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Nieuw bij PostNL   29 maart: Postcrossing

AtosTour
Ook dit jaar wordt er weer 
een persoonlijke post-
zegel uitgegeven, waar-
van de netto-opbrengst 
gaat naar het Nederland-
se goede doel Kika. De 
postzegel is te bestellen 
in een vel van 10 voor de 
prijs van € 10. Over-
maken op NL13 RABO 
0136 9352 06 onder 
vermelding van postzegel 
AtosTour 2016 en naam 
en adres.

DE F I L AT ELIE

U
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Nieuwe directeur Museum voor Communicatie
Op 5 februari werd een pers bericht 
verzonden dat Heleen Buijs is terug-
getreden als directeur van het Museum 
voor Communicatie in Den Haag. Zij 
is op 1 februari opgevolgd door Tobias 

Walraven, die het directeurschap 
(het komende halfjaar) ad interim 
waarneemt. 
Sinds 2011 is de heer Walraven 
betrokken bij het museum als lid Raad 

van Toezicht en sinds 2015 voorzitter, 
tot aan zijn benoeming als directeur a.i.
Naast de heer Walraven is Isis 
 Spuijbroek per 1 februari 2016 aange-
steld als creatief directeur.

Op 11 februari werd de Stichting 
Filatelistische Evenementen 
opgericht, gevestigd te Gouda. 
Deze stichting is in eerste instantie 
opgericht met als doel de organisa-
tie van de Nationale Tentoonstelling 
in 2019, en wel op 18, 19 en 20 april: 
de donderdag, vrijdag en zaterdag 
voor Pasen.
De stichting werd opgericht door 

drie partijen, te weten: Filatelis-
tenvereniging IJssel & Lekstreek, 
Stichting Pro Filatelie en Stichting 
De Brievenbeurs. Het bestuur 
bestaat uit 2 personen van ieder der 
oprichters.
De Nationale Tentoonstelling vindt 
plaats in het gehele complex van 
Sportcentrum De Mammoet te 
Gouda. Bij velen bekend van de jaar-

lijkse Brievenbeurs. In 2019 zal De 
Brievenbeurs dan ook gehuisvest 
zijn binnen het evenement van de 
nationale Tentoonstelling. Vanzelf-
sprekend hebben de deelnemers 
die alle beurzen in 2016, 2017 en 
2018 aanwezig zijn automatisch 
recht op een plaats op de Nationale 
Tentoonstelling in 2019. Te zijner 
tijd volgt informatie op www.sfeg.nl

Museum voor Communicatie 
in Den Haag gesloten!
Ineens was daar op 12 februari het 
persbericht van het Museum voor 
Communicatie waarin werd aange-
kondigd dat het museum op 29 febru-
ari de deuren sloot tot begin 2017.
Wie dit nu leest, heeft dus geen gele-
genheid meer om afscheid te nemen 
van het ‘oude’ museum.
‘Van een plek waar de geschiedenis 
en collectie op het gebied van post, 
telefonie en telegrafie werden ten-
toongesteld, ontwikkelt het Museum 

voor Communicatie in Den Haag zich 
tot een plek waar haar bezoekers 
de impact van communicatie op het 
dagelijks leven op interactieve wijze 
kunnen  ervaren. Om dit te realiseren 
zal het museum vanaf maandag 
29 februari aanstaande haar deuren 
sluiten voor een grootscheepse 
verbouwing met als doel in het voor-
jaar van 2017 haar bezoekers weer 
welkom te heten in een vernieuwde 
omgeving.’ Aldus het persbericht.

Gouda: Nationale Tentoonstelling 2019
Vlnr: Bert Oosterloo, John Alberts, Kees de Vries, Gerard van der Voorden (getuige), Wim Lindeman (secretaris), 
René Hillesum (voorzitter), Ben de Deugd (penningmeester), Mr. M. Rompes (notaris)

Diamanttanding  
5c Emissie 1867
Jacques Greitemann heeft – zover bekend voor het eerst – een 
diamanttanding gevonden bij de 5c Emissie 1867, NVPH nr. 7.
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Uheeft net het Brievenbeursnummer uit het plastic 
gehaald. Nog voor het openen heeft u vast al 
gemerkt dat dit een dik nummer is. Boordevol 

 interessante artikelen met het thema Engeland en 
Engelse gebieden.

Zoals u ziet, is het nummer meer dan vol gekomen met 
het thema. Dat was geen enkel probleem en – zoals u 
zult ervaren – het is nog niet af, want er zijn een aantal 
artikelen die te groot zijn voor een nummer.
Toch is er een ‘probleem’, waarbij u ziet dat de invulling 
van het blad afhankelijk is van wat er door de lezers 
wordt aangeleverd. Niets dan hulde uiteraard voor hen 
die een  bijdrage hebben geleverd, maar, zoals u kunt 
zien, komt Engeland zelf er bekaaid vanaf. Slechts één 
niet-thematisch artikel dat uitsluitend over Engeland 
gaat. Geen enkel artikel over Engelse postzegels.

Dat is natuurlijk jammer. Zeker als men bedenkt dat er 
natuurlijk vele interessante emissies zijn in Enge-
land, waar natuurlijk best iets over te schrijven valt. 
Neem nu de beroemde Machin-zegels. Bij velen een 
verzamel gebied op zich. Je raakt er nooit op uitgekeken 
en nimmer uitverzameld. Ze blijven ook maar komen 
die Machin’s. Wanneer het stopt: waarschijnlijk pas als 
koningin Elizabeth II komt te overlijden.

Wie dit bovenstaande leest en denkt: ‘jammer, ik had 
best iets kunnen schrijven over Engelse postzegels’ 
hoeft niet teleurgesteld te zijn. Uiteraard kan er ook een 
artikel over Engelse zegels worden geschreven buiten 
het themanummer om. 
Overigens zijn artikelen over traditionele filatelie van 
enig land meer dan welkom.

In het decembernummer kon u in ‘Uit de Wereld van 
de Filatelie’ lezen dat PC was overleden. Niets ernstigs 
werd er toen geschreven. Het betrof namelijk de Post-
zegelcode van PostNL. De Postzegelcode was ineens 
geruisloos verdwenen uit de app. Geen boter-kaas-en-
eieren meer dus.
Bij de introductie in 2013 werd dat nog met grote trom 
gedaan. Nu, op 27 januari 2016, werd de Postzegelcode 
zonder enige trom geherintroduceerd. De nieuwe app 
verscheen, maar geen woord over de Postzegelcode. 
Tot je de mogelijkheid probeert om een postzegel van 
€ 0,73 online te kopen. Dan verschijnt ineens het woord 
Postzegelcode!

Heeft de herintroductie nu wel kans van slagen? Zeker! 
En dat is voor ons postzegelverzamelaars natuurlijk 
jammer. Diende men bij de eerste versie (2013) nog 
een forse toeslag te betalen (ten tijde van het afscheid 
ver leden jaar € 0,21), nu  betaalt men uitsluitend de 
frankeerprijs. Dat is dus interessant. Wat nieuw is, 
is dat – in tegenstelling tot de eerste periode van de 
Postzegelcode –  men nu ook zwaardere brieven kan 
versturen dan 20 gram. Gewoon, iedere brief tot 2kg. 
Het enkelvoudige tarief van de Postzegelcode was 
al niet te controleren, dus we zijn benieuwd of de 
techniek  zodanig verbeterd is dat dit nu wel het geval 
is, en… dat ook het onderscheid gezien wordt tussen 
20 gram en 2kg!
Detail, maar wel bijzonder: de bijgeleverde voor-
waarden kennen de Postzegelcode niet!

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:
Arnhem
FV ‘De Vierstroom’: W.J.A. Vermeire, 
Boulevard 14, 6881 HS Velp, telefoon  
06-11018699, werner.vermeire@telfort.nl

Wijk bij Duurstede
FW Wijk bij Duurstede: H. Driessen, 
 Folyondár Utca 11, 2700 Cegléd, 
 Hongarije, telefoon 06-45111554,  
harriedriessenpvwbd@gmail.nl

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

M U T A T I E S

Prentbriefkaarten welkom!
De KNBF heeft besloten dat 
er in de nabije toekomst op 
filatelistische tentoonstellin-
gen ook met prentbriefkaar-
ten geëxposeerd kan worden. 
Er wordt hiervoor een aparte 
klasse in het leven geroepen.
Dit zal in de loop van 2017 
geëffectueerd worden, want 
er moeten onder andere nog 
juryleden opgeleid worden.
In 2012 verscheen er al een 
Engelstalig boek over het 
exposeren van prentbrief-
kaarten op een filatelistische 
tentoonstelling van de hand 
van Seija-Riitta Laakso. Dit 
boek werd gerecenseerd in 
Filatelie, het  februarinummer 
van 2013.
In diverse landen was het al 
mogelijk om prentbriefkaar-
ten tentoon te stellen. De 
reglementen van de diverse 
landen zijn ook in het boek 
opgenomen.

Themanummer 2017
Als gebruikelijk wordt voor de aanstaan-
de Brievenbeurs (25+26 maart) het 
thema voor het komende jaar vastge-
steld. Dit wordt dan tevens het thema 
voor het themanummer van Filatelie, 
het aprilnummer in 2017, vanwege de 
late Pasen. Het vastgestelde thema is: 
‘De Antieke Wereld’. Hieronder wordt dan 
verstaan: Italië, Griekenland, Balkan, 
Midden-Oosten (inclusief Turkije en 
Egypte).
Ingrediënten genoeg voor een mooi 
themanummer met een enorme afwis-
seling en uiteraard passen thematische 
artikelen hier ook heel goed in. 
De kopij hiervoor kan aangeleverd 
worden tot 6 februari 2017. Wel graag het 

verzoek u vooraf (liefst zo snel mogelijk) 
aan te melden dat u iets wilt publiceren 
in dit themanummer. Dit mede om 
doublures te voorkomen.
Let op: artikel graag als Word-document 
en de afbeeldingen als losse .JPG-
files op minimaal 350dpi en op 100% 
kwaliteit opgeslagen.  Bestanden graag 
aanleveren via  www.wetransfer.com

de antieke wereld

special 
2017
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Scandinavia, Baltic, Germany, 
Europe, Colonies, USA.  
Postal History – Stamps 

WWW.JF-STAMPS.DK 

Scandinavia, Baltic, Germany, 
Europe, Colonies, USA.  

Postal History–Stamps-Proofs 
WWW.JF-STAMPS.DK 

See you at 
Brievenbeurs 

in 
Gouda 

VERZAMELBEURZEN
19/03 DRACHTEN  Fries Congrescentrum 9.30-15u

02/04 EMMEN  Hotel Hampshire (Giraf) 9.30-15u

03/04 WAALRE  Sporthal t HAZZO  10-16u 

NIEUW IN WAALRE: DE KOOPJESCORNER !!!

(bekend van Antwerpen en Barneveld)

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

Winkels:
 Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 geopend: wo t/m vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, nieuwtjes op voorraad, grote stock zegels, accessoires.
 Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, numismatiek, behandeling mancolijstjes, accessoires.
 Rotterdam, PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255
 geopend: di, do, za, v.a. 1 april: wo t/m za 10-17u
 Geheel verbouwde winkel, partijen, losse zegels, 10ct hoek etc.

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertificaat van echtheid geleverd.

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums
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Ook op de Brievenbeurs!!

Poststukken en stempels
van Nederland en Ned. Indië

Uitgebreide voorraad Nederland 
en Overzeese Gebieden

Passage Zuidpoort 11, 4811 NT Breda

 
 

KOM EENS LANGS IN ONZE WINKEL,  
BEZOEK ONS OP DE GROTERE BEURZEN OF KIJK 

EENS OP ONZE WEBSITE WWW.EUROPOST.NL

WILT U UW VERZAMELING VERKOPEN? NEEM DAN EERST CONTACT OP 
MET EUROPOST VOOR EEN GOEDE PRIJS EN CORRECTE AFHANDELING

WWW.EUROPOST.NL

U kunt bij Europost o.a. terecht voor:
• Postzegels van Nederland en O.R. (w.o. vele topnummers met certificaat);
• Verzamelingen van landen en motieven in alle prijsklassen;
• Koopjeshoek met vele partijtjes vanaf 5 euro;
• Tweedehands albums en insteekboeken. Bijna nieuw en leuk geprijsd;
• 10.000-den brieven en FDC’s voor 50 cent per stuk;
• Grootste assortiment accessoires voor postzegels en munten in de regio;
• En nog veel meer…

POSTZEGELHANDEL 
EUROPOST BREDA
Al 30 jaar een begrip in de filatelie

Europost Breda
Ginnekenweg 360

4835 NM Breda
Tel.: 076 – 561 4923

info@europost.nl

Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 
9.00–17.30 uur
Zaterdag: 9.00–16.00 uur
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertificaat van echtheid geleverd.

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

FI1601 bw.indd   6 02-12-15   17:37
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Rauhut und Kruschel 
Briefmarken-Auktionshaus GmbH

Werdener Weg 44 · D-45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 208 39 07 25

Telefax: +49 (0) 208 38 35 52 · Mail: harald.rauhut@rauhut-auktion.de

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

Inleveringen - Veiling
Wij komen naar u toe

14.03./21.03.

13.03./20.03.

11.03./18.03. 10.03./17.03.

15.03./22.03.

12.03./19.03.
16.03./23.03.

Rondreis

Omvangrijke inleveringen zal 
Harald Rauhut persoonlijk afhalen

(tenminste 2.500,- Euro netto).

Regelmatig grote veilingen, 
meer dan 170 sinds 1988.

Lage provisies, hoge catalogus-
oplage en grote aantallen 
bezoekers bij de veilingen.

Volledige dekking door onze verzekering 
bij overhandiging.

Catalogus gratis bij opgave van referentie 
(anders 10,- Euro).

Aankoop

Rauhut &
 Kruschel Briefm

arken-Auktionshaus / Veiling

WWW.COLLECT4ALL.COM

PARTIJEN

ENVELOPPEN

POSTZEGELS

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

West-Europa t/m ca. 1960 – Israël – Indonesië
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Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities.

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)
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Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro
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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com

 Onze 74ste veiling was een enorm succes met zeer hoge en soms verrassende 
opbrengsten. Hieronder enkele resultaten en cijfers van ons bedrijf.  In totaal deden 

aan de 74ste veiling 354 kopers en 161 inzenders mee.  Gemiddeld was de toeslag 
120% hoger dan de inzet. Het verkooppercentage was 94,5. 

Zie alle resultaten op www.rynmond.com

9. inzet 32 toeslag 65

31. inzet 16 toeslag 70

194. inzet 20 toeslag 55 196. inzet 12 toeslag 48 611. inzet 240 toeslag 1150

1362. Doos Frankrijk inzet 720 toeslag 4500 

16. inzet 16 toeslag 1001260. Collectie IJsland inzet 1200  toeslag 2000 

U kunt inleveren voor de volgende veiling tot en met zaterdag 9 april. 
De 75ste veiling wordt gehouden 27 en 28 mei wederom in het 

Excelsior stadion Rotterdam. 
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Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar

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

E-mail: info@de-hollandse.nl

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

Veiling nr. 128 
wordt gehouden op 

zaterdag 9 april 2016
te Alkmaar

Stemerdingweg 12B te Soesterberg,                  Internet info@pzhzeist.nl
Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen, bel dan nu.

Postzegelhandel Zeist  

Dit is mogelijk 50% meer dan wat u krijgt !!!!!!

Verkoop nooit uw postzegels…
…voordat u met ons contact heeft opgenomen! Verkopen is geen kunst, 

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. Dat is 40%! Bij een verkoop van € 100 krijgt u 

maar € 80 maar de verkoper moet wel € 120 betalen, en meestal moet u dan nog 
maanden op uw geld wachten !

Mocht u overwegen uw collectie, verzameling of doubletten te verkopen, neem dan eerst 
geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bachlaan 76  3706BD  te Zeist.      Tel 0346-351705       Mobiel  06-54624422
Of bezoek ons kantoor/winkel, op vrijdagen van 10 uur tot 17 uur:

Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselkantoor
is eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 

expertise!

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

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

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

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

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!

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

FI1512 bw vrij.indd   1 03-11-15   20:16
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Postzegels, poststukken of prentbriefkaarten 
verzamelen doe je omdat je het leuk en boeiend 
vindt. Dat kan zijn om allerlei redenen. De verzame-
ling geeft een beeld van verre streken waar je nog 
nooit geweest bent, of juist wel geweest bent. Of de 
afbeeldingen op de zegels (en stukken) boeien je: 
je verzamelt een bepaald thema. Of het betreffende 
tijdsbeeld spreekt je aan, wat gebeurde er hoe zag 
de wereld er uit toen jij werd geboren? Of hoe kwam 
de post vroeger eigenlijk in jouw dorp, via welke 
routes? Of hoe komen postzegels tot stand, wat voor 
druk, wat voor papier, wat voor clichés? 
Je hebt als verzamelaar zo je eigen achtergrond. 
Maar je doet het: het verzamelen van postzegels, 
poststukken of prentbriefkaarten. In jouw familie 
ben je de enige die daar mee bezig is. Niet veel fa-
milieleden zijn geïnteresseerd. Het is jammer dat je 
je mooie ontdekkingen eigenlijk niet kan delen met 
je naasten. Je trotse verzameling staat in de kast…, 
bijna niemand ziet het.
Doe eens mee aan een tentoonstelling! Daar komen 
mensen die wel geïnteresseerd zijn in postzegels, 
poststukken en prentbriefkaarten. Als jouw verza-
meling daar hangt, kan je het aan andere geïnteres-
seerden laten zien en er over spreken. Ervaringen 
uitwisselen. Op nieuwe ideeën komen. Zo maar 
nieuwe stukken krijgen. Leuk, allemaal!
Je kunt zo mee gaan doen met een propagandaten-
toonstelling. Maar meedoen aan een wedstrijdten-
toonstelling met een jurybeoordeling heeft zeker 
ook leuke kanten. Natuurlijk ben je met een wed-
strijd aan regels gebonden en dat is een beperking: 
niet alles wat jij leuk vindt in je verzameling ‘mag’ je 
laten zien omdat de regels dat niet toelaten (met als 
gevolg: een lagere beoordeling door de jury). 
Voor mij is een goede beoordeling natuurlijk leuk, 
maar nog leuker is altijd het jurygesprek. Een des-
kundige (meestal deskundig, een jurylid is ook maar 
een mens…) kan je het nodige vertellen over jouw 
verzamelgebied en vragen stellen waarover je nog 
eens goed moet nadenken. Soms ook tips geven. 
Het spreken met iemand die goed naar aspecten van 
je verzameling heeft gekeken, iemand die wezenlijk 
geïnteresseerd is, dat is echt leuk. Daarom doe ik 
(soms) mee!
En overigens blijf ik gewoon verzamelen wat ik zelf 
leuk vind, wat een jurylid ook vindt. Het is tenslotte 
mijn verzameling, waar ik mijn lol aan beleef.
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (9): tentoon
stellen is leuk

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

De heer Haan heeft ons ge-
informeerd over zijn besluit 
zijn functie als commissaris 

juryzaken met onmiddelijke ingang 
neer te leggen. 
De oorzaak hiervan is een burn-out, 
waardoor hij zijn activiteiten niet 
meer kan uitvoeren zoals hij graag zou 
willen. Hij heeft lang getwijfeld voor hij 
deze beslissing heeft genomen.

Wij vinden het bijzonder jammer 
dat hij zijn functie heeft neergelegd, 
maar uiteindelijk is je gezondheid het 
meest belangrijke wat er is. Wij wen-
sen Albert een voorspoedig herstel.
De heer John Dehé, thans commis-
saris evenementen zal ad interim de 
taken van de heer Haan overnemen. 
Voor lopende zaken kunt u hem 
bereiken via het Bondsbureau.

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.

Aftreden commissaris 
jury zaken Albert Haan

Albert Haan krijgt de gouden Bondsspeld opgeprikt (2014)
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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
John Dehé (wnd)

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: 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

Op 6 maart as. wordt in 
Nijmegen tijdens het eve-
nement “Postzegel Totaal” 

het KNBF Bekertoernooi gehou-
den, inmiddels beter bekend als 
het Jo  Toussaint toernooi.

In een aantal publicaties is 
vermeld dat dit op zaterdag 
6 maart zou zijn, uiteraard is dit 
zondag 6 maart.
In een tweetal klassen, namelijk 
Thematische  Filatelie en 

 Algemene Filatelie zal men 
strijden om de eer en de bekers. 

De termijn voor inschrijven is 
inmiddels  verstreken.
Het toernooi wordt gehouden 
in  de zalen van het wijkcentrum 
“Titus Brandsma”, Tweede Oude 
 Heselaan 386, 6542VJ Nijme-
gen, aanvang 10.00 uur.
Voor bezoekers is de toegang 
en parkeren in de buurt gratis. 

Voor inlichtingen:  
Piet Grutters, tel. 024-3556644, 
email: p.grutters@upcmail.nl.   

Jo Toussaint toernooi

Postzegelvereniging “De 
Philatelist” Geleen organiseert 
op 23 en 24 april 2016 een 

categorie 3 tentoonstelling in het 
ASTA-Cultuurcentrum gelegen aan 
de Markt 6 A te Beek. De tentoon-
stelling zal ongeveer 120 kaders om-
vatten en wordt als volgt ingedeeld:

Erehof: uitsluitend voor inzenders 
die door het organisatiecomité 
worden uitgenodigd.

Wedstrijdklasse, bestemd voor 
inzendingen in de volgende 
tentoonstellingsklasse: Traditio-
neel - Posthistorie - Thematische 

filatelie - Postwaardestukken - 
Luchtpost - Astrofilatelie - Fiscale 
filatelie - Maximafilie -Open klasse 
- Literatuur - Eenkader thematisch 
- Eenkader niet-thematisch - Voor-
drukalbum - Catalogusinzending.

Wedstrijdklasse jeugdinzending: 
Thematisch - Niet thematisch 
(Traditioneel etc.)

Overig: Propaganda - Beginnende 
jeugd.

Er is een speciale jeugdhoek voor 
de jonge bezoekers met gratis 
verrassingen. Uiteraard ontbreken 

diverse handelaren niet, waar u uw 
verzameling kunt uitbreiden.
Uitgifte van speciale postzegels 
met betrekking tot Beek zijn ver-
krijgbaar tijdens deze beide dagen.
Openingstijden: 
23 april van 11:00 - 17:00 uur en
24 april van 10:00 - 16:00 uur

De inschrijving is inmiddels 
 gesloten. Voor meer informatie:
ASTA-PHIL 2016 
‘De Philatelist’ Geleen
p/a Tom J.J Mennens
Maastrichterlaan 104,  
6191 RT Beek LB.
E-mail: t.mennens1@kpnplanet.nl

In memoriam Paul van Hasselt
Ons bereikte het trieste bericht dat de heer Paul 

(P.O.M.) van Hasselt zondag 17 januari 2016 
op 91-jarige leeftijd is overleden. De heer Van 

Hasselt was van 1989 tot en met 1994 commissaris 
evenementen van de KNBF. In 2008 is de heer Van 
Hasselt benoemd tot erelid van de KNBF. 

Tevens was de heer Van Hasselt secretaris van de 
Stichting Filatelie. Deze functie heeft hij van 1968 
tot 1 juli 2008 met heel veel plezier en bekwaamheid 
uitgevoerd. Ook heeft de heer Van Hasselt vele grote 
tentoonstellingen helpen realiseren. Het vele werk 
wat hieraan voorafging heeft hij met plezier  en kennis 
van zaken gedaan. Hierdoor is o.a. de Internationale 
Europese postzegeltentoonstelling Fepapost 1994 te 
Den Haag een groot succes geworden. Later werd in 
Amsterdam Amphilex 2002 gehouden en ook dit werd 

een succesvol evenement met vele bezoekers uit bin-
nen en buitenland.

De heer Van Hasselt was een gepassioneerd filatelist. 
Hij verzamelde België en Zwitserland gespecialiseerd. 
Van Zwitserland alles van het kanton Appenzell, Inter-
neringspost van WOII, en voorfilatelie. Vele malen werd 
hij met veel lof bekroond op tentoonstellingen. Mede 
door zijn passie voor de filatelie is Paul de initiatief-
nemer tot oprichting van de Studiegroep Zwitserland 
en vele jaren voorzitter (1968-1989). Ook was hij vele 
jaren lid van de Utrechtsche Philatelisten Vereniging 
en had een bestuursfunctie. De heer Paul van Hasselt 
was een man die veel heeft betekend voor de georga-
niseerde filatelie in Nederland. Onze gedachten gaan 
uit naar de familie en wensen hen veel kracht bij het 
verwerken van dit verlies.

‘De Philatelist’ Geleen 1931-2016
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Jeroen Bosch: 
de Hooiwagen

Op 4 januari verscheen een blok 
met 10 [=2x5] verschillende zegels 
van ‘1’ [=73c] met details uit het 
werk van Jeroen Bosch – de Hooi-
wagen. Ontwerp Studio Kluif.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren 
offset met velinleg bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk. Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken 
- cyaanblauw (75), magenta (15), 
geel (0) en zwart (45). Daarboven-
op de L-vormige fosfor-balk.
De drukvellen zijn 5 horizontale 
rijen van 3 blokken naast elkaar 
groot. Accordering van het modelvel 

op 27 augustus 2015.
Papierrichting  | (verticaal).
Het zegel formaat is 25x36mm. De 
gebruikte kamtanding loopt verti-
caal boven en onder door, links en 
rechts geen doorlopende tanding.
De tandingsmaat is gemakkelijk te 
herleiden vanuit het aantal tanden 
horizontaal/verticaal: 17/24 en 
levert op:  13.600:13.333 ofwel afge-
rond naar het dichtstbijzijnde kwart 
of half: 13½:13¼.
Artikelnummer 360161 en product-
barcode +86572. Geen datum van 
uitgifte meer op de blokken.

