machines van 
hetzelfde merk te voorkomen, stelde de PTT 
als eis dat aan het registratienummer in 
het waardestempel te zien moest zijn hoe 
de afrekening geschiedde. Machines die 

via het rekening-courant-systeem werk-
ten kregen daarom de letter ‘R’ achter de 
merkletter, zoals te zien is bij deze afdruk 
van Postalia-machine PR 282 [4]. NetSet-
machines kregen een registratienummer van 
5 of 6 cijfers, waarbij het eerste cijfer een 
8 moest zijn, zoals te zien is in deze afdruk 
van Telefrank [5].

Dienstorders
Om haar eigen personeel te informeren over 
de geldende voorschriften, gaf de PTT de zo-
genoemde dienstorders uit. Voor studiedoel-
einden is dat een prachtige informatiebron! 
Er werd bijvoorbeeld precies in beschreven 
welke elementen in de stempelafdrukken 
van frankeerstempels moesten terugkomen. 
In Dienstorder H 487 uit 1925 staat dat een 
frankeerstempel moet bestaan uit twee 
stempelafdrukken. De ene (het waarde-
stempel), van helrode kleur, bevat het woord 
‘Nederland’, het bedrag van de betaalde port 
en het registratienummer van de frankeer-
machine. De andere (het datumstempel) 

vermeldt de plaats van vestiging van de 
gebruiker en de datum van terpostbezorging. 
Dit doet erg denken aan de combinatie van 
een postzegel en een ontwaardingsstempel. 
Aanvankelijk werd het datumstempel moge-
lijk daarom in zwart afgedrukt. De rode kleur 
van het waardestempel werd gekozen omdat 
deze de kleur was die stond voor ‘betaalde 
port’. Later werd het gehele frankeerstempel 
rood. Via het registratienummer (toen er ma-
chines van meerdere fabrikanten op de markt 
kwamen voorafgegaan door een merkletter) 
kon achterhaald worden wie de gebruiker 
van de frankeermachine was. Het vroegst 
bekende gebruik van frankeerstempels in 
Nederland is van 7 september 1925 [6].

Frankeermachines
Bij gebrek aan Nederlands fabricaat werden 
frankeermachines geïmporteerd. Als eerste 
werden in 1925 machines van de Engelse 
fabrikant Universal (model Nieuw-Zeeland) 
door de PTT toegelaten op de Nederlandse 
markt. Deze machines hadden zes verschil-
lende clichés voor het waardestempel en 
hadden dus dezelfde beperking als de POKO-
postzegelplakmachines. Bij tariefswijzigingen 
moesten immers nieuwe clichés aangeschaft 
worden. Als goedkopere oplossing werd 
soms ook gekozen om diverse verschil-
lende frankeerwaarden te combineren. Al 
snel bleek dit niet goed werkbaar, zeker 
niet bij hogere frankeerwaarden, zoals op 
machine 23 te zien is [7]. Er kwamen gelukkig 
al snel machines van Francotyp, Hasler en 
Komusina op de markt met meerdere vrij 
instelbare waardecijfers, zodat elke willekeu-
rige frankeerwaarde afgedrukt kon worden. 
In de afdruk van machine 117 is te zien dat 
zelfs met halve centen gewerkt kon worden 
[8]. Alle waardestempels hadden in principe 
hetzelfde uiterlijk kunnen hebben. De PTT liet 
echter variatie toe, zodat elke fabrikant zijn 
eigen stempeltekening ontwierp. Dit maakt 
het voor verzamelaars mogelijk afdrukken 
van verschillende fabrikanten gemakkelijk 
van elkaar te onderscheiden. Daarnaast 
is het vaak een lust voor het oog, zoals bij 
Komusina [9]. 
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Firmastempel
Aanvankelijk moesten de naam en het adres 
van de gebruiker op de adreszijde van de met 
een frankeermachine gefrankeerd poststuk 
vermeld worden. In 1928 werd het voor nieu-
we gebruikers verplicht om in de stempelaf-
druk de naam van de gebruiker van de fran-
keermachine op te nemen. Dit ‘firmastempel’ 
werd meestal tussen het waardestempel en 
het datumstempel afgedrukt. Deze ontwik-
keling is met name voor de thematische 
verzamelaars erg interessant, omdat gebrui-
kers vaak ook een bedrijfslogo of een andere 
afbeelding in de afdruk verwerkten. In de 
afdruk van H 529 wordt bijvoorbeeld ook de 
fabriek van het bedrijf afgebeeld [10]. Vanaf 
de jaren vijftig wordt het adres van de gebrui-
ker steeds vaker onder het datumstempel 
afgedrukt, zoals bijvoorbeeld bij deze afdruk 
van Pitney Bowes [11]. Dit werd door de PTT 
in 1976 voor nieuwe gebruikers verplicht 
gesteld en in 1977 aangevuld met de destijds 
pas ingevoerde postcode.

Reclamestempel
Het gebruik van frankeermachines nam al 
snel een grote vlucht en de fabrikanten ervan 
zaten niet stil. Nieuwe mogelijkheden van de 
machines vroegen om nieuwe regels van de 
PTT, zodat de noviteiten ook konden worden 
toegepast. Vanaf 1930 werd het gebruik van 
reclame in de afdrukken van frankeermachi-
nes toegestaan. De reclame mocht alleen be-
trekking hebben op het beroep of het bedrijf 
van de gebruiker en moest vooraf goedge-

keurd worden door de PTT (vanaf 1986 door 
de leverancier). Het ‘reclamestempel’ wordt 
meestal links van het datumstempel afge-
drukt. Op machine 320 maakt de Koninklijke 
Nederlandsche Zoutindustrie reclame voor 
Jozo zout [12]. Neopost combineerde als 
eerste het firmastempel en het reclame-
stempel [13]. Dit voorbeeld werd later door 
alle merken overgenomen. 

Keuzestempel
Het frankeren met een frankeermachine 
ging snel en efficiënt. Het is dan jammer als 
je de poststukken daarna nogmaals door je 
handen moet laten gaan om ze handmatig 
te voorzien van aanduidingen als ‘drukwerk’, 
‘aantekenen’ of ‘luchtpost’. Vanaf begin jaren 
zestig kwamen er frankeermachines op de 
markt die hiervoor een oplossing boden. 
Deze postale aanduidingen konden eenvou-
dig geselecteerd worden, waarna ze geheel 
links in het frankeerstempel afgedrukt 
werden. Van de PTT mochten deze aandui-
dingen ook in het Engels, Frans of Duits zijn. 
Enkele gebruikers maakten echter creatief 
gebruik van dit ‘keuzestempel’. Zo koos 
Shell ervoor om op machine FR 8857 als 
‘postale aanduiding’ een blik antivries af te 
beelden [14]. 

Reclame in andere kleur
Diverse fabrikanten (Krag, Neopost en later 
Pitney Bowes) brachten machines op de 
markt die, om het reclamestempel meer 
op te laten vallen, dit in een andere kleur 

af konden drukken. Vanaf 1977 stond de PTT 
dit toe voor de kleuren blauw, groen, bruin, 
oranjerood en zwart. Krag maakte op fran-
keermachine KR 444 reclame voor dit model 
frankeer machine [15]. 

Tekstboodschap
Doordat fysieke stempelclichés werden 
vervangen door ‘softwarepakketjes’, die op 
de enveloppen werden geprint in plaats van 
gedrukt, ontstonden nieuwe mogelijkheden. 
Neopost bracht in 1998 een frankeermachine 
op de markt waarmee de gebruiker zelf een 
tekstboodschap kon intypen, die vervolgens 
links in het frankeerstempel werd afgedrukt. 
Hiermee kreeg het frankeerstempel een nog 
persoonlijker karakter. In de demonstratieaf-
druk is te zien wat voor soort afdruk ontstaat 
als van alle mogelijkheden gebruik gemaakt 
wordt [16].

Roodfrankering
Vaak wordt bij frankeerstempels ook wel van 
‘roodfrankering’ gesproken. Sinds 2008 wordt 
echter steeds vaker de kleur blauw gebruikt 
omdat die beter te ‘lezen’ is voor de sorteer-
machines. Welke kleur er ook gebruikt wordt, 
het verzamelen van frankeerstempels blijft een 
boeiende hobby. Frankeerstempels kunnen een 
postzegelverzameling verrijken. Esso maakt 
op zijn frankeermachine HR 203 zelfs reclame 
voor het verzamelen van postzegels [17]! 

Nieuwsgierig geworden? 
www.frankeerstempel.nl
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
Jheronimus Bosch
Het eerste boekje is inmiddels al 
weer verschenen. Een prestige-
boekje, want andere kennen we in 
Nederland helaas niet meer. Tekst en 
illustraties in het boekje geven een 
beeld van het werk en het leven van 
de in 1516 in ’s-Hertogenbosch over-
leden schilder. Het boekje bevat tien 
postzegels met waarde 1 (€ 0.73). 
Verkoopprijs is € 12.45. (1)

ÅLAND
Medicinale planten
Er zijn maar enkele landen, Åland en 
België zijn er voorbeelden van, die 
hun hele jaarprogramma al royaal 
tevoren bekend maken. Geven ook 
al de afbeeldingen en melden ook 
al de boekjes. Vandaar dat ik nu al 
het op 9 mei te verschijnen boekje 
kan aankondigen met drie maal 
drie zegels met afbeeldingen van 
medicinale planten: het bilzekruid, 
het vingerhoedskruid en het boeren-
wormkruid. De zegels hebben de 
aanduiding ‘inrikes’ voor post bin-
nenland en kosten € 1.20. Er worden 
70.000 boekjes uitgegeven. (2)

AUSTRALIË
Wilde bloemen
Hoge nood kennelijk: op 4 januari 
verhoogde de Australische post 
haar voornaamste brieftarief van 
70c naar $ 1.00. Dat tikt wel even 
aan. Ter compensatie voor de 
verzamelaar zal het aantal uitgiften 
zodanig zijn dat er nauwelijks meer 
betaald hoeft te worden.

De eerste $ 1.00-zegels verschenen 
al op 14 december. Het is een serie 
van vier zegels met afbeeldingen 
van wilde bloemen, waarvan er drie 
ook in boekjes verkrijgbaar zijn. 
Voor de bloemenkenners onder 
ons: te zien zijn de Sopogon (rode 
zonnehoed), Mirbelia en Eryngium 
(blauwe duivel). 
Het gaat om twee boekjes: het ene 
bevat tien en het andere twintig 
zegels van $ 1.00.

BRUNEI
Verenigde Naties 70 jaar
De post van Brunei heeft de wat 
vreemde gewoonte postzegels 
ter gelegenheid van een jubileum 
(ver) na de bewuste datum uit 
te geven. Zo ook bij het 70-jarig 
bestaan van de Verenigde Naties. 
De oprichtingsdatum was 1 januari 
1945, maar de serie van drie zegels 
verscheen pas op 24 oktober. Een 
soort after party dus.
Het gaat om drie postzegels, elk 
van 70 sen. Op deze zegels staan 
het getal 70, het embleem en het 
gebouw afgebeeld. De drie zegels 
zijn in een strip ook verkrijgbaar in 
een boekje. (3)

Gouden jubileum van de Marine
Op 14 juni van het afgelopen jaar 
bestond de Koninklijke Marine van 
Brunei 50 jaar. De postale viering van 
dit jubileum vond plaats op 30 ok-
tober met de uitgifte van een drietal 
postzegels van 50 sen. Ook dit 
drietal is te koop in een boekje. (4)

DUITSLAND
Roodkapje
Vorig jaar Hans en Grietje, nu 
Roodkapje. Op 11 februari verschijnt 
opnieuw een sprookje van Grimm in 
beeld. Het gaat om vier zegels. Een 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • daarvan, met de waarde van 70c + 
30c, is ook in een boekje verkrijg-
baar. De toeslag gaat naar allerlei 
goede doelen. Prijs van het boekje 
is € 10.00.

Auto’s uit de zestiger jaren
Uit de serie Klassiek Duitse auto’s, 
die op 11 februari verschijnt, zijn 
twee waarden in een zogenoemde 
Maxi-Set verkrijgbaar. Het gaat dan 
om de zegel met de Ford Capri 1 en 
die met de Porsche 911 Targa. Het 
boekje bevat tien van elk van deze 
70-centzegels en komt daardoor op 
een waarde van € 14.00.