Vlinders van Janneke 
Brinkman-Salentijn
Op 4 januari verscheen een blok 
met 10 verschillende zelfklevende 
zegels – uit een serie van 4 blok-
ken! – in het formaat 30x40mm en 
kamtanding: horizontaal/verticaal 
20/26 tanden =  13.333: 13.000.  
Verkrijgbaar tegen nominaal:  Є7,30 
per blok. Voor het Nationaal Oude-
ren Fonds gaat Є 0,20 per blok naar 
het goede doel.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren 
offset met velinleg bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk. Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken 
- cyaanblauw (75), magenta (15), 
geel (0) en zwart (45). Daarboven-
op de L-vormige fosfor-balk.
De drukvellen zijn 4 horizontale 
rijen van 3 blokken naast elkaar 
groot. Accordering van het modelvel 
op 3 november 2015. Elke rij heeft 
3 blokken van een bepaald type:
1e rij -  product-barcode +87157 
artikelnummer 360362
2e rij - product-barcode +87171 
artikelnummer 360762
3e rij - product-barcode +87193 
artikelnummer 361161
4e rij - product-barcode +87133 
artikelnummer 360162 (1)
De blokken die op 4 januari uit-
kwamen zijn van de 4e rij!
Papierrichting  | (verticaal).
Begin januari 2013 werd  een begin 
gemaakt met blokken zelfklevende 
zegels die bovendien ook nog eens 
een keer van kamtanding werden 
voorzien! Met andere woorden, je 

moet ze uit het blok scheuren en 
daarna nog eens het dragerpapier 
zien te verwijderen!  Bij de eerder 
door JESP gedrukte zegels was er 
aan de achterzijde een verticale golf-
vormige slit aangebracht; je moest 
het losse zegel wat buigen zodat de 
slit open ging en daarna kon je het 
dragerpapier verwijderen. (4) Bij de 
nieuwe Cartor-druk loopt die slit ho-
rizontaal en recht.  Of het daarmee 
zo veel makkelijker zal gaan? (5)

Iets heel anders was wat al direct 
begin 2013 in het blad van de Col-
lect Club was geschreven dat de 
zegels met gom en de zelfklevende 
zegels, als ze eenmaal op een brief 
zitten en daarna worden afgeweekt, 
niet meer van elkaar kunnen 
worden onderscheiden. (6) De in 
de NVPH Speciale Catalogus met 
hoofdnummers opgenomen zegels 
met Reinier Paping c.q. de Eekhoorn 
zouden dus eigenlijk in de rubriek 
Sterfhuisconstructie thuishoren! Afb. 2. Van Gogh: raster 120, JESP 

Afb. 1

Afb. 4Afb. 6. Niet afweken Afb. 5

Afb. 3. Janneke Brinkman: raster 150, Cartor 
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ens in de twee jaar komen filatelisten 
van over de hele wereld bij elkaar in 
 Monaco. Afgelopen jaar van 2 tot en 
met 5 december. Iedere keer ook met 

een thema. Dit keer dus de Poolgebieden. Het 
thema voor 2017 is al bekend – The Americas – 
maar de exacte datum nog niet. Waarschijnlijk 
ook weer eind november/begin december. 

Club de Monte Carlo
Monaco is de thuisbasis van de Club de Monte 
Carlo. Deze club van top-verzamelaars van over 
de hele wereld stelde daar ook tentoon. Feitelijk 
waren er nu drie tentoonstellingen: 100 wereldra-
riteiten (waaronder de 1c magenta van Brits-
Guyana), collecties van de leden van de Club 
en een tentoonstelling Poolgebieden. Dat was 
absoluut smullen voor de bezoekers, die ook uit 
vele landen naar Monaco afgereisd waren.
Het vorstelijk huis van Monaco was nadrukkelijk 
betrokken bij de tentoonstelling. Prins Albert II 
nam uitgebreid de tijd om alles te bekijken en 
met velen een praatje te maken. (afb. 1)

Ontmoetingsplaats
Wie denkt dat het uitsluitend een ontmoetings-
plaats voor de de crème de la crème van de 
filatelie is, die heeft het mis. Ook voor de ‘gewone 
verzamelaars’ is het interessant om daar een 
kijkje te nemen. Niet alleen om te zien wat er 

E
allemaal op filatelie gebied te verzamelen is, of 
om te zien wat men wellicht zou willen hebben 
maar onbereikbaar is vanwege de prijs. Daar is 
ook uitdrukkelijk rekening mee gehouden, want 
er zijn diverse postadministraties aanwezig die 
nieuwe zegels verkopen. 

Posterijen
De eigen postadministratie van Monaco pakt 
natuurlijk goed uit. Iedere Monacophil wordt 
daar ook bijzondere aandacht aan besteed door 
de uitgifte van speciale postzegels en stempels. 
Wat heel bijzonder is, is dat er alle dagen ‘een 
legertje’ postzegelontwerpers aanwezig is die 
hun zegels signeren of een nadere toelichting 
geven. (afb. 2)
Die postadministraties stonden in een aparte hal, 
waar ook de – internationale – handel aanwezig 
was. Er waren daar topstukken te koop, maar ook 
hele gewone zegels.

Programma
Er was, zoals gebruikelijk, een heel programma 
van activiteiten en bijeenkomsten, zoals van de 
AEP (de Europese Academie voor Filatelie), de 
MEPSI (vereniging van Mexico-verzamelaars), de 
AIJP (de vereniging van filatelistische journalis-
ten en auteurs), de IFSDA (de federatie van ver-
enigingen van postzegelhandelaren). Daarnaast 
waren er diverse lezingen op het gebied van de 

polarfilatelie.  Traditiegetrouw heeft het Global 
Philatelic Network (hier vertegenwoordigd door 
Corinphila en Köhler) weer een aantal boeken 
gepresenteerd. (afb. 3)

Wedstrijden
Voor het eerst was er een wedstrijd van ‘Beste 
filatelistische veilinghuis van de wereld’, geor-
ganiseerd door het Belgische online veilinghuis 
Delcampe, dat verleden jaar vijftien jaar bestond. 
De ‘leden’ van Delcampe konden stemmen en 
7.000 reflectanten brachten 29 veilinghuizen aan. 
De winnaar werd ‘La Postale Philatélie’ uit Parijs. 
(afb. 4) Het is de bedoeling dat de tweede editie in 
2017 plaats heeft.
Een terugkerende wedstrijd was die van de 
CG-Awards, de literatuurprijzen die beschikbaar 
werden gesteld door het Duitse veilinghuis van 
Christoph Gärtner. De winnaar was de Collectors 
Club of Chicago. Er deden ook diverse Nederlandse 
publicaties mee, waarbij de Nederlandse Vereni-
ging voor Thematische Filatelie met Thema het 
met een vierde plaats heel goed deed. Verder deed 
de Studiegroep Britannia mee (plaats 34 van de 
63) en Filatelie met de cd-rom (plaats 23). (afb. 5)

Aantrekkelijke locatie
Niet alleen vanwege het aangename weer in 
december is Monaco een aantrekkelijke locatie. 
Het is klein en overzichtelijk en de tentoonstel-
lingsruimten – waaronder het Postmuseum en 
het automobielmuseum – zijn zeer geschikt. 
(afb. 6+7) Ook de afstanden tussen de diverse 
vergaderlocaties zijn goed lopend te overbrug-
gen, maar je merkt dat wij gewend zijn aan een 
vlak land. 
In verband met het thema Poolgebieden was er 
een interessante excursie naar het beroemde 
Oceanografisch Museum georganiseerd. (afb. 8)

Het contrast kan haast niet groter zijn: Monaco is – voor onze 
begrippen – in december allerminst koud, maar toch waren de Pool
gebieden hot op de Monacophil 2015. 
door René Hillesum

1. Prins Albert II (m) wordt rondgeleid door Patrick Maselis (voorzitter van de Club de Monte Carlo, l) en Serge Kahn (specialist Poolgebieden); 2. In Monaco kent ‘iedereen’ elkaar. 
Hier wordt de Russische postzegelontwerper – die in Monaco woont – Gueorgui Chichkine (r) begroet door prins Albert II; 3. Veel belangstelling voor de boekpresentaties; 4. De eigenaar 
van het beste veilinghuis, Samuel Gautré (l) ontvangt van Sébastien Delcampe zijn prijs.

5. De cheque voor het blad Thema werd door twee Nederlandse bezoekers in ontvangst genomen. V.l.n.r.: Christoph Gärtner, Richard Johnson (jury), Ronald Bouscher, Bouwe Brandsma, 
Patrick Maselis (jury); 6. De tentoonstellingslocaties liggen aan een mooi pleintje. Rechts het postmuseum, midden de hal met de handel en links (buiten de foto) het Top Car Museum; 
7. Twee van de drie tentoonstellingen stonden opgesteld in het automobielmuseum; 8. Het beroemde Oceanografisch Museum.

1 2 3 4

5 6 7 8

Poolgebieden in Monaco
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door Joke van Strien

orzaak van die familiestrijd was het 
plotselinge overlijden aan dysente-
rie van koning Henry V uit het Huis 
Lancaster in 1422 (3). Zijn zoon en 

opvolger Henry VI was nog een baby en het 
regentschap werd een bron van ruzie tussen 
beide families en hun aanhang. Toen Henry 
VI (4) ook nog een relatief zwakke figuur 
bleek te zijn, die meer belangstelling had voor 
kunsten en wetenschappen –de universiteit 
van Cambridge voer daar wel bij– dan voor het 
landsbestuur, escaleerde de zaak. 

Het conflict verdeelde niet alleen de koninklijke 
familie maar spleet ook de Britse adel, die 
elkaar in verscheidene veldslagen ging bekam-
pen. Na het einde van de Honderdjarige Oorlog 
tussen Frankrijk en Engeland in 1445 heerste er 
namelijk grote ‘werkloosheid’ onder de Engelse 
adellijke jeugd. Aanvankelijk was York in het 
nadeel. In een van die veldslagen, de slag bij 
Wakefield (1460), sneuvelden Richards vader 
en een oudere broer. Een jaar later versloeg zijn 
broer Edward in de slag bij Towton het leger van 
koning Henry VI. Deze werd daarop afgezet en 
Edward werd gekroond als koning Edward IV 
(5). Zijn broer Richard benoemde hij toen tot 
hertog van Gloucester (6).
In 1470 werd Henry VI door Lancaster-
aanhangers in zijn koningschap hersteld en 
moesten Edward en Richard met hun familie 
in ballingschap gaan. Het volgende jaar (1471) 
konden ze opnieuw de macht grijpen na 
veldslagen bij Barnet en Tewkesbury (7). De 
koning werd opnieuw gevangengenomen en in 
de Tower of London vermoord. Zijn enige zoon 
en erfgenaam, ook een Edward, was gesneu-
veld in de slag bij Tewkesbury. De overwinnaar, 
 Edward IV, werd opnieuw gekroond. De vol-
gende jaren keerde de rust in Engeland terug. 

O
Protector en koning
In april 1483 overleed na een korte ziekte 
Edward IV, die naast een vijftal dochters twee 
zoontjes van 12 en 10 jaar naliet. De oudste 
werd koning als Edward V (8) met zijn oom 
Richard als protector. Edward V woonde toen 
op het kasteel van Ludlow (9). Richard liet 
hem eind mei/begin juni naar London komen 
om hem daar te laten kronen. Hij bracht de 
kind-koning onder in de koninklijke vertrekken 
in de Tower (10), waar ook zijn jongere broertje 
kwam wonen. 
Het plan om Edward V officieel te kronen werd 
nooit uitgevoerd. Mogelijk waren de Yorkisten 
bang voor nieuwe onrust bij het koningschap 
van een minderjarige. De beide jongens wer-
den vanaf augustus 1483 nooit meer gezien. 
In elk geval, Richard van Gloucester (11) greep 
de macht en de kroon. Een opstand van een 
van de adelfacties (adellijke belangengroe-
pen) kon hij nog wel neerslaan, maar hij kreeg 
het steeds moeilijker zijn macht te handhaven. 
Zijn enig kind en troonopvolger, Edward, over-
leed in april 1484 op negenjarige leeftijd en 
zijn vrouw Anne Neville was ongeneeslijk ziek. 
Zij overleed bijna een jaar later, op 16 maart 
1485. Een nieuwe troonopvolger was dus niet 
snel te verwachten. Dat was het sein voor een 
deel van de baronnen om uit te kijken naar een 
nieuwe kandidaat voor de Engelse kroon.

De Tudor-verrassing
Intussen was een nieuwe Lancaster-pre-
tendent opgestaan: Henry Tudor, graaf van 
Richmond, die in ballingschap in Frankrijk 
woonde (12). Hij was de zoon van Margaret 
Beaufort, een afstammelinge van de vierde 
zoon van koning Edward III (1312-1377). Aan-
gemoedigd door de ontevredenheid van enige 
machtige baronnen besloot hij de stap te 
wagen. In augustus 1485 landde Henry Tudor 
met een klein leger in Zuid-Wales. Hij mar-

cheerde oostwaarts en kreeg onderweg veel 
aanhang, zoveel dat toen hij koning Richard bij 
Bosworth trof, hij de confrontatie aandurfde.  
  
Hoewel Richards leger aanvankelijk groter 
was, bleek Tudor op die 22e augustus de 
sterkste, mede door het overlopen van een 
deel van het leger van de koning. De over-
lopers stonden onder bevel van Sir William 
Stanley, de tweede echtgenoot van Margaret 
Beaufort. Het Yorkistenleger was hierdoor 
een belangrijke schakel kwijt geraakt. Richard 
wilde zich niet overgeven en gevangen laten 
nemen; hij vocht door tot het einde (13). Zijn 
naakte lichaam werd op een paard gelegd en 
naar Leicester gebracht. 
Henry Tudor werd op het slagveld provisorisch 
gekroond (14). De officiële kroning vond plaats 
op 30 oktober 1485 in Westminster Abbey 
(15), nu met het gebruikelijke ceremonieel. 
Een jaar later trouwde hij met Elisabeth van 
York, de oudste dochter van koning Edward IV. 
Met dit huwelijk werd de vrede tussen Lancas-
ter en York bezegeld. De rode Lancaster-roos 
en de witte Yorkroos werden verenigd in de 
rood-witte Tudorroos (16).

Richard III werd in de Tudor-periode neergezet 
als een usurpator, wreedaard, leugenaar. De 
geschiedenis van zijn regering werd herschre-
ven, feiten werden verdraaid. Onder andere Sir 
Thomas More (17), kanselier van Henry VII, en 
later William Shakespeare (18) in zijn drama 
‘Richard III’, waren hier debet aan. Hij werd 
voorgesteld als iemand met een boosaardig 
karakter, een bochel, een verschrompelde 
linkerhand. Daarbij kreeg hij de verdwijning 

De ‘War of the Roses’

Richard van Gloucester (1) werd geboren op 2 oktober 1452 in Fotheringhay Castle 
in Northamptonshire als jongste zoon van Richard Plantagenet, hertog van York en 
 Cecily Neville. Zijn familie, het Huis York, was verwikkeld in een jarenlang durende 
strijd om de Engelse kroon met het Huis Lancaster, naar hun beide emblemen de 
Rozen oorlogen genoemd. De rode roos stond voor Lancaster, de witte roos voor York (2).SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

richard iii, de allerlaatste plantagenet-koning

1 3 4 5 6

2
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en moord op de ´prinsjes in de Tower´ op zijn 
naam, een moord waarvoor de opdracht met 
grote waarschijnlijkheid toe te schrijven is aan 
Henry VII zelf.
 
Waar was Richard III begraven?
Op 22 augustus 1485 werd koning Richard III 
in de slag bij Bosworth verslagen en gedood 
door soldaten van het invasieleger van Henry 
Tudor. Zijn lichaam werd ontkleed en liggend 
op een paard naar de nabijgelegen stad 

Leicester gebracht. 
Daar werd het 
twee dagen lang 
tentoongesteld om 
de bevolking ervan 
te doordringen dat 
Richard inderdaad 
was gedood. Hierna 
begint de eeuwen-

lange onzekerheid wat er met zijn lichaam is 
gebeurd.
Vermoedelijk werd hij eerst in de Newarke, in 
de Maria Boodschapkerk in Leicester begra-
ven. Omdat deze kerk onder het patronaat 
van de Lancasterclan stond moest er gezocht 
worden naar een andere laatste rustplaats 
voor de verslagen York-vorst. 
Jaren later ging het gerucht dat de francis-
caanse broeders (Greyfriars) in Leicester 
verzocht hadden om de gewezen koning een 
graf te geven in hun kloosterkerk, waar hij 
een ereplaats zou krijgen in het koor, midden 
voor het hoogaltaar. Verondersteld wordt dat 
koning Henry VII, zelf een lid van de Lancas-
ter-familie, die het patronaat bezat van de 
kerk Maria Boodschap, toestemming gaf voor 
de verplaatsing. Hij was zijn York-voorganger 
liever kwijt in zijn familiekerk. Hij zou wel een 
grafmonument, een marmeren tombe, heb-
ben geschonken.
Er bestaat een korte vermelding over de 
begraafplek. De priester John Rous schreef 
in zijn verslag over de gebeurtenissen in 
augustus 1485: ‘.. Tenslotte werd Richard 
begraven in het koor van de minderbroeders in 
Leicester’. Wegens de negatieve berichten over 
zijn regering besteedde daarna niemand meer 
aandacht aan de laatste Plantagenet-koning. 

In 1538 besloot koning Henry VIII tot het op-
heffen van alle kloosters in Engeland (19). Ook 
het klooster van de franciscanen in Leicester 
moest sluiten. De broeders vertrokken, de 
kloosterkerk werd gesloopt en de inventaris 
bij opbod verkocht om de koninklijke kas te 
spekken. De overgebleven gebouwen met de 
vrijgekomen grond kwamen in handen van 
Alderman Robert Herrick. De graftombe was 
verdwenen, maar om het graf van Richard III 
te markeren liet Herrick op die plaats, dat deel 
van zijn tuin was geworden, een stenen pilaar 
oprichten. Op oude kaarten is de tuin ingete-
kend. De pilaar is op die kaarten niet te zien.
 
Dat op die plaats een koning was begra-
ven verdween door de eeuwen heen uit de 
herinnering van de stadsbewoners, totdat 
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de archeologische dienst van de Universiteit 
van Leicester belangstelling kreeg voor het 
verleden van Leicester en het verdwenen 
koningsgraf. 
In de jaren 1920 en 1930 was Herricks tuin 
voor een klein deel bebouwd, de rest werd 
door het stadsbestuur omgetoverd tot 
parkeerplaats; ruimte dus voor archeologisch 
onderzoek. Het resultaat van een proefop-
graving was een deceptie. Geen grafresten, 
geen restanten van de fundering van een kerk. 
Verder onderzoek maakte duidelijk dat men op 
de verkeerde plaats bij de verkeerde kerk had 
gegraven: op de site waar ooit de Blackfriars 
Church stond – ten noorden van de voorma-
lige Herricks tuin – in plaats van bij de kerk 
van de Greyfriars aan de zuidzijde. 

Toch gevonden!
Terwijl Philippa Langley, historica en lid van 
de Richard III Society, bezig was met een 
onderzoek naar de locatie was het een andere 
onderzoeker – historicus John Ashdown-
Hill – gelukt de afstamming van Richard III 
in de vrouwelijke lijn op te sporen. Joy Ibsen, 
die in Canada woonde en haar zoon Michael, 
woonachtig in Engeland, stamden in de vrou-
welijke lijn rechtstreeks af van Anne of York 
(1439-1476), de zuster van Richard III. Beiden 
bezaten het mitochondriaal DNA van de 
koning. Als er stoffelijke resten zouden worden 
aangetroffen, waarvan men vermoedde dat ze 
van Richard III waren, kon via DNA onderzoek 
de identificatie worden gedaan.

Intussen ging op 25 augustus 2012 de ge-
plande opgraving van start en meteen met re-
sultaat: toen de eerste spade de grond in ging 
werden menselijke resten aangetroffen, zodat 
de werkzaamheden onmiddellijk moesten 
worden gestaakt omdat eerst een verplichte 
vergunning voor het opgraven van menselijke 
overblijfselen moest worden aangevraagd.
Onderzoek op andere plaatsen in het gebied 
kon wel doorgaan en na twee weken zoeken 
was de kerk van de Greyfriars gelokaliseerd. 
Een derde onderzoek onder de naastgele-
gen parkeerplaats toonde aan dat de kerk 
inderdaad in het noordelijke eind van de 
site was gelegen. Er werden gedecoreerde 
vloertegels gevonden en de plaats van het 
altaar. Ook vond men voorwerpen die naar 
een tuin wezen, de verdwenen tuin van Robert 

Herrick. Een gedenkplaat of -pilaar werd niet 
aangetroffen. 
Het was een groot geluk dat de tuin was 
aangelegd precies boven het koor en dat deze 
plaats in latere eeuwen nooit is bebouwd. Van 
verstoring was dus geen sprake. 
Toestemming voor onderzoek naar menselijke 
resten kwam nu snel en er was een budget van 
£ 800 beschikbaar. 
Verder onderzoek leidde naar een graf in het 
centrum van het koor, de ereplaats, 
een koning waardig. Hier vond men een 
skelet, nog in goede staat. Alleen de voeten 
ontbraken. Die moeten onder het gebouw 
naast de parkeerplaats liggen. Het lichaam lag 
uitgestrekt, niet in een kist en het was ook niet 
in een doek gewikkeld. Het was wel te zien dat 
het met eerbied was neergelegd.

Een waardig graf voor koning Richard
De vondst werd zorgvuldig gedocumenteerd 
en de overblijfselen werden voor verder 
onderzoek overgebracht naar de Universiteit 
van Leicester (20). Uit het onderzoek daar 
bleek dat de persoon aan een ernstige vorm 
van scoliose had geleden. De wervelkolom was 
sterk vergroeid, waardoor de rechterschouder 
beduidend hoger was dan de linker. Er waren 
op diverse plaatsen fracturen te zien en 
verwondingen die in een veldslag moeten zijn 
toegebracht. Aan de achterzijde van de sche-
del werd een klein gat gevonden. In het skelet 
werd een ijzeren pijlpunt aangetroffen.
Het zijn allemaal kenmerken die passen bij 
Richard III, maar nog onvoldoende voor een 
definitieve identificatie. Die kwam pas na de 
conclusie uit het DNA-onderzoek. Er bleek 
een match tussen de gevonden botten en Joy 
Ibsen en haar zoon Michael.

Op 4 februari 2013 kon in een historische 
persconferentie door de Universiteit van 
Leicester officieel worden bekendgemaakt dat 
het gevonden skelet definitief aan Richard III 
konden worden toegeschreven. Grond voor 

de toeschrijving waren onder andere de DNA 
analyse, de radiocarbondatering en de ge-
vonden afwijkingen (sterke kromming van de 
rugwervels en beschadigingen aan de schedel) 
aan het skelet.
Met behulp van de gevonden schedel is door 
Mrs. Caroline Wilkinson, Professor of Cranio-
facial Identification aan de Universiteit van 
Dundee een reconstructie gemaakt van het 
hoofd van Richard III. 
De reconstructie laat een grote gelijkenis zien 
met de geschilderde portretten van de koning.

De herbegrafenis gaf aanvankelijk een 
probleem omdat de aartsbisschop van York 
claimde dat een lid van het adelgeslacht 
York in ‘zijn kathedraal’ behoorde te worden 
bijgezet. Een tweede vraag was of de koning 
moest worden bijgezet volgens de anglicaanse 
of rooms-katholieke liturgie. Uiteindelijk 
werd toch besloten tot een bijzetting in de 
anglicaanse kathedraal van Leicester volgens 
de rooms-katholieke liturgie. Richard III was 
tenslotte zijn leven lang katholiek geweest; het 
anglicanisme kwam pas meer dan een halve 
eeuw na zijn dood op.
Maandagmiddag 23 maart 2015 werd de kist 
vanaf Leicester University in een plechtige 
processie naar Bosworth Field gebracht en na 
een korte ceremonie daar teruggereden naar 
Leicester. Na een gebed in de rooms-katho-
lieke St Nicolas Church trok de stoet naar de 
anglicaanse Cathedral St Martin, waar de kist 
op het koor werd geplaatst (21).
Twee dagen later, op donderdag 26 maart, 
vond de bijzetting (22) plaats in aanwezig-
heid van enige leden van de Britse koninklijke 
familie. Koningin Elisabeth werd vertegen-
woordigd door haar schoondochter prinses 
Sophie, gravin van Wessex. De beelden werden 
door de BBC uitgezonden. Voor wie belangstel-
ling heeft, ze zijn nog steeds te vinden op de 
website van de BBC, zie hieronder. 
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ier probeer ik te achterhalen wat 
met haar bemanning gebeurde 
nadat ze in gevangenschap terecht 
kwamen. Door archiefonderzoek en 

poststukken in bezit van verzamelaars heb ik 
achterhaald welke bemanningsleden van de 
SMS Emden geïnterneerd waren in Australië 
dan wel Malta. Het artikel beschrijft hun reis 
naar hun respectievelijke bestemmingen 
en hoe het hun verging in de internerings-
kampen.De poststukken betreffen zowel 
de internering in Australië als Malta als ook 
correspondentie tussen de twee internerings-
kampen. De Maltese interneringsstempels 
staan beschreven in ‘Study Paper 44’ van de 
Malta Study Circle zie Roger Martin (1991). 

De SMS Emden in het Verre Oosten en 
de zeeslag bij de Cocoseilanden
De SMS Emden werd op 26 mei 1908 in Danzig 
gedoopt en op 10 juli 1909 opgenomen in de 
Kaiserliche Marine. Ze werd vernoemd naar de 
Duiste stad Emden, die het oorlogsschip had 
gefinancierd. Vanaf 1 april 1910 maakte de SMS 
Emden officieel deel uit van de vloot en kreeg 
als opdracht deel uit te maken van de Oost-
Aziatische handelspost in Tsingtao dat deel uit 
maakte van Duitsland’s Chinese Kiautschou-
kolonie. In mei 1913 werd kapitein Karl von 

H
 Müller benoemd tot haar laatste gezagsvoeder. 
Het goede gedrag van kapitein von Müller 
tijdens zijn gezagsvoerdersperiode zou hem 
respect opleveren van zowel vriend als vijand. 

Tsingtao
De SMS Emden liep de haven van Tsingtao op 
31 juli 1914 uit, en was op zee toen het nieuws 
van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
hen op 2 augustus bereikte. Vlak daarna werd 
het een onafhankelijk opererend kaperschip 
in de Indische Oceaan dat vooral Britse 
schepen veroverde. Verschillende oorlogs-
schepen van de Brits-Australische en Verre 
Oosten vloot delen, als ook een paar Franse, 
Japanse en Russische kruisers, werden 
eropaf gestuurd om haar te zoeken en uit te 
schakelen. Uiteindelijk heeft de Australische 
lichte kruiser HMAS Sydney, die groter en 
sneller was dan de SMS Emden, haar bij de 
Cocoseilanden gevonden en is het gevecht 
aangegaan. Hierbij heeft zij de SMS Emden op 
9 november 1914 gedwongen om te stranden 
op het Noord-Keelingeiland in plaats van te 
zinken. De Duitse verliezen waren 131 doden 
en 65 gewonden, terwijl 6 officieren, 5 aan-
stellingsofficieren, 39 onderofficieren, en 
67 matrozen ongeschonden waren. Kapitein 
von Müller en de rest van zijn bemanning 

werden krijgsgevangen gemaakt. De officieren 
mochten hun ceremoniële zwaarden behou-
den als een teken van eer. Tijdens deze oorlog 
diende Franz Josef Prins van Hohenzollern aan 
boord van de SMS Emden als tweede torpedo-
officier. In zijn boek (1925) beschrijft hij echter 
dat niemand zo’n zwaard bij zich had. De ge-
vangen Duitse zeelieden werden op 11 novem-
ber aan boord van de HMAS Sydney gebracht 
voor transport naar Colombo, Ceylon. Op 
15 november werd Colombo bereikt, waar alle 
gewonden van boord werden gebracht en in 
een ziekenhuis opgenomen voordat ze later 
naar Australië werden overgebracht, terwijl 
alle andere overlevenden daar werden over-
gezet op drie Australische en Nieuw-Zeelandse 
troepenschepen, op weg naar Malta.

De bemanning van de SMS Emden en 
hun internering op Malta
Het eerste ANZAC (Australian and New 
Zealand Army Corps) konvooi naar Egypte be-
stond uit de HMAT A3 Orvieto, HMAT A5  Omrah 
and HMNZT Ruapehu, het laatste schip 
transporteerde juist het Otago Bataljon met 
de hoofdmacht van de NZ Expeditionary 
Force. Franz Josef Prins van Hohenzollern 
 samen met andere officieren zoals kapitein 
von Müller, luitenant Fikentscher, dokter 
Luther, twee dek-officieren en 30 matrozen 
werden aan boord gebracht van het stoom-
schip HMAT A3 Orvieto en verliet Colombo op 
16 november. Enkele van de krijgsgevangenen 
verlieten het schip in Suez, terwijl de rest in 
Port Said overstapte op de HMS Hampshire 
voor de reis naar Malta. Uiteindelijk bereikten 
ze Malta op 6 december 1914.

De bemanning van de SMS Emden 
geïnterneerd in Australië en Malta

De klopjacht op de SMS Emden in de Indische 
Oceaan en het stranden van dit schip op het 
NoordKeelingeiland is een van de meest aan
sprekende zeeslagen van de Eerste Wereldoorlog. 
door Marc Parren
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Afb. 5. De SMS Emden band tijdens de internering in Malta en Franz Josef Prins van Hohenzollern in marine uniform.
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Kampleven
Franz Josef Prins van Hohenzollern beschrijft 
het kampleven in detail. Hij was in de Ver-
dala barakken geïnterneerd binnen de oude 
fortificaties van de Three Cities. Verdala was 
bedoeld voor officieren en was 200 m lang en 
40 m breed, behalve bij een deel aan de west-
kant dat 70 m breed was. Rond dit binnenhof 
bevonden zich de kamers. Volgens hem waren 
er hier tevens burgers geïnterneerd zoals han-
delaren, personeel van grote handelsfirma’s 
en hotels in Egypte en op Malta, alsmede 
bemanningsleden van Duitse en Oostenrijkse 

stoomboten alsook staatsburgers van Duitse 
geallieerden. Zo’n 650 geïnterneerden werden 
hier vastgehouden. Ten zuiden van Verdala 
was het hoofdkamp, St. Clement’s Camp, daar 
werden zo’n 850 geïnterneerden gehuisvest 
in tenten (afb. 1). Polverista was een ander 
kamp met barakken waar in het begin maar 
een paar mensen werden geïnterneerd en 
vooral vrouwen. In Fort San Salvatore werden 
zo’n 150 bemanningsleden van lagere rang 
van de SMS Emden geïnterneerd (afb. 2+3). In 
het begin was er geen enkel contact toege-
staan tussen de verschillende kampen, terwijl 

veel later beperkt contact was toegestaan. 
Een barak van Cottenera diende als ziekenhuis 
voor de geïnterneerden waar Rode Kruis staf 
hen behandelde.

Postbezorging
Volgens Franz Josef ondervonden de post-
bezorging en geldzendingen grote vertragin-
gen. De wisselkoersen waren ook nog eens 
ongunstig, ook toen de Zwitserse delegatie in 
Londen namens het Rode Kruis een geld-
zending van 2000 Mark verzorgde tijdens de 
Kerst van 1917 en hij £60 ontving in plaats van 

Afb. 1. Correspondentie tussen twee interneringskampen van Otto Krüger, stuurman, 
Krijgsgevangene No. 25372, Compound 4, Camp Pattishall, Towcester, England ongefrankeerd 
briefpapier geschreven op 30 december 1918 en geadresseerd aan H. Ellermann, scheeps-
machinistenhulp, Krijgsgevangene No. 1108, St. Clement’s Camp zonder kampstempels. 
In Camp Pattishall bevonden zich zowel burgergeïnterneerden als ook militaire krijgs-
gevangenen in april 1916 maar vanaf september dat jaar enkel nog krijgsgevangenen.

Afb. 2. Ongedateerde postkaart met kampstempel PoW-6 verzonden door Martin 
Leucht, scheepsmachinistenhulp, krijgsgevangene in Fort Salvatore naar zijn vrouw 
in Ursprung, Duitsland.

Afb. 3. Ongedateerde envelop PoW-S1, in gebruik sinds 1916, met kampstempel 
PoW-70 verzonden door Alfred Klages, Scheepsmachinistenhulp, krijgsgevangene 
No. 1120, Fort Salvatore naar Dhr. Jacob Salomon,  Hannover, Duitsland.

Afb. 4. Voor- en achterzijde van een brief verzonden 3 februari 1915 in Sigmaringen 
door Willem Prins van Hohenzollern, Generaal van de Infanterie geadresseerd aan 
zijn zoon Franz Josef Prins van Hohenzollern geïnterneerd in Malta.



MAART 2016 FILATELIE 161

Bronnen
1. Franz Josef, Prinz von Hohenzollern (1925). Emden: 
Meine Erlebnisse auf S.M Schiff ‘Emden’. Verlag Richard 
Eckstein, Leipzig (Engelse vertaalde uitgave ‘Emden: 
The Last Cruise of the Chivalrous Raider, 1914’, Brighton: 
Lyon, 1989, ISBN 0904256456).
2. Martin, Roger (1991). Prisoner of War mail. Study 
Paper 44. 2nd Revised Edition. Malta Study Circle. 
3. Archief van het Internationale Comité van het 
Rode Kruis, Genève, Zwitserland. 19e lijst van Duitse 
Krijsgevangenen. Prisoners of War interned outside 
the United Kingdom or France. Serial numbers of PoW 
3922 – 3946. 
4. Juncker, Wolfgang (2011). Zensurstempel maltesi-
scher Kriegsgefangenenpost (1914 – 1919). Arbeitsge-
meinschaft Zensurpost, Rundbrief 128, Anlage 1. 
5. Juncker, Wolfgang (2008). S.M.S. „Emden”-Mann-
schaften in maltesischer Gefangenschaft. Bordzeitung 
No. 129. Bordgemeinschaft der Emdenfahrer.  
(www.fregatte-emden.de/dieschiffe/emdeni/ emden-
mannschafteninmaltesischergefangenschaft.html)
6. National Archives of Australia, Melbourne Branch. 
File MP472/1. Forwarding Lists of Prisoners of War 
ex-Emden received on board transport Oreieto (sic) and 
Omrah at Colombo on 16/11/14. 
7. National Archives of Australia, Canberra. File 
1917/3501 Part 13. Enemy Subjects – German Prisoners 
of War ex S.S. Emden.

Afb. 7. Ongedateerde postkaart 
verzonden door Johann Junk, 
stoker, krijgsgevangene Fort Sal-
vatore in Malta verzonden naar 
de gewonde Joseph Hoffmann, 
schoenmaker, geïnterneerd 
in Camp Liverpool, Australië 
voorzien van het kampstempel 
PoW-74 en een Australisch 
censuurstempel.

Afb. 6. Envelop verzonden 
28 oktober 1915 Berlijn naar 
Posschl, Torpedo-Matroos, 
Malta door verzonden naar 
Camp Liverpool, Australië. 
Duits handstempel ‘Zurück 
/ Nur offen zulässig.’ Aan-
gezien het tegen de regels in 
gesloten was aangeboden. 
Het enkelringstempel ‘P.C. 
/ POST FREE / PRISONERS 
OF WAR’ werd in Londen 
aangebracht. Posschl was 
een van de gewonde beman-
ningsleden die in plaats 
van naar Malta te worden 
overgebracht uiteindelijk 
vanuit Colombo, Ceylon 
naar Camp Liverpool bij 
Sydney in Australië werd 
getransporteerd.

£81. Hij klaagde ook dat de censuur brieven 
vernietigde of achterhield zonder de afzenders 
te informeren. Hij vermeldt dat onmiddellijk 
na aankomst in Malta hij een boodschap naar 
huis stuurde in de hoop op een snelle reactie. 
Echter, de eerste brief werd pas na drieënhalve 
maand bezorgd waarvan hij de Britse censuur 
de schuld gaf omdat zij hem ervan verdacht 
dat hij geheime berichten probeerde te verstu-
ren. Ik denk dat de afgebeelde envelop deze 
eerste ontvangen brief betreft (afb. 4+5). Een 
vergelijkbare klacht betrof de brief die hij naar 
zijn zus, de koningin van Portugal, verzond. Hij 
vraagt zich af wat voor gevoelige informatie 
hij nu vanuit Malta kon verzenden, aangezien 
hij de eerste twee jaar van zijn internering de 
Verdala barakken niet mocht verlaten.

De bemanning van de SMS Emden 
en hun internering in Australië
Het grootste interneringskamp in Australië 
tijdens de Eerste Wereldoorlog was bij Holds-
worthy (later gespeld Holsworthy), in de buurt 
van Liverpool aan de rand van Sydney. Naar 
dit kamp wordt vaak verwezen onder de naam 
‘Liverpool kamp’ of ‘Holdsworthy kamp’. Het 
kamp telde 6890 geïnterneerden, de meeste 
van Duitse of Oostenrijkse afkomst. Terwijl de 
meeste van de 4500 geïnterneerden uit New 
South Wales kwamen, werden anderen vanuit 
de andere Australische staten hier naartoe 
gebracht zodra de kampen die in de eerste 
oorlogsjaren lokaal waren opgericht werden 
gesloten.
Zoals eerder vermeld werden de 65 gewon-
den van de SMS Emden bemanning eerst in 
Colombo verzorgd voordat ze naar Australië 
werden overgebracht. Vervolgens werden ze 
geïnterneerd op Rottnest Eiland, gelegen voor 
de kust van West-Australië, in de buurt van 
Freemantle voordat ze naar ‘Liverpool kamp’ 
en (voor sommige) ‘Berrima kamp’, beide 
gelegen in de staat New South Wales, werden 
overgebracht (afb. 6+7). Het laatst genoemde 
kamp werd geopend in maart 1915 en telde 
200 geïnterneerden, waaronder een klein 
aantal bemanningsleden van de SMS Emden, 
de meeste daarvan officieren. Ze bouwden een 
‘Schloss am Meer’ hut die enkel toegankelijk 
was voor SMS Emden bemanningsleden. Ze 
verbleven allemaal in Australië tot het einde 
van de oorlog, behalve een klein aantal dat 
eerder naar Europa werd gerepatrieerd.
Eind 1915 verzocht luitenant Geerdes van de 
Emden via bemiddeling van de Amerikaanse 
consul in Sydney om de volgende beman-
ningsleden te repatriëren: stoker T Benthin die 
zijn linker arm had verloren, bootsmansmaat 
Paul Klawitter die een grote hoofdwond had 
die hem geestelijk instabiel had gemaakt, 
stoker Adolf Kunkel die een voet had verloren, 
stoker Johann Plota die een grote hoofdwond 
had en een oog verloren, en bootsmansmaat 
Josef Ruscinsky die zijn linkerarm miste. Ten 
slotte op 4 juli 1916 vertrokken alle vijf op 
weg naar Groot-Brittannië aan boord van het 
Australische hospitaalschip HMAHS Kanowna 
dat 452 patiënten aan boord kon nemen, om te 

worden geruild en gerepatrieerd via een neu-
traal land dat waarschijnlijk Nederland was.

Conclusies
Sociale onrust aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog voerde tot de Duitse revolutie 
van 1918, en deze politieke aardverschuiving 
veroorzaakte dat de wil om door te vechten 
verdampte. Met de vorming van de republiek 
van Weimar werden de Hohenzollerns gedwon-
gen om af te treden, zodoende kwam er een 
einde aan de moderne Duitse monarchie. Het 
Verdrag van Versailles in 1919 was bepalend 
voor het uiteenvallen van het Duitse Rijk. De 
SMS Emden had een bijzondere rol gespeeld 
in het veroveren van Britse schepen, vandaar 
dat alle toen actieve bemanningsleden het 
recht kregen om achter hun familienaam de 
naam van het schip op te nemen.
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verstrekken van de lijsten van geïnterneerden die zich 
in het archief bevinden van het Internationale Comité 
van het Rode Kruis, te Genève, Zwitserland die een 
betrouwbare bron vormen. Alle foto’s, enveloppen en 
postkaarten, behalve de envelop geadresseerd aan 
Franz Josef Prins van Hohenzollern, met dank aan 
Anthony Camilleri, Malta. De correspondentie met 
Wolfgang Juncker, Duitsland was zeer waardevol. 
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an 1517 tot 1914 behoorde Egypte 
formeel tot het Ottomaanse Rijk. Om 
haar economische belangen te be-
schermen, viel het Verenigd Konink-

rijk Egypte binnen (de slag bij Tell-el-Keber, in 
juli 1882) en bezette het land. Op 28 februari 
1922 werd het Brits Protectoraat Egypte 
uitgeroepen onder koning Fouad (afb. 1). Het 
Suezkanaal was van zeer strategisch belang, 
zodat de Britse militairen de kanaalzone 
bleven bezetten. In 1926 werd in Caïro een 
internationaal scheepvaartcongres gehouden, 
dat de vrije doorvaart van het Suezkanaal 
bevestigde (afb. 2). In 1936 werd een nieuw 
verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en 
Egypte gesloten, waarbij de Britten het recht 
verwierven om troepen te stationeren in de 
Suez-kanaalzone en zich het commando over 
de kanaaltoegang toe-eigenden (afb. 3). Dit 
verdrag werd op 16 oktober 1951 door Egypte 
eenzijdig opgezegd. Op 26 juli 1956 werd de 
Suezkanaal Maatschappij door Nasser genati-
onaliseerd. Eind van dat jaar waren alle Britse 
troepen uit Egypte verdwenen. 

Postovereenkomst met Egypte
Voor de correspondentie van de Britse troepen 
in Egypte werd tot eind 1920 gebruik gemaakt 
van de verschillende Army- en Field Postoffices 

V
(APO’s en FPO’s) (afb. 4), waarna de post-
dienst werd overgenomen door de Egyptische 
civiele post. De strijdkrachten moesten vanaf 
dat moment Egyptische postzegels gebruiken. 
Tot 1921 bedroeg het brieftarief tot 20 gram 
5m (milliemes), daarna 10m tot 1 november 
1932, toen het tarief werd verhoogd naar 15m. 
Voor briefkaarten werd het tarief verhoogd van 
10 tot 13m. Voor brieven was dit een stijging 
van 50% en dat leidde tot veel protesten van 
de Britse soldaten die in Egypte waren voor 
de verdediging van het Suezkanaal en andere 
doeleinden. Met Egypte werd onderhandeld en 
er werd een postovereenkomst gesloten. Hierin 
werd bepaald, dat vanaf 1 november 1932 de 
soldaten en hun gezinnen van het Britse leger 
en luchtmacht het voorrecht behielden van 
een tarief van 10m per 20 gram voor een brief 
enkel naar het Verenigd Koninkrijk en de Ierse 
Vrijstaat (vanaf 1949 aangeduid als Ierland). 
Voor briefkaarten kwam er geen speciaal 
tarief; aangetekende post, luchtpost en pak-
ketpost moest voorzien zijn van Egyptische 
postzegels met het daarbij behorende tarief. 
Egypte zou worden gecompenseerd voor 
het verlies aan porto met een betaling van 
£ 10,000 het eerste jaar en £ 6000 voor de 
volgende jaren. Later zou voor de kerstpost 
een afzonderlijk tarief komen.

Seals
In de overeenkomst werd bepaald dat er spe-
ciale postzegels kwamen (‘seals’), die enkel 
aan het militair personeel (geen burgers!) 
verkocht werden in de kantines van de NAAFI 
(Navy, Army & Air Forces Institutes). De zegels 
moesten aan de achterzijde van de enveloppe 
worden geplakt en de brieven moesten worden 
gepost in militaire brievenbussen. De seals 
werden ontwaard met een zogenaamde retta-
stempel, die door de Egyptische postadmi-
nistratie werd geleverd. Op de voorzijde in de 
rechter bovenhoek werd een handstempel 
(meestal) in rood geplaatst. Deze bestond uit 
een dubbele concentrische cirkel (buitenste 
diameter 27½ mm) met op de top een kroon 
met de woorden Egypt Postage Prepaid en 
een nummer in het midden; dit nummer 
identificeerde het militaire postkantoor van 
herkomst. Deze stempel werd ook geleverd 
door de Egyptische post en gaf aan dat de 
frankering voor de brief was betaald. Verder 
werd de brief voorzien van een datumstempel 
van het militair postkantoor (M.P.O.), waar 
de brief was afgeleverd (afb. 5). Als de brief 
afgeleverd was op een eenheid zonder M.P.O., 
dan werd de brief afgestempeld met een nor-
maal Egyptische dagtekeningstempel op een 
nabij gelegen Egyptisch postkantoor, maar 

Speciale postzegels voor de 
Britse strijdkrachten in Egypte
(1 november 1932 tot 15 maart 1936)

Op 17 november 1869 werd het Suezkanaal met groots vertoon door kedive 
Ismail Pasja geopend. De openingsceremonie en de overblijvende schulden 
brachten hem aan de rand van het bankroet. In 1875 moest hij bijna al zijn 
aandelen in de Suezkanaal Maatschappij aan de Britten verkopen.
door Henk van de Laak
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Afb. 1: Kleuren-
proef postzegel 
koning Fouad

Afb. 2: Scheepvaartcongres 1926

Afb. 3: Verdrag 
Verenigd Konink-
rijk en Egypte, 
16 augustus 1936

Afb. 4: On Active Service enveloppe van Alexandrië (18/8/1917) naar Engeland met stempel 
‘Base Army Post Office’ en censor driehoekstempel in rood nr. 3147
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golden wel de reductieafspraken. Militaire 
post gedeponeerd in de normale Egyptische 
brievenbussen werden als ongefrankeerd 
beschouwd en met port belast voor de ontvan-
ger. De regeling eindigde op 1 maart 1936, toen 
er speciale ‘ARMY POST’-zegels met Koning 
Fouad werden geïntroduceerd (hierover in een 
afzonderlijke bijdrage meer). 

Ontwerp zegels en de verschillende 
uitgaven
Eerste uitgave (1 november 1932)
De speciale zegels werden uitgegeven door 
de NAAFI. Het ontwerp van de eerste uitgave 
werd gemaakt door Lt. Col. C. Fraser en Ivor 
Roberts. De zegels werden in een oplage van 
500.000 stuks gedrukt (boekdruk) door 
Hanbury, Tomsett & Co in Londen. De waarde 
was 1 Piastre (=10m) en de perforatie 11. Ze 
werden gedrukt in vellen van 80 zegels. Elk 
vel werd verdeeld in vieren (20 zegels) en 
verkocht in boekjes met vijf velletjes (100 ze-
gels). De zegel bevatte de NAAFI badge en 
de tekst BRITISH FORCES IN EGYPT/POSTAL 
SEAL/1 PIASTRE (afb. 6)

Tweede uitgave (25 november 1932, uiter-
ste verkoopdatum 31 december 1932)
Het normale Egyptische tarief voor kerst- en 
nieuwjaarspost was 4 milliemes, maar in de 
postovereenkomst was deze gereduceerd tot 
3m. Hiervoor kwamen aparte zegels (XMAS 
SEAL), waarvan Sergeant W.F. Lait (Royal Army 
Service Corps, RASC) de ontwerper was. De 
zegels werden in steendruk gedrukt door Wal-
ker & Co, The Amalgamated Press te Caïro met 
perforatie 11½. In een oplage van 41.857 stuks, 
gedrukt op grijs en azuurgrijs papier in vel-
letjes van 20. De speciale kerstzegel bevat de 
afbeelding van een kameel voor de piramides 
(afb. 7).

Derde uitgave (1 augustus 1933)
Het ontwerp en de productie was gelijk aan de 
eerste uitgave, maar de tekst “POSTAL SEAL” 
was gewijzigd in “LETTER SEAL” (zie afb. 5). 
Van deze uitgave werden 516.000 zegels 
gedrukt in velletjes van 20 stuks en de boekjes 
bevatten ook weer 5 velletjes. 

Vierde uitgave (13 november 1933, uiterste 
verkoopdatum 31 december 1933)
Dit ontwerp en de productie was gelijk aan de 
kerstzegel van de tweede uitgave maar met een 
kastanje kleur op wit papier (afb. 8). Er werden 
53.786 zegels gedrukt in velletjes van 20.

Vijfde uitgave (1 juni 1934)
Er was naar een nieuw ontwerp gezocht, dat 
gemaakt werd door Miss Waugh (Caïro). Er 
staat een Sphinx op met de tekst LETTER 
STAMP in roze rood (perforatie 14½x14). De 
oplage was 250.000 stuks in vellen van 40 in 
rasterdiepdruk en geleverd door Harrison & 
Sons Ltd, Londen (afb. 9)

Zesde uitgave (17 november 1934, uiterste 
verkoopdatum 31 december 1934)
Voor Kerstmis 1934 verscheen een nieuwe ze-
gel met hetzelfde ontwerp en productie als de 
vorige kerstzegels. Dit jaar was de kleur blauw 
(afb. 10) met een oplage van 62.865.

Zevende uitgave (5 december 1934)
Eind 1934 kwam er een nieuwe Sphinx-zegel 
uit overeenkomstig het ontwerp en productie 

van de vijfde uitgave, maar dan in een groene 
kleur (afb. 11). De oplage was 250.000 in vel-
letjes van 20.

Achtste uitgave (24 april 1935, eerste druk 
en 21 december 1935 voor de tweede druk)
In april 1934 kwam er een nieuwe Sphinx-zegel 
uit overeenkomstig het ontwerp en de pro-
ductie van de vijfde uitgave, maar voor deze 
1 piastre zegel keert men terug naar zijn oor-
spronkelijke rode tint (afb. 12) in een oplage 
van 404.900 stuks (perforatie 14) in vellen 
van 40 stuks. 10.000 exemplaren werden later 
gebruikt voor de kerstzegel van 1935 (elfde 
uitgave). Van de tweede druk van deze zegel 
werden 500.000 stuks gedrukt, ook in vellen 
van 40 stuks. Hiervan werden 214.000 zegels 
verkocht en het restant werd vernietigd. Voor 
deze tweede druk werden nieuwe drukplaten 
gebruikt en de kleur van de zegel is wat lichter. 

Negende uitgave (6 mei 1935)
Op 6 mei 1935 werden ter gelegenheid van 
het zilveren jubileum van koning George V 
speciale afdrukken gemaakt van de 1 Piastre-
zegel in blauw met de overdruk ‘JUBILEE COM-

Afb. 5: Veldpost Britse krijgsmacht in Egypte met zegel derde uitgave, MPO Cairo (5), 19/1/1934

Afb. 6: Ongetand proefblok van vier zegels van de eerste uitgifte 

Afb. 7: Kerstzegel 1932

Afb. 8: Kerstzegel 1933 met velrand

Afb. 9: Sphinx-zegel van de vijfde uitgave

Afb. 10: Kerstzegel 1934
met velrand, positie 20
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MEMORATION 1935’ in rood (perforatie 14, 
afb. 13). Het ontwerp was opnieuw van Miss 
Waugh en de drukker Harrison & Sons Ltd. 
Londen. Er werden slechts 27.000 van deze 
zegels gedrukt in vellen van 40 en de verkoop 
beperkte zicht tot tien per aanvrager.

Tiende uitgave (23 november 1935, eerste 
druk en 19 december 1935, tweede druk, 
uiterste verkoopdatum 31 december 1935)

In 1935 kwam een nieuwe kerstzegel uit, nu 
in oranjerood (afb. 14). Ontwerp en druk 
waren overeenkomstig de vorige uitgaven. Er 
werden 101.100 zegels gedrukt in vellen van 
20 stuks. Deze oplage was echter uitverkocht 
vóór de laatste dag van verzending van de 
kerstpost. De tweede druk (iets lichtere kleur) 
kwam uit op 19 december 1935 in een oplage 
van 21.500 stuks, waarvan er 12.075 werden 
verkocht. Het restant werd vernietigd.

Elfde uitgave (16 december 1935, uiterste 
verkoopdatum 31 december 1935)
In afwachting van de tweede druk van de 
kerstzegel 1935 (tiende uitgave) werden 
10.000 postzegels van de achtste uitgave voor-
zien van een overdruk ‘Xmas 1935 3 Milliemes’ 
(afb. 15). Van deze zegel werden er 9.920 ver-
kocht en 80 vernietigd. De zegels werden enkel 
verkocht in Mersa Matruh, hoofdkwartier van 
de RAF in Caïro en de Citadel in Caïro.

Afb. 11: Veldpost Britse krijgsmacht in Egypte met zegel zevende uitgave, MPO Cairo (23), 18/4/1935

Afb. 12: Veldpost Britse krijgsmacht in Egypte met zegel achtste uitgave, MPO Cairo (25), 31/12/1935

Afb. 13: Veldpost Britse krijgsmacht in Egypte met jubileumzegel negende uitgave, MPO Caïro (22), 22/07/1935



MAART 2016 FILATELIE 165

Eind van de seals en zegels
De verkoop van de bovenvermelde zegels 
werd op 1 maart 1936 beëindigd. Tot 15 maart 
1936 waren de zegels nog geldig voor gebruik. 
Vanaf 1 maart 1936 moesten zegels met het 
portret van koning Fouad worden gebruikt met 
de opdruk ‘ARMY POST’ (afb. 16). Zoals ver-
meld zal in een afzonderlijke bijdrage worden 
ingegaan op het gebruik van deze zegel.

Militaire postkantoren (afb. 17)
Niet alle ‘Kroon’-stempels waren dezelfde tijd 
in gebruik; sommige waren in reserve in geval 
van verlies of slijtage. De nummering liep van 
1 tot 25 en werden als volgt verdeeld: MPO 
Moascar (1,3,7 en 8); MPO Caïro (2,4,5,6 en 
19 tot 25); Marine House, Port Said (9 en 10); 
RAF Abu Suweir (11 en 12); RAF. Abu Qir (13 en 
14); Militair Hospitaal, Ras-el-Tin (15 en 16) en 
Mustapha Barracks (17 en 18). Op 1 november 
1935 werd een militaire postkantoor geopend 
in Alexandrië en hieraan werden de stempels 
genummerd 3,6, 15 tot 18 en 22 overgedragen. 
Verder waren er meer veranderingen. Het 
MPO Caïro stuurde nummer 4 en 23 naar MOP 

Moascar en ontving van dat kantoor de num-
mers 1 en 8. Het MPO Caïro verzorgde de post 
van de RAF te Heliopolis en Helouan en voor 
het leger dat in en rond Caïro was gestatio-
neerd. Na het beëindigen van de NAAFI-zegels 
moesten alle stempels teruggestuurd worden 
naar de Egyptische post, behalve stempel 7, 
die verloren was gegaan in 1933. De MPO’s in 
Caïro en Moascar ontvingen de datumstem-
pels vanaf 1 november 1932, de eerste dag dat 
de postovereenkomst inging. Het MPO Alexan-
drië had al sinds tenminste 1897 een stempel 
en ontving het standaard MPO-stempel in 
november 1935. De MPO’s Abu Qir, Abu Suweir 
en Port Said ontvingen hun datumstempel pas 
op 1 maart 1936 toen de ARMY POST-zegels 
werden uitgegeven. Niet alle militaire postkan-
toren waren uitgerust met een datumstempel 
van hun MPO; zo werd de post van Ras-el-Tin 
(15 en 16) en Mustapha Barracks (17 en 18) 
verzorgd door de Egyptische post.