FAERÖER
Brandweervoertuigen
Een handbediende pomp uit 
1776 en twee oude brandweerwa-
gens uit 1948 en 1962 sieren de op 
26 februari te verschijnen postze-
gels. Alle drie zijn ze nog bewaard 
gebleven en de post vond deze col-
lectie geschikt om ze op postzegels 
te vereeuwigen. De zegels hebben 
waarden van 1, 15 en 19 kronen. Ze 
zijn ook in een boekje verkrijgbaar. 
Dat bevat twee maal de serie en 
kost 70 kronen. (5)

FRANKRIJK
Nieuwe tarieven zorgen voor 
7 nieuwe boekjes.
Na de forse tariefsverhoging van 
vorig jaar, is men per 1 januari in 
Frankrijk wat bescheidener te werk 
gegaan. Gemiddeld zo’n 3,6% 
hoger. Voor de boekjesverzamelaar 
gaat het eigenlijk altijd om twee ta-
rieven: de ‘groene’ zegel voor lang-
zame post (van 68c naar 70c) en de 
‘rode’ zegel voor normale post (van 
76c naar 80c). De lettre vert is wel 
aan een opmars bezig: meer dan 
de helft van de post wordt ermee 

verstuurd. Aanvankelijk gebruikte 
men er alleen de Marianne zegel in 
een groene kleur voor, maar meer 
en meer hebben ook gelegenheids-
zegels het groene tarief.
Sinds 1 januari zijn er ook minder 
tariefschijven: men is van acht naar 
vijf gegaan. Er zijn maar liefst zeven 
boekjes verschenen die vooral 
nodig zijn om het publiek door 
middel van informatie op de kaft 
te wijzen op de nieuwe tariefstruc-
tuur. Daarbij ook het met 20 zegels 
gevulde DAB-boekje en een tweetal 
Sagem boekjes (automaatboekjes 
met twee strips van vijf zegels).

De wereld van de mineralen
In Parijs zijn drie grote minera-
lencollecties te vinden. De twaalf 
op de zegels in het op 8 januari 
verschenen boekje zijn te vinden in 
het Musée de Minéralogie. We zien 
er fraaie voorbeelden van onder 
meer kwarts, koper, amethist, 
robijn, topaas, maar ook goud, 
zilver en koper. Het zijn zegels voor 
prioriteitspost, zodat de prijs van 
het boekje op € 9.60 komt. (6)

Week van de Franse taal
Op 15 januari volgde een boekje met 
rode Marianne zegels (twaalf maal 
80c dus) waarvan op de kaft de 
Week van de Franse Taal en van de 
Francophonie (van 12 tot 20 maart) 
werd aangekondigd. Hoewel er 
maar enkele landen zijn waar Frans 
de hoofdtaal is, zijn er toch maar 
liefst 57 landen waar Frans een 
officiële taal is. Die zijn verenigd in 
een soort Francophonenclub. 

GRIEKENLAND
Duiken
Een van de toeristische activiteiten 
in Griekenland is het duiken. Bij een 

2. De drie aloude geneeskrachtige kruiden 
in het boekje van Åland.

1. De Marskramer op de voorzijde is onderdeel van het Hooiwagen drieluik in het 
Prado in Madrid.

3. Verenigde Naties 70 jaar

4. De marine van Brunei.
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SLOWAKIJE
Kerstmis 2015
Het op 13 november verschenen 
kerstboekje bevat tien postzegels 
van € 0.45 met een afbeelding van 
Maria en het Kind in een Slowaaks 
berglandschap. Een werk van de 
schilder Karel Ondreička (eerste 
helft 20e eeuw).

TSJECHIË 
Škoda
De Tsjechen zijn nog steeds 
apetrots op hun nationale auto-
mobielproduct. Opnieuw kwam de 
post –op 2 september– met een 
boekje waarin zich viermaal twee 
zegels bevinden met de Škoda 
1201 (1955) en de Škoda Rapid 
1500 (1947). De zegels hebben 
de aanduiding A (= 13 kronen) 
voor binnenlandse briefpost tot 
50 gram. (10)

ZWEDEN
Paleis van de Natuur
Zo wordt het Naturhistoriska 
Riksmuseet in Stockholm ook wel 
genoemd. Het gebouw viert dit 
jaar zijn honderdste verjaardag en 
men gaat er prat op meer dan tien 
miljoen fossielen, dieren, planten, 
paddenstoelen en mineralen in 
bezit te hebben.
Niet niks dus, en wel wat post-
zegels waard. Op 14 januari 
verscheen er een vijftal dat ook in 
een boekje verkrijgbaar is. De ze-
gels hebben de vermelding ‘brev’ 
(= 7 kr) en van elke zegel zitten 
er twee in. Afgebeeld worden een 
foetus van een soort zebra, een 
75 miljoen jaar oude dinosaurus, 
kruipend uit een ei, een fossiele 
bloem, een onderwaterbij en een 
mammoet.

op 31 augustus vorig jaar versche-
nen serie ‘toerisme’ was dan ook 
een ‘duikzegel’. Pas kortgeleden 
bleek dat deze zegel ook in een 
boekje verkrijgbaar was. Een grote 
verrassing want op de website van 
de post was en is daar niets over 
vermeld. 
Enfin, verrassingen blijf je houden 
op boekjesgebied. Speurwerk blijft 
noodzakelijk en dat maakt het 
misschien ook extra aantrekkelijk. 
Het boekje bevat vijfmaal twee 
zelfklevende zegels van € 0.80. Op 
de ene staat het duiken naar spons-
dieren afgebeeld, en op de andere 
naar een Byzantijns scheepswrak 
bij Rhodos. (7)

HONGKONG
Tentoonstelling
In het Verre Oosten zijn postzegel-
tentoonstellingen nog populair en 
druk bezocht. Zo ook de 31e Asian 
International Stamp Exhibition 
van 20 tot en met 23 november in 
Hongkong. Deze expositie had als 
thema ‘winkelen en uit eten’, twee 
bezigheden waartoe deze stad zich 
prima leent.
Met een op 23 november versche-
nen prestigeboekje wordt dat nog 
eens onderstreept: het boekje 
bevat drie velletjes met steeds een 
zegel van $20, waarop het thema 
uitgebeeld wordt. 
Het is een fraai door Enschedé 
 gedrukt boekje geworden. De vel-
letjes zitten aaneen en de achter-
grond toont vergeeld ruitjespapier. 
De suggestie van een oud album-
blad dus.
Prijs van het boekje was $65, 
maar er was een maximum van 
twee exemplaren per klant. Wie 
meer wilde, moest elders z’n heil 
zoeken. (8)

IJSLAND
Europa
De op 28 april te verschijnen Europa-
zegels (thema dit jaar ‘Denk groen’) 
zijn ook in boekjes verkrijgbaar. Het 
ene bevat tien postzegels bestemd 
voor post tot 50 gram naar Europa 
(180 kr, nieuwe energiebronnen) 
en het andere tien voor post tot 
50 gram buiten Europa (240 kr, met 
uitsterven bedreigde diersoorten).

KROATIË
Kerstmis 2015
Op 25 november gaf de post van 
Kroatië een kerstboekje uit. Het 
bevat tien postzegels van 3.10k. 
Ze beelden het geboortefragment 
uit zoals dat te zien is op een 
glas-in-lood raam in de kathedraal 
van Zagreb. De oplage bedroeg 
20.000 boekjes.

Flora
Kroatië wisselt jaarlijks tussen flora 
en fauna: dit jaar is de bloemen-
pracht aan de beurt. Op 21 maart 
verschijnt een drietal (?) boekjes 
met elk tien afbeeldingen van in 
Kroatië veel voorkomende bloemen. 
Nadere details volgen.
Het kerstboekje later dit jaar komt 
uit op 24 november.

NIGERIA
Ahmadu Bello Universiteit
Een stokoud nieuwtje dit keer. Uit 
2012! Hoewel de hoofdredacteur 
een grote hekel aan oud nieuws 
heeft, is het voor menig boekjes-
verzamelaar compleet nieuw. Ook 
bekende catalogi, zoals Michel en 
Stanley Gibbons, maken er geen 
melding van. 
Op 4 oktober 2012 bestond de 
Ahmadu Bello University in het 
noordelijk gelegen Zaria vijftig jaar. 

Bij deze gelegenheid gaf de post 
een serie van vier postzegels uit: 
van 50, 50, 90 en 120 N= (Naira). 
Tegelijk verscheen er een boekje 
met als inhoud driemaal deze serie 
en witte, onbedrukte tussenblaad-
jes. Op de achterzijde staan – hoe 
vreemd – twee drukkers vermeld: 
Tacoms International Ltd (Nigeria) 
en Joh. Enschedé Security Print 
(Nederland).

Nigeria is een merkwaardig boekjes-
land. De eerste zeven boekjes (1915 – 
1931) zijn vrijwel onvindbaar, zes van 
latere datum zijn niet zeldzaam te 
noemen en het hier gemelde, num-
mer 14, duikt nu pas op. (9)

OOSTENRIJK
Markensets
Het valt haast niet bij te houden: 
de meeste gelegenheidszegels zijn 
ook per vier verkrijgbaar in sets. 
Lang niet alle Sondermarkensets 
zijn bij de Sammler-Service van de 
post te koop. De kantoren bieden ze 
evenmin allemaal aan. Het maakt 
het ook voor de verzamelaar in 
Oostenrijk zelf lastig om compleet 
te blijven. Zo meldde ik nog niet 
Alpen-Adria Philatelie (18 septem-
ber, 80c), Gregor Schmoll (19 sep-
tember, 68c), 175 Jaar Montanuni-
versiteit Leoben (2 oktober, 80c) en 
de onbemande Schiebel Camcopter 
(17 oktober, 68c). 

Prestigeboekjes
De post gaat onverminderd door 
met het uitgeven van prestige-
boekjes. Met het formaat zoals die 
in Nederland (o.a. twaalf boekjes 
sterrenbeelden) en grootformaat 
boeken met kartonnen kaft (zout, 
Unesco Werelderfgoedplaatsen, 
burchten, kunst en treinen).

10. De kaft wordt gesierd met nog enkele andere Škoda’s.

5. In Denemarken in 1937 gebouwde 
brandweerwagen.

6. Mineralen7. Duiken in Griekenland

8. Hongkong maakt zijn producten al 
 meteen zeldzaam door limieten te stellen.

9. Nigeriaans boekje uit 2012.
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EUROPA

ÅLAND
2-2-’16. Zeilschepen, II.
€ 0.10, 10.-. Resp. brik 
‘Altai’, bark ‘Pehr Brahe’.

ALBANIË
18-11-’15. Recente archeo-
logische ontdekkingen.
10, 30, 60, 150 L. (samen-
hangend). Resp. ivoren 
spiegelhandvat, marmeren 
beeld, bronzen handvat 
met hondenfiguur, bronzen 
beeldje van Hermes. 
5-12-’15. ITU* 150 jaar.
2.500 L. Beeldmerk.
23-12-’15. Onderwater 
flora en fauna.
5, 150 L. (samenhan-
gend); blok 250 L. Resp. 
borstelworm (Sabella 
spallanzani), zeelelie (An-
tedon mediterranea), 
spiegeleikwal (Cotylorhiza 
tuberculata). 

ARMENIË
21-11-’15. Museum-
Instituut van de Armeense 
Genocide.
230, 280 d. (samenhan-
gend). Instituut en foto 
met vluchtelingenkinderen, 
interieur. 

24-11-’15. Wiskundeschool 
van Yerevan Staatsuniversi-
teit 50jaar.
230 d. Portret Artashes 
Shahinyan (1906-1978).
24-12-’15. Frankeerzegels, 
herdenking genocide 100 
jaar geleden.
40, 50, 60 d. Vergeet-mij-
nietje.

ATHOS (Heilige Berg)
5-11-’15. Houtsnijwerk, IV.
€ 0.20, 0.50, 0.85, 0.90, 
1.20. Resp. schaal met 
fruit, vlechtwerk, vaas met 
bloemen, bloemmotief met 
bladeren, bloemen. 

AZERBEIDZJAN
24-10-’15. VN* 70 jaar.
0.50 m. (ook ongetand). 
Gebouw in New York, 
vlaggen.
9-11-’15. Nationale vlag.
0.50 m. (ook ongetand).