Bronnen
Smith, Peter A.S.: Egypt, Stamps and Postal History, 
A Philatelic Treatise

Hamilton, Patrick: Philatelic Magazine, March 25, 1955, 
“So they got their own stamps”
Davis, John: The Postal Concession for British and 
Commonwealth Forces in Egypt 1932-1952 
Chaloub, Joseph: The Nile Post Handbook and 
Catalogue of Egyptian Stamps
Stanley Gibbons Catalogue
World Wide Web

Afb. 16: Mis  per foratie 
Army Post zegel (Fouad)

Afb. 17: kaartje MPO’s 
beneden Egypte

Afb. 14: Kerstzegel 1935
Afb. 15: Paar van 1 Piastre zegels voorzien van opdruk ‘Xmas 1935 3 Milliemes’ 
te gebruiken voor Kerstmis 1935

et was een bijzonder moment tijdens de 
grote veiling van de Zaanse Posthoorn. 
Veel mensen waren naar de Stoomhal in 
Wormer gekomen om er hun verzame-

lingen te laten bekijken/taxeren en daar stond 
opeens een heel gezin met een groot ‘schilderij’ 
in een prachtige lijst.
Het woord schilderij staat tussen aanhalingste-
kens want het schip op het schilderij was niet ge-
schilderd, maar bestond uit honderden verknipte 
postzegels. Een postzegel-schilderij dus, met 
resten van vooral Nederlandse en Engelse post-
zegels uit de jaren 1880-1890. Beeldschoon. Wat 
het waard was? Natuurlijk hadden we geen idee, 
maar we hebben wel een afspraak gemaakt en 

René Dresken (Nederlandsche Postzegelveiling) 
en ik zijn bij de familie gaan kijken. Daar hoorden 
we ook het achtergrondverhaal. Het schilderij was 
tijdens de crisis van de jaren dertig bij de familie 
terechtgekomen als betaling voor een maatpak. 
De man die het pak besteld had, kon door de crisis 
niet betalen en sprak af dat hij dit ‘schilderij’ zou 
maken om zijn schulden te voldoen. 

Na wat overleg over een mogelijke opbrengst 
besloot de familie het kunstwerk mee te geven 
voor de veiling van de Nederlandsche in maart. 
Ik beloofde de geschiedenis van het schip uit 
te zoeken en dat ging met hulp van het internet 
redelijk soepel.

De SS Friesland was een stalen viermaster 
(437 voet) met stoommachines en werd in 
1889 gebouwd voor de Red Star Line, op de werf 
van J&G Thomson &Co, Glasgow. De Red Star 
Line was een Belgische maatschappij die een 
geregelde dienst onderhield tussen Antwerpen 
en Philadelphia. Het schip bracht (o.a. vanuit 
Engeland) vele emigranten naar ‘het land van 
belofte’: Amerika. Het werd beschouwd als een 
van de veiligste schepen van zijn tijd. 
Op 12 mei 1889 maakte het zijn ‘maiden voyage’, 
een reis van Amsterdam naar New York. In 
1903 ging het als charterschip naar een andere 
maatschappij, ‘American Line’. In 1911 werd het 
verkocht aan een Italiaan die het herdoopte in 
La Plata, maar het een jaar later liet slopen.   
(www.norwayheritage.com)

John Dehé

H
Te koop: een schip vol zegels

http://www.norwayheritage.com/
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anneer viel me deze chaos het meest 
op? Toen ik uit de wereldstad Londen 
kwam. Een stad van ruim 8,5 miljoen 
inwoners en zo’n 17,5 miljoen toe-

risten per jaar, die allemaal reizen. Velen van 
hen gebruiken de tube, de Londense metro; de 
oudste ondergrondse ter wereld (1863). Maar 
er is geen chaos.

Relatieve rust
Vanwaar die relatieve rust bij de metrostati-
ons? Wat meewerkt, zijn de gedragsregels die 
bij de Engelsen ingebakken zitten. Een rij is 
een rij en geen kluwen mensen die van links 
en rechts om voorrang strijden. Stilstaan 
op de roltrap mag, maar alleen rechts. Links 
kunnen mensen doorlopen, zonder hink-stap-
sprongen en boze blikken. Daarnaast is er ook 
bij de bouw rekening mee gehouden dat in- en 
uitgaande stromen reizigers in feite niets met 
elkaar te maken hebben en zij dus ook geschei-
den van en naar de perrons kunnen lopen. Het 
klinkt vanzelfsprekend, het is doeltreffend.

Why geography?
Het belangrijkste aspect waardoor je zelfs als 

W

eerstedagstoerist het idee hebt niet aan het 
lot overgeleverd te zijn, is de alles onthullende 
plattegrond van de London Underground. Een 
veelkleurig lijnenspel die het doorkruisen van 
de stad verbeeldt als kinderspel. De beden-
ker hiervan is Harry Beck (1902-1974), een 
technisch tekenaar bij London Underground 
Signals Office. Toen hij aan zijn ontwerp 
werkte, waren er andere kaarten van de Lon-
dense metrolijnen in omloop. De lijnen hadden 

ook kleuren. Veel verder gaat de gelijkenis met 
Becks kaart niet. [afb. 1 en 2]
De eerdere kaarten waren gebaseerd op de 
geografie van Londen. Je kon precies zien waar 
je was ten opzichte van het stratenplan boven 
je. Wat kan geografie je schelen als je onder-
gronds bent, dacht Harry Beck. Je moet weten 
hoe je van A naar B komt. Daarvoor is een 
rechte lijn voldoende. Eenvoud regeert in zijn 
ontwerp. Als er sprake is van een buiging dan 
tekende hij een hoek van 45° of een veelvoud 
daarvan. Een station is een streepje en een 
knooppunt van lijnen is een diamant – later en 
nu nog een rondje. Zo simpel kan het zijn.

Kunst en commercie
Ondanks aanvankelijke aarzelingen van 
de directie, slaat de kaart aan als deze in 
1933 wordt geïntroduceerd. Wat heet, als je 
je in de geschiedenis van de kaart verdiept 
dan zie je al snel wat een enorme impact deze 
heeft in de jaren en decennia na de invoering. 
Zo blijft het gebruik niet beperkt tot Londen. 
Ook metroplattegronden in de rest van de 
wereld, van Parijs tot Tokyo, van New York tot 
Moskou volgen Becks opzet. [afb. 3-4]
Naast reizigers zijn er meer mensen enthou-
siast over het ontwerp. De kleuren en rechte 
lijnen geven de plattegrond een artistieke 
uitstraling die kunstenaars inspireert tot eigen 
varianten. Even inspiratievol blijkt het voor 
commerciële doeleinden. Becks plattegrond 
op een puzzel, op een dekbed, op een koffer, 
op bekers en borden. En last but not least: 
Becks plattegrond op postzegels. Beck is busi-
ness. Natuurlijk past het in zo’n geschiedenis 
waarbij veel geld rouleert dat de maker slechts 
een paar tientjes kreeg voor het werk dat hij 
vooral in zijn vrije tijd uitvoerde. [afb. 5-9]
Zit er dan geen nadeel aan de plattegrond 

Tu-be or not tu-be

Als forens kom ik dagelijks op knooppunt Utrecht CS. Op weg naar huis 
loop ik in een rechte lijn van trein naar bus. Gek genoeg wijkt die rechte 
lijn af van alle andere rechte lijnen die mijn medereizigers –al dan niet 
telefonerend kiezen. Deze situatie is in één woord te vatten: chaos. 
door Leon Mijderwijk
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lijnenspel london underground 
maakt wereldstad doorgrondelijk

Afb. 1. Plaquette Harry Beck. Ingang Finchley 
Central tube station, London. Foto: Nick Cooper. 
Bron:  Wikimedia Commons

Afb. 2. Plattegrond van Londen, 1908. Bron: en.wikipedia.org

Afb. 3 en 4. 
Ook in Moskou 
(Rusland) 
en Tasjkent 
(Oezbekistan) 
zijn platte-
gronden op 
Becks ontwerp 
gebaseerd.
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van de London Underground? Jawel, en 
zelfs een groot nadeel. De kracht om met 
bovengrondse geografie geen rekening te 
houden, is ook de zwakte. De gelijke ruimte 
tussen de stations op de kaart geven geen 
idee van de werkelijkheid erboven. Een 
argeloze reiziger kan wel eens van de ene 
hete metro in de andere stappen om bij el-
kaar 10-20 minuten onderweg te zijn terwijl 
de oplettende wandelaar een paar honderd 
meter loopt om de plaats van bestemming 
te bereiken. Becks geeft geen enkele clou 
van de afstanden bovengronds. Een beetje 
voorbereiding met een gewone plattegrond 
in de hand is dus wel een aanrader. Verder 
is reizen in wereldstad Londen dankzij 
Becks lijnenspel a piece of cake.

Leestips
Andrew Emmerson, The London Underground 
(Oxford, eerste druk 2010), Shire Books, ISBN 978-
0-74781-228-9.
David Long, The little book of the London Under-
ground (Stroud, eerste druk 2009), History Press, 
978-0-7524-5225-8.

Webtips
http://traintimes.org.uk/map/tube/, waar je live de 
Londense metro kunt volgen.
https://tfl.gov.uk/, Transport for London
www.ltmuseum.co.uk/, London Transport Museum

Afb. 5-7. De plattegrond van de London Underground 
doet het goed bij kunstenaars en op merchandise. 
Foto’s 6-7 auteur.

Afbeelding 9. Harry 
Becks plattegrond 
was een van de tien 
iconen in de Design 
Classics-serie in 
Groot-Brittannië 
(2009; SG GB2895) 
naast onder meer de 
Concorde, de rode 
telefooncel en de 
minirok.

Afbeelding 8. De London Underground op postzegels in 
Groot-Brittannië, Solomon Islands en Ghana. Met name 
in 2013, toen de metro 150 jaar bestond, waren er veel 
uitgaven wereldwijd. Foto auteur.

Bron afbeeldingen 3-5+9: www.wnsstamps.post

ader en dochter op een 
karakteristieke Chinese 
brief uit 1897. De afzender, 
Hok Tjong, stempelde zelf 

de bestemming en naam van de ge-
adresseerde in rode inkt op de brief. 
Blijkbaar verzond hij vaker post naar 
Guan Soon Tacksou in Singapore. 
Gesticht in 1819 door Sir Thomas 
Stamford Raffles is deze Britse 
kolonie van grote betekenis geworden 
voor de postverzending vanuit en 
naar Indië. Vanaf augustus 1845 be-
stond er een geregelde breng- en 
afhaaldienst voor post tussen Singa-

pore en Batavia. Verdere vertakkingen 
tussen Singapore en verschillende 
havenplaatsen in Indië zorgden voor 
een versnelling van de postdienst. In 
1864 werd een speciaal expeditiekan-
toor aan boord van de mailstomer 
tussen Singapore en Batavia voor de 
postverwerking in het leven geroepen. 
Ter voorbereiding van het lidmaat-
schap van de Wereldpostvereniging 
(de latere UPU) sloten de postadmi-
nistraties van Nederlands-Indië en 
de Straits Settlements (verzameling 
van gebieden in en rond Maleisië 
waaronder Singapore en Penang) 

V
Tempo doeloe 1897 en Penang geopend. Zij hadden als 

taak het zo snel mogelijk bezorgen, 
verzenden en doorzenden van post. 
Hoewel beide postagentschappen 
op 1 januari 1921 werden opgeheven 
bleef Singapore (en in mindere mate 
Penang) voor de postverzending van 
groot belang.
Het afgebeelde poststuk illustreert 
prachtig het lagere brieftarief voor 
Singapore. De brief woog 8½ gram en 
werd op 10-8-1897 aangetekend ver-
zonden. Op de achterzijde stempelde 
Singapore het stuk op 12-8-1897. Het 
briefport bedroeg toen 12½ cent per 
15 gram (voor andere UPU-lidstaten 
was dat 25 cent per 15 gram), het 
aantekenrecht 10 cent. De zegel van 
12½ cent in het type Hangend Haar 
was nog net niet aan de loketten ver-
krijgbaar, terwijl de 10 cent al drie jaar 
eerder was verschenen. En zo is deze 
mooie mengfrankering ontstaan, waar 
119 jaar later filatelisten nog steeds 
van kunnen watertanden.

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
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een tariefovereenkomst. Met ingang 
van 1 januari 1877 is een speciaal 
verlaagd tarief ingevoerd, omdat men 
de posttarieven die tussen de UPU-
leden zouden gaan gelden te hoog 
vond voor het postverkeer tussen de 
beide naburige koloniën. Overigens 
gold dat lagere port ook tussen Indië 
en het aangrenzende Portugees 
Timor. Het voordelige tarief heeft tot 
1922 geduurd. Na de toetreding tot de 
UPU van zowel de Straits Settlements 
(1 april 1877) als Nederlands-Indië 
(1 mei 1877) werden de banden nog 
eens verder aangehaald. Zo zijn op 
22 februari 1878 Nederlands-Indische 
postagentschappen in Singapore 

http://traintimes.org.uk/map/tube/
https://tfl.gov.uk/
http://www.ltmuseum.co.uk/
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ortom, een filatelistisch moeras, dat 
alleen door enkele van het rechte 
pad afgeraakte filatelisten verzameld 
zou worden. Volledig ten onrechte, en 

deze tweedelige artikelreeks stelt zich dan ook 
ten doel met dit vooroordeel af te rekenen, 
en aan de hand van de bijzonder boeiende 
postale geschiedenis enigszins licht in de 
filatelistische duisternis te brengen.

Klein eiland
Ruim 57 kilometer ten noordwesten van de 
Noord-Duitse kust bij Cuxhaven en 47 kilo-
meter ten westen van de huidige deelstaat 
Sleeswijk-Holstein torenen in het midden 
van de open zee de karakteristieke 50 meter 
hoge steile kliffen van het kleine Helgoland uit 
zee op, dat samen met het ernaast liggende 
duineiland nog geen 1,7 km2 aan oppervlak 
beslaat. Een eiland dat op het eerste gezicht 
aan de kust van Engeland zou kunnen doen 
denken, ware het niet voor de karakteristieke 
roodbruine kleur van het gesteente. Toch is de 
associatie met Groot-Brittannië niet geheel 

K
vreemd. De rotspartij en bijbehorend laagland 
zijn namelijk ruim 80 jaar Brits bezit geweest, 
en hebben uit politiek en postaal oogpunt een 
bijzondere geschiedenis gekend, uitmondend 
in de uitgifte van eigen postzegels.

Eerste postale verbindingen,  
de Hamburgse periode
Helgoland is door de eeuwen heen regelmatig 
betwist door afwisselend zeerovers, de vrije 
stad Hamburg, de Denen, en de Holsteinse 
hertogen, om dan in 1714 voorlopig door de 
Denen veroverd te worden. Na eeuwenlang 
slechts een marginaal bestaan geleid te heb-
ben, met een kleine bevolking voornamelijk 
gericht op visserij, leidt de Napoleontische 
periode tot de eerste significante verande-
ringen. Groot-Brittannië maakt in die periode 
voor haar post naar de (Noord-)Duitse staten 
en Scandinavië al sinds ongeveer 1650 gebruik 
van de handelsverbinding tussen Amsterdam 
en Hamburg, en vervoert haar brieven hiervoor 
naar de Nederlandse kust. Nadat Franse 
troepen begin 1795 Amsterdam bezetten en de 
Bataafse Republiek wordt uitgeroepen, wordt 
deze verbinding echter verbroken. Groot-
Brittannië reageert echter direct, en richt nog 
in januari 1795 een alternatieve rechtstreekse 
verbinding over zee in tussen Groot-Brittannië 
en Cuxhaven aan de Noordwest-Duitse kust, 
dat in die tijd als exclave Hamburgs grond-
gebied is (afb. 1). De vrije stad Hamburg ver-
plicht zich hierbij om voor haar rekening het 
laatste stuk van deze verbinding van Cuxhaven 
naar Hamburg te waarborgen (afb. 2).
Indien echter de schepen van deze regelma-
tige postdienst door een te wilde zee of door 

winterse omstandigheden niet in staat blijken 
te zijn het vaste land bij Cuxhaven aan te doen, 
varen ze niet verder dan Helgoland en geven de 
post daar af, en nemen de post bestemd voor 
Groot-Brittannië mee. Gezien haar contrac-
tuele verplichtingen, installeert Hamburg het 
volgende jaar een postagent op het eiland, 
die er voor zorg moet dragen, dat in dergelijke 
gevallen de post alsnog per lokale zeilboot van 
en naar Cuxhaven gebracht wordt. Gezien het 
geringe aantal inwoners is post uit Helgoland 
zelf uit deze tijd uitermate zeldzaam, en alleen 
te herkennen aan de briefinhoud.
Als Napoleon in 1806 door middel van het 
Continentaal Stelsel een economische 
blokkade van Groot-Brittannië afkondigt, 
moet de Britse post haar route zelfs tijdelijk 
laten uitwijken naar het Deense Holstein om 
Hamburg als centraal knooppunt te bereiken. 
Gedurende deze tijd wordt de strategische 
ligging van Helgoland als springplank voor be-
richtgeving, smokkelwaar en als marinehaven 
echter steeds duidelijker. De Britten bezetten 
Helgoland kort daarop in 1807, en krijgen het 
eiland bij het Verdrag van Kiel in 1814 defini-
tief toegewezen. Groot-Brittannië installeert 
weliswaar een Britse gouverneur op het eiland, 
maar is niet geïnteresseerd in een eigen lokale 
postorganisatie, en laat de verantwoordelijk-
heid voor de weer in ere herstelde postale 
Brits-Duitse transitverbinding via Cuxhaven en 
Hamburg onveranderd over aan de vrije stad 
Hamburg.
Als vanaf 1826 in de zomermaanden van juni 
tot en met september Helgoland als bad-
plaats begint te floreren en er zelfs een casino 
wordt geopend, neemt met het toenemende 
toerisme ook de noodzaak tot correspon-
dentie met het Duitse vasteland toe.2 In de 
daaropvolgende jaren zorgen verschillende 
opgerichte bootdiensten voor regelmatigere 
directe verbindingen over de rivier de Elbe 
tussen Helgoland en Hamburg, waarvan ook 
de Hamburgse post gebruik maakt. Buiten het 
badseizoen bestond voor de post uitsluitend 
de al genoemde onveranderde zeilbootverbin-
ding Helgoland-Cuxhaven en vandaar over land 
naar Hamburg.
Pas vanaf 1849 zijn brieven uit Helgoland be-
halve uit de briefinhoud ook in enkele bewaard 
gebleven gevallen aan een geschreven herkom-
staanduiding ‘Heligoland’ in Engelse spelling 
op de brief te herkennen. Enkele jaren later, in 
1852, voert het Hamburgse stadpostkantoor 
een éénregelig stempel in Duitse spelling ‘Hel-
goland.’ met afsluitende punt in, en stempelt 
hiermee als herkomstaanduiding aanvankelijk 
in zwarte inkt alle uit Helgoland afkomstige 
brieven (afb. 4).

De Schilling-periode

De postzegels van Helgoland hebben in de loop van de tijd geen goede 
reputatie opgebouwd. Te ingewikkeld. Vervalsingen, de vele her, en 
nadrukken, om van de vele antigedateerde afstempelingen nog te zwijgen. 
door Hans Wilderbeek

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

de brits-duitse post geschie denis van helgoland 1

afb. 1. Geografische ligging Helgoland en andere posthistorisch 
met Helgoland verbonden plaatsen (19e eeuw).

afb. 2. Een vroege brief uit mei 1795 uit Bremen, gebruik makend van de Britse pakketboten op de route Hamburg – 
Cuxhaven – Groot-Brittannië, en in London met 1 shilling getaxeerd.1
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De Hamburgse periode, 1e periode 
gebruik van Hamburgse postzegels 
(-1.7.1866)
Als de vrije stad Hamburg op 1 januari 
1859 eigen postzegels invoert, zijn enkele 
waarden ook structureel op het Helgolandse 
postagentschap in gebruik en worden aan het 
publiek verkocht. Een eigen stempel voert het 
agentschap echter niet, en de met deze zegels 
gefrankeerde brieven worden pas in Hamburg 
met het bekende balkenstempel afgestem-
peld. Ondanks dat Helgoland de facto een 
Britse kolonie vormt, zijn gezien de postale 
en economische verbinding met Hamburg 
de posttarieven uitgedrukt in de Hamburgse 
munt, welke uitgedrukt is in Mark Courant 
en Schilling,3 niet te verwarren met de Britse 
shilling!
Bij de dan geldende tarieven doet zich nog 
een interessante situatie voor. Als de post 
gedurende de zomermaanden rechtstreeks 
per boot van Helgoland naar Hamburg (en 
vice versa) vervoerd wordt, moet de Ham-
burgse post gedurende deze periode hiervoor 
per brief ongeacht het gewicht 2 schilling 
aan de scheepseigenaren afvoeren. Deze 
scheepstoeslag wordt ook doorberekend in 
de brieftarieven, en er doet zich de curieuze 
situatie voor, dat tijdens de zomermaanden 
een brief van of naar Hamburg het gangbare 
regionale Hamburgse tarief van 2 schilling 
+ 2 schilling scheepstoeslag = 4 schilling 
bedraagt (afb. 3).
Omdat Hamburg (maar Helgoland als 
Britse kolonie niet!) al sinds 1852 lid is van 
de Duits-Oostenrijkse postvereniging, kost 
een enkelvoudige brief in deze periode naar 
bestemmingen voorbij Hamburg het postver-
enigingsaandeel. Voor bestemmingen binnen 
de postvereniging bedraagt het aandeel 
4 schilling, die ter vergelijking in die periode 
overeenkomen met 3 silbergroschen, de munt 
die binnen de Duits-Oostenrijkse postver-
eniging in het noorden gebruikt wordt.4 Hier 
komt wederom tijdens de zomermaanden 
de scheepstoeslag van 2 schilling bij, 
zodat het totale tarief dan 4 + 2 = 6 schilling 
(= 4½  silbergroschen) bedraagt (afb. 4). Voor 
bestemmingen buiten de postvereniging komt 
het buitenlandse franco-aandeel daar nog 
eens bovenop.

De Britse periode, de overgangs periode 
en 2e periode gebruik Hamburgse 
postzegels
Met de komst van een nieuwe Britse gouver-
neur in 1863, neemt Groot-Brittannië ook 
het initiatief om de postdienst op Helgoland 
geheel in eigen beheer te gaan nemen. Hier-
voor wordt met de Hamburgse staatspost een 
nieuw postverdrag afgesloten, dat per 1 juli 
1866 in werking treedt. De uiteindelijke over-
name van de postdienst wordt definitief als er 
op Helgoland op 1 januari 1867 ook officieel 
een eigen Brits postkantoor geopend wordt. 
Hoewel het tevens het streven van de Britse 
postadministratie is om op deze datum ook 
eigen postzegels ter beschikking te hebben, 

zal dit echter nog enkele maanden duren. Het 
gevolg hiervan is, dat de inmiddels getande 
Hamburgse zegels ook onveranderd tijdens de 
nu officieel Britse periode in gebruik zijn. Wel 
gebruikt het Britse kantoor vanaf de openings-
datum van het postkantoor officieel een eigen 
poststempel, een gedeeld dubbelringsstempel 
met datum en jaartal naar Brits ontwerp met 
Britse schrijfwijze ‘Heligoland’. De tarieven zijn 
in het nieuwe verdrag enigszins aangepast: 
het traject Helgoland – Hamburg kost nu een 
vast bedrag van 2 schilling per gewichtspro-
gressie van 1 loth (ca. 15 gram), ongeacht of 
het vervoer per rechtstreekse bootverbinding 
tijdens de zomermaanden plaatsvindt, of 
daarbuiten. Voor het verdere vervoer voorbij 
Hamburg gelden de tarieven van de Duits-
Oostenrijkse postvereniging. Daarnaast is 
onder andere aantekenen als aanvullende 
dienst mogelijk tegen een toeslag van 3 schil-
ling. Hamburgse zegels met Brits Helgoland 

stempel en brieven uit deze overgangsperiode 
zijn zeer zeldzaam (afb. 5).

Britse periode: eigen postzegels, 
Hamburgse Schilling denominatie 
(1867-1875)
De Helgolandse gouvernementssecretaris 
maakt voor de uitvoering en drukopdracht 
gebruik van de bemiddeling van de Hamburgse 
staatspost, die kort daarvoor tot tevredenheid 
eigen zegels bij de Pruisische staatsdruk-
kerij had laten drukken in een combinatie van 
boekdruk en reliëfdruk. Hierbij worden alleen 
de randvoorwaarden door Helgoland bepaald: 
de nieuwe postzegels dienen het portret van 
koningin Victoria te dragen, de landsnaam 
en waarde te vermelden en uitgevoerd te 
worden in de landskleuren groen, rood en 
wit. Uiteindelijk worden door de Pruisische 
staatsdrukkerij 4 waarden in nog steeds 
Hamburgse denominatie gedrukt, te weten 

afb. 3. Brief Hamburg 
– Helgoland uit de 
zomermaanden 
(14 juni 1859), correct 
gefrankeerd met een 
ongetande 4 schilling 
zegel van Hamburg 
(MiNr. 5b): 2 schilling 
Hamburg - Helgo-
land, + 2 schilling 
scheepstoeslag.

afb. 4. Brief van 16 september 
1860, Helgoland – Celle, in het 
koninkrijk Hannover (Duits-Oos-
tenrijkse postvereniging), tegen 
een tarief van 4 +2 = 6 schilling 
(MiNr. 3, 5b)! Herkomststempel 
‘Helgoland.’ in zwart, geplaatst in 
Hamburg.

afb. 5. Overgangsperiode 
onder Brits beheer. Brief 
van 2 september 1866 
van Helgoland naar Halle 
an der Saale in Pruisen, 
gefrankeerd met 4x 3 
= 12 schilling (getande 
uitgave, MiNr. 15), 
conform Brits-Hamburgse 
postverdrag van 1 juli 1866 
voor een brief van de 2e 
gewichtsprogressie: 2x 
2 schilling Helgoland – 
Hamburg + 2x 4 schilling 
(=2x 3 silbergroschen) 
postverenigingsaandeel 
voor een afstand boven 
20 mijl = 12 schilling. De zegels zijn nu al op Helgoland afgestempeld met het Britse stempel ‘Heligoland’ (1e type). Het nu 
blauwe herkomststempel ‘Helgoland.’ is pas in Hamburg geplaatst.
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½, 1, 2 en 6 schilling, waarbij het hoofd van 
koningin Victoria in reliëf op witte ondergrond 
wordt uitgevoerd, de Britse spelling van de 
landsnaam opgenomen is, en de verschil-
lende waarden telkens een andere combi-
natie van de twee overige kleuren tonen. De 
tweekleurige drukuitvoering, in combinatie 
met de kleurloze reliëfdruk, stelt de Pruisi-
sche staatsdrukkerij voor een niet eerder 
uitgevoerde uitdaging. De precieze uitlijning 
tussen de verschillende drukelementen blijkt 
dan ook lastig, en de twee laagste waarden, 
½ en 1 schilling (MiNr. 1I, 2), vertonen door de 
wisselende kleuren standaard verschuivingen 
in het drukbeeld tussen zowel het medaillon, 
de vier hoekelementen rondom het medaillon 
en de rand ten opzichte van elkaar. Waar bij 
de twee laagste waarden door het gewenste 
kleurenschema voor elk drukelement een 
aparte plaat gemaakt wordt, is de situatie 
voor de twee hoogste waarden, 2 en 6 schil-
ling (MiNr. 3, 4), relatief iets eenvoudiger. Bij 
deze waarden is de kleur van het medaillon en 
de hoekelementen hetzelfde, zodat elke zegel 
telkens uit twee drukplaten is samengesteld: 

één voor de combinatie van hoekelementen en 
medaillon, en één voor de rand met waardein-
schrift. De verschuivingen in de drukuitvoering 
bij deze zegels zijn dan ook nog maar beperkt 
tot die tussen het uniform gekleurde midden-
gedeelte en de rand. (afb. 6)
 
De gekozen waarden worden bepaald door de 
dan geldige tarieven conform het al besproken 
postverdrag van 1 juli 1866 tussen Helgoland en 
Hamburg: ½ schilling voor drukwerken, 2 schil-
ling voor brieven naar Hamburg, 6 schilling 
voor brieven naar postverenigingsbestemmin-
gen. (afb. 7) De 1 schilling zegel is aanvankelijk 
bedoeld als aanvullingswaarde. De bestelde 
hoeveelheden zijn aanvankelijk beraamd op 
een verbruik gedurende 2 jaar, en de aantallen 
liggend tussen 20- en 200-duizend stuks voor 
de verschillende waarden onderstrepen het 
aanvankelijk kleine postvolume van Helgoland. 
De met een lijnvormige doorsteek voorziene 
zegels worden uiteindelijk omstreeks midden 
april 1867 geleverd,5 en bepalen hiermee het 
begin van de eigenlijke zelfstandige filatelisti-
sche periode van Helgoland.