16-11-’15. Boek van Dede 
Korkut. 
0.50 m. (ook ongetand). 
Boek, standbeeld.
3-12-’15. Ruimtevaart. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Wit-Rusland.
Velletje met 0.50, 1.- m. 
Satellieten en wereldbol.
14-12-’15. R. Beybutov 
(1915-1989).
0.50 m. Portret zanger en 
acteur.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
22-10-’15. Stad Maglaj.
0.90 KM. Fort, plattegrond.
4-11-’15. Bloem.
1.- KM. Mand met hya-
cinten.
24-11-’15. Toerisme.
0.70, 2.50 KM. Resp. boe-
renerf in Mačkovac, brug in 
Sarajevo.
10-12-’15. Handwerk.
5.- KM. Tapijtontwerp.
22-12-’15. Historie.
1.10, 3.- KM. Resp. oude 
moskee van Špionica, 
paneel met inscripties uit 
stenen zuil van Građeša. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
1-12-’15. Kerst en Nieuwjaar.
0.90, 0.90 KM. 
 (samenhangend). Heilige 
Familie in kerststal, raam 
en kerstballen. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
12-10-’15. 150e geboortedag 
Jovan Cvijić (1865-1927).
1.70 KM. Portret geograaf 
en etnoloog, landkaart. 

27-11-’15. Cultureel 
erfgoed, watermolen bij 
Kataloški.
Viermaal 0.90 KM. 
(samenhangend). Waterval, 
molensteen, molenrad, 
molenhuis.

BULGARIJE
2-12-’15. Kerst.
1.- L. Boom met kerstver-
siering, hertje.
21-12-’15. Plovdiv, Euro-
pese culturele hoofdstad. 
Blok 1.- L. Romeins theater. 

23-12-’15. 75e geboorte-
dag van Emil Dimitrov.
0.65 L. Zanger met micro-
foon, handtekening.
23-12-’15. Postcrossing.
1.- L. Gezicht van postbode, 
brief met zegel en stempel.

CYPRUS (TURKS)
12-10-’15. Archeologie, 
Cypriotische vondsten in 
wereldmusea.
0.60, 0.70, 0.80, 1.- NTL. 
Resp. beeld van God Bes 
met leeuw, zilveren bord 
met David en koning Sau-
lus, paardenkar van Athena, 
kalkstenen hoofd. 
23-11-’15. Traditionele 
teelt, amandelen.
0.50, 0.70, 1.-, 2.- NTL. 
Resp. oogst, pellen, drogen, 
dessertgerecht Macun. 

DUITSLAND
3-12-’15. Frankeerzegel.
€ 0.08. Cijfer.
3-12-’15. Technische 
Universiteit Bergacademie 
Freiberg 250 jaar.
€ 0.70. Mineralen. 

3-12-’15. Frankeerzegel, 
bloemenserie.
€ 0.70. Cosmos atrosan-
guineus.
3-12-’15. Microwerelden.
€ 0.70, 0.70. Diatomea 
(kiezelalg), bloem van 
kruidachtige plant agrimo-
nie (Agrimonia eupatoria).
3-12-’15. Paul Klee (1879-
1940).
€ 2.40. Aquarel en gouache 
‘Hemelbloemen boven het 
gele huis’. 

3-12-’15. Frankeerzegel, 
bloemenserie.
€ 4.-, 4.50. Resp. fuchsia, 
Ophrys apifera. 

2-1-’16. Kasteel.
€ 0.90. Kasteel Löwenburg 
in Kassel.
2-1-’16. Klassieke auto’s.
€ 0.70, 0.70. Porche 911 
Targa, Ford Capri 1. 

2-1-’16. Frankeerzegel, 
bloemenserie.
€ 2.50. Carduus defloratus. 

2-1-’16. Wild Duitsland.
€ 0.85. Beierse Woud. 

2-1-’16. Plaats Schwetzin-
gen 1250 jaar.
€ 1.45. Asperges, slot 
Schwetzingen, Mozartzaal 
in slot, slottuin, historisch 
document.

ESTLAND
2-12-’15. Weerkundig 
observatorium Universiteit 
van Tartu 150 jaar.
€ 0.65. Portret stichter 
Arthur von Oettingen 
(1836-1920), gebouw. 

FRANKRIJK
27-11-’15. Satelliet Astérix 
50 jaar geleden gelanceerd.
€ 0.69 (driehoekzegel). 
Satelliet. 

10-12-’15. Mooiste 
gemeentehuizen van 
Frankrijk.
Twaalfmaal Lettre Verte 
20g (in boekje). Brunstatt, 
Caudebec-en-Caux, Cercy-
La-Tour, Chambourcy, 
Châteaugiron, Clamart, 
Créteil, La Pernelle, Le 
Pêchereau, Saint-Nicolas-
de-la-Grave, Sennecy-Le-
Grand, Toul. 
6-1-’16. Mineralen.
Boekje met twaalfmaal 
Lettre Prioritaire. Kwarts, 
koper, turkoois, labradoriet, 
fluoriet, goud, robijn, zilver, 
olivijn, amethist, zwavel, 
topaas. 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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18-1-’16. Hart.
€ 0.70, 1.40; velletje 
met vijfmaal € 0.70. 
Resp. tweemaal hart van 
modeontwerper Courrèges; 
harten met naam in vijf 
verschillende kleuren.
25-1-’16. Mark Rothko 
(1903-1970).
€ 1.60. Schilderij ‘Zwart en 
rood op zwart en rood’. 
1-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
€ 0.80. Aap.
15-2-’16. Marguerite  Long 
(1874-1966).
€ 0.70. Pianiste met piano.
22-2-’16. Jan Toorop 
(1858-1928).
€ 2.80. Schilderij ‘Annie 
Hall’. 

GRIEKENLAND
14-12-’15. Producten en 
merken.
Vijfmaal € 0.72, 0.90. 
Resp. blik en potje honing 
van Attiki, koffie van 
Papagajos met papagaai 
en kopje koffie, kruiden van 
Elios met paardenwagen 
en ruiter, koelkast van 
Pitsos, verpakkingen van 
Hatzopoulos. 

GROOT-BRITTANNIË
17-12-’15. Star Wars, II.
Zesmaal 1st (in Presti-
geboekje). Vehikels en 
ruimteschepen: X-Wing 
Starfighter, The Fighters, 
X-Wing Starfighters, AT 
AR Walkers, The Fighters, 
Millennium Falcon. 

7-1-’16. Zuidpoolexpeditie 
Ernest Shackleton (1874-
1922).
1st, 1st, £ 1.-, 1.-, 1.33, 1.33, 
1.52, 1.52 (per waarde 
samenhangend). Resp. 
aankomst bij Antarctica, 
barkentijn ‘Endurance’ in 
pakijs, bemanning probeert 
schip uit ijs te hakken, 
schip maakt slagzij, 
expeditieleden bij kachel in 
Patience Camp, aankomst 
per sloep Op Elephant Is-
land, bemanning met sloep 
op weg naar South Georgia, 
redding van bemanning 
per sloep. 

17-2-’16. Royal Mail 500 
jaar.
Driemaal 1st, driemaal 
£ 1.52; velletje met 
tweemaal 1st, tweemaal 
£ 1.33. Resp. postmaster 
Sir Brian Tuke, pakketschip, 
Penfold-brievenbus, 
rivierpost met vrouw 
in roeiboot, postkoets, 
sorteercentrum Medway; 
luchtpost met wolken en 
vliegtuig, brievenbus met 
bril, handen en pakket, 
man met brievenbus en 
postzegelboekjes. 

17-2-’16. Royal Mail 500 
jaar.
1st rood (in postzegelboek-
je). Zegel-op-zegel koningin 
Victoria (1819-1901) 1 p 
Yvert nr. 3 (1841). 

ITALIË
7-12-’15. 100e sterfdag 
Gaetano Perusini (1879-
1915).
€ 0.95. Portret psychiater.
7-12-’15. Begin Heilig Jaar 
van Barmhartigheid.
€ 0.95, 1.-, 2.20, 2.90. Paus 
Franciscus I (1936) met 
Heilige Deur van basilieken 
resp. Sint-Pieter, Santa 
Maria Maggiore, Sint-Jan 
van Lateranen, Sint-Paulus 
buiten de Muren. 

9-12-’15. Serie ‘Bur-
gerschap’, School van 
Barbania.
€ 0.95. Kerk met school, 
kinderen. 

JERSEY
5-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
47 p.; blok £ 1.-. Aap. 

KROATIË
1-12-’15. Kunst.
1.20, 3.10, 4.60 kn. Resp. 
metalen sculptuur van 
Dušan Džamonja, beeld 
‘Dunja’ van Kosta An-
geli Radovani, gipsen beeld 
‘Stier’ van Vojin Bakić. 

LETLAND
11-11-’15. Republiek 100 
jaar, architecten.
€ 0.50, 0.64, 0.64, 1.39. 
Resp. Jānim Frīdriham 
Baumanim (1834-1891), 
Jānis Alksnis (1869-1939) 
en Konstantīns Pēkšēns 
(1859-1928) met Eižens 
Laube (1880-1967), Marta 
Staņa (1918-1972).
3-12-’15. Kerst.
€ 0.50, 0.85. Resp. pakje 
met dennenappel en kerst-
bal, Kersttak met ballen en 
sparrenappel. 

LITOUWEN
24-10-’15. Dag van Infor-
matie Technologie.
€ 0.84. Digitale reeksen. 

7-11-’15. Traditioneel 
handwerk.
€ 0.75. Smidstang, 
siersmeedwerk.
14-11-’15. Kerst en 
Nieuwjaar.
€ 0.39, 0.81 (samenhan-
gend). Besneeuwde bomen 
en kinderen met resp. 
huisje, sneeuwpop. 

MALTA
27-11-’15. Bijeenkomst 
regeringsleiders Com-
monwealth.
Blok € 3.-. Beeldmerk. 
Vlaggen op rand. 

MOLDAVIË
24-10-’15. VN* 70 jaar.
15.50 L. Beeldmerk.
27-11-’15. Motorsport.
1.20, 5.75 L. Resp. cross-
motor, racewagen. 

4-12-’15. Kerst en 
Nieuwjaar.
1.75, 9.50 L. Tradities resp. 
van de Ster: kinderen met 
ster en bel, van de Kleine 
Ploeg: volwassenen en 
kinderen met broden.

MONACO
5-1-’16. Vijfde Festival 
Nieuwe Generatie voor 
jonge artiesten.
€ 0.80. Jongleur op bal. 

5-1-’16. 40e Internationale 
Circusfestival.
Velletje met € 0.80, 0.80, 
1.-, 1.-. Affiches van 10e, 
20e, 30e en 40e festival 
met resp.  olifant op 
wereldbol, clown, clown, 
coulissen met portret prins 
Rainier III van Monaco en 
clown.
5-1-’16. Frankeerzegels. 
Écopli, prioritaire, 
Europe. Portret prins Albert 
II (1958).

MONTENEGRO
22-10-’15. Vreugde van 
Europa.
€ 0.95. Kindertekening: 
kinderen met bloemen 
en zon. 

OEKRAÏNE
2-12-’15. Kerst en 
Nieuwjaar.
2.40 Hr. Moeder met 
kinderen en pakjes. 

18-12-’15. Houten kerken 
in Polen en Oekraïne. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Polen.
5.40 Hr. St. Paraskiewy 
(Kwiaton-Polen), 
St. George (Drohobych-
Oekraïne).
25-12-’15. Hryhorii 
Veriovka (1895-1964).
2.40 Hr. Portret componist 
en dirigent met dansgroep.

OOSTENRIJK
15-1-’16. Nationale Bank 
200 jaar.
€ 1.-. Gebouw, god van de 
handel Mercurius, godin 
van geluk en voorspoed 
Fortuna. 

15-1-’16. Factor toekomst.
€ 0.80. Tekst ‘De toekomst 
is nog niet geschreven. Het 
is wat we er van maken’
15-1-’16. Serie ‘Muziekin-
strumenten’.
€ 1.80. Weense trompet. 

15-1-’16. Serie ‘Fotokunst’.
€ 0.68. ‘Turmhutfrau’ van 
Dorothee Golz.
15-1-’16. Automobielclub 
ÖAMTC 120 jaar.
€ 0.68. Marcus-Wagen uit 
1898, transparant model 
van moderne auto. 
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POLEN
25-11-’15. Warto Być 
Przyzwoitym (1922-2015).
1.75 ZŁ. Portret diplomaat 
en politicus.
30-11-’15. 600e 
geboortedag Jan Długosz 
(1415-1480).
1.75 ZŁ. Portret priester en 
diplomaat, huizen kerken 
in Krakau. 
6-12-’15. Poolse mis-
sionarissen.
1.75 ZŁ. Michał Tomaszek 
(1960-1991), Zbigniew 
Strzałkowski (1958-1991). 

7-12-’15. Frankeerzegel, 
flora.
0.05 ZŁ. Sering.
18-12-’15. Houten kerken 
in Polen en Oekraïne. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oekraïne.
5.- ZŁ.  St. Paraskiewy (Kwi-
aton-Polen), St. George 
(Drohobych-Oekraïne). 

ROEMENIË
27-11-’15. Stad Alba lulia.
3.-, 3.30, 8.10, 9.10 L. Resp. 
Fort van Legio XIII Gemina, 
oostelijke stadspoort met 
plattegrond, Sint Michaël-
kathedraal, Kroningskathe-
draal met portret koning 
Ferdinand I (1865-1927). 
Ook velletje met de zegels. 

4-12-’15. Munten.
2.-, 2.40, 8.10, 14.50 L. 
Resp. zilveren Dacische 
munten, gouden Romeinse 
munten, Hollandse dukaat, 
zilveren Poolse munten.
15-12-’15. VN* 70 jaar, 
lidmaatschap VN 60 jaar.
4.50 L.; blok 8.10 L. (rond 
zegel) Beeldmerk met 
wereldbol, wereldbol. 
21-12-’15. Beeldhouwwer-
ken. Gezamenlijke uitgifte 
met Brazilië.
1.-, 9.10 L. ‘Eva’ van resp. 
Gheorghe Leonida (1892-
1942), Victor Brecheret 
(1894-1955). 

RUSLAND
27-11-’15. Ministerie van 
Noodsituaties.
21.- r. Hoofdkwartier in 
Moskou, beeldmerk.
3-12-’15. Timiryazev Agra-
rische Staatsuniversiteit 
150 jaar.
17.- r. Beeldmerk. 

3-12-’15. Bekende 
advocaten.
Driemaal 17.- r. Nikolai 
Tagantsev (1843-1923), 
Konstantin Pobedonost-
sev (1827-1907), Nikolai 
Muraviev (1850-1908).
9-12-’15. Wereldkampi-
oenschap voetbal 2016 in 
Rusland.
Zevenmaal 26.50 r. (met 
aanhangsel). Zegels 
met portret voetballers: 
Gavriil Kachalin (1911-
1995), Valentin Bubukin 
(1933-2008), Yuriy Voynov 
(1931-2003), Valentin 
Ivanov (1934-2011), Sergei 
Salnikov (1925-1984), Edu-
ard Streltsov (1937-1990), 
Lev Yashin (1929-1990).
10-12-’15. Gelukkig 
Nieuwjaar.
35.- r. Kremlin Moskou met 
Basiliuskathedraal. 

SERVIË
15-10-’15. Kerst.
23, 70 din. Iconen met resp. 
de Aankondiging met engel 
en Maria, Heilige Familie en 
de Drie Wijzen. 

26-10-’15. Europees 
kampioenschap waterpolo 
heren.
10 din. Beeldmerk. 
(Verplicht toeslagzegel 
26 okt.- 1 nov.).
24-11-’15. Herenteam 
wereldkampioen waterpolo. 
23 din. Team met beker 
en vlag, beeldmerk met 
wereldbol.
27-11-’15. Damesteam 
Europees kampioen 
basketbal.
23 din. Team met beker.
2-12-’15. Leger 200 jaar.
23 din. Servisch leider 
prins Miloš Obrenovi’s 
(1780-1860), vlag, beeld-
merk met adelaar. 

3-12-’15. Gymnasium in 
Kruševac 150 jaar.
23 din. Gebouw.
8-12-’15. Britse vrouwen 
in Servisch leger tijdens 
Eerste Wereldoorlog.
Velletje met zesmaal 74 
din. Flora Sandes (1876-
1956), Katherine Stewart 
MacPhail (1887-1974), 
Elizabeth Ross (1878-1915), 
Evelina Haverfield ( 1867-
1920), Isabel Galloway 
Emslie Hutton (1887-1960), 
Elsie Inglis (1864-1917).

10-12-’15. Dag van de 
Postzegel.
23 din. Zegels uit 1915 met 
koning Peter I (1844-1921) 
op het slagveld. 

SLOWAKIJE
4-12-’15. Hoofdpostkan-
toor van Bratislava.
€ 0.65. Centrale hal. 

TSJECHIË
11-11-’15. Jan Opletal 
(1915-1939).
13.- Kč. Portret verzets-
leider tegen Nazi’s.
16-12-’15. Kunst.
27.-, 30.-, 34.- Kč. Resp. 
Tekening ‘De bruid’ van An-
tonín Stradel (1910-1975), 
schilderij met zittende 
vrouw van Bohumír Matal 
(1922-1988), sculptuur 
‘Grote dialoog’ van Karel 
Nepraš (1932-2002). 

16-12-’15. Frankeerzegel.
Z (30.- Kč). Postbode met 
hoorn.

TURKIJE
10-12-’15. Anziz Sancar 
(1946).
2.80 NTL. Portret winnaar 
Nobelprijs voor scheikunde 
2015, wetenschappelijke 
formule, medaille met por-
tret Alfred Nobel. 

11-12-’15. Scheepswerven 
aan de Gouden Hoorn.
Velletje met 1.40, 1.40, 
2.50 NTL. Verschillende 
scheepswerven.

VATICAAN
19-11-’15. Observatorium 
Castel Gandolfo 80 jaar.
€ 0.80, 0.95. Resp. paus 
Pius XI (1857-1939) en 
pauselijk paleis met 
Schmidt-telescoop, paus 
Franciscus I (1936) met 
refractortelescoop. 

19-11-’15. 1400e sterfdag 
Columbanus van Bobbio 
(ca.540-615).
€ 0.95. Ierse abt en mis-
sionaris.
19-11-’15. Kerst.
€ 0.80, 0.95. Resp. Heilige 
Familie met os en ezel, 
Heilige Familie met os en 
ezel. 

19-11-’15. 500e geboor-
tedag Teresa van Avila 
(1515-1582) en Philippus 
Neri (1515-1595).
€ 2.30. Portretten heiligen.
19-11-’15. 400e geboorte-
dag paus Innocentius XII 
(1615-1700).
€ 0.95. Ets met portret.
19-11-’15. Begin Heilig Jaar 
van Barmhartigheid.
€ 0.80, 0.95. Resp. paus 
met Heilige Deur van Sint-
Pietersbasiliek en kruis, 
vrouw en engelen. 

WIT-RUSLAND
3-12-’15. Ruimtevaart. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan.
Velletje met tweemaal 
20.000 r. Satellieten en 
wereldbol.
15-12-’15. Flora en fauna, 
gezamenlijke uitgifte met 
China.
Velletje met A, M, N, H, M, 
P. Resp. bloemen in vazen, 
stier, boeket, wisenten, 
kraanvogel.

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
7-12-’15. Arabische Dag 
van de Familie.
25.-, 30.- Dh. Resp. vlaggen 
met beeldmerk en land-
kaart, mensen en wereldbol 
met kaart Arabische 
landen. 

20-12-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
25.- Dh. Wereldkaart, 
lichtstralen.
25-12-’15. ITU* 150 jaar.
25.- Dh. Vlag, satelliet, 
schotelantenne.

ARGENTINIË
17-11-’15. Juan Domingo 
Perón (1895-1974).
Blok $ 20. Portret oud-
president.
4-12-’15. Uurwerken.
Viermaal $ 7+7. Zonnewijzer 
van jezuïetengebouwen 
(Alta Gracia), klok en beeld-
houwwerken van ‘Kolossen 
van Siemens’ (Buenos 
Aires), klokkentoren van 
Fratelli Miroglio (Buenos 
Aires), klok van Paleis van 
Fuentes (Rosario). 
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AUSTRALIË
14-12-’15. Flora.
$ 1.-, 1.-, 1.-, 2.-. Resp. 
Isopogon formosus, 
Mirbelia spinosa, Eryngium 
pinnatifidum, Drosera 
microphylla. 

BANGLADESH
17-10-’15. 40 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
China.
10.- t. Portret oud-
president Mujibur Rahman, 
president Hasika Wajed en 
Chinese president en Chi-
nese president Xi Jinping, 
Chinese muur, Nationaal 
Herdenkingsmonument in 
Dacca. 

BHUTAN
Okt. ’15. Folklore. 
5, 10, 15, 30 nu.; velletje 
met zesmaal 20 nu.; blok 
40 nu. Verschillende 
afbeeldingen van Atsara-
clowns met verschillende 
maskers.
Okt. ’15. Lokale gerechten. 
Velletje met negenmaal 
15 nu.; velletje met twee-
maal 30 nu. Resp. Ngya 
Tshoem, Basja Maru, Nosha 
Phim, Sikam Paa, Haapi Hu-
elita, Mengay, Kewa Datshi, 
Nakey Nosha Paa, Khuley; 
Puta, Ema datshi.

Okt. ’15. Wereldvoedsel-
programma 35 jaar.
Velletje met zesmaal 10 
nu., driemaal 20 nu. Resp. 
tweemaal kind met yaks en 
zakken rijst, zakken rijst, 
boer bewerkt land, voed-
selteelt, schoolgebouw, 
tweemaal etende kinderen, 
kinderen in schoolklas. 

24-10-’15. 70 jaar VN*.
Velletje met viermaal 30 nu.; 
blok 50 nu. Resp. vrede en 
veiligheid: militairen, gelijke 
rechten voor man en vrouw: 
mensen met protestborden, 
sociale vooruitgang; vrouw 
ondertekent document, 
waardigheid: bewoners; 
vrede: mensen met kaarsen. 
3-11-’15. Kloosters.
Twee velletje met elk 
zesmaal 30 nu.; tweemaal 
blok 60 nu. Verschillende 
kloosters. 
7-11-’15. 60e geboortedag 
Drukpa Gyalpo IV.
 Velletje met zesmaal 
50 nu.; zes velletjes met 
elk viermaal 15 nu. (zeskan-
tige zegels), driemaal blok 
100 nu. Verschillende af-
beeldingen met voormalig 
koning.
11-11-’15. Vogelbescher-
ming.
Velletje met achtmaal 
15 nu.; velletje met 
tweemaal 50 nu. Resp. vijf 
verschillende afbeeldingen 
van grijsnekkraanvo-
gel (Grus nigricollis), 
keizerreiger(Ardea insig-
nis), beeldmerk, dansende 
vogelfiguren; keizerreiger, 
kraanvogels. 

11-11-’15. Koninklijk bezoek 
aan Merak en Sakteng in 
oost-Bhutan.
Velletje met zesmaal 
50 nu.; blok 150 nu. 
Verschillende afbeeldingen 
van koning en koningin met 
bevolking.

11-11-’15. Fauna.
Velletje met achtmaal 
30 nu. Waterbuffel (Bubalis 
bubalis), vis (Acrossochei-
lus), keizerreiger (Ardea 
insignis), rode panda 
(Ailurus fulgens), gouden 
langoer (Trachypithecus 
geei), sneeuwluipaard 
(Panthera uncia), 
Aziatische olifant (Elephas 
maximus), koningstijger 
(Panthera tigris tigris). 

BOLIVIA
19-11-’15. Elektrotech-
nisch- en metaalbedrijf 
FEMCO 50 jaar.
2.-, 2.- Bs. (samenhan-
gend). Openbare verlich-
ting, metalen rek. 

BOTSWANA
20-11-’15. Vervet-apen. 
4.- 5.90, 7.80, 20.- P. 
Verschillende afbeel-
dingen van Chlorocebus 
pygerythrus. 

BRAZILIË
1-10-’15. Kerst. (Aanvulling 
melding dec. pag. 787).
1o Porte Carta Comercial, 1o 

Porte Carta Não Comercial. 
Resp. grootmoeder en kind 
met pakje, grootvader en 
kleinkind 

12-12-’15. Olympische 
en Paralympische Spelen 
2016 in Rio de Janeiro, III.
Elfmaal 1o Porte Carta 
Comercial; velletje met 
viermaal R$ 3.25. Tennis, 
paralympisch zwemmen, 
hockey, paardrijden, 
beachvolleybal, zeilen, 
gymnastiek, schietsport, 
moderne vijfkamp met 
schermen en paardensport 
en schieten en hardlopen, 
judo, polsstokhoogsprin-
gen; beeldmerk en verschil-
lende afbeeldingen van 
mascottes. 

BRUNEÏ
24-10-’15. VN* 70 jaar.
Driemaal 70 sen (sa-
menhangend). Jubileum-
beeldmerk, beeldmerk, 
hoofdkantoor in New York. 
Ook velletje met de zegels.
30-10-’15. Koninklijke 
Marine 50 jaar.
Driemaal 50 sen (samen-
hangend). Beeldmerk en 
sultan Hassanal Bolkiah 
in marine-uniform met: 
schepen, marinemensen en 
vlag, schepen. 