Overgang Hamburg naar Noord-Duitse 
Bond
Als de vrije stad Hamburg nog geen half jaar la-
ter per 1 januari 1868 postaal gezien opgaat in 
de Noord-Duitse Bond, wordt deze organisatie 
automatisch ook de rechtmatige opvolger van 
de afspraken gemaakt in het eerder afgesloten 
postverdrag tussen Helgoland en Hamburg. 
Hierdoor verandert er ook niets in het eerder 
genoemde tarief voor het traject tussen Helgo-
land en Hamburg (2 schilling). Wel heeft de 
overgang gevolgen voor het porto voor brieven 
verder dan Hamburg. Aangezien binnen de 
Noord-Duitse Bond het enkelvoudige brieftarief 
ongeacht de afstand uniform naar 1 groschen 
= 1½ schilling verlaagd is, betekent dit dat 
brieven van Helgoland naar heel Duitsland 
voortaan nog maar 2 + 1½ = 3½ schilling in 
plaats van 6 schilling kosten (afb. 8). Dit heeft 
wel een aantal gevolgen voor het gebruik van 
de eerder ingevoerde postzegels, en verklaart 
bijvoorbeeld waarom enkelfrankeringen van 
de 6 schilling zegel naar Duitse bestemmingen 
zo zeldzaam zijn (afb. 7), deze waren immers 
slechts een half jaar mogelijk, en waarom van 
deze zegel relatief zoveel ongebruikte rest-
bestanden zijn over gebleven.

Door het nieuwe tarief van 3½ schilling voor 
gewone brieven naar Duitsland is er een te 
verwachten grotere afname van ½ schilling 
zegels in het nieuwe zomerseizoen, en met 
vooruitziende blik bestelt de Helgolandse 
postadministratie met spoed een nieuwe 
oplage van 10.000 stuks van deze zegels.
Hier doet zich echter een interessante situatie 
voor bij de uitvoering van deze nieuwe oplage 
van ½ Schilling zegels. Om de bij de 1e oplage 
gebezigde ingewikkelde drukgang in drie 
stappen te vereenvoudigen, wordt door de 
Pruisische staatsdrukkerij een volledig nieuwe 
plaat gemaakt, die zowel de groene rand 
als het medaillon bevat. De rode hoekele-
menten rondom het medaillon worden weer 
van een afzonderlijke plaat in een afzonder-
lijke drukgang gedrukt. Het gevolg is dat in 
tegenstelling tot de 1e oplage, er bij de 2e 
oplage geen verschuivingen meer optreden 
tussen het medaillon en de rand ten opzichte 
van elkaar, alleen nog maar ten opzichte van 
de rode hoekelementen (afb. 6). Er is echter 
nog een ander belangrijk verschil. Omdat er 
een volledig nieuwe plaat voor de 2e oplage 
gegraveerd wordt, vertonen de randinschriften 
van de ½ schilling zegel kleine verschillen en 
wijkt de medaillontekening van het hoofd van 
koningin Victoria zo af ten opzichte van de 
1e oplage, dat het als afzonderlijk ‘medaillon 
type’ (type II) beschouwd kan worden (afb. 9).

In de loop van de jaren worden er herhaaldelijk 
nieuwe bestellingen geplaatst van de ½ en 
1 schilling zegels. Aangezien de perforatie-
techniek intussen ruimschoots haar intrede 
heeft gemaakt, zijn deze nieuwe oplagen 
standaard voorzien van een kamtanding. De 
drukuitvoering voor beide zegels is dezelfde 
als gebruikt voor de doorstoken latere 2e op-

afb. 6. De eerste uitgave van Helgoland uit april 1867, met doorsteek en gedrukt in meerdere drukgangen, van links naar 
rechts: ½ (1e druk; MiNr.1I), ½ (2e druk; MiNr.1II, augustus 1968), 1 (MiNr.2), 2 (MiNr.3), en 6 schilling (MiNr.4). De kleuren 
zijn voor iedere zegel op een andere wijze gecombineerd.

afb. 7. Enkelfranke-
ring van de 6 schil-
ling zegel van de 1e 
uitgave (MiNr. 4) 
op een brief van 
2 augustus 1867 
van Helgoland 
naar Warmbrunn 
(tegenwoordig een 
stadsdeel van Jele-
nia Góra in Polen), 
correct gefrankeerd 
volgens tarief: 
2 schilling Helgo-
land-Hamburg + 
4 schilling postver-
enigingsaandeel = 
6 schilling. De zegel 
is pas op het stadspostkantoor van Hamburg ontwaard, waar ook het blauwe herkomststempel ‘Helgoland.’ aangebracht wordt.

afb. 8. Het nieuwe 3½ schil-
ling tarief, gefrankeerd met 
3 verschillende zegels van 
de doorstoken 1e uitgave 
(MiNr. 1II, 2, 3), op een brief 
van 10 september 1868 van 
Helgoland naar Berlijn in 
Pruisen. De brief is vermoe-
delijk pas op de boot van 
Helgoland naar Hamburg 
opgegeven, waardoor de 
zegels pas in Hamburg zijn 
ontwaard door middel van 
het één-regelige stempel 
‘Helgoland.’, naast het rode 
doorgangsstempel.
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lage van de ½ schilling zegel, en ook voor 
de nieuwe oplagen van de 1 schilling zegels 
wordt een volledig nieuwe plaat gegraveerd 
bestaande uit een geheel van medaillon en 
randinschriften. Dientengevolge ontstaat 
hierdoor een derde medaillon type (Type 
III, afb. 9) voor de 1 schilling zegel. De vele 
oplagen zijn door verschillen in het papier, de 
drukuitvoering en kleuren van elkaar te onder-
scheiden (MiNr. 6, 7, afb. 10, afb. 11).

Nieuw postverdrag 1873
Als op haar beurt de postadministratie van de 
Noord-Duitse Bond in 1871 overgegaan is in die 
van het Duitse Rijk, sluiten Helgoland en het 
Duitse Rijk een nieuw postverdrag af, dat per 
15 juni 1873 in werking treedt. Het gevolg is, 
dat in het postverkeer met Helgoland de Duitse 
binnenlandse tarieven van toepassing worden. 
Met uitzondering van de pakkettarieven vervalt 
nu de afzonderlijke tariefcomponent voor 
het traject Helgoland-Hamburg volledig. Een 
enkelvoudige brief naar geheel Duitsland kost 
nu nog slechts 1½ schilling (afb. 12, afb. 15). 
Drukwerk kost ½ schilling, en het tarief van de 
nieuw ingevoerde blanco briefkaartformulieren 
bedraagt ¾ schilling (afb. 14). Aantekenen 
vergt een toeslag van 2¾ schilling.

Er zijn dus nieuwe zegels nodig om de 
veranderde tarieven te kunnen afdekken. 
Het dringendst is een aanvullingswaarde van 
¼ schilling benodigd, om samen met de al 
bestaande waarden te kunnen voorzien in het 
frankeren van briefkaarten en het versturen 
van aangetekende zendingen. In de loop 
van 1873 worden achtereenvolgens bestel-
lingen van zegels van ¼, 1½ en ¾ schilling en 
briefkaartformulieren zonder waardeinschrift 

afb. 9. Medaillon typen I, II en III. Bij Type I verloopt 
de buste onder met een kromming spits naar beneden. 
Het onderste deel van de haarknot is gesloten. Bij 
Type II verloopt de buste onder met een kromming 
naar voren, het onderste deel van de haarknot is 
sikkelvormig. Type III vertoont ongeveer dezelfde 
kenmerken als type II, maar het onderste deel van de 
haarknot heeft een kurkentrekkervorm.

 I  II  III

afb. 10. Voorbeeld van de gedurende 1869-1873 
gedrukte nieuwe oplagen van de ½ en 1 schilling zegels 
(MiNr. 6a, 7c), standaard voorzien van kamtanding, elk 
gedrukt van een nieuw gegraveerde gecombineerde 
plaat van medaillon en randinschriften, resulterend in 
afzonderlijk nieuwe medaillon-typen II (½ schilling) 
en III (1 schilling).

afb. 11. Meng-
frankering van de 
getande uitgaven 
van ½ en 1 schilling 
met de nog door-
stoken 2 schilling 
zegel op een met 
2x 3½ = 7 schil-
ling  gefrankeerde 
brief van de 2e 
gewichts pro gressie 
op 4 juli 1872 
naar Tharandt bij 
Dresden. De zegels 
zijn gestempeld 
met het Britse 
stempelmodel.

afb. 12. Het 
nieuwe 1½ schil-
ling tarief, in de 
vorm van een 
mengfrankering 
van de getande 
zegels van ½ en 
1 schilling, op 
24 augustus 1873 
naar Hannover. 
De zegels zijn 
op Helgoland 
met het Britse 
kantoorstempel 
gestempeld.

afb. 13. V.l.n.r: De regulier 
gedrukte ¼ schilling uitgave in 
de bedoelde kleurencombinatie 
van de 1e oplage (MiNr. 8a, links), 
samen met een echt gebruikt 
exemplaar van de ¼ schilling 
kleurenfoutdruk (MiNr. 8F), 
daarnaast de ¾ schilling zegel met 
unieke kleurenverdeling (MiNr. 9) en de 1½ schilling zegel voor het nieuwe enkelvoudige brieftarief (MiNr. 10).

geleverd. Van de beide laatst genoemde 
zegelwaarden zijn telkens slechts 1 oplage ge-
drukt, van de ¼ schilling waarde bestaan drie 
oplagen, waarvan de laatste oplage postaal 
niet meer tot gebruik gekomen is.
Voor het ontwerp van de ¼ en 1½ schilling ze-
gels lukt het nog, om een nog niet eerder ge-
bruikte kleurencombinatie te gebruiken door 
de hoekelementen rondom het medaillon nu 
eenvoudig wit te laten. Bij de ¾ schilling zegel 

past men een creatieve oplossing toe, door de 
kleur van het medaillon en de rechter en linker 
rand in rood, en de boven- en onderrand in 
groen te drukken (afb. 13, afb. 14). Alle drie de 
zegels zijn uitgevoerd met het oorspronkelijke 
medaillon type I.

De beide lage waarden zijn aanvankelijk 
voornamelijk door handelaren en verzame-
laars opgekocht. Echt gebruikt zijn de zegels 

afb. 14. Zeer zeld-
zame enkelfranke-
ring van de ¾ schil-
ling zegel op blanco 
briefkaartformulier 
naar Hamburg, 
conform het hiervoor 
geldende tarief 
van 15 juni 1873 – 
31  december 1874.
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zeldzaam. De grote initiële vraag naar de 
¼ schilling zegel leidt er toe dat de post in 
allerijl een nieuwe bestelling van 100 duizend 
zegels plaatst. Hierbij begaat de Pruisische 
staatsdrukkerij echter een fout: de zegels wor-
den onopgemerkt gedrukt in de kleurencombi-
natie van de net ervoor gedrukte 1½ schilling 
zegels en zo ook aan de Helgolandse post 
uitgeleverd. Pas op Helgoland merkt men de 
fout op en bestelt met spoed een vervangende 
levering, maar besluit gezien het tekort aan 
¼ schilling zegels desondanks toch een klein 
deel op het postkantoor te gebruiken, zodat 

enkele van deze kleurfoutdrukken ook echt 
gebruikt voor komen (afb. 13)!

Einde van de Hamburgse Schilling 
denominatie (1875)
Als het Duitse Rijk per 1 januari 1875 overal de 
Duitse mark invoert, stapt ook Helgoland over 
van de Hamburgse schilling naar de Duitse 
mark, en komt er een einde aan het schilling 
tijdperk op Helgoland. Dit heeft uiteraard 
ook gevolgen voor de dan in gebruik zijnde 
postzegels met schilling waardeaanduiding. In 
deel 2 van dit artikel zal er nader gekeken wor-

den naar de gevolgen van deze overgang, de 
invloed van de wereldpostvereniging, en naar 
een reeks van nieuwe uitgaven van postzegels 
en postwaardestukken. Ook de veelzijdig-
heid van de gebezigde stempels en het hete 
hangijzer van de vele her- en nadrukken zal 
besproken worden.
De afbeeldingen van postzegels en poststukken 
zijn grotendeels ter beschikking gesteld met 
vriendelijke toestemming door O. Estelmann 
(BPP) en de veilinghuizen Köhler te Wiesbaden 
en Corinphila te Zürich.

Noten
1. Meyer, F., Postgeschichte und Altbriefkunde, 184, 2011, 
p. 2-3.
2. De dichter Hoffmann von Fallersleben vindt er zelfs 
zoveel inspiratie, dat hij in 1841 op Helgoland de tekst 
van het Deutschlandlied dicht, waarvan de 3e strofe het 
huidige Duitse volkslied vormt.
3. 1 mark courant = 16 schilling. 1 schilling = 12 pfennig.
4. De officiële pariteit tussen de Hamburgse schilling 
en de Duitse silbergroschen was 1 silbergroschen = 
11⁄3 schilling. Postaal werd echter gerekend met: 
1 silber groschen = 1½ schilling, 2 silbergroschen = 
3 schilling, 3 silbergroschen = 4 schilling, en omgekeerd 
2 schilling = 1½ silbergroschen.
5. Lemberger (vgl. literatuur) spreekt abusievelijk van 
midden maart 1867.

afb. 15. Regulier 
1½ schilling 
tarief op brief van 
Helgoland naar 
Bremerhaven, met 
afstempeling in 
de landingshaven 
Geestemünde 
op 10 augustus 
1874 en eveneens 
daar geplaatste 
herkomststempel 
‘aus Helgoland’. 
Sinds mei 1867 
heeft ook de vrije 
stad Bremen 
een verdrag met Helgoland afgesloten, dat een nieuwe vervoersroute tussen Helgoland en Geestemünde bij Bremerhaven met 
verbinding naar Bremen en het koninkrijk Hannover opent.

e kwalitatief hoogstaande 
en gezellige beurs biedt de 
verzamelaar, spaarder en 
filatelist alle gelegenheid 

om nieuwe aanwinsten te vinden 
en informatie met elkaar uit te wis-
selen. Ook enkele gespecialiseerde 
verenigingen zullen aanwezig zijn.
Een postzegelbeurs met diverse 
beurshandelaren. Een propaganda-
postzegeltentoonstelling met 
diverse interessante verzamelingen 
en thema’s. Deze keer is het thema 
van de tentoonstelling: Schilder-
kunst, dit in verband met de 500e 
sterfdag van de Bossche schilder 
Jheronimus Bosch. Tijdens de 
openingsuren kunnen de bezoekers 
de tentoongestelde verzamelingen 
bezichtigen. Daarnaast is het een 
aanrader de tentoonstelling in het 
Noord Brabants Museum te combi-
neren met deze Filafair.

Filapower
De heer Hans Caarls is aanwezig 
om vragen te beantwoorden over de 
1e emissie (1852) van Nederland. 
De organisatie roept verzamelaars 
op, zij die vragen hebben over de 1e 
emissie, deze vooraf te stellen via 

de mail info@filafair.nl, zodat u er 
zeker van bent dat de vragen beant-
woordt kunnen worden eventueel 
met beeldmateriaal.
Er zal op vaste momenten door de 
heer Rein Bakhuizen van den Brink 
een presentatie worden gehouden 
welke betrekking heeft op het 
verzamelen van persoonlijke post-
zegels en hun randverschijnselen.
Een beamer met laptop en pro-
jectiescherm worden beschikbaar 
gesteld door de organisatie aan 
alle geïnteresseerden die tijdens 
deze twee dagen een persoonlijke 
presentatie zou willen houden. Zij 
kunnen hun enthousiasme als de 
filatelist of postzegelverzamelaar 
overbrengen aan de bezoekers.

Daarnaast zijn er twee teken- kunst- 
en schilderverenigingen en particu-
lieren aanwezig om hun schilder-
werken tentoon te stellen in relatie 
tot het thema ‘schilderkunst’. Een 
groot aantal werken van Jheroni-
mus Bosch zijn nageschilderd. Ook 
de boekenvereniging Vincentius is 
aanwezig met tweedehands boeken 
over Brabant, Jheronimus Bosch en 
de stad ’s-Hertogenbosch.

Een breed en ruim aanbod wordt 
aangeboden en verwacht. De 
organisator ‘Stichting Hertogpost’ 
heeft naast PostNL ook andere 
gerenommeerde standhouders 
benaderd en uitgenodigd. Door hun 
gesorteerd aanbod, met een grote 
verscheidenheid aan postzegels, 
postzegelboekjes, poststukken, 
stempels, postgeschiedenis, post-
waardestukken en filatelistische 
artikelen hopen we u iets te kunnen 
bieden.

Een aantal algemene regionale 
postzegelverenigingen zijn aanwezig 
met hun promotiestand zoals de 
Bossche postzegelvereniging uit 
’s-Hertogenbosch (Hertogpost). Al 
met al zeker de moeite waard om 
langs te komen. Onder de sponsoren 
mogen wij begroeten Stichting GSE 
Filatelie, een samenwerkingsver-
band van PostNL, NVPH en KNBF.

Er zal voor iedereen gelegenheid 
zijn om rond te neuzen in een grote 
berg postzegels, brieven, FDC’s en 
postwaardestukken. Alles tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen voor de 
verzamelaar. Bij alle verkoop- en 

D
Welkom op zesde Filafair informatiestands zal voldoende zit-

gelegenheid aanwezig zijn. De han-
delarenstands zijn ruim ingericht 
waardoor alles zeer overzichtelijk en 
ruimtelijk overkomt.
De postzegeltentoonstelling vindt in 
een gedeelte van de beurshal plaats. 
Deze is ook voor rolstoelgebruikers 
toegankelijk en zeer gemakkelijk 
begaanbaar. Ook in de foyer is 
ruimschoots zitgelegenheid aan-
wezig om bij een kopje koffie met 
en broodje of een glaasje fris van 
gedachten te wisselen en de nieuwe 
aanwinsten te bekijken.

Belangrijk is wel te weten dat Filafair 
2016 geen ruilbeurs is maar een 
postzegelbeurs. 

Filafair 2016
11 & 12 maart 2016 
Maaspoort Sports & Events
Marathonloop 16 te  
’s-Hertogenbosch
Vrijdag van 10.00u tot 17.00u
Zaterdag van 10.00u tot 16.00u
Entree: € 5 (jeugd tot 19 jaar: 
gratis)

Gratis parkeren. Er is voldoende en 
goed verlichte parkeerruimte dicht 
bij de beurshal aanwezig. 
www.filafair.nl

mailto:info@filafair.nl
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nders dan in Frankrijk is 
maximafilie in Engeland en 
zijn overzeese gebieds-
delen niet wijd verbreid. 

Toch zijn er juweeltjes van oude 
maximumkaarten te vinden, zoals 
(afb. 1) de Rots van Gibraltar uit 
1932 met de King George frankeer-
zegel, de houten paalwoningen van 
Brunei uit 1922 (afb. 2) en op de 
oude kaart uit 1935 met de Victoria 
watervallen in het toenmalige Zuid 
Rhodesië (afb. 3).
De Britse post geeft zelf ‘maxi-
mumkaarten’ uit die ordinaire 
vergrotingen van de postzegel 
zijn, wat geheel in strijd is met de 
FIP-richtlijnen voor maximafilie 
en daarmee absoluut niet verza-
melwaardig zijn. De meest actieve 
maximafilist in Engeland is Ian Bil-

lings. Hij won in 2011 de competitie 
‘beste maximumkaart ter wereld’, 
zie Filatelie van juni 2013, pag. 376 
met de kaart van de papegaaidui-
ker. Veel van zijn maximumkaarten 
zijn te zien op Picasa. De picturale 
stempels die de Britse post uitgeeft 
gebruikt hij uitstekend om goede 
maximumkaaarten mee te maken. 
Dat kan hier getoond worden bij het 
Koninklijk paleis in Londen uit 2014 
(afb. 4). In het stempel het centrale 
deel van de voorgevel en de naams-
vermelding Buckingham Palace 
maakt het een perfecte kaart met 
driedubbele concordantie.
2015 Was het 75e herdenkingsjaar 
van de in 1940 gestarte Battle of 
Brittain, waarin de Duitse Luftwaffe 
de Britten snel op de knieën moest 
krijgen. Dan hadden ze zich in de 

standvastigheid van de Engelsen 
en hun leider, Winston Churchil, 
vergist. In mei 1941 neemt hij de 
schade op in het gebombardeerde 
deel van het Britse Lagerhuis 
(afb. 5). (Stempellocatie House of 
Commons). Het beste luchtwapen 
van de Britten was de Spitfire. 
afb. 6  toont ze met op de voor-
grond de kist van James Johnson, 
bijgenaamd ‘Johnnie’, Engelands 
succesvolste oorlogsvlieger met het 
hoogste aantal gewonnen lucht-
gevechten. Het stempel Biggin Hill 
(Zuid-Londen) is perfect, omdat 
op dit voormalige RAF vliegveld 
de ‘Operations Room’ stond van 
waaruit de luchtverdediging tegen 
de V1 in WO II geleid werd.
Het Britse leger werd extra succes-
vol na het breken van de geheime 

code van het Duitse opperbevel, 
dankzij de eerste elektronisch 
programmeerbare computer, de 
Colossus (afb. 7). De wiskundige 
Alan Turing ontwierp hem en zijn 
100e geboortedag werd in 2012 
herdacht met de zegel en het stem-
pel. De Engelse wederopbouw van 
na de oorlog wordt mooi getoond 
in Coventry, de industriestad die 
in november 1940 het zelfde lot 
als Rotterdam onderging met een 
zwaar Duits bombardement. Naast 
de verwoeste oude kathedraal 
werd een moderne herbouwd en in 
1962 ingewijd. Zegel en stempel ter 
gelegenheid van de 50e verjaardag 
in 2012 van de oplevering met aan 
de gevel prominent de overwin-
ningsengel en op de grond het 
verslagen kwaad (afb. 8).

A

Maximafilie in 
de Engelse gebiedenSPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH
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m te beginnen is het thema ‘En-
geland en Engelse gebieden’ voor 
Nederlanders duidelijk genoeg. Voor 
ons gevoel, en in ons spraakgebruik, 

horen Wales en Schotland bij Engeland. 
Maar dat is niet zo. De Nederlandse Bosat-
las spreekt van het ‘Verenigd Koninkrijk’. In 
het Verenigd Koninkrijk spreekt men in de 
Engelse taal (hoe verwarrend is die naam dus 
eigenlijk) en van de ‘United Kingdom’. Maar 
het Verenigd Koninkrijk (of Groot-Brittannië) 
bestaat vanaf 1922 uit Engeland, Schotland, 
Noord-Ierland en Wales. Vóór 1922 hoorde 
ook het huidige Ierland daar nog bij. Al deze 
gebieden hebben zo hun regionale verlangens 
en dat leidt tot politieke spanningen binnen 
het Verenigd Koninkrijk, en tot verwarring daar 
buiten, met als gevolg veel fouten op post-
zegels. Op post(zegels) goed te zien.

Regionale politieke spanningen
Ierland voerde van 1865 tot 1922 zijn strijd voor 
onafhankelijkheid. Maar niet heel Ierland. De 
bevolking van het huidige Noord-Ierland was in 
meerderheid protestant in plaats van katholiek, 
rijker en velen waren van Schotse afkomst. De 
bevolking in dit deel van Ierland wilde in meer-
derheid bij Engeland blijven. En dat gebeurde 
ook. Vanaf 1907 werden er door de strijders 
voor onafhankelijkheid propaganda vignetten 

O

is er ook onenigheid over de valuta afkorting. 
In Wales wil men de ‘P’ van het Engelse Pence 
(afb. 5) inruilen voor de ‘c’ van het Welshe 
‘ceiniog’. Dat zou verwarring geven met de ‘c’ 
van cent dus is besloten maar helemaal geen 
valuta afkorting te gebruiken. 
De Schotse regionals hebben eerst een andre-
askruis, eenhoorn en distel als symbool, maar 
vanaf 1971 een leeuw (afb. 6). Ook hier gevoe-
ligheden te over. Als in 1965 postzegels wordt 
uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig 
bestaan van het parlement, op deze FDC, 
19 juli 1965 (afb.7), beschouwen de Schot-
ten dit als een puur Engelse aangelegenheid. 
De Schotse Nationale Partij vroeg de postale 
autoriteiten deze zegels niet in Schotland te 
verkopen. Hier werd geen gehoor aan gegeven. 
Als dan in 1970 een Schot een vignet met ‘Free 
Schotland’ gebruikt om een brief naar Enge-
land te frankeren (afb. 8), wordt dit vignet in 
Schotland wel afgestempeld. Dat is tegen de 
regels want alleen geldige postzegels mogen 
worden afgestempeld. De Schotse postbe-
ambte had een strafportaanduiding op de 
brief moeten plaatsen. In Engeland doet men 
dit alsnog en wordt er 8 p. strafport geheven.
En zo zien we dat de politieke spanningen 
tussen de regio’s van het Verenigd Koninkrijk 
ongewone gevolgen hebben voor heel gewone 
postzegels.