CAYMANEILANDEN
3-12-’15. Nationaal 
Museum.
25, 25, 75 c., $ 1.60. 
Beeldmerk met resp. vrou-
wenpop, scheepssextant, 
koffiemolen, kruik. 
20-12-’15. Kerst.
20, 25, 75, 80 c. Kinderte-
keningen resp. kerstboom, 
papegaai met kerstmuts, 
schildpad met kerstmuts, 
kinderen en zon met 
kerstmuts. 

CHILI
4-11-’15. Plattegrond en 
landkaarten.
$ 10, 50, 60, 80, 100, 
1.000, 1.000. Resp. 
Santiago, tweemaal Antarc-
tica, tweemaal Robinson 
Crusoe-eiland, tweemaal 
Paaseiland. 

CHINA VOLKS-
REPUBLIEK
8-10-’15. Paleismuseum 
in Beijing.
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. 
Resp. Meridiaan-poort, Hal 
van de Opperste Harmonie, 
hoektoren, Poort van de 
Hemelse Zuiverheid. 

9-10-’15. Nieuwjaar.
1.20 y.; Velletje met 1.20, 
3.- y. Resp. symbolische af-
beeldingen voor voorspoed 
en een lang leven. 
12-11-’15. Verzen en 
gedichten.
Viermaal 1.20 y. Du Fu en 
Shi, Su Dongpo en Ci, Bai 
Juyi en Ge, Cao Zhi en Fu. 
28-11-’15. Aflevering eer-
ste Chinese commerciële 
vliegtuig.
1.20 y. Type ARJ21. 

29-11-’15. Chinese 
waarden.
1.20, 1.20, 1.50 y. Resp. 
familie: kuikens in nest, 
levenskracht: os, droom: 
meisje.

COLOMBIA
7-11-’15. Nationale en inter-
nationale sportwedstrijden.
$ 5.000; blok $ 12.000. 
Beeldmerk van wedstrijden 
in Chocó en Tolima.

12-11-’15. Manuel Mejía 
Vallejo (1923-1998).
$ 20.000. Portret dichter, 
vlag.
14-11-’15. Miss Universe 
2014.
$ 20.000. Paulina Vega 
Dieppa (1993) met boeket. 

11-12-’15. Kerst.
$ 10.000. Abstracte 
vredesfiguur, duif.
10-12-’15. Nationale poli-
tie, school voor crimineel 
onderzoek 100 jaar.
$ 1.000. Beeldmerk, figuur 
met weegschalen en 
zwaard.
14-12-’15. Departement 
Risaralda.
Vel met Twaalfmaal $ 100. 
Wapenschild met bijen en 
ananas, thermische baden 
in Santa Rosa de Gabal, 
magnoliabloem (Magnolia 
wolfii), rode brulaap 
(Alouatta seniculus), 
kathedraal in Pereira, Huis 
van Cultuur in Marsella, 
indiaanse vrouwen, kolibrie 
(Oxypogon stubelii), 
vlinder (Pseudoscada 
lavinia), kerk in Marsella, 
viaduct Dosquebradas 
bij Santa Rosa, historisch 
treinstation in Pereira. 

COSTA RICA
9-10-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
500 Cs. Hand gevormd 
door mensen en landkaart. 
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4-11-’15. Welzijnsorganisa-
tie Coope Ande 50 jaar.
600 Cs. Meisje met wa-
termeloen en jongen met 
paraplu op schommel. 

CUBA
20-9-’15. Hof van Arbi-
trage 50 jaar.
3.- P. Containerschip.
28-9-’15. Revolutionaire 
Defensiecomité’s jaar.
65c., Beeldmerk, mensen 
met vlag.
12-10-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel. 
Viermaal 65 c. Kind draagt 
zware zak, man met lit-
teken, jonge vrouw, vrouw 
boent vloer.
24-10-’15. Wu Shu-school 
20 jaar.
85 c. Man met stok.
26-10-’15. 65 jaar televisie.
75 c. Tv-studio met camera 
en scherm met landkaart. 

CURAÇAO
29-7-’15. Vincent van Gogh 
(1853-1890).
119, 177, 183, 285, 305, 
434 c. Portret met verschil-
lende schilderijen. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
13-7-’15. Kamer van 
Koophandel 100 jaar.
50.- P. Gebouw, beeldmerk.
17-10-’15. 500e geboor-
tedag Heilige Teresa van 
Jezus (1515-1582).
45.- P. Portret geestelijke 
en mystieke schrijfster. 
20-10-’15. Oscar de la 
Renta (1932-2014).
250.- P. Portret Domini-
caans modeontwerper. 

25-11-’15. Internationale 
Dag van Eliminatie Geweld 
tegen Vrouwen. Gezamen-
lijke uitgifte met Ecuador, 
El Salvador, Venezuela en 
Guatemala.
35.- P. Wereldbol, bebloede 
hand, vlinders, vrouwen-
gezicht.
1-12-’15. Relikwieën uit 
kathedraal van Santo 
Domingo.
Vijfmaal 45.- (samenhan-
gend). Vredesrelikwie, 
processiekruis, monstrans, 
eucharistieark, wijnbeker.

ECUADOR
13-11-’15. Toerisme.
Twee boekjes met elk 
$ 0.25, 0.25, 0.50, 0.50, 
0.75, 0.75, 1.-, 1.-; boekje 
met vijfmaal $ 1.-. Resp. 
zeepaardje, zeeleguaan 
(Amblyrhynchus cristatus), 
doktersvissen (Prionurus la-
ticlavius), fregatvogel (Fre-
gata magnificens), pinguïns 
(Spheniscus mendiculus), 
zeilschepen bij Isla Isabela, 
Roca Piñaculo (Bartolomé), 
Isla Plazas met scheepjes; 
groene hondskopboa (Coral-
lus batesii), waterval San 
Rafael (Napo), pijlstaartrog 
(Dasyatis brevis), strand 
van Bahía Gardner met 
zeeleeuwen, hoornkikker 
(Ceratophrys stolzmanni), 
Guayas-rivier, kolibrie (Coe-
ligena torquata), historische 
wijk El Vado (Cuenca); zee-
schildpad (Chelonia mydas), 
vicuña (Vicugna vicugna), 
gladvoorhoofdkaaiman 
(Paleosuchus trigonatus), 
bultrug (Megaptera novae-
angliae), zeeleguaan. 

EL SALVADOR
25-11-’15. Internationale 
Dag van Eliminatie Geweld 
tegen Vrouwen. Gezamen-
lijke uitgifte met Ecuador, 
Venezuela, Dominicaanse 
Republiek en Guatemala.
$ 2.50. Wereldbol, 
bebloede hand, vlinders, 
vrouwengezicht.

FALKLANDEILANDEN
9-12-’15. Wolkenformaties.
31, 76 p., £ 1.01, 1.22. Resp. 
asperitas, altocumulus 
lenticularis, cumulonim-
bus, stratocumulus. 
13-1-’16. Roofvogels.
31, 31, 76, 76 p., £ 1.01, 
1.22. Resp. Tyto alba 
tuidara, Asio flammeus 
sanfordi, Buteo polyosoma, 
Polyborus plancus, Falco 
peregrinus cassini, Phalco-
boenus australis. 

FILIPPIJNEN
25-11-’15. Kerst.
Viermaal 10.- P. (samen-
hangend); velletje met 
driemaal 10.- P. Resp. 
viermaal verschillende 
kerstbomen; driemaal 
verschillende kerstkransen.
1-12-’15. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
10.-, 30.- P. Resp. apenkop, 
aap.
1-12-’15. Juridisch 
Regeringsbureau voor 
Overheidsorganisaties 
80jaar.
10.- P. Beeldmerk, portret 
rechter en senator Ramon 
M. Dickno (1886-1954).
5-12-’15. Dagblad Daily 
Inquirer 30 jaar.
30.- P. Schrijfveer.
8-12-’15. 51e Internatio-
naal Eucharistiecongres.
15.- P; blok 40.- P. Resp. 
beeldmerk; beeldmerk met 
duif op rand.
Dec.’15. Lokale fruitsoor-
ten.
1.- 5.-, 10.-, 20.-, 30.-, 
40.-, 100.- P. Resp. duhat, 
aratiles, makopa, ramboe-
tan, siniguelas, aardbei, 
marang.

18-12-’15. Vrijhaven 
Cagayan 20 jaar.
15.- P. Beeldmerk, land-
schap. 

18-12-’15. Verkiezingscom-
missie 75 jaar.
15.- P. Beeldmerk, handen, 
viltstift.
21-12-’15. Winkelketen 
Liberty City Center 70 jaar.
15.- P. Beeldmerken, 
winkelgebouw.
22-12-’15. 100e geboor-
tedag Pacita Madrigal 
Gonzalez (2015-2008).
15.- P. Portret politicus.

GUYANA
14-10-’15. Bank of Guyana 
50 jaar.
$ 80, $ 150. Munten. 

HONGKONG
20-11-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong 2015, II.
Blok $ 20.-. Verschillende 
pictogrammen.
23-11-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong 2015, III.
Blok $ 20.-. Verschillende 
pictogrammen.
8-12-’15. Wetenschappers 
in het oude China.
 1.70, 2.90, 3.70, 5.- Resp. 
astronoom Zhang Heng 
(78-139) met seismograaf, 
astronoom Zu Chongzhi 
(429-500) met definitie 
voor pi, astronoom Guo 
Shoujing (1231-1316) met 
instrument voor bepaling 
positie van hemellichamen, 
arts en apotheker Li Shiz-
hen (1518-1593) met plant 
en medisch boekwerk. Ook 
velletje met de zegels. 

INDIA
24-11-’15. Presidentiële 
residentie. Gezamenlijke 
uitgifte met Singapore.
5.-, 25.- R. Resp. Rashtra-
pati Bhavan (New Delhi), 
Istana (Singapore).
24-11-’15. Export Promo-
tion Council of India.
5.- R. Beeldmerk, tandwiel, 
man met stalen bint.
2-12-’15. Bekende personen.
5.-, 5.- R. Hindoe monnik 
Swami Vivekananda 
(1863-1902), onafhanke-
lijkheidsactivist en eerste 
president Rajenda Prasad 
(1884-1963). 
3-12-’15. Zoölogisch on-
derzoekinstituut 100 jaar.
5.-, 25.- R. Resp. buffel met 
leeuw en hert en vogels, 
olifant en tijger met pauw 
en luipaard en hert en aap. 
Ook velletje met de zegels. 

IRAK
28-10-’15. Nationale Dag 
van Gehandicapten.
250, 500, 1.000 Din. Ver-
schillende pictogrammen.
26-10-’15. Strijd tegen 
Islamitische Staat.
500, 750, 1.000 Din. Resp. 
Vuisten militairen met 
vlag, vliegtuigen en tank, 
helikopters en olie-instal-
laties met legervoertuigen, 
militairen met vlag en tank. 

23-11-’15. Vernieling 
antiquiteiten is misdaad.
500, 1.000 Din.; blok 
1.500 Din. Verschillenden 
vernielde beelden.

IRAN
6-12-’15. Geboortedag van 
profeet Mohammed.
9.000 Rls. Schilderij met 
afbeelding van hemelvaart 
van profeet.
6-12-’15. Internationale 
Dag van het Kind.
9.000 Rls. Kind met vogel.

JAPAN
8-1-’16. Architectuur.
82, 82 yen. Fenikshal van 
tempel Byōdō-in, Akasaka-
paleis (Tokio).
22-1-’16. Sterrenbeelden, III.
Viermaal 82 yen. Ster 
(stervormig), Ram, Stier, 
Tweelingen. 
29-1-’16. Tekeningen met 
kinderen.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Meisje met hoed, 
kinderen met kat, tulp 
en kind, meisjesgezicht, 
bloemen en kind, baby met 
mutsje, kinderen met pop-
pen, meisje met rode hoed 
en schelpen, kind speelt 
verstoppertje, meisje met 
wollen muts. 

12-2-’16. Nijntje Miffy.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Verschillende 
afbeeldingen van populair 
kinderfiguur.
26-2-16. Ukiyo-e houtsne-
den, IV.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Vijfmaal 
vrouwen  figuren, vijfmaal 
landschappen. 

KAMEROEN
2014. Onafhankelijkheid en 
hereniging 50 jaar.
100, 125 F. Monument met 
landkaart in provincie-
hoofdstad Buéa.
2015. Haven.
500 F. Haven van Kribi met 
schip. 
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KAZACHSTAN
11-12-’15. Eerste ruimte-
wandeling 50 jaar geleden.
200 t., B (samenhangend). 
Portret kosmonaut Aleksei 
Leonov (1934), ruimtewan-
deling en capsule Voschod 
2. Doorlopend beeld met 
wereld.
11-12-’15. Ruimtevaart.
300 t. Kazachtaanse 
kosmonaut Aidyn Aimbetov 
(1972), raket. 

25-12-’15. Astana Expo 
2017.
300 t. Beeldmerk.

KIRGIZIË
28-11-’15. WWF*, wilde 
zwaan.
36, 39, 48, 117 s. (ook 
ongetand). Verschillende 
afbeeldingen van Cygnus 
cygnus. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

KOEWEIT
2015. Frankeerzegels.
25, 50, 100, 150 f. Resp. 
valk, kamelen, tweemaal 
dhow.
25-2-’15. 24 jaar Bevrij-
dingsdag.
Vier vellen met elk 25 maal. 
Portretten van martelaren.
25-2-’15. 54 jaar onafhan-
kelijkheid.
Velletje met viermaal 150 f. 
Kinderen met mutsen 
in nationale kleuren, 
tweemaal traditionele 
dansgroep, kindergezicht 
met nationale kleuren. 

KOREA ZUID
29-10-’15. Unesco*, 
werelderfgoed.
Tweemaal Brief Binnenland 
25g. (samenhangend). Fort 
Namhansanseong. Ook 
velletje met de zegels. 

18-11-’15. Week van de 
Post.
Viermaal Brief Binnenland 
25g. (samenhangend). 
Trompet en muzieknoten, 
brievenbus en kinderen, 
postbode op fiets met kin-
deren en hartjes, envelop 
en kinderen.
1-12-’15. Nieuwjaar.
Tweemaal Brief Binnenland 
25g. (samenhangend). Aap, 
aapjes. Ook velletje met de 
zegels.

LIBANON
21-11-’15. Dag van de Vlag.
L£ 2.000. Vlag. 

LIBIË
1-11-’15. Bloemen.
Velletje met zesmaal 
500 Dh. Jasmijn, orchidee 
(Ophrys fuciflora), lelie, 
jasmijn, paradijsvogel-
bloem, narcis.
16-11-’15. Unesco* 70 jaar.
500 Dh. Beeldmerk, boek.
20-11-’15. Internationale 
Dag van het Kind.
500 Dh. Kinderen, vlinders. 

MALEISIË
4-12-’15. Vier Landen 
Postzegeltentoonstelling in 
Malacca.
Viermaal 60 sen; blok 
RM 3.-. Beeldmerk met 
traditionele kostuums uit 
resp. Maleisië, Thailand, 
Indonesië, Singapore; vier 
hiervoor genoemde landen. 

28-12-’15. Treinen in 
Sabah.
60, 70, 80 sen; blok RM 5.-. 
Resp. Hitachi diesel-
hydrolische locomotief 
en wagons, spoorbus en 
brug, diesellocomotief met 
moskee; stoomlocomotief 
op brug.

MAROKKO
6-11-’15. Groen Mars 
(Spaans Sahara) 40 jaar 
geleden.
9.-, 9.- Dh. (samenhan-
gend). Deelnemers vredes-
mars, vlag en landkaart. 
Ook velletje met de zegels.
17-11-’15. 60 jaar onafhan-
kelijk en 100 jaar nationale 
vlag.
9.-, 9.- Dh. Vlag, beeldmerk 
met landkaart en zegel-op-
zegel 30 F. Yvert 376 (1957) 
met koning Mohamed V. 

30-11-’15. Rotary Interna-
tional 110 jaar.
9.- Dh. Beeldmerk.

MEXICO
19-11-’15. Filatelie.
$ 13.50. Beeldmerk, 
zegel-op-zegel, brieven met 
stempels, vergrootglas. 

23-11-’15. Nationale 
Spaarbank 65 jaar.
$ 7.-. Gebouw, affiches.
23-11-’15. Grotschildering 
in Baja California.
$ 13.50. Verschillende 
dieren.

26-11-’15. Vereniging van 
Mechanica- en Elektrici-
teitsingenieurs 70 jaar.
$ 9.-. Beeldmerk.
1-12-’15. Toetreding tot 
Meterconventie 125 jaar 
geleden.
$ 13.50. Maten en 
gewichten.
1-12-’15. Kerst.
$ 7.-, 7.-, 11.50, 13.50. Resp. 
de Drie Wijzen en ster, 
kerstman en boom, ster, 
Heilige Familie en bloem-
motief.
9-12-’15. Nationale 
standaardisering en certi-
ficering van beroepsmatige 
bekwaamheden 20 jaar.
$ 7.-. Verschillende 
beroepsbeoefenaars.
10-12-’15. Nationale 
Raad voor Wetenschap en 
Technologie 45 jaar.
$ 11.50. Technische 
afbeelding.
18-12-’15. Vierde Wereld-
conferentie voor Vrouwen-
rechten Beijing+20. 
$ 13.50. Beeldmerk met 
gestileerde vogels.
21-12-’15. Californische 
bruinvis.
$ 7.50, 11.50, 11.50 (samen-
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Phocoena 
sinus.
21-12-’15. Structurele 
hervormingen in Mexico.
Vijftienmaal $ 7.-. Land-
kaart en pictogrammen 
met betrekking tot: belas-
tingen, financiën, politiek 
en verkiezingen, onderwijs, 
Pact voor Mexico, Nationale 
Wetboek van Strafvorde-
ring, telecommunicatie 
en omroep, anticorruptie, 
transparantie, arbeid, 
economische mededin-
ging, Nieuwe Wet van 
Amparo, energie, financiële 
discipline van staten en 
gemeenten. 

MONGOLIË
4-12-’15. Wedstrijdpaar-
den.
Driemaal 800 t, driemaal 
1.000 t. Verschillende 
paarden.

14-12-’15. Klooster 
Dashichoiling.
100, 500, 800, 1.000 t.; 
velletje met tweemaal 
1.300 t. Verschillende 
religieuze afbeeldingen. 

20-12-’15. VN* 70 jaar.
500 t. Beeldmerk, vlaggen.
25-12-’15. Schilderijen.
Zesmaal 1.000 t. Land-
schap, waterval, dansers, 
paarden met ruiters, herder 
met geiten, kamelen.

NAMIBIË
20-11-’15. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Hongkong.
Velletje met driemaal 
Postcard Rate (zeskan-
tige zegels). Neushoorns, 
wereldkaart, olifanten. 

NEVIS
7-12-’15. Koningin 
Elizabeth II (1926) langst 
regerende vorstin.
Velletje met zesmaal 
$ 3.15; blok $ 10.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Britse vorstin. 

NIEUW-ZEELAND
13-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
80 c., $ 1.40, 2.-, 2.50. 
Resp. Chinees letterteken, 
aap, aap, wegwijzer naar 
Monkey Island en Rosse 
grutto (Limosa lapponica). 
Ook velletje met de zegels. 

NIGER
26-10-’15. WWF*, 
gestreepte hyena.
Viermaal 900 F. ; blok 
3.300 F. Verschillende 
afbeeldingen van Hyaena 
hyaena. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

PAKISTAN
4-11-’15. Restauratie 
postkantoor van Murree.
8.- R. Gebouw.
16-12-’15. Herdenking 
aanval Taliban op school-
kinderen in Peshawar.
16.- R. Hand met vingers in 
V-teken. 

PALESTIJNSE 
AUTORITEIT
10-12-’15. Fruit.
480, 920 m; blok 1.200 m. 
Resp. vijgen en olijven, 
vijgenblad en olijftak met 
vrucht; vijgen en olijven.
15-12-’15. Islamitisch 
Nieuwjaar.
Velletje met 200, 420 m.; 
blok 1.500 m. Resp. 
kamelenkaravaan, zon met 
moskee en kamelen en 
Kaäba in Mekka; zon met 
kameel en palmboom. 
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PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
6-7-’15. Koningin Elizabeth 
II langst regerende vorstin.
1.35, 1.35, 6.20, 8.95 K.; 
blok 10.- K. Resp. koningin 
met prins Philip, jeugdfoto 
van koningin en prinses 
Margaret, tweemaal portret 
vorstin; portret. Ook vel-
letje met de zegels.
3-8-’15. Geboorte prinses 
Charlotte van Cambridge.
Resp. prinses, driemaal 
prinses met hertogin en 
hertog van Cambridge; 
prinses met hertogin. Ook 
velletje met de zegels.
19-10-’15. Universiteit 
50 jaar.
1.35, 1.35, 6.20, 8.95 K. 
Beeldhouwwerk, kapel, 
bibliotheek, geslaagden. 
Ook velletje met de zegels. 

PARAGUAY
26-6-’15. School Santa 
Teresa de Jésus 100 jaar.
13.000 Gs. Gebouw.
9-10-’15. FAO*.
2.500 Gs. Kindertekening 
van plattelandswoning met 
erf en groentetuin.
27-10-’15. Bezoek paus 
Franciscus (1936), II.
Blok 5.000 Gs. Resp. paus 
met landkaart en vlag, 
paus en kathedraal van 
Asunción. 

3-12-’15. Kerst.
Velletje met 2.000, 
12.000 Gs. Doorlopend 
beeld van Altaar van de 
Maïs’.
3-12-’15. Toeristische 
ambassadeurs.
Velletje met vijfmaal 2.000 
Gs. Acteur Arnaldo André, 
dirigent Luis Szarán, voet-
baller Roque Santa Cruz, 
harpiste Ismael Ledesma, 
gitariste Daiana Ferreira.

PITCAIRNEILAND
9-12-’15. Kerst.
$ 1.-, 2.-, 2.10, 3.- (achtkan-
tige zegels). Liedteksten en 
zeilschip ‘Bounty’ met resp. 
engelen, Heilige Familie, 
Jezus, Maria en Kind. 

POLYNESIË
16-12-’15. Markt van 
Papeete.
80, 100, 140 F. Markt-
gebouw, stalletje met 
bloemenkransen, viskraam. 

SAMOA
5-11-’15. Oceania 21, kli-
maatconferentie in Parijs.
Velletje met $ 2.50, 2.50, 
3.70, 3.70. Beeldmerk met 
resp. golven, windmolen, 
Eiffeltoren, golven. 

SIERRA LEONE
21-8-’15. Bestrijders van 
Ebola.
Velletje met achtmaal 
3.500 Le. (ook ongetand). 
Beeldmerk met: Dr. 
Olivetta Buck, Dr. Martin 
Maada Salta, Dr. Godfrey 
A J George, Dr. Modupe 
Cole, Dr. S. Jimmy Rogers, 
Dr. Sheik Ulmar Kharo, Dr. 
Thomas Rogers and Dr. 
Victor Willoughby. 

SINGAPORE
16-11-’15. Indiaas Erfgoed 
Centrum.
1st, 70, 90 c., $ 1.30 
(ruitvormig). Resp. gebouw, 
beeld van Ganesha en Pato-
lu-textieldoek, bewerkte 
houten deur uit Chettinad, 
ketting en tulband. 

24-11-’15. Presidentiële 
residentie. Gezamenlijke 
uitgifte met India.
1st, $ 2.-. Resp. Istana 
(Singapore), Rashtrapati 
Bhavan (New Delhi).
24-11-’15. Singapore Nati-
onal Gallery, schilderijen.
Viermaal $ 1.30. ‘Gewonde 
leeuw’ van Raden Saleh, 
‘Nationale taal klas’ van 
Chua Mia Tee,’Pagodas II’ 
van Latiff Mohidin,’Drogen 
van gezouten vis’ van 
Cheogh Soo Pieng.
3-12-’15. Paralympische 
Asean* Spelen.
1st, $ 2.-. Resp. mascotte, 
hardloper en speerwerper 
en boogschutter. 

SRI LANKA
2-11-’15. 60 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Thailand. Gezamenlijke 
uitgifte met Thailand.
10.-, 50.- R. (samenhan-
gend).Resp.  Jetavana-
stoepa (Anuradhapura), 
Pra Patho Chedi-stoepa 
(Nakhon Pathon). Ook 
velletje met de zegels.

10-11-’15. Hindoeïstisch 
feest Deepavali.
10.- R. (ruitvormig). 
Brandende olielamp. 

23-11-’15. Bezoek Anton 
Tsjechov (1860-1904) aan 
Ceylon 125 jaar geleden.
10.- R. Portret schrijver, 
scène uit ‘De kersentuin’.
6-12-’15. Kerst.
10.-, 15.- R. Resp. Heilige 
Familie en resp. koning met 
geschenk, engelen. Ook 
velletje met de zegels.

ST. HELENA
21-5-’15. Hoofdstad 
Jamestown.
40, 50, 60, 80 p. (samen-
hangend). Verschillende 
gebouwen. 