Verwarring in het buitenland
Dan de verwarring in het buitenland over de be-
grippen Engeland en Verenigd Koninkrijk. Het 
leidt tot een reeks van fouten op postzegels.
Als Nederland in 1979 een postzegel uitgeeft 
voor de verkiezingen van het Europese Parle-
ment (afb. 9) wordt de landsnaam Engeland 
gebruikt. Er kwam internationaal protest tegen 
dit zegel want het Verenigd Koninkrijk deed 

De tandjes van de macht bijten 
in Engeland en Engelse gebieden

De Falklandoorlog met Argentinië begint op postzegels al in 1933. 
Churchills Vteken tegen dat van de Duitsers. Engeland en andere 
delen van GrootBrittannië liggen regelmatig in de clinch met elkaar en 
dat onderscheid leidt daarbuiten regelmatig tot verwarring. Hierover 
leest u in dit jaarlijkse artikel naar aanleiding van het thema van 
De Brievenbeurs in Gouda: Engeland en Engelse gebieden. 
door Jan Heijs

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

uitgegeven voor gebruik op post (afb. 1). In juli 
1908 verbood de Britse post deze zegels op de 
voorzijde van post. De Ieren beschouwen deze 
vignetten – er zijn er ruim vijftig – als voor-
lopers van de Ierse postzegels. Ze staan ook als 
zodanig in de Ierse postzegelcatalogus. Ze zijn 
behoorlijk prijzig, veelal een of enkele tientjes 
per vignet. Maar ook hier vignetten voor, en 
tegen de onafhankelijkheid. Gevolg is wel dat 
tot op de dag van vandaag de grens met Noord-
Ierland (het deel rechtsboven van het eiland) 
niet wordt afgebeeld op Ierse zegels. Niet in 
1922 (afb. 2) en niet in 1973 (afb. 3).
Het Verenigd Koninkrijk komt vanaf 1958 met 
de uitgifte van de zogenoemde regionals 
tegemoet aan de regionale gevoelens van de 
onderdelen van het rijk. In de regio kan men 
zegels gebruiken met een regionaal symbool, 
daar buiten dezelfde zegels zonder regionaal 
symbool. Wel zijn alle zegels door heel het 
Verenigd Koninkrijk geldig. Op het stempel van 
deze FDC (afb. 4) zijn de onderdelen goed te 
zien: het noordelijke zwarte deel van het rech-
tereiland is Schotland, het linker zwarte deel is 
Wales en het noordoostelijk deel van het linker 
eiland is Noord-Ierland. 
De postzegel op deze FDC heeft linksboven 
een handje in een witte ster, het symbool voor 
Noord-Ierland. Het regionale zegel voor Wales 
heeft linksboven een draak. Maar vervolgens 
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mee aan deze verkiezingen.
In 1978 geeft Mongolië postzegels uit ter gele-
genheid van het wereldkampioenschap voetbal 
(afb. 10). Op dit zegel voetbalt het Engelse 
team maar wordt de vlag van het Verenigd 
Koninkrijk getoond. Helemaal fout, zeker om-
dat ook het Schotse team meedeed aan deze 
wereldkampioenschappen. Ook Jemen maakt 
in 1990 dezelfde fout (afb. 11). Brazilië speelt 
tegen Engeland, maar op de postzegel wordt 
de vlag van het Verenigd Koninkrijk getoond.

Koloniën en Engelse gebieden
Groot-Brittannië was op het toppunt van haar 
expansie een koloniale wereldmacht. Om de 
eenheid ervan te benadrukken kwam er één 

brieftarief voor het Britse wereldrijk. Om dit te 
markeren werden op 6 mei 1840 de Mulready’s 
uitgegeven, vier typen enveloppen en opvouw-
bare brieven. Dit eerste postwaardestuk van de 
wereld geeft dit rijk symbolisch weer (afb. 12). 
Middenboven zit Vrouwe Brittannia op een rots 
in de oceaan, de Britse leeuw aan haar voeten 
en de vlag op haar schild. Vier boodschap-
pers gaan naar de vier windstreken. Voor de 
Oost links Chinezen en kamelen. Voor de West 
rechts Indianen, palmboom en een planter. Een 
rendier met slee symboliseert het noorden, en 
een olifant het zuiden.
Het publiek vindt de Mulready’s belachelijk 
vanwege de afbeeldingen. De enorme verheer-
lijking van Groot-Brittannië als wereldmacht 
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werd onvoldoende gesymboliseerd. Men vond 
dat voor Vrouwe Brittannia een leeuw een 
dutje doet. 
Anderzijds was er ook geen respect voor de, 
vooral feestende, heersende macht. Zeker 
achttien kunstenaars, haakten hier op in door 
spot-Mulready’s uit gegeven Dit zijn privé-
uitgaven en dus zeker geen postwaardestuk-
ken. Ze moeten dan ook gefrankeerd worden. 
Gelopen spot-Mulready’s zijn heel zeldzaam. 
Deze niet gelopen spot-Mulready van Fore is 
nummer 8 uit een serie van 10 en heeft als 
thema de burgerij (afb. 13). De man op de 
schildpad is de burgemeester die bezig is met 
zijn belangrijkste activiteit, deelname aan een 
drinkgelag. 
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Ook Canada geeft ter gelegenheid van de in-
voering van dit eenheidstarief voor het wereld-
rijk een (kerst)postzegel uit in 1898, alle Britse 
delen zijn rood gekleurd (afb. 14). Maar ook 
delen die niet tot de Britse Kroon behoren zo-
als Zuidwest-Afrika, Oranjevrijstaat, en twee/
derde van Noord Borneo. Bovendien staat er 
ook een, voor die tijd, prikkelende tekst op het 
zegel. Vrij vertaald uit het Engels: ‘Wij hebben 
een steviger wereldrijk dan ooit’. Midden in de 
strijd om kolonies met andere landen niet echt 
een vredelievende kerstzegel dus. Dat was het 
eigenlijk ook niet want het zegel was gepland 
ter gelegenheid van het jubileum van De prins 
van Wales. De koningin was het hier niet mee 
eens en dus werd er gauw ‘XMAS 1898’ op 
gedrukt.

Falkland
In 1933 worden er voor de Britse kolonie 
de Falklandeilanden postzegels uitgegeven 
met als thema ‘honderd jaar Britse kolonie 
1833–1933’. De Argentijnen betogen dat 
de Malvinas (de Argentijnse naam voor de 
Falklandeilanden) Argentijns zijn. In tegenstel-
ling tot later wordt er geen schot gelost, maar 
wel een postoorlog gevoerd. Argentinië erkent 
de postzegels niet. Brieven met dit zegel naar 

Argentinië worden aldaar als ongefrankeerd 
beschouwd en dus van strafport voorzien. Zie 
het stempel ‘à cobrar’ hetgeen te betalen be-
tekent (afb. 15 achterzijde, afb. 16 voorzijde). 
Intussen weten we dat de brieven op basis van 
order nr. 1164 d.d. 15-3-1933 van Argentinië 
aldaar met strafport werden belast. In mijn 
artikel uit 2015* heb ik ook een soortgelijk 
voorbeeld uit 1948 van de Falkland Dependen-
cies belicht, daarom laat ik het verder hier bij. 
Als dan in 1982 een echte oorlog uitbreekt 
bezet Argentinië de Falklandeilanden en geeft 
het een eigen postcode: 9409 Puerto Argen-
tino voor Port Stanley. De Britten heroveren de 
Falklands op 13 Juni 1982 en Argentinië heeft 
dan geen postverbindingen meer met de Falk-
lands. Post via Argentinië naar de Falklands, 
let op de Argentijnse postcode 9409, wordt 
dan retour gezonden met een oorlogszuchtig 
stempel ‘Buenos Aires Argentinië, Retour 
afzender, … wegens de illegale bezetting door 
Groot-Brittannië van Las Malvinas …’ (afb. 17).

Rhodesië eenzijdig onafhankelijk
Op 11-12-1965 verklaarde het blanke Smith-be-
wind van Rhodesië zich eenzijdig onafhanke-
lijk van Groot-Brittannië om een zwarte rege-
ring te voorkomen. Groot-Brittannië erkende 

bepaalde postzegels niet. Brieven met de onaf-
hankelijkheidszegels uit 1965 en de postzegels 
uit 1970 met tiendelige, in plaats van de Britse, 
toen nog twaalfdelige, munteenheid werden 
met strafport belast. Zeven Engelse gebieden 
volgden het voorbeeld. Dit is in mijn artikel uit 
2015* uitvoerig toegelicht. Daarom nu nog één 
brief uit Jersey met het laatst bekende Rhode-
sische zegel dat met strafport belast werd van 
4 september 1970 (afb. 18). De retoursticker 
op de brief meldt: ‘The States of Jersey has an-
nounced that stamps issued in Rhodesia of the 
kind used on this postal packet have no legal 
basis. The packet is accordingly surcharged’ 
(‘De staten van Jersey hebben verklaard dat 
de postzegels, gebruikt op dit poststuk, illegaal 
zijn. Als gevolg daarvan is dit poststuk met 
strafport belast’). 
De periode van kolonisatie en dekolonisatie 
kent nog tientallen andere gevallen van politieke 
propaganda over onenigheid tussen koloni-
satoren, strijd voor onafhankelijkheid, strijd 
na de onafhankelijkheid tussen ex koloniën, 
grensgeschillen etc. die hun weerslag hadden op 
postale politieke propaganda. Om er maar en-
kele te noemen: de Cyprus-kwestie, de strijd om 
Kashmir tussen India en Pakistan, de Suez crisis 
met Egypte, het grensconflict tussen Brits-

1615

17
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Guyana en Venezuela en tussen Brits-Honduras 
en Guatemala en Spanje dat Gibraltar als 
Spaans beschouwd. Hierover is een heel artikel 
te schrijven. Ik beperk me hier tot maar één 
voorbeeld omdat het een omstreden watermerk 
betreft en dat filatelistische element komt niet 
veel voor in mijn artikelenreeks.
Groot-Brittannië gaf in 1897 postzegels uit 
voor Soedan. Men koos voor de bekende 
kameelruiter (afb.19). In 1903 kwamen er 
andere posttarieven en werd een zegel van 
opdruk voorzien. Toen ontdekte men dat 
het watermerk, bedoeld als open bloemkelk 
(afb. 20), voor gelovige moslims eerder op 
een kruis met boze tongen leek. Groot-Brittan-
nië nam deze zegels uit de circulatie en drukte 
nieuwe op papier met een halve maan en ster 
als watermerk (afb. 21).

Wereldoorlogen
Over de tekst ‘Gott Strafe England’ op 
veldpost, en andere zaken uit de uit de Eerste 

Wereldoorlog, heb ik het in mijn artikel uit 
2014* gehad. Daarom maar meteen door naar 
de Tweede Wereldoorlog.
Churchill was aan het begin van Tweede Wereld-
oorlog minister van Marine. De Duitsers hadden 
in 1940 veldpostkaarten waarop een spotprent 
van Churchill was afgebeeld waarop hij met een 
gebroken schip op zijn kop kreeg (afb. 22). 
De Britten hadden in 1941 een grote propa-
ganda-actie voorbereid. Deze zou op 20 juli 
1941 starten en het V-teken van Churchill werd 
het symbool van de overwinning op Hitler 
(afb. 23). De Duitsers kwamen hier achter en 
begonnen tien dagen eerder, vanaf 10 juli ook 
het V-teken als symbool ‘Viktoria, Duits-
land overwint op alle fronten voor Europa!’. 
Enkele voorbeelden zijn de opdrukzegels van 
Noorwegen (afb. 24) en een vlagstempel uit 
Bohemen en Moravië (afb. 25). 
Over de strijd tussen de V-tekens in de Tweede 
Wereldoorlog kan een complete verzameling 
worden opgezet, zo vaak wordt dit thema 

postaal gebruikt. Met dit Engelse vlagstempel 
met het V-teken op een brief van 5 Juni 1945 
(afb. 26) werd de overwinning op Duitsland 
gevierd en kon Hitler in ieder geval niets meer 
terug doen.
In 1965 verschenen acht zegels ter gelegen-
heid van de ‘Battle of Britain’, 25 jaar geleden, 
in de Tweede Wereldoorlog. Tegen een van de 
zegels werd bezwaar gemaakt door de Board 
of deputies of British Jews vanwege de afbeel-
ding van een hakenkruis (afb. 27). Het stelt 
vier Britse Hurricanes voor die jagen op een 
Duitse Dornier-Do 172 bommenwerper. De ont-
werper en de postadministratie stelden zich 
op het standpunt dat er zonder vijand geen 
luchtgevecht mogelijk is. Zoals het zegel laat 
zien zinkt het Duitse vliegtuig in zee terwijl 
Britse RAF vliegtuigen er triomfantelijk boven 
vliegen. Bovendien is het hakenkruis gebroken 
omdat ook de vliegtuigstaart is gebroken. De 
protesten bleven dus zonder succes.
Een andere zegel waartegen in 2008 veel 

18

23

24

27

19

22

20 21

26



178 FILATELIE  MAART 2016

protest rees was dat waarop Marie Stopes 
(1880-1958) stond (afb. 28). Dit zegel was 
onderdeel van een serie van zes zegels gewijd 
aan zes vrouwen die verdienstelijk waren voor 
de maatschappij. Mary Stopes was een pionier 
op het gebied van gezinsplanning wat haar door 
kerk en staat niet in dank werd afgenomen om-
dat men het onzedelijk vond. Maar zij werd ook 
beschuldigd van racisme. Ze stuurde Hitler een 
brief met het verzoek om een dichtbundel over 
gezinsplanning via de bureaus voor gezinsplan-
ning in Duitsland te verspreiden. Maar Hitler hief 
deze bureaus op. Bovendien wilde ze ouders die 
het ouderschap niet aankonden, zoals gedepri-

veerden en mensen met psychische problemen, 
laten steriliseren. De Britse post werd bestookt 
met klachten. Over een boycot, of het intrekken, 
van dit zegel is nooit iets vernomen.

Wereldvluchtelingenjaar
Dan tot slot nog even een item dat in vrijwel 
ieder artikel uit mijn reeks terug komt. Geen 
wonder, want de postzegels en vlagstempels 
ter gelegenheid van het Wereldvluchtelin-
genjaar uit 1959/60 werden in vier Oostblok-
landen geweigerd: Polen, Tsjecho-Slowakije, 
Sovjet-Unie en Roemenië. Geweigerde brieven 
zijn uit 25 landen bekend. Hierbij een brief uit 

het Verenigd Koninkrijk van 22 april 1960 met 
een vlagstempel ‘World Refugee Year’ (afb. 29) 
helemaal zwart gemaakt met een vredes tekst 
door Roemenië (afb. 30). 

Tot zo ver weer een aantal bijtende voor-
beelden van postale politieke propaganda. 
Interessant voor in klassieke, thematische of 
posthistorische verzamelingen. 

* Voor de verzamelaars die mijn reeks artikelen (nog) 
niet kennen, of nog iets willen na zoeken, heb ik de 
volledige lijst van publicaties dit keer opgenomen.  
Eerdere artikelen uit de reeks ‘De tandjes van de macht 
bijten in…’ zijn:
1997: Algemene inleiding, januari blz. 23 e.v.
2004: Scandinavië, maart blz. 243 e.v.
2005: Duitsland, maart blz. 240 e.v.
2006: België, april blz. 284 e.v.
2007: Frankrijk, maart blz. 184 e.v.
2007: Liberia, oktober blz. 657.
2008: Vervoer, maart blz. 172 e.v..
2009: China, maart blz. 190 e.v.
2009: Architectuur, september blz. 570.
2010: Rusland, maart blz. 210 e.v..
2011: Nederland, april blz. 294 e.v.
2012: Postwaardestukken, maart blz. 194, e.v.
2012: Spoorzoeken op DDR post, nov. 2012, 696 e.v.
2013: Post met aanvullende diensten, maart blz. 166 e.v.
2014: WO I, april blz. 236 e.v.
2015: Strafport, maart pag. 165 e.v.
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e 23e Brievenbeurs in Gouda , met ook 
postzegels en prentbriefkaarten, is 
aanstaande Goede vrijdag (25 maart, 
10.30-17.00 uur) en  Paas zaterdag 

(26 maart, 10.00-16.00 uur ).
Het thema is dit keer Engeland en de Engelse ge-
bieden. De beurs heeft een veertigtal stands voor 
verkoop en informatie uit binnen- en buitenland. 
De Studiegroep Britannia presenteert zichzelf 
met een stand en enkele kaders. Ook worden 
postzegels ten bate van de jeugd filatelie verkocht.
Er zijn weer een aantal nieuwe activiteiten aan de 
beurs verbonden. 
Dit keer verkoopt de Bondsbibliotheek overbodi-

D
ge boeken ten bate van de bibliotheek en zal ook 
literatuur over het thema van de beurs laten zien. 
De Brievenbeurslezingen op zaterdag, in de 
rustige bovenzaal, zijn vorig jaar goed bezocht en 
dus worden er weer drie lezingen gehouden: ‘De 
Traliezegels en post tijdens WO II’, ‘De penny black 
en andere Engelse zegels’ en ‘Engeland Emissie 
1d, 1840-1879’. Aansluitend besluit een onafhan-
kelijke jury wie de winnaar is.
Door deze activiteiten blijft deze gratis toegan-
kelijke beurs iedere keer weer interessant. Er is 
ruime parkeergelegenheid, een goede en snelle 
busverbinding vanaf het station en een goed 
restaurant met betaalbare prijzen in het sport-

hallencomplex De Mammoet, Calslaan 101.
De slogan ‘Dè postzegelhuiskamer van 
 Nederland’ wordt ook dit keer weer verrassend 
ingevuld.
Sinds 2004 wordt met het Brievenbeurs-thema 
door Filatelie een themanummer uitgebracht, 
waarvan de organisatie van de samenstel-
ling steeds bij Stichting De Brievenbeurs ligt. 
De thema’s tot nu toe waren:
2004 Scandinavië
2005 Duitsland
2006 België
2007 Frankrijk
2008 Vervoer 
2009 China
2010 Rusland
2011 Oorlog & Vrede
2012 Postwaardestukken
2013 Post met aanvullende diensten
2014 Eerste Wereldoorlog
2015 Strafport
2016 Engeland en de Engelse gebieden

Voor verdere informatie:  
www.brievenbeurs.com  
info@brievenbeurs.com

Sportcentrum De Mammoet
Calslaan 101, 2804 RT Gouda
Openingstijden:
vrijdag: 10.30 uur – 17.00 uur
zaterdag: 10.00 – 16.00 uur
Toegang en parkeren: gratis

De Brievenbeurs heeft 
weer nieuwe activiteiten

http://www.brievenbeurs.com/
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Meer dan
1650 jongens 

en meisjes  
gingen je voor!  

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

Surf naar 
www.stampkids.nl

Vorige maand schreven we over  
Tongdaen, de hond van de koning 

van Thailand. Honden zijn geliefde 
huisdieren bij royals. De Britse koningin 
Elizabeth is dol op corgi’s. Sinds zij 
 koningin is heeft ze al meer dan dertig 
van deze honden gehad. Als tiener nam 
haar  vader een corgi en met het dier, 
Dookie, is ze afgebeeld op een aantal 
post zegels. Op haar 18e verjaardag 

kreeg ze een eigen corgi, 
Susan, die een paar jaar later 
ook met haar meeging op 
huwelijksreis. De corgi’s die nu 
rondlopen op het paleis zijn 
allemaal nakomelingen van 
deze Susan. Bij het vakantie-
verblijf van de koningin, Balmoral Castle, 
hangt een waarschuwing “pas op voor de 
hond”. Die werd opgehangen nadat in de 

jaren zestig de postbode 
door een van de corgi’s 
was gebeten. De honden 
van de Britse vorstin zijn 
zo bekend geworden, dat 
ze regelmatig met de 
honden wordt afgebeeld. 
Niet alleen op postzegels, 
maar ook op munten en 
schilderijen. Ze waren ook 

te zien in het filmpje waarin de koningin 
optrad met James Bond bij de opening 
van de Olympische Spelen in 2012.
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Adreswijzigingen
Een vriende
lijk  verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. Alle 
adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, 
etc. graag door 
geven aan de leden 
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

Koninklijke honden (2)

Het driekoningenjaar
H et komt niet vaak voor dat 

een land drie verschil-
lende koningen heeft in 
hetzelfde jaar. Het overkwam 
Groot-Brittannië precies 
tachtig jaar geleden. Op 
20 januari 1936 stierf de oude 
koning  George V en hij werd 

opgevolgd door zijn oudste 
zoon Edward VIII. Die was op 
dat moment tot over zijn oren 
verliefd op een Amerikaanse 
vrouw, Wallis Simpson. Er 
was jammer genoeg een 
probleem, zij was al eens 
eerder getrouwd geweest. 

In die tijd vond men dat niet 
goed. Er werd grote druk 
uitgeoefend op de koning 
om niet met haar te trouwen. 
Maar  Edward VIII koos voor de 
liefde. Hij wilde niet regeren 
zonder Wallis aan zijn zijde. De 
regering stond dit niet toe. En 
dus moest de koning aftreden. 
Hij deed dat op 8 december 
1936 en daarmee kreeg het 

land zijn derde koning van dat 
jaar. Het was de jongere broer 
van Edward VIII. Hij heette 
prins Albert, maar noemde 
zich koning George VI. Dat 
deed hij om te laten zien dat 
hij net als zijn vader altijd voor 
het land zou kiezen.

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

Prins Harry erg betrokken
Prins Harry, de zoon van prins Charles en 

prinses Diana, is erg populair. De vlotte 
prins maakt graag een grapje en is erg begaan 
met mens en dier. Tijdens een bezoek aan de 
Universiteit van Bath werd een rolstoelatleet 
omver geblazen door de harde wind. De prins 
aarzelde geen moment en hielp haar weer 

overeind. De atleet hoopt zich te plaatsen voor 
de Invictus Games. Dat zijn internationale 
wedstrijden die bedoeld zijn voor militairen die 
gewond zijn geraakt tijdens hun diensttijd. De 
prins is nauw betrokken bij deze spelen, waar 
hij zich graag voor inzet. Hij doet dat niet alleen 
door veel en graag over de Invictus Games te 
praten, maar ook door met de gehandicapte 
sporters wedstrijden te spelen. 

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

hoofdstad van Zuid-Jemen. Nu is Aden gewoon 
een havenstad in Jemen.

Nog een stadstaat
In 1819 werd het gebied van Singapore door het 
Verenigd Koninkrijk gekoloniseerd. Er werd een 
handelspost gesticht en daarmee was de stad en 
het gebied er omheen van de Britten. Deze post-
zegel werd uitgegeven vlak na de onafhankelijk-
heid, Singapore sloot zich aan bij Maleisië. Maar: 
je ziet de Engelse koningin op de zegel, dus je 
weet dat het land bij het Gemenebest hoort.

Het Gemenebest
Daar is niks gemeens aan, gemeen betekent 
hier: samen. Het Gemenebest is een bond van 
staten. Officieel staat de Britse koningin aan het 
hoofd van deze staten, maar dat hoeft niet. Toen 
Mauritius zelfbestuur kreeg, bleef het lid van het 
Gemenebest, zoals heel veel gebieden.

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Deze maand staat De Posthoorn 
weer bijna helemaal in het teken 
van een thema. Wij vinden het 
altijd leuk om zo’n themanummer 
te maken. Heb jij een bepaald 
idee waarover we een hele 
Posthoorn kunnen schrijven? 
Laat het ons eens weten en wie 
weet gaan we ermee aan de slag.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Wist je dat…
…een op de vijf 5 kinderen in 
Afrika sterft aan de ziekte ma-
laria voor ze vijf jaar oud zijn?  
Malaria komt dus nog heel veel 
voor in Afrika. En ook in andere 
vooral tropische gebieden. De 
ziekte blijkt moeilijk te bestrij-
den. De ziekte wordt op mensen 
overgebracht door malariamug-
gen. Maar het is het vrouwtje 
van de malariamug die bij het 
opzuigen van mensenbloed wat 
parasieten overbrengt waar 
men ziek van wordt. Er is helaas 

nog geen goed geneesmiddel. 
De enige manier om geen mala-
ria te krijgen is te zorgen dat je 
niet door malariamuggen wordt 
gebeten. Dus slapen onder 
muskietnetten. En de muggen 
bestrijden met het spuiten van 
insecticide. Een heel gedoe. 
Gelukkig komt malaria nauwe-
lijks meer voor in Nederland, 
maar er zijn aanwijzingen dat 
de ziekte toch weer langzaam 
terugkomt.

Toon Oomens

Ik heb een oud postzegelalbum uit 1935, gekre-
gen van mijn opa. Daar zit een hoofdstuk in dat 
heet: Britse bezittingen in Afrika, Amerika, Azië 
en Australië. Dat betekent dus, dat de Britten 
over de hele wereld gebieden in bezit hadden. 
Zie je dat ook op de postzegels? Nou en of!

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

Een stad als kolonie
Aden is een stad in het 
land dat nu Jemen heet, 
het ligt aan de Rode Zee, 
op het Arabisch Schier-
eiland. Na de onafhan-
kelijkheid werd het de 

Een zegel met wrakhout
In Gibraltar verscheen in 2005 een 
serie met blokje naar aanleiding 
van de Slag bij Trafalgar, die toen 
herdacht werd.  Op een van de 

postzegels staat het zeilschip 
de Victory. Dit schip werd zwaar 
beschadigd tijdens de gevechten, 
maar later weer gerepareerd. In deze 

postzegel zitten stukjes wrakhout 
verwerkt van het schip. Vertel iets 
over de achtergrond van de postzegel 
in je verzameling en je laat meteen 
zien dat je jouw onderwerp goed 
bestudeerd hebt.
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ganyika is ook nog een tijdje Duits geweest, maar 
toen het bij het Gemenebest kwam, moesten de 
mensen meteen leren links te rijden zoals in alle 
Britse gebieden.

Een prachtig eiland 
Dit eiland van 102 km² 
werd ontdekt door 
 Columbus en hij noem-
de het naar een berg 
vlakbij Barcelona in 
Spanje. Hij wist zeker 
niks beters te beden-
ken! In 1632 kwamen 
de Engelsen en het 
hoort nog steeds bij 
het Gemenebest. Het lijkt een heel prachtig land, 
maar het grootste gedeelte is verwoest door een 
vulkaan. Er wonen ook maar heel weinig mensen.

Een lesje geschiedenis of aardrijkskunde? 
Intussen heb ik er de atlas en een geschiede-
nisboek bij gehaald, want kijk eens waar we nu 

zitten: weet je waar het ei-
land Borneo (Kalimantan, 
Indonesië) ligt? De noordkant van dat eiland 
hoort niet bij Indonesië, dat valt onder Maleisië 
dat er tegenover ligt. Je ziet daar twee gebieden, 
ze heten Sarawak en Sabah. Samen met Maleisië 
valt dat weer onder het Gemenebest.

Wat een boel gebieden
Er vallen heel wat gebieden onder het Gemene-
best. Eigenlijk een leuk idee om van al die landen 
een paar zegels te 
verzamelen, leuk 
landkaartje er bij 
te tekenen om 
te zien waar het 
allemaal ligt.. ik 
zou het wel weten! 
Succes er mee!

F rans van der Hoff schreef 
ons dat hij zo genoten had 

van de Oudejaarsbeurs in 
Barneveld. Hij heeft ook 
staan kijken in de 
jeugdhoek, waar 
hij telkens weer 
blij verrast 
is over het 
enthousiasme 
waarmee men 
bezig is. “Een 
veilingmeester 
die het spel volledig 
speelde (en niet de jeugd 
“bespeelde”). Secondanten 
die volledig begrepen dat het 
hier om jeugd ging. En dan de 
jeugd. In het begin beschikten 
zij over aardig wat punten maar 
die slonken zienderogen bij het 
tegen elkaar opbieden. Ik hoor 
een veilingmeester bij een van 

de veilingen van onze clubs al 
tegen mij zeggen: Hé Frans, je 
hebt al bijna geen geld (voor 

de jeugd “punten”) 
meer. In een woord 

prachtig en een 
voorbeeld van 
hoe het ook 
kan. Wat ik 
miste was de 

aanwezigheid 
van bestuurders 

en andere leden 
van clubs die eens 

kwamen aanschouwen dat 
er echt nog wel jeugd is te inte-
resseren, als je ze maar weet te 
boeien. Nu hoor ik u al zeggen: 
“Ja, maar….”en dan wordt het 
stil. Ik zou zeggen: “Waar een 
wil is, is een weg”. Want laten 
we eerlijk zijn: waar geen wil is, 
is ook geen weg”. 