25-11-’15. Kerst.
25, 40, 50, 60 p., £ 1.-. 
Resp. Verschillende afbeel-
dingen van kerstman.

ST. MAARTEN
18-11-’15. Apen.
75, 125, 275, 325, 475, 
525 c. Resp. Cebus 
capucinus, Ateles geoffroyi, 
Presbytis obscura, Ateles 
paniscus, Cebus apella, 
Callicebus torquatus. 

9-12-’15. Polynesische 
kunst.
275, 325, 475, 525 c. 
Verschillende schilderijen 
van Aloï Pilioko (1935). 

ST. PIERRE ET 
 MIQUELON
28-11-’15. Kerst.
€ 0.80. Kerstman met zak, 
kinderen. 

SURINAME
24-11-’15. 40 jaar onafhan-
kelijkheid.
Velletje met SR$ 5.-, 7.-, 8. 
Resp. Nationale Assemblee, 
Staatswapen, Hof van 
Justitie.
24-11-’15. 40 jaar filatelis-
tische samenwerking.
Velletje met tweemaal 
SR$ 4.-, 6.-. Verschillende 
afbeeldingen van zegel-
op-zegel. 

2-12-’15. Maskers.
SR$ 1.-, 3.-, 5.-, 6.-, 7.-, 
8.-. Resp. Joyo sentiko, 
panji asmoro bangun, 
panji gadingan, panji laras, 
panji maleko kusomo, panji 
pambelah. 

TAIWAN
10-12-’15. Opening Natio-
naal Paleismuseum.
NT$ 5.-, 10.-, 12.-; velletje 
met tweemaal NT$ 25.-. 
Resp. schelp met versierin-
gen (Qing dynastie), jade 
kom uit India, beschilderd 
doek (Qing dynastie); 
boven en onderkant van 
houder met Tibetaans-
boeddhistische leerregels. 
10-12-’15. Frankeerzegel.
NT$ 50.-. Draak, feniks. 
13-1-’16. Handwaaier.
Blok NT$ 25.-; blok 
NT$ 80.-. Waaiers met 
gedichten en kalligrafieën 
van Wen Zhengming (1470-
1599).
28-1-’16. Fruit.
NT$ 1.-, 2.50, 5.-, 15.-. 
Resp. atemoya, papaja, 
lychee, jujube. 

THAILAND
16-11-’15. Nieuwjaar.
Velletje met tienmaal 3.- B. 
Verschillende gember-
bloemen.
16-11-’15. Nieuwjaar, 
kamerplant.
15.-, 15.- B. Exacum affine. 

20-11-’15. 60 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Sri Lanka. Gezamenlijke 
uitgifte met Sri Lanka.
3.-, 3.- B. Pra Patho Chedi-
stoepa (Nakhon Pathon), 
Jetavana-stoepa (Anurad-
hapura). Ook velletje met 
de zegels.
1-12-’15. Monnik Luang 
Phor Ngern (1808-1919).
9.- B. Amulet.
5-12-’15. 88e verjaar-
dag koning Bhumibol 
Adulyadej.
Viermaal 5.- B. Portret 
koning met: koeien en pan 
eten, gloeilamp en elektri-
citeitsmasten, windmolens 
en student met baret en 
parabolische antenne, 
man achter computer en 
zonnepanelen. Ook velletje 
met de zegels. 

1-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de aap.
3.- B. Aap.
9-1-’16. Nationale 
Kinderdag.
Velletje met tienmaal 3.- B. 
Verschillende brievenbus-
sen.
11-1-’16. Troonzaal Ananta 
Samakom 100 jaar.
5.- B. Gebouw, portretten 
koningen Prajadhipok 
(1893-1941), Ananda Mahi-
dol (1925-1946), Bhumibol 
(1927).
18-1-’16. Rekenkamer 
100 jaar.
3.- B. Beeldmerk, portret-
ten koningen, gebouw.
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Afkortingen:
Asean: Association of South-East Asian 
Nations
FAO: Food and Agriculture Organization
ITU: International Telecommunication 
Union
Unesco: United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization

Upaep: Unión Postal de las Américas y 
España y Portugal
VN: Verenigde Naties
WWF: World Wildlife Fund

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

1-2-’16. Nationaal Instituut 
voor Departementale Admi-
nistratie 50 jaar.
3.- B. Gebouw, beeldmerk.

TRISTAN DA CUNHA
8-12-’15. Frankeerzegels, 
postschepen.
1, 2, 5, 10, 25, 35, 45, 60 p., 
£ 1.-, 1.50, 2.-, 5.-. Resp. 
‘Odin’, ‘Asturias’, ‘Empress 
of France’, ‘Carlisle’, 
‘Ponape’, ‘Atlantis’, ‘Cap 
Pilar’, ‘Franconia’, ‘Queen 
of Bermuda’, ‘Carnarvon 
Castle’, ‘Darro’, ‘Pequena’. 

TUNESIË
24-10-’15. VN* 70 jaar.
1.000 m. Beeldmerk, vlag.
10-12-’15. Tunesië Nobel-
prijswinnaar 2015.
2.000 m. Vlag, medaille met 
portred Alfred Nobel (1833-
1896). Ook blok met zegel. 

22-12-’15. Historische 
treinen.
250, 250, 390, 600 m. 
Resp. tram in Tunis, autorail 
De Dietrich, autorail Decau-
ville, Lézard Rouge.

URUGUAY
3-12-’15. Afro-Uruguyaan-
se persoonlijkheid.
$ 20. María del Pilar.
3-12-’15. Internationaal 
Jaar van de Aarde.
$ 60. Beeldmerk, verschil-
lende terreinen.
4-12-’15. Cruiseschepen.
Viermaal $ 20 (samen-
hangend). ‘Zaandam’ met 
huizen in Colonia de Sa-
cramento, ‘Splendida’met 
stadion in Montevideo, ‘Fa-
volosa’met vuurtoren van 
Pablo Polonia, ‘Norwegian 
Sun’ met haven van Punta 
del Este. 

7-12-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
$ 60. Vrouwen en kinderen.
14-12-’15. Toerisme, Salto.
$ 20, 20. Kathedraal 
Nuestra Señora del Carmen 
(Campanario), warmwater-
bronnen (Arapey).
15-12-’15. Kerst.
$ 2-. Nationale begraaf-
plaats Heilig Hart van 
Jezus.
22-12-’15. Serie ‘Tango’. 
Velletje met $ 60, 60. 
Dichter en tekstschrijver 
Horacio Ferrer (1933-2014) 
met schrijfveer, componist 
en bandoneonist Astor 
Piazzolla (1921-1992) met 
bandoneon.
23-12-’15. Internationaal 
Jaar van het Licht.
Blok $ 60. Planetarium van 
Montevideo. 

VENEZUELA
25-11-’15. Internationale 
Dag van Eliminatie Geweld 
tegen Vrouwen. Gezamen-
lijke uitgifte met Ecuador, 
El Salvador, Dominicaanse 
Republiek en Guatemala.
338.- Bs. Wereldbol, 
bebloede hand, vlinders, 
vrouwengezicht. 

VERENIGDE 
ARABISCHE 
EMIRATEN
21-11-’15. Innovatie Week.
3.- Dh. QR-code. 

30-11-’15. Dag van de 
Martelaren.
3.- Dh.; blok 10.- Dh. 
Militairen met vlag.

VERENIGDE NATIES
24-11-’15. Klimaattop 
in Parijs. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk.
US 1.20, Zw.Fr. 1.40, € 0.80 
(rond te maken zegels). Eif-
feltoren met resp. plantje, 
bladeren, bomen en 
mensen met gebouwen. 

8-1-’15. Chinees Nieuw-
jaar**.
$ 1.20. Beeldmerk, aan-
hangsel voor persoonlijke 
invulling.

VERENIGDE STATEN
12-1-’16. Hart.
Forever. Hart van papier 
strookjes.
29-1-’16. Bloemen.
Tienmaal Forever. Verschil-
lende bloemen.
2-2-’15. Richard Allen.
Forever. Portret minister, 
schrijver en stichter van 
Afrikaanse Methodisten 
Kerk.
5-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
Forever. Aap, pioen. 

WALLIS EN FUTUNA
18-2-’15. Toerisme.
85 F. Strand op Wallis, 
palmboom, bootje. . 

24-6-’15. Jeugdspelen.
55 F. Beeldmerk met vlag-
gen en Olympisch logo.
21-11-’15. Schelpen.
Velletje met 125, 150 F. 
Resp. Conus bullatus, 
Conus flocatus.
23-12-’15. Kerst.
250 F. Heilige Familie.

ZUID-AFRIKA
8-12-’15. Oxford University 
Press 100 jaar.
Blok Standard Postage. 
Kindertekening met ge-
zicht, studieboek, planeet. . 

8-1-’16. Lokale musici.
Velletje met tienmaal 
Standard Postage. Jazz-
zangeres Dolly Rathabe 
(1928-2004), zangeres Ma-
ragret Singa (1938-2000), 
zanger/tekstschrijver 
Chris Blignaut (1897-1974), 
operatenor Gé Korsten 
(1927-1999), zangeres 
volksmuziek Busi Mhlongo 
(1948-2010), zanger en 
gitarist Phuzushukela, pop-
zanger en componist Paul 
Ndlovu, jazzpianist Moses 
Molelekwa (1973-2001), 
jazzklarinettist Dan Hill 
(1924-2009), jazzsaxo-
fonist Zim Ngqawana 
(1959-2011).

ZUIDPOOLGEBIED 
BRITS
17-11-’15. Walvissen.
Zesmaal 66 p. Balaenop-
tera musculus, Megaptera 
novaeangliae, Balaenoptera 
bonaerensis, Hyperoodon 
planifrons, Orcinus orca, 
Physeter macrocephalus. . 

17-11-’15. Onderzoeks-
tations.
66, 66, 76 p., £ 1.01, 
1.22. Resp. Damoy Hut 
(Dorian Bay) en zeehonden 
(Leptonychotes weddellii), 
Base W. (Detaille Island) en 
pinguïns (Pygoscelis ade-
liae), Base Y (Horseshoe 
Island) en Zuidpooljager 
(Stercorarius antarcticus), 
Base E (Stonington Island) 
en aalscholver (Phalacro-
corax bransfieldensis).
17-11-’15. Transarctische 
Zuidpoolexpeditie 100 jaar 
geleden, III.
66, 66, 76, 76 p., £ 1.01, 
1.01. Resp. tewaterlating 
‘James Caird’, graven van 
grot voor beschutting en 
onderdak, hut van omge-
keerde boot op Elephant 
Island, doortocht over 
bergen van South Georgia, 
redding expeditieleden 
vanaf Elephant Island, 
aankomst schip ‘Yelcho’ 
in Chili.

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’, 
de jaargangen 2005 tot en met 2014. 

Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. 
Als u oudere CDrom’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 Leusden, onder vermelding van 

de gewenste jaargang(en).  
Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de CDrom (’s) moet  

worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
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e leukste soort fouten zijn ontwerpfou-
ten. Meestal is dan de gehele oplage 
fout. Het gaat dan niet om zeldzame 
zegels, maar het ontdekken van de 

fout vereist wel enige kennis. Niemand kan alles 
weten, dus ik heb ook gebruik gemaakt van wat 
door anderen ontdekt is, maar sommige fouten 
zijn nog niet eerder opgemerkt. Soms worden 
foute zegels gecorrigeerd met nieuw uitgegeven 
zegels, maar meestal is dat niet het geval.