Het grootste
Dit zal het grootste land zijn binnen het Geme-
nebest, en het kwam in 1770 in Britse handen.
(Nadat de Hollanders het ontdekt hadden, hoor, 
dat wel.) Hoewel de meeste landen binnen het 
Gemenebest een president hebben, is dat bij 
Australië anders. De Britse koningin is het staats-
hoofd, en zij wordt vertegenwoordigd in Australië 
door een Gouverneur-Generaal. 

Dit is ook handig 
Op deze postzegel staan 
drie landen die vroeger 
onder Britse vlag vielen. 
Dus deze postzegel 
kon je in al die landen 
gebruiken. Deze landen 
heten nu: Tanzania, 
Kenia en Uganda. Tan-

 

B ij een verzameling horen meer dan 
alleen postzegels. Er kunnen ook al-

lerlei stempels en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat noemen we 
Filatelistische elementen. Op deze 
enveloppe zie je staan: Port betaald. 
Dat betekent dat de afzender een 
zakelijke overeenkomst heeft met het 
postbedrijf. De afzender biedt de post 
aan met een formulier waarop staat 

hoeveel de zending weegt, hoeveel 
poststukken er worden aangeboden 
ter verzending en of het binnenlandse 
of buitenlandse post is. Na de verzen-
ding krijgt de afzender een rekening.
Je kan dus niet zomaar op een enve-
loppe schrijven “Port betaald” en hup! 
in de bus gooien. Dan bezorgen ze niet, 
dat begrijp je.

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

Waar een wil is…
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e veel geuite wens: ‘Long live the 
Queen!’ lijkt zijn effect te hebben ge-
had (2). Wie denkt dat het daarmee 
de hoogste tijd is om het stokje over 

te dragen aan haar inmiddels 67-jarige zoon 
prins Charles, heeft het mis (3). De vorstin is 
‘still going strong’ en ze ziet het als haar plicht 
om tot het bittere einde door te gaan. Met 
zo’n kleine 350 officiële verplichtingen per 

D
jaar heeft ze nog een aardig gevulde agenda 
voor een 90-jarige en daar zijn de dagelijkse 
bezigheden, zoals het lezen en onderteke-
nen van regeringsstukken nog niet eens bij 
inbegrepen. De rode koffertjes waarin deze 
worden vervoerd, volgen haar zelfs tijdens de 
vakantie (4). Elizabeth heeft het geluk dat ze 
een ijzeren gestel heeft, waardoor haar belofte 
uit 1947 om zich haar hele leven, of het nou 

kort of lang zou zijn, in dienst te stellen van 
de kroon en het Britse rijk, ook op haar hoge 
leeftijd nog gestand kan worden gedaan (5). 

Verplichtingen
Inmiddels is het werk van de vorstin wel enigs-
zins aangepast. Verre en lange buitenlandse 
reizen laat ze over aan de andere leden van de 
koninklijke familie, die haar overal ter wereld 
vertegenwoordigen. Ook in eigen land trekt 
Elizabeth er minder op uit en laat ze steeds 
meer de mensen naar zich toe komen zoals 
op Buckingham Palace in Londen of Holyrood 
House in Edinburgh (6). Desondanks werkt ze 
vol energie de jaarlijks terugkerende activitei-
ten af waaronder het kleurrijke schouwspel 
Trooping the Colour (7), de paardenraces op 
Ascot (8), de bijeenkomst van de leden van de 
Orde van de Kousenband (9) en de dodenher-
denking in november (10). Daarnaast ging ze 
vorig jaar op staatsbezoek naar Duitsland en 
was ze bij de bijeenkomst voor de regerings-
leiders van het Gemenebest op Malta. Wie de 
lange lijst ziet zou niet denken dat de koningin 
inmiddels al meer dan 63 jaar op de troon zit. 
Op 9 september verbrak ze het record van 
haar betovergrootmoeder koningin Victoria 
(11), die met 23.226 dagen, 16 uur en ongeveer 
30 minuten tot dan de langst regerende Britse 
monarch was (12).

Boomhut
Koningin Elizabeth II volgde op 6 februari 
1952 haar vader op, die op 52-jarige leeftijd 
volkomen onverwacht was overleden (13+14). 
De koning, die aan longkanker leed had al 
jaren gezondheidsproblemen, maar hij leek 
goed te herstellen van een operatie. Elizabeth 
was op dat moment niet in het land, maar in 
Afrika, waar ze de reis maakte die de koning 
eigenlijk zelf had willen maken. Ze logeerde in 
een boomhut in Kenia, waar ze een tussenstop 
maakte op weg naar Australië en Nieuw-Zee-
land (15). Hals over de kop keerde de 26-jarige 
koningin terug naar Londen (16), waar ze op 
het vliegveld door haar minister-president 
Winston Churchill werd welkom geheten.

Abdicatie
Toen Elizabeth, na haar moeder (17), 
 Alexandra, na haar overgrootmoeder (18), 
Mary, na haar grootmoeder (19), op 21 april 
1926 ter wereld kwam (20), waren er maar 
weinigen die konden vermoeden dat het kleine 
prinsesje ooit nog eens in de voetsporen 
van de legendarische koningin Victoria zou 
treden. Ze was immers niet de dochter van de 
troonopvolger, de knappe en populaire Prins 
van Wales (21), maar van zijn jongere broer, 
de stotterende en verlegen Hertog van York 

Happy birthday, Ma’am!
SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH koningin elizabeth ii wordt negentig
“Ik kijk uit naar een druk 2016, hoewel men mij wel al gewaarschuwd heeft 
dat ik zo hier en daar wel met ‘Happy Birthday’ zal worden toegezongen”. 
Met deze woorden verwees koningin Elizabeth II van GrootBrittannië 
naar haar negentigste verjaardag, die ze op 21 april a.s. hoopt te vieren (1).
door Jeffrey Groeneveld
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en diens echtgenote Elizabeth Bowes-Lyon 
(22). De verwachting was dat als de Prins 
van Wales zou trouwen en een gezin zou 
stichten, Elizabeth en haar familie steeds 
meer op de achtergrond zouden komen te 
staan. Toen de grootvader van Elizabeth, 
koning George V in 1936 overleed, was de 
prins nog steeds ongetrouwd. Hij besteeg 

de troon als Edward VIII (23), een vrijgezelle 
koning, waarvan het volk niet wist dat hij 
er een losbandig privéleven op nahield. Hij 
was op dat moment hopeloos verliefd op de 
gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson en 
dacht er niet over om haar op te geven, ook al 
werd er van alle kanten druk op hem uitgeoe-
fend om dat wel te doen. Uiteindelijk koos hij 

voor de liefde en trad af ten gunste van zijn 
broer, de Hertog van York, die daar totaal niet 
op voorbereid was. Via de radio maakte de 
koning bekend dat hij zonder de vrouw waar 
hij van hield geen koning kon zijn (24+ 25 (foto 
uit prestigeboekje), 26). Het nieuws deed de 
monarchie op haar grondvesten schudden. 
Aan de nieuwe koning George VI en zijn echt-
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genote koningin Elizabeth de ondankbare taak 
om het vertrouwen weer te herstellen (27). 
Met prinses Elizabeth en haar jongere zusje 
Margaret Rose had het vorstenpaar een sterke 
troef in handen In de publiciteitscampagne 
die volgde kon Edward VIII neergezet worden 
als een onverantwoorde egoïst. Iemand 
bovendien, die Nazi-sympathieën had en niet 
schroomde om na zijn aftreden op bezoek te 
gaan bij Adolf Hitler. George VI daarentegen 
stond aan het hoofd van een modelgezin 
(28+29) dat het land zou voorgaan in de 
moeilijke tijden die eraan kwamen. Een eerste 
bewijs werd in 1939 geleverd. Op 3 september 
had Groot-Brittannië de oorlog verklaard aan 

Duitsland en uit voorzorg werden kinderen uit 
grote steden geëvacueerd. De twee prinsessen 
namen plaats achter de radiomicrofoon om 
de evacués een hart onder de riem te steken 
(30). Zij wisten immers zelf maar al te goed 
wat het betekende als je gescheiden was van 
je ouders. Hun eigen vader en moeder waren 
soms weken van huis vanwege verplichtingen 
in het buitenland. 

Oorlog
Tijdens de oorlog woonden de prinsesjes 
op Windsor Castle (31). Dit middeleeuwse 
kasteel buiten Londen werd met zijn meters 
dikke muren veiliger geacht dan Bucking-

ham Palace, dat het doelwit was van Duitse 
bombardementen (32). De koning en koningin 
vonden het geen goed idee om het tweetal 
naar een van de overzeese gebiedsdelen te 
laten verhuizen. Dat zou immers een slecht 
voorbeeld zijn tegenover de bevolking die zo 
zwaar te lijden had onder de Duitse lucht-
aanvallen. Net als vele andere meisjes van 
haar leeftijd gaf prinses Elizabeth te kennen 
dat ze haar rol wilde spelen in de verdediging 
van het land. Op haar achttiende werd ze lid 
van de Auxiliary Territory Service (ATS), waar 
ze leerde om vrachtwagens te besturen en 
te onderhouden (33). Naast het belangrijke 
idee een steentje te kunnen bijdragen aan de 
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oorlogsinspanningen van het land, gaf het de 
prinses ook nog de bijzondere mogelijkheid 
om in contact te komen met mensen van alle 
rangen en standen. Ze werd er bovendien op 
dezelfde wijze behandeld als de andere meis-
jes met een verschil: op last van de koning 
en voor haar veiligheid moest ze elke avond 
terugkeren naar Windsor Castle. 

De prins van haar dromen
Tijdens het verblijf op Windsor Castle kwam er 
een jonge marineofficier langs. Het was prins 
Philip van Griekenland en Denemarken, die bij 
de Royal Navy in de Middellandse Zee en in de 
Pacific zijn steentje bijdroeg voor koning en 
zijn aangenomen vaderland. Zijn oom, Lord 
Louis Mountbatten, had de van oorsprong 
Griekse prins onder zijn hoede genomen (34). 
Hij had grootse plannen met Philip. Tijdens 
een koninklijk bezoek aan het Royal Naval 
College in Dartmouth zorgde Mountbatten 
ervoor dat zijn neef, een jonge kadet, de 
prinsessen kon begeleiden (35). De eerste 
fase van het plan slaagde meteen. De 13-jarige 
Elizabeth was diep onder de indruk van de 
18-jarige, knappe en energieke begeleider. En 
hoewel het koningspaar zo zijn bedenkingen 
had, was er toch een uitnodiging gevolgd om 
naar Windsor te komen. Philip was als nazaat 
van koningin Victoria immers ook familie. Wat 
bijna niemand wist, was dat Elizabeth en Philip 
elkaar regelmatig schreven en wat begon 
als een opvlieging van een jong meisje werd 
uiteindelijk een romance tussen twee verliefde 
jonge mensen. Koning George VI zag dit alles 
met lede ogen aan. Hij vond zijn dochter nog 
veel te jong en was bovendien bang om zijn 
oogappel te verliezen. Maar hoewel Elizabeth 
alles deed om haar vader te plezieren, bleef 
ze in dit geval toch volharden. De koning en 
koningin besloten om een huwelijk niet tegen 
te houden, maar wierpen nog wel een barrière 
op. In 1947 moesten de prinsessen mee op 
een wekendurende reis naar Zuidelijk Afrika 
(36). Het zou een ultieme test moeten worden 
om te kijken hoe diep de liefde werkelijk 
zat. Het bezoek werd in alle opzichten een 
groot succes, maar ondertussen verlangde 
Elizabeth hevig naar haar prins. Vlak na de 
reis werd de verloving bekend gemaakt (37). 
Een paar maanden later, op 20 november 
1947 trad het paar in Westminster Abbey in 
het huwelijk. En in tegenstelling tot wat de 
koning had gevreesd, genoot de bevolking 
van alle pracht en praal die ermee gepaard 
ging (38). Na alle jaren van crisis, oorlog en 
naoorlogse schaarste was men echt toe aan 
deze uitbundige koninklijke folklore. 

Officiersvrouw
Het lag in de lijn der verwachting dat het nog 
enige decennia zou duren voordat Elizabeth 
de troon zou bestijgen. Haar vader was per 
slot van rekening nog geen vijftig. In die tijd 
zou het paar een gezin kunnen stichten terwijl 
Philip, die de titel Hertog van Edinburgh bij zijn 
huwelijk had gekregen, zijn werk bij de marine 
kon voortzetten en Elizabeth zich in alle rust 

kon voorbereiden op het koningschap. In 
1948 werd een zoon geboren, prins Charles 
(39), en twee jaar later een dochter, prinses 
Anne (40). Elizabeth genoot van het moeder-
schap en van het leven als de echtgenote van 
een marineofficier. Het paar verhuisde naar 
Malta toen Philip het commando kreeg over 
een eigen schip dat gestationeerd was in de 
Middellandse Zee. De prinses beleefde daar 
een bijzondere tijd in haar leven, die dicht 
kwam bij dat van andere officiersvrouwen (41). 
Ze runde haar eigen huishouden en deed zelf 
de dagelijkse boodschappen. Ze zou er later 
nog met heel veel plezier op terugkijken. 

Kroning
De gezondheid van George VI ging echter snel 
achteruit en steeds meer werd een beroep 
gedaan op zijn dochter om de koning te 
ontlasten (42) en op 6 februari 1952 sloeg het 
noodlot toe. De koning stierf in zijn slaap en 
Elizabeth werd terstond koningin, hoewel ze 
zich daar zelf nog niet bewust van was. Het 
was prins Philip, die haar het slechte nieuws 
bracht en na een kort emotioneel ogenblik 
vermande de nieuwe koningin zich en begon 
ze aan haar taak met de plichtsbetrachting 
die haar eigen is. De eerste zorg was om zo 
snel mogelijk terug te keren naar huis, maar 
dat bleek niet zo eenvoudig, zodat het nog 
een paar dagen duurde voordat de Britten hun 
nieuwe koningin konden begroeten. Hoe-
wel Elizabeth meteen koningin werd bij het 
overlijden van haar vader, volgden de officiële 
kroning en zalving pas ruim een jaar later. Op 
2 juni 1953 vond deze plechtigheid plaats in 
Westminster Abbey en voor het eerst in de 
geschiedenis was ze rechtstreeks op televisie 
te volgen. De beslissing om dat te doen was 
door de koningin zelf genomen, nadat bijna ie-
dereen in haar omgeving had aangeraden om 
het sprookje niet te laten verpesten door het 

nieuwe medium. Het gevolg was 
dat het hele land aan de buis 
gekluisterd was voor zover men 
niet naar Londen was gekomen 
(43+44). Voor de laatste keer 
haalde het Britse imperium alles 
uit de kast om er een betoverend 
schouwspel van te maken. Ruim 
zestig jaar later staat de ge-
beurtenis nog in de geheugens 
gegrift van iedereen die er iets 
van meemaakte of dat nou ter plekke in Londen 
was, thuis in een volgepropte huiskamer voor 
een flikkerend zwart wit scherm of op straat 
tijdens een van de vele straatfeesten. 

De standvastige
Een van de vele biografen van de vorstin heeft 
haar, in de traditie om vorsten een bijnaam te 
geven, Elizabeth de Standvastige genoemd. De 
koningin is het blijvende symbool geworden van 
stabiliteit, continuïteit en dienstbaarheid in een 
tijd waarin enorm veel veranderd is. En hoewel ze 
van nature zeer conservatief is, heeft ze zichzelf 
en de monarchie opvallend weten aan te passen 
aan de moderne tijd. Dat ging niet altijd van 
harte en vanzelf, maar het gebeurde uiteindelijk 
wel al was het alleen maar om ervoor te zorgen 
dat de monarchie behouden bleef. De Britse 
monarchie is allang niet meer dat afstandelijke 
en een boven alle kritiek verheven instituut, dat 
het in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog 
was. Mede dankzij de invloed van prins Philip, die 
als een buitenstaander aanvankelijk alleen maar 
tegengewerkt werd, werden hervormingen door-
gevoerd en ging men steeds efficiënter te werk. 
Tijdens een bezoek aan Nieuw-Zeeland begaf de 
koningin zich plotseling onder het publiek (45), 
iets wat tot dan toe ondenkbaar was. Eerder 
had de vorstin de televisiecamera’s binnen de 
paleismuren toegelaten. 
(Wordt vervolgd)
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a de eerste opiumoorlog (1839-42) 
kwam de Treaty of Nanking tot stand. 
Met deze (eenzijdige) overeenkomst 
kregen de Britten toestemming om 

in 5 Chinese steden postkantoren te openen: 
Amoy, Canton, Foochow, Ningpo en Shanghai. 
Op het schip ‘Cornwallis’, dat voor anker lag 
bij Nanjing (Nanking) werd ‘onderhandeld’, 
waarna de overeenkomst tot stand kwam. 
China was verslagen door de Britten en dit gaf 
de Britten de kans hun macht uit te breiden. 
Hongkong werd ingelijfd door de Britten 
en vormde nu een kroonkolonie van Groot-
Brittannië. Analoog aan de 1e werd in 1858 de 
2e opiumoorlog beslecht met de Treaty of 
Tientsin. Naast Groot-Brittannië kregen ook 
andere mogendheden meer macht in China. 
De Britten konden als gevolg van de 2e over-
eenkomst nu ook postkantoren openen in 
andere grote steden in China: Chefoo, Chinki-
ang, Hankow, Kiukiang, Kiungchow (Hoihow), 
Nanking, Newchiang, Swatow, Tainan (Taiwan), 
Tamsui (Taiwan) en Tientsin.
De Britten kregen het recht om in de ver-

N
dragshavens handel te drijven. Er werden 
consulaten en postkantoren geopend. Deze 
postkantoren konden na verloop van tijd eigen 
stempels gebruiken.

Verdragshavenstempels
Het is onmogelijk alle stempels de revue te 
laten passeren. Ik licht er daarom enkele uit en 
bespreek enkele interessante aspecten. Voor-
dat het gebruik van zegels verplicht was, wa-
ren er bij grote kantoren stempels in gebruik, 
de zogenoemde ‘Paid-stempels’. Aanvankelijk 
was het namelijk niet verplicht brieven te 
frankeren bij verzending. Pas in 1858 werd 
het verplicht brieven die van Hongkong naar 
Groot-Brittannië werden verstuurd, vooraf te 
betalen. Vanaf dat moment werd het ook mo-
gelijk om post bestemd voor Groot-Brittannië 
te versturen vanuit de verdrags havens. Even 
later, op 15 oktober 1864, diende alle post die 
vanuit de verdragshavens werd verstuurd te 
worden gefrankeerd met zegels van Hong-
kong. In de eerste 10 jaren, tot rond 1875 werd 
de post niet in de verdragshavens afgestem-
peld, maar werd deze in verzegelde zakken 
verscheept naar Hongkong. Bij aankomst in 
Hongkong werd de post aldaar afgestempeld 
en verstuurd. Veelal gebeurde dit met het 
stempel ‘B62’. De diefstal van zegels nam bij 
het transport echter dusdanige vormen aan, 
dat in Londen voor een aantal postkanto-
ren in de verdragshavens stempels werden 
vervaardigd. De eerste stempels kregen de 
naam ‘killers’ (afb.1). De naam van deze 
stempels heeft ongetwijfeld te maken met de 
uitwerking op de zegels. De stempels bestaan 
uit enkele dikke lijnen met een letter en cijfer. 
Als het stempel recht op het zegel werd 
geplaatst, was er van het zegel zelf weinig 
meer zichtbaar. Eind 1866 kwamen de killers 
in gebruik: A1 = Amoy, C1 = Canton, F1 = Foo-
chowfoo, N1 = Ningpo, S1 en S2 = Shanghai. 
Later werden er datumstempels aangemaakt. 
In 1876 kwamen er andere killers in gebruik: 
D27 = Amoy, D28 = Kiungchow-Hoihow. 
Tussen 1869 en 1875 is er ook blauwe inkt 
gebruikt in Shanghai (afb 2). In Hankow 
gebeurde dit tot 1877 en in Ningpo tot 1880. 
Brieven met deze gekleurde stempels zijn 
schaars. Van de D29 zijn ongeveer 6 brieven 
bekend. Er is nog geen brief gevonden met het 
stempel D28.

Datumstempels
Successievelijk werden de killers vervangen 
door datumstempels (afb 3). De eerste 

hadden een diameter van 18-20 mm (afb 4), 
waardoor de afdruk makkelijk op een zegel 
kon, hetgeen voor verzamelaars natuurlijk erg 
aantrekkelijk is. In grotere steden als Shanghai 
was het volume van de post aanzienlijk en 
sleten stempels door het intensief gebruik 
ervan, waardoor er regelmatig nieuwe stem-
pels (afb 5) werden aangevraagd. Tegen het 
einde van de 19e eeuw werd de diameter van 
de stempels die in Londen werden vervaardigd 
vergroot naar 21-22 mm. En in 1907 kwamen 
er zelfs stempels in omloop met een diame-
ter van 25-26 mm (afb 6). Ook kwamen er 
dubbelringstempels, waarbij de tekst ‘British 
Post Office’ in het stempel werd opgenomen. 
Dit stempeltype bleef in gebruik totdat de 
kantoren uiteindelijk werden gesloten.

Shanghai
Stempels gebruikt in de verdragshaven 
Shanghai komen het meeste voor. Shanghai 
lag aan de kust en was een grote stad waar 
de bedrijvigheid in die tijd al enorm was. 
Aanvankelijk werd Shanghai gespeld als 
‘Shangae’. Stempels met deze spelling zijn 
tussen 1846 en 1898 te vinden (afb 7). Van 
het stempel met deze spelling zijn alleen 
al 11 hoofdtypen te onderscheiden. Deze 
verschillen onderling door de vorm van de ‘S’, 
de vorm van de ‘E’, de diameter en de indexlet-
ters. Op 8 januari 1886 is voor het eerst een 
stempel met de ‘nieuwe’ spelling ’Shanghai’ 
te vinden.
De stempels zijn niet alleen te vinden op 
postzegels van Hongkong maar ook op fiscaal-
zegels (afb 8). Fiscale zegels (inschrift ‘Stamp 
Duty’) werden namelijk ook regelmatig ge-
bruikt voor het frankeren van brieven. Mogelijk 
gebeurde dit bij gebrek aan het voorhanden 
zijn van postzegels.

Overdruk China
In 1917 werden zegels van Hongkong overdrukt 
met ‘CHINA’ (afb 9). Deze werden gebruikt in 
de verdragshavens tot dat op 30 november 
1922 formeel een eind kwam aan de postale 
constructie met de verdragshavens. In het 
geleasede Wei Hai Wei en Port Edward bleven 
de zegels echter langer in gebruik, namelijk 
tot 30 september 1930 toen de deuren van de 
postkantoren definitief sloten.
Niet voorbij kan worden gegaan aan het 
blauwe en zwarte zogenoemde Sunburst-
stempel. (afb 10). Er is nog steeds weinig be-
kend over de oorsprong van dit stempel, maar 
inmiddels is zeker dat het stempel is gebruikt 

Britse verdragshavens in China

Hongkong is, hoewel relatief klein op de kaart, interessant voor haar stempels. Veel 
Victoria en King Edwardzegels zijn te vinden met stempels van Chinese steden. 
Hongkong was en is een centraal gelegen havenstad met een rijke postale geschiedenis. 
In dit artikel gaan we (in grote stappen) op zoek naar de Britse invloed in China.
door Ed Boers
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1. Killer S1 (Shanghai) op de 96 cents, 
watermerk CC.

2. Killer S1 (Shanghai) 
in blauw.

3. Anping, de 
haven bij Tainan 
(Taiwan) 13 july 
1889, een voor-
beeld van een zeer 
vroege datum van 
dit toch al uiterst 
zeldzame stempel.

4. Prachtstempel 
KIUNG-CHOW 
22.9.1880. Tevens 
is er een vage 
afdruk van een 
B62 (Hong Kong 
killer) te zien.

5. Jubileum-op-
druk 1898 met 
Shanghai, index 
letter C.

6. Liu Kung Tau 25 mm diame-
ter. Afdrukken van dit type zijn 
tussen juni 1907 en augustus 
1926 bekend. Deze waarde ($1) 
is tot nu toe het enig bekend 
exemplaar met dit stempel.
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in Shanghai (1864 en 1865). Tot nu toe zijn 
er 4 brieven bekend met dit stempel. Ook is 
het stempel bekend met een ring erom heen, 
waarvan 5 zegels met dit stempel bekend 
zijn. Het vermoeden bestaat dat het stempel 
door de Britten vervaardigd is als voorloper 
op de ‘killers’ die besteld waren.

Wei Hai Wei Courier Post
Van 1898 tot 1930 werd door de Britten Wei 
Hai Wei geleased/gehuurd van China. Het 
gebied lag in Noordoost China en bestond uit 
een landstrook en een eiland (Liu Kung Tau). 
Er werden hier 2 postkantoren geopend: Liu 
King Tau en Port Edward.
Voordat de Britse stempels (afb 6) in omloop 
kwamen, werd er in de winter van 1898 een 
postverbinding opgezet tussen Wei Hai Wei 
en Foochow. Door Cornablé & Co. werden 
hiervoor 2 uiterst primitieve zegels, beter ge-
zegd ‘labels’ voor gedrukt (afb 11). In de hoe-
ken van de zegels staan de letters ‘C P’. Deze 
staan voor ‘Courier Post’. De 5 cents-zegels 
onderscheiden zich niet alleen van de 2 cents 
door een ander waardeinschrift, maar ook 
door de dubbele afdruk van de cirkel. Een van 
deze cirkels is bovendien altijd kopstaand. 
Dit werd klaarblijkelijk gedaan om mogelijke 
vervalsingen te voorkomen. De achterzijden 
van de zegels werden handmatig gesigneerd 
door Mr. G.K. Fergusson, de Postmaster. Ken-
nelijk was hij zich er ook wel van bewust dat 
de zegels eenvoudig na te maken waren. Van 
de 2 cent zijn 784 zegels (8 vellen van 98) ge-
drukt en van de 5 cent zijn dit er 393 (4 vel-
len van 98 zegels). U hoeft weinig fantasie te 
hebben om zich te realiseren hoeveel hiervan 
nog bewaard is gebleven. Hoe zeldzaam ook, 
toch bestaan er ook van deze zegels enkele 
brieven (afb 12). Als u goed kijkt ziet u op 
het rode zegel rechtsboven de inscriptie ‘P C’ 
in plaats van ‘C P’, een unieke fout. De brief 
komt oorspronkelijk uit de collectie van Sir 
Percival and Lady David.
Later zijn door Kelly & Walsh (in Shanghai) 
twee zegels (afb 13) gedrukt die de voor-
gaande labels moesten vervangen. Ook deze 
zegels blinken niet uit in afwerking en zijn 
gedrukt in vellen van 64 (8x8) zegels. Links 
boven staat de inscriptie ‘LKT’ (Liu Kung Tau) 
en de letters ‘C P’ in de overige hoeken, welke 
staan voor ‘courier post’. De zegels werden 
bij gebruik gestempeld (afb 14) met ‘C & Co 
‘WHW’. Dit staat voor ‘Cornablé & Co Wei Hai 
Wei’. Deze zegels zijn 2 maanden in gebruik 
geweest. Hoewel er van elke waarde 4000 ze-
gels zijn gedrukt, zijn ook hier brieven van te 
vinden (afb 15).