Fouten die gecorrigeerd werden
In 1937 was het 300 jaar geleden dat de be-
roemde wiskundige en filosoof René Descartes 
(1596-1650) zijn boek ‘Discours de la Méthode’ 
had gepubliceerd. Op de Franse zegel staat 
echter ‘SUR la Méthode’. (afb 1) De fout werd 
hersteld met een nieuwe zegel. (afb 2) Van Des-
cartes is het gezegde ‘Ik denk dus ik besta’. Het 
portret op de zegels is naar een schilderij van 
Frans Hals, gemaakt in de periode dat Descartes 
in Leiden woonde.
In 1956 gaf de DDR twee zegels uit voor de 
componist Robert Schumann maar de partituur 
is van Schubert. (afb 3) Dat werd na enkele 
dagen ontdekt en de zegels waren niet verder 
verkrijgbaar op de postkantoren. Maar wat doe je 
met een grote hoeveelheid gedrukte zegels? Die 
werden afgestempeld met het FDC-stempel en 
alsnog aan de verzamelaars verkocht. De zegels 
werden gecorrigeerd met een partituur van 
Schumann en opnieuw uitgegeven. (afb 4)
Op de expressezegels van Cuba uit 1899 stond 
IMMEDIATA (afb 5) en in 1902 werd de zegel op-
nieuw uitgegeven met de juiste tekst INMEDIATA. 
(afb 6) 
Bij het zelfbestuur van Sudan werd aanvankelijk 
het jaartal 1953 (afb 7) op de zegels gezet, en 
daarna 1954. Een filatelistisch agentschap in 
Londen had de 1953 zegels al verspreid (oplage 
5000 series), maar in Sudan zelf waren alleen de 
zegels met 1954 geldig. (afb 8) Ook het Arabi-
sche jaartal 1953 werd gecorrigeerd naar 1954.
Er is iets vreemds aan de hand met de Europese 
haas op de Tsjechische zegels uit 1966. (afb 9) 
De foute zegels met LEPUS EUROPAENS en de 
correcte met LEPUS EUROPAEUS werden in één 
vel gedrukt in de verhouding 80% fout en 20% 
correct. De correcte zegel is dus schaarser dan 
de foute. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wellicht 
had men nog op tijd ontdekt dat de tekst fout 
was, maar werd het corrigeren halfslachtig 
gedaan.
Een heel recent voorbeeld is de zegel van koning 
Willem-Alexander. PostNL schrijft op hun web-
site: “De iconografische kroon verwees niet naar 
de officiële kroon. PostNL heeft diverse reacties 
ontvangen, die aangaven dat het logischer is als 
op de koningspostzegel de echte koningskroon 
staat. Hieraan geeft PostNL nu gehoor.” Met 

andere woorden: men vond het niet echt nodig 
om de zegels te vervangen, wat ook blijkt uit het 
feit dat de oude zegels nog steeds verkrijgbaar 
zijn ruim een jaar na de uitgifte met de nieuwe 
kroon. (afb 10-11a)

Spiegelbeeld
De Deense zegel heeft het cijfer 1 in spiegelbeeld. 
(afb 12) Het is met opzet gedaan om aan te 
geven dat een graveur altijd in spiegelbeeld moet 
werken, zodat de afdruk weer normaal leesbaar 
wordt. Graveurs, stempelsnijders en letterzetters 
zijn het zo gewend om in spiegelschrift te lezen, 
dat een fout hen niet meer opvalt. In Milaan werd 
enige tijd een stempel gebruikt met een gespie-
gelde ‘Z’ in STAZIONE. (afb 13) Het gezicht van 
een mens is niet symmetrisch, zodat je niet on-
gestraft een gezicht kunt spiegelen. Toch gebeurt 
het regelmatig, zoals bij deze Deense zegels uit 
2004 (afb 14), en ook Aruba is in de fout gegaan 
(NVPH 281/282). Het is zeker dat één van de 
twee zegels fout is, maar ik weet niet welke.

Merkwaardige fouten
In 1972 werd door de Verenigde Naties de 
UNCTAD-3 conferentie in Chili gehouden. Het 
was de bedoeling dat de zegels een aanhangsel 
met toelichtende tekst zouden krijgen, echter 
de landsnaam staat op het bovenste deel en de 
frankeerwaarde op het aanhangsel. (afb 15) De 
post verklaarde daarom dat men de zegels niet 
mocht losscheuren van het aanhangsel. Dus je 
maakt een perforatie, maar niemand mag het 
gebruiken.
De FAO zegels van Jamaica uit 1981 (afb 16) zijn 
een soort ‘zegel op zegel’ maar het portret van de 
koning werd weggehaald en vervangen door het 
logo van de FAO. Het is dom om een zegel met 
muizentandjes als voorbeeld te gebruiken, maar 
erger is het vervormen van het FAO logo: dat 
hoort rond te zijn en werd hier uitgerekt tot een 
ei om het te laten passen in het ovaal waar de ko-
ning uit verdwenen was. Men mag een logo niet 
zomaar wijzigen, maar helaas gebeurt het wel 
vaker. De oorspronkelijke zegel uit 1938 (afb 17) 
werd in plaatdruk vervaardigd, wat een veel 
mooiere afbeelding geeft.
De Filippijnen gaven in 1932 een serie landschap-
pen uit, waarbij het de bedoeling was op de zegel 
van 18 centavos de Pagsanjan watervallen af te 
beelden, maar per abuis zijn het de waterval-
len uit Yosemite Park in Californië geworden. 
(afb 18) Toen het ontdekt werd, zijn de zegels 
meteen teruggetrokken. Daardoor is de 18 cen-
tavos nu de duurste zegel uit de serie.
Als je goed kijkt naar deze Nederlandse zegel uit 
1963 dan staat er geen Nederland maar NEDERI-
AND, want de L is veel te smal gemaakt. (afb 19)
Bij de Italiaanse Portzegels uit 1870 werden de 
waardecijfers afzonderlijk gedrukt van het kader. 

Dat was makkelijk want dan had men voldoende 
aan twee kaders. De tekst werd in het meervoud 
gesteld ‘Centesimi’ en ‘Lire’ maar dat is niet cor-
rect voor de 1 ‘Centesimo’ en de 1 ‘Lira’. (afb 20)
Als Arabisch je moedertaal is, dan valt het niet 
mee om een ander schrift te lezen. Dat zal wel de 
oorzaak zijn, dat het niemand in Egypte opviel dat 
er geen UNICEF staat maar UINCEF. (afb 21)
In 1948 bestond de spoorlijn Leopoldstad-Matadi 
50 jaar en dat was reden genoeg voor een postze-
gel. Maar kon de trein echt zweven boven de rails? 
De wielen van de locomotief ontbreken. (afb 22)
De Belgische zegels voor de kerk van Chèvremont 
en de abdij van Achel staat bij alle acht de naam 
BELGÏE in plaats van België. (afb 23+24)

Fouten met Nobelprijzen
Djibouti heeft in 2008 een blokje uitgegeven met 
Franse Nobelprijswinnaars. Echter, op een van 
de zegels (afb 25) is onze eigen Nederlandse 
Tobias Asser afgebeeld, en niet Ferdinand Buisson 
zoals op de zegel staat. Het is een mooie zegel 
voor Asser, alleen jammer van de tekst. Tobias 
Michel Karel Asser (1838-1913) kreeg in 1911 de 
Nobelprijs voor de Vrede. De voorzitter van het 
Nobelprijscomité motiveerde de toekenning als 
volgt: ‘Zijn landgenoten zouden hem als vanzelf-
sprekend moeten zien als opvolger van en voort-
zetter van het Nederlandse pionierswerk op het 
gebied van internationaal recht in de zeventiende 
eeuw.’ Dat was een verwijzing naar het werk van 
Hugo de Groot.
Albert Luthuli (1898-1967) kreeg in 1960 de 
Nobelprijs voor de Vrede wegens zijn geweldloze 
strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Diverse 
landen in Afrika hadden Luthuli al op de postze-
gel gezet, maar in Zuid-Afrika kon dat pas nadat 
de apartheid afgeschaft was. De zegel (afb 26) 
vermeldt per abuis 1961 in plaats van 1960. Nog 
een paar foute jaartallen: Betty Williams, geboren 
in 1943, kreeg de Nobelprijs voor de Vrede in 1976, 
niet in 1977 wat Guiné-Bissau vermeldt (afb 27). 
Williams kreeg de Nobelprijs samen met Mairead 
Corrigan voor hun inzet voor vrede in Noord 
Ierland. Williams was getuige van een aanslag in 
haar straat waarbij kleine kinderen omkwamen. 
Ze besloot iets te ondernemen tegen het zinloze 
geweld en richtte ‘Community of Peace People’ op.
De Comoren maken het helemaal bont: Wangari 
Muta Maathai (1940-2011) kreeg de Nobelprijs 
voor de Vrede in 2004, niet in 1991 (afb 28). Zij 
was de eerste Afrikaanse vrouw die de Nobelprijs 
voor de Vrede kreeg.

Correctie: In januari schreef ik dat de Inverted 
Jenny van 2$ niet in de normale stand bestaat. 
De Postmaster General heeft een grap uitgehaald 
en tussen de 2 miljoen kopstaande velletjes van 6 
er ook 100 gedaan met normale vliegtuigen. Met 
dank aan Hans Caarls.

D

Fouten in het ontwerp

 
 

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

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

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

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

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

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties.

Een fantastisch aanbod tegen lage startprijzen!!!!

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

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

Vraag de gratis catalogus!

VEILING 

200
VEILING 

200

www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

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

Alles is volledig te bekijken zelfs de partijen!

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

Zoek op thema,
land en

jaar van uitgifte!

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

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

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

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

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

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG

FI1511 bw.indd   7 07-10-15   16:40

92e Capelse postzegelbeurs92e Capelse postzegelbeurs

•	 Vele	handelaren	met	voor	elk	wat	wils
•	 Een	”stuiverhoek”	met	honderdduizenden	zegels
•	 Ruime	parkeergelegenheid
•	 Metrohalte	Slotlaan	(C-lijn)
•	 Openingstijden	za.	van	10.00	-	17.00	uur,	zo.	van	11.00	-	15.00	uur

Zaterdag	3	september	2016.	Zaalveiling	voor	alle	leden	van	samen-
werkingsverband	Filatelie.	Kijkuren:	11.00-12.30	uur,	veilen	vanaf	
14.00	uur.	Locatie:	“De	Lijster”.

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

Opgericht 1 oktober 1979

Volgende beurs is op: 24 en 25 september 2016

Zaterdag 27 en zondag 28 februari 2016 
Sporthal “De Lijster” Lijstersingel 20, 2902 JD in Capelle a/d IJssel

 

Aangeboden

DDD Beheer heeft een grootscha-
lige voorraad die vooral klassiek 
is te noemen van bijna alle landen. 
Zie onze webshop: www.dddbe-
heermy.nl . Onze voorraad 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 Heem-
raadstraat 147, Scheveningen. Wij 
kopen grote en kleine partijen op 
met contante betaling. 

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Echt gelopen (1945 - heden) en-
veloppen/briekaarten van/naar 
KORYTSA (Albanie). Geen 1st dag 
env. en/of boekjes, geen doublet-
ten. W.A.Knaap, Bloemersmaborg 
40, 9722WH Groningen

Diversen

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

Studiegroep Britannia, de 
 verzamelaars 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 verza-
melaars van Italië, San Marino en 
Vaticaan. Bekijk de veiling op  
www.filitalia.nl. Lid worden:  
bel 06-53313000 of 0181-774870. 

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.

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

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.

Alle in 2016 (en verder) geboekte 
kleine annonces kunnen uitsluitend 
geplaatst worden door particuliere 
abonnees en kleine verenigingen 
(zonder winstoogmerk).
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Grote voorjaarsveiling 406 

 19 april 2016 

 20 april 2016 

 21 april 2016 

Inleveren is nog mogelijk tot begin maart 2016 

Profiteer ook van onze internationale etalage! 

RRiieettddiijjkk  BB..VV..  
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

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

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

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl 

          

 

VVeeiilliinngg    440066  ((aapprriill  22001166))  
In april organiseren wij onze volgende grote voorjaarsveiling waarvoor wij al mooi 
materiaal hebben mogen ontvangen van met name Nederland en Overzeese Rijksdelen. 
Maar zoals altijd: “Er kan nog meer bij!”. Maak ook uw collectie onderdeel van deze 
grote voorjaarsveiling! 

TTaaxxaattiieewweeeekkeenndd  
Voor deze komende veiling organiseren wij ook weer een taxatieweekend op 1199 en 2200 
februari 2016. U kunt dan geheel vrijblijvend uw postzegels, poststukken, 
prentbriefkaarten, munten en papiergeld laten taxeren. Onze taxateurs zijn aanwezig 
tussen 9.00 en 17.00 uur. Graag wel even een afspraak maken (Tel.: 070-3647957). 
Een taxatie verplicht u uiteraard tot niets! 

HHuuiissbbeezzooeekk??  
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat een van onze taxateurs u op locatie 
bezoekt. Voor grotere verzamelingen komen wij graag naar u toe. 
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CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA
VEILING 9-12 MAART

•	 “KLEURRIjKE NEDERLANDSE POSTGESCHIEDENIS 
1852-1867“ (DEEL 1)

    de collectie Luis Alemany Indarte

•	 LUCHTPOSTCOLLECTIE - 
de collectie Hans E. Aitink

•	 RECENTE ARCHIEFVONDST 
met interessante poststukken naar Amsterdam

MET O.A.:

Vraag nu onze catalogus aan of bekijk  
de online catalogus op Corinphila.nl

POSTZEGELS, PRENTBRIEFKAARTEN EN MUNTEN
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