Britse stempels Wei Hai Wei
Tussen september 1899 en september 
1901 werd een ovaal stempel (afb 16) 
gebruikt. Het was een rubber stempel en is 
zonder meer zeldzaam. Het werd gebruikt 
voor het afstempelen van uitgaande post, 
maar ook als ontvangststempel. Een ander 
prachtig stempel is het rechthoekige stempel 
(afb 17) dat in Port Edward is gebruikt. Het 

7. ‘SHANG-
HAE’ Webb 
type Ei op een 
briefkaart 
gebruikt op 
24.1.1883.

8. Shanghai 1895 op een blok van 
4  fiscaal zegels, postaal gebruikt.

9. Opdruk ‘CHINA’ op blok van 4 zegels 
van de $10 met plaat nummer 1.

10. Het zeer 
gezochte 
 Sunburst 
stempel in 
blauw.

11. Complete 
serie van 
de lokale 
uitgave van 
Cornabé

12. Brief met 
de lokaal-
zegels Wei 
Hai Wei, via 
Chefoo naar 
Hongkong en 
van daaruit 
naar Redhill 
in Surrey. De 
brief werd 
verkocht bij 
Spink in nov. 
1998 voor 
€ 19.000.

13. De on-
gebruikte 
serie Kelly & 
Walsh 1899. 
De zegels 
werden 
voorzien 
van gom.

14. De 
serie Kelly 
& Walsh 
1899 serie 
met stem-
pel C&Co 
WHW.
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postkantoor in Port Edward werd geopend 
op 1 april 1904, een tijdstip dat zegels met de 
afbeelding van King Edward al ruim een jaar in 
omloop waren. Zegels met de afbeelding van 
Queen Victoria zijn daarom zeer zeldzaam met 
dit stempel. Het is alleen bekend op de 2 en 
4 cents en een 1 cent-postkaart. De laatste 
afdruk die van dit stempel bekend is dateert 
van 12 mei 1908.
In tegenstelling tot de verdragshavens, heeft 
Wei Hai Wei diverse fiscaalzegels uitgegeven, 
waarvan een deel later van een opdruk werd 
voorzien (afb 18). 

Japanse verdragshavens
In dit artikel heb ik in vogelvlucht slechts 
enkele flarden behandeld van de vele 
honderden stempels die zijn gebruikt in de 
verdragshavens. Zo zijn er diverse ovale stem-
pels, stempels voor aangetekende post en 
andere stempels gebruikt. Naast de Chinese 
verdragshavens zijn er ook Japanse ver-
dragshavens geweest. De bekendste hiervan 

is Yokohama, waarvan de killer ‘Y1’ niet echt 
zeldzaam is en met goed zoeken gevonden 
kan worden, vaak in de blauwe, zwarte of 
soms violette kleur. Vindt u echter de killer 
D30 (Kobe-Hiogo) op brief, dan bent u de 
tweede. Tot nu toe is dit stempel op één brief 
aangetroffen (1879). 

Handboek
De ‘bijbel’ op het gebeid van stempels van 
Hong Kong is ongetwijfeld de ‘Webb’. Het is 
een handboek, uitgegeven in 1961 door F.W. 
Webb in samenwerking met de ‘Hong Kong 
Study Cirlce’. Het is inmiddels een onbetaal-
baar collectors item geworden waarvan er oor-
spronkelijk 500 exemplaren werden gedrukt. 
Ik vond ooit een ongebruikt exemplaar in een 
doos op een Nederlandse veiling. Soms treft je 
het. Het handboek beschrijft elk type stempel 
in detail met daarbij de vroegst bekende 
datum of de datum dat het stempel in gebruik 
is genomen en de laatste bekende datum. Ook 
geeft Webb een indicatie over de zeldzaam-

heid. Wel dient men zich te realiseren dat er 
sinds de publicatie van de Webb, inmiddels 
veel meer bekend is geworden.
Heeft dit artikel u nieuwsgierig gemaakt naar 
dit onderwerp of stempels van Hongkong? 
Neem voor meer informatie contact op met de 
Studiegroep China Filatelie. Deze vereniging 
beschikt over en uitgebreide bibliotheek, 
waaronder de Webb.

Referenties
Coins, Banknotes, Stamps and covers of Hong Kong and 
China, Spink, 1998 en 1999
‘The Ryohei Ishikawa collection’, Sotheby’s 1980
John Bull, Stamps and Postal History of Hong Kong, 
2007
The philatelic and Postal History of Hong Kong and the 
treaty ports of China and Japan, F.W.Webb 

18. Fis-
caalzegel 
1920 in 
blok van 4.

15. Beide lokaalzegels naar Mhow, centraal India, ontwaard met een ‘dollar chop’ 
Chefoo. Het is de enig bekende brief met een buitenlandse bestemming.

16. Ovaal stempel Liu 
Kung Tau 3 april 1901.

17. Webb type F, een volledige afdruk 
8 oktober 1904.

et vertrekstempel van 16 december 
1963 (curieus: het jaarkarakter zit 
ondersteboven!) vertelt dat R.M.P. 
van Stapele-Dijkhuizen uit Enschede 

die dag een briefkaart opstuurde naar de 

HWat is hier 
misgegaan?

patronendienst van het damesblad Regina, 
Nassauplein 3 te Haarlem (afb. 1). De volgende 
dag werd de briefkaart bezorgd en kreeg ze een 
administratief stempel 13213 17.XII.63. Ter plekke 
constateerde echter iemand op het kantoor van 

1 2
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itmaal een zeer persoonlijk poststuk. 
Vanaf september 1966 behoorde ik bij 
de eerste 160 studenten, die in Rot-
terdam medicijnen gingen studeren. Er 

bestonden dus geen oudejaars-studenten, zodat, 
indien we dat eerste jaar iets wilden weten, wij 
naar de betrokken professor gingen, want er was 
geen andere persoon die ons kon antwoorden. Dit 
jaar (2016) is het dus 50 jaar geleden dat de Me-
dische Faculteit (nu onderdeel van de Erasmus 
Universiteit) van start ging. Op deze Medische 
Faculteit had toentertijd het bedrijven van weten-
schap de allerhoogste prioriteit, wat tot gevolg 
heeft gehad dat meer dan 20% van de 160 toen 

begonnen studenten ‘professor’ is geworden. 
Ondergetekende hield zich toen niet alleen bezig 
met medicijnen studeren maar ook met filatelie, 
waaronder het uittesten van het functioneren 
van de post op dat moment. Zo heb ik in Rotter-
dam in augustus 1968 het volgende experiment 
uitgehaald. Op een eerstedagenvelop met ICEM-
zegels, uitgegeven in 1966 met toeslag ten bate 
van hulp aan vluchtelingen, iets wat momenteel 
overigens nog steeds zeer actueel is, heb ik de 
twee bijbehorende ICEM-zegels geplakt. Het 
adres dat ik op de envelop aanbracht was dat 
waar ik was opgegroeid en waar mijn ouders 
in 1968 nog steeds woonden (Bonendaal 62 in 

Warnsveld). Echter, bij wijze van experiment, 
heb ik dit adres niet in normaal schrift weerge-
geven, maar in de vorm van een rebus-puzzel. 
De vraag was of de post die puzzel zou ‘aangaan’ 
en daardoor de envelop inderdaad in Warnsveld 
zou bezorgen. Het antwoord was positief. Iemand 
bij de post, waarschijnlijk in Rotterdam, loste de 
puzzel op en de envelop werd inderdaad op het 
juiste adres in Warnsveld bezorgd. Opvallend 
is dat de ICEM-zegels in augustus 1968 al niet 
meer geldig waren, maar dat werd niet door de 
post opgemerkt. Nog geen vier maanden later 
kwam ondergetekende op de Medische Faculteit 
voor het eerst in aanraking met de neuroweten-
schappen en daar is hij nu, naast het Handboek 
Postwaarden Nederland, nog steeds mee bezig!

Gert Holstege

D
Terug naar 1968

Regina dat er iets niet klopte.
Op de achterzijde van de kaart had mevrouw Van 
Stapele het verzoek geschreven aan haar een 
patroon toe te zenden, no. 13158 maat 44, en zij 
plakte op de achterzijde van de kaart een waar-
debon voor een Regina patroon à 45 ct (afb. 2). 
Met deze bon zelf was niets mis: die was nog 
anderhalve maand geldig. De afzender had 37 ct 
extra aan postzegels geplakt op de briefkaart 
naast het correcte ingedrukte bedrag van 8 cent.

Wat was nu het probleem? 
Waarschijnlijk had mevrouw 45 ct moeten bijplak-
ken in plaats van 37 ct. Maar doorslaggevend zal 
zijn geweest, dat men bij Regina het bestelnum-
mer van het gevraagde patroon niet kon thuis-
brengen. In ieder geval constateerde de patronen-
dienst dat dit een zaak was niet voor Regina.
Maar er waren nog twee andere damesbladen 
die net als Regina knippatronen konden leveren. 
Waarschijnlijk in een envelop (want op de 
briefkaart zelf zijn er geen sporen van terug te 

vinden) stuurde ‘Regina’ de kaart naar het blad 
‘Eva’ in Leiden. Daar constateerde men echter: 
niet voor Eva. 
Vervolgens ging de kaart naar het blad  ‘Margriet’ 
in Amsterdam. Ook daar wist men er geen raad 
mee: Niet voor Margriet.

We kunnen vaststellen dat de kaart daarna 
terugkeerde in Enschede. Want in hetzelfde als 
het oorspronkelijke handschrift heeft mevrouw 
Van Stapele geschreven ‘t adres is juist doch is 
verkeerd bezorgd.’ Een echte Tukker laat zich 
immers niet zo gauw met een kluitje in het riet 
sturen. En zij had gelijk wat betreft het adres. 
Een advertentie van Regina in de Telegraaf uit 
dezelfde periode laat hetzelfde adres zien dat 
mevrouw Van Stapele had gebruikt: Nassauplein 
3 in Haarlem (afb. 3).
Vastberaden bezorgde mevrouw Van Stapele 
de briefkaart begin januari wederom ter post, 
zoals het continuerend rolstempel Enschede 
4.1.1964 laat zien.

Wat zou ik graag weten hoe het daarna verder is 
gegaan! Zou mevrouw Van Stapele het door haar 
gewenste patroon toch nog ooit hebben gekregen? 
De briefkaart vertelt het vervolg niet. En inmiddels 
is er meer dan een halve eeuw verstreken. Aan me-
vrouw Van Stapele zelf kunnen we het niet meer 
vragen. Volgens ‘Wie Was Wie’ werd deze Reinetta 
Martina Petronella geboren in 1888. Daarom is de 
kans dat zij nog in leven is helaas nihil.

Huber van Werkhoven

3
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et eerste streven was dergelijk ma-
teriaal bijeen te brengen van zoveel 
mogelijk verschillende landen. Zoals 
zo vaak bij verzamelaars krijg je dan 

na verloop van tijd een voorkeur voor bepaal-
de landen en/of de manier van verzending. Bij 
mij was dat het geval voor Groot-Brittannië 

H

en zijn vele (voormalige) gebieden. Als je na 
een tijdje bovendien ontdekt dat drukwerken 
soms aangetekend worden verzonden, dan ga 
je daar op letten; erger nog, er speciaal naar 
zoeken. De hierna getoonde en beschreven 
stukken zijn in een tijdsbestek van ongeveer 
30 jaar bijeengebracht.

Behoefte aan een lager tarief
Door de hoge portokosten voor briefpost naar 
het buitenland was er een grote behoefte 
om post tegen lagere tarieven te versturen. 
Bijvoorbeeld: met het ontstaan van de UPU (1-
7-1875) werd tussen 22 landen een brief tarief 
naar het buitenland afgesproken van 2½d per 

½oz. Vóór 1875 bedroegen de 
portokosten vaak een veel-

voud hiervan, bijvoorbeeld 
een brief van ½oz naar de 

Verenigde Staten kostte 1 shilling, 12 pence. In 
deze vroege jaren werd er veel belang gehecht 
aan het uitwisselen van informatie via kranten. 
Immers beurs- en scheepvaartberichten waren 
hierin opgenomen. Vanaf 1-7-1875 werd een 
‘newspaper’ tarief vastgesteld van 1 penny per 
4oz naar de 22 deelnemende landen in de UPU. 
Vanaf 1881 werd dit een ½d per 2oz. Gelijkge-
steld aan deze tarieven, maar met een hoger 
‘instapgewicht’, waren bookpost, commercial 
papers, periodieken die elke maand verschenen 
en binnen 8 dagen na het verschijnen waren 
gepost en prijslijsten e.d.

Waarom aantekenen
Deze vraag heb ik me al vaak gesteld. Aanteke-
nen betekent ‘zekerheid van aankomst bij de 
geadresseerde’. Dit kan zeker ook bij drukwerk 
een rol spelen. Drukwerk kan immers een aan-

Groot-Brittannië 1875-1920, aan-
getekende verzending van drukwerk*

Al een slordige 30 jaar verzamel ik van 
alles wat te maken heeft met de ver
zending van drukwerk in het algemeen 
en krantenbandjes in het bijzonder. 
door Adam van der Linden

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

(links) Afb. 1. Cornhill R.O., 6 december 1878. Aangetekende bookpost wrapper met bestem-
ming Berlijn ZO, Duitsland. Tarief: vanaf 1-7-1875 (UPU) tot 4oz 1d ,aantekenrecht 2d. 
voldaan met een ingedrukte waarde van 1d en postzegels ter waarde van 2d. Afstempe-
ling door R (registered) in ovaal. Duits ambulant strookje ‘Vom Auslande über Bahnpost 1, 
Holzminden-Berlin’. In rood: Eingeschrieben. De weinige strookjes die ik tot op heden heb 
gezien vielen zonder uitzondering in de periode 1870-1880 op aangetekende poststukken 
afkomstig uit het buitenland en vervoerd per trein. Deze komen ook voor op transitpost (post 
naar een ander land).

Afb. 2. Londen, 3 juli 1884. Krantenbandje met bestemming naar en doorgezonden binnen 
Londen. Tarief: vanaf 1881 per 2oz ½d, 6oz is 1½d. Aantekenrecht 2d. samen 3½d, voldaan 
met een krantenbandje met een ingedrukte waarde van ½d en een postzegel van 3d.

Afb. 3. Londen, 
Lombard street 
8 oktober 1890. 
Bookpost/com-
mercial papers 
met bestemming 
Olbernhau, 
Saksen, 
doorgestuurd 
naar Nürnburg. 
Tarief: bookpost 
van 10oz 
(minimum) 2½d, 
aantekenrecht 
2d. voldaan met 
een postzegel 
van 2½d en 2d.

* Ook bookpost, 
commercial papers, 
periodieken, 
prijslijsten, markt-
rapporten e.d. zijn 
(meestal) gelijk-
gesteld aan news-
paper wrappers. Het 
‘instapgewicht’ ligt 
soms hoger (vanaf 
1-7-1892 2½d vanaf 
10oz).
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Afb. 4. Londen, W.C. District Office, 29 november 1893. Bookpost met bestemming Berlin, Duitsland. Tarief: bookpost van 10oz (minimum) 2½d, 
aantekenrecht 2d. Alle postzegels zijn voorzien van de firmaperforatie L W (LLOYD WISE). Aankomststempel op achterzijde 1 december 1893.

Afb. 5. Londen, South Norwood 3 november 1894. Drukwerkbandje met bestemming 
Mansfeld, Duitsland. Tarief: als drukwerk, tot 2oz ½d hoewel per bookpost op het 
bandje is gedrukt, aantekenrecht 2d, samen 2½d.

Afb. 6. Kopie achterzijde met vertrekstempel South Norwood High Street 3 november 
1894 en aankomststempel Mansfeld Stadt 5 november 1894.

Afb. 7. Londen, Threadneedlestreet 23 oktober 1894. Grote drukwerkband met 
bestemming Amsterdam. Tarief: zowel drukwerk als bookpost tussen 10 en 12oz 
3d, aantekenrecht 2d. voldaan met een ingedrukte waarde op de drukwerkband 
van 1d en een postzegel van 4d. Aankomststempel op de achterzijde van Amster-
dam 24 oktober 1894. De postzegel heeft een firmaperforatie L B & Co.

Afb. 8. Swanace, 13 juli 1896. Enveloppe met een ingedrukte waarde van 10d plus een bijfrankering 
van 6½d (samen 1sh en 4½d), verzonden als bookpost met bestemming Minnetonka Beach, USA. 
Tarief: als bookpost tot 10oz 2½d, per 2oz meer, ½d. Het aantekenrecht bedroeg 2d zodat het tarief 
voor het verzenden van deze bookpost 1sh en 2½d bedraagt. Dit tarief houdt in een gewicht van 3 lb 
en 10oz. Samengevat 4d per lb, 3 lb is 1sh. De overige 10oz is 2½d. totaal 1sh en 2½d. De enveloppe is 
als adresdrager gebruikt, geplakt bovenop een pak kopieën ‘English Special Journal’.

ENKELE GEGEVENS
1 oz (ounce) is 
28,3495231 gram.

1 lb is 16oz

Eén penny is 1d (denarius)

1 sh is 12 pence

De blauwe potloodstrepen 
(kruisen) op de poststukken 
betekenen dat de poststukken 
‘ter hand’ moesten worden 
gesteld aan de geadresseerde. 
Aantekenrecht voor bin-
nen- en buitenland vanaf 
1-1-1878 tot 13-6-1921 2d. 

De geschreven nummers op 
de poststukken, meestal met 
blauw potlood, zijn (meestal) 
inschrijfnummers in de lijsten 
voor aangetekende stukken.
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bieding/informatie bevatten die belangrijk is 
zowel voor de aanbieder (afzender) als voor de 
geadresseerde (potentiële koper). Verder zegt 
het iets over de serieusheid van zaken doen en 
de waarde van de aangeboden producten. 
Een ander argument om aangetekend te 
versturen kan zijn dat er zich problemen 
voordoen op de postroute (bijvoorbeeld een 

oorlogssituatie) of onbetrouwbaarheid van/bij 
de posterijen. Het laatste komt tot op heden 
nog steeds voor. Daar kunnen kopers/verko-
pers over meepraten bij de verzending van 
filatelistisch materiaal. Verkopers uit landen 
zoals Turkije, Maleisië en enkele voormalige 
Oostbloklanden versturen ook nu uitsluitend 
per aangetekende post, ook al beperkt de prijs 

Afb. 14. Gedrukt 
logo van de 
firma Glendi-
ning & Co op de 
achterzijde.

Afb. 9. Oxford, 15 juni 1902. Drukwerkband met bestemming St. Petersburg, Rusland. 
Tarief: drukwerk van 8oz 2d, aantekenrecht 2d. Het tarief van 4d is voldaan met een 
drukwerkband met een ingedrukte waarde van ½d en 2 postzegels met een totaal van 3½d. 
samen 4d. Stempel van London registered d.d. 16 juni 1902. Aankomst in St. Petersburg 
6 juni 1902 (paarse stempel). Deze datum is weergegeven in de Juliaanse kalender, deze 
verschilt 12 dagen (vroeger) volgens de gebruikelijke Gregoriaanse kalender.

van de aankoop zich tot een enkele euro.
Met dank aan Ton Voorbraak en Huber van 
Werkhoven voor overleg en advies.

Literatuur
British Postage Rates 1900, Michael Furfie, mei 2000.
Website The Great Britain Philatelic Society,  
www.gbps.org.uk/index.php

Afb. 10. Londen, Lombardstreet, 13 mei 1904. Drukwerkband verzonden als commercial paper met 
bestemming Antwerpen, België. Tarief: 6oz is 1½d, aantekenrecht 2d. voldaan met de ingedrukte 
½d en 3 postzegels van 1d. samen 3½d. Aankomststempel op achterzijde Anvers 14 mei 1904.

Afb. 11. Chiswick, 30 oktober 1906. Drukwerkband verzonden als bookpost 
met bestemming Berlijn, Duitsland. Tarief: het drukwerktarief is toegepast, 
2oz ½d, aantekenrecht 2d. samen 2½d, voldaan met de ingedrukte waarde van 
½d van de krantenband en 2d met een postzegel. 

(onder) Afb. 12. Kopie van de achterzijde. Stempels: Chiswick 30-10-1906, 
London registered 30-10-1906, Berlin SW 12, 1-11-1906 6-7V, Berlin SW 13, 
1-11-1906 7-8V.

Afb. 13. Londen, Regentstreet 5 september 1919. Druk-
werkband met bestemming Didkoping, Zweden. Tarief: 
drukwerk met een gewicht van 4oz 1d, aantekenrecht 
2d. samen 3d, voldaan met een paartje van 1½d. De 
zegels hebben een firmaperforatie met G & Co. Zie logo.

http://www.gbps.org.uk/index.php
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MMeeeerr  ddaann  9977  

  jjaaaarr  iinn  ddiieennsstt  

vvaann  ddee  ffiillaatteelliiee  

11991199--22001166  

 

Grote voorjaarsveiling 406 

 1199 april 2016 

 2200 april 2016 

 2211 april 2016 

Neemt u ook eens een kijkje op onze  

uitgebreide website: www.rietdijkveilingen.nl  

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.   
De kijkdagen starten begin april. Deze veiling bevat o.a een 
schitterende afdeling Nederland waarbij heel veel postfris vanaf 1852, 
met zeldzame stukken. Het buitenland is o.a. goed vertegenwoordigd 
door prachtige, veelal intact gelaten collecties van de “noordelijke 
Europese landen”.  

OOookk  iinnlleevveerreenn  vvoooorr  éééénn  vvaann  oonnzzee  vveeiilliinnggeenn??  

Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend. Als u de moeite neemt  
ons te bezoeken, dan nemen wij de moeite uw verzameling  te 
beoordelen. Het verplicht u tot niets! Natuurlijk bestaat ook de 
mogelijkheid dat één van onze taxateurs u op locatie bezoekt.  
   

 

 

 

 

 
      

   

                                                                                                

EEeenn  vveeiilliinnggccaattaalloogguuss  
oonnttvvaannggeenn??                            

EEeenn  tteelleeffoooonnttjjee  ooff                  
ee--mmaaiill  vvoollssttaaaatt!!  

UUnniieekkee  sseerriiee  oonnttwweerrppeenn  eemmiissssiiee  KKNNRRMM  11992244  
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Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2016 
(verschijnt 6 mei) moeten 
uiterlijk op 3 april in het 
bezit zijn van de redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur!

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

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

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

TENTOONSTELLINGEN  
EN MANIFESTATIES

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

11-12 maart:
’s-Hertogenbosch. Filafair. 
Maaspoort Sports & Events, 
 Marathonloop 3, vr. 10.00-17.00 uur, 
za. 10.00-16.00 uur.  
info@hertogpost-event.nl 

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:
Barneveld. 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

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.
Drachten. Wijkcentrum De Utwyk, 
Oud Ambacht 190, 10.00-16.00 uur. 
T: 0513-620814.  
a.nieman5@upcmail.nl 
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–
16.00 uur. T: 078–6814441
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6 , 10.00–15.00 uur. 
T: 0529-432746.
Nieuwegein. Kerkelijk Centrum 
‘De Bron’, Buizerdlaan 1, 13.00-
17.00 uur. T: 06-43582688
www.postkoets.nl
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
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.  
E-mail 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”, Beemsterstraat 
4, 10.00-16.00 uur. T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur. T: 0318-
513222. deloupe@hccnet.nl
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. Bovenbu-
ren, Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597- 856371. gr.elzen@ziggo.nl 
Zwijndrecht. Het Baken, Slagveld 
99, 12.00-15.30. T:78-6103606.

13 maart:
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 
Hout-Blerick. Zalzerhaof, Zal-
zerskampweg 64, 10.00-13.00 uur. 
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl
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Wijchen. Brede school “Noorder-
licht”, Roerdompstraat 76, 10,00-
13.00 uur. T: 024-6413355/ 
6450041

19 maart:
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55, 10.00-16.00. 
T: 055-3558600.  
www.eindejaarsbeurs.nl 
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-16.00 uur. 
T: 0596-624394.
Boskoop. ‘In de Stek’, Puttelaan 
148, 13.00-17.00 uur. T: 0182-
616946. jandezwijger@telfort.nl
Drachten. Fries Congrescentrum, 
Oprijlaan 3, 9.30-15.00 uur. T: 050-
5033926 (’s avonds) 
Eerbeek. Tjark Rikscentrum, 
Derickxkamp 2a, 10.00-16.00 uur. 
T:0575-522040 of 0313-650802.
Heerenveen. Dorpshuis Rottum, 
Binnendyk Rottum, 9.30-15.30 uur. 
T: 0561-614892

Huizen. Zenderkerk, Borneolaan 
30, 10.00-17.00 uur. T: 035-
5387550.
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
Veenendaal. CSV Sportlaan 11-13, 
10.00-16.00 uur, T: 06-50501475. 
m.holewijn71@gmail.com 

20 maart:
Alkmaar. Stichting de Rekere 
2.0, Drechterwaard 16, 10.00 – 
15.00 uur. T : 072-5124689 
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Huissen. Cultureelcentrum ‘de 
Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-
14.00 uur. T: 026-3271979.
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-11.00 uur. 
T: 0224-298416

Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. 
postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, te Weert, Wer-
tastraat 1, 9.30-15.30 uur. T: 0495 – 
541666. postzegelclub@home.nl

21 maart:
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl
Wijchen. Brede school ‘Noor-
derlicht’, Roerdompstraat 76, 
19.00-22.00 uur. T: 024-6450041. 
hartjesveld@planet.nl
 
26 maart:
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
 Snelliuslaan 35, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Bodegraven. Rijngaarde,  Rijngaarde 
1, 10.00-15.00 uur. T: 06-53260579.
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. T: 0181-
322211. gvdlind@xs4all.nl
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 10.00-16.00 uur.  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.
Harderwijk. “Kiekmure”, Tessel-
schade 1, 10.00-16.00 uur.  
T: 071-5149310.
Leer-Bingum (Duitsland). Dorf-
gemeinschaftshaus, Ziegeleistr. 15, 
8.00–14.00 uur. T:+49-4954-6346. 
Oswald.Janssen@t-online.de
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 maart:
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl

2 april:
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
’s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur. T:036-5341427.  
secretaris@vpva.nl, www.vpva.nl
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Emmen. Hampshire Hotel, Van 
Schaikweg 55, 9.30-15.00 uur. 
T: 050-5033926 (’s avonds) 
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 

3 april:
Obdam. Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-
12.00 uur. T: 0226-452047.
Waalre. Sporthal ’t Hazzo, 
 Trolliuslaan 7, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (‹s avonds) 

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

9 april:
De Meern. Cultureel Centrum De 
Schalm, Oranjelaan 10, 9.00-
12.00 uur. T: 06-30690519  
www.pf68.nl
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.

Hoofddorp. ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, Beemster-
straat 4, 10.00-16.00 uur. T: 06-
54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13:00–16:30 uur. T: 0318-
513222. deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010 – 5916747.
Zeist. Wijkservisepunt De Kop-
peling. De Clomp 1904, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220 
Zwijndrecht. Het Baken, Slagveld 
99, 12.00-15.30. T:78-6103606.

10 april:
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 
Hout-Blerick. Zalzerhaof, Zal-
zerskampweg 64, 10.00-13.00 uur. 
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl
Tiel. USA-Canada, De Schakel, 
Scheeringlaan 4a, 9.00-16.00 uur. 
T: 06-25240316. www.usca.nl
Wijchen. Brede school “Noor-
derlicht”, Roerdompstraat 
76, 10,00-13.00 uur. T: 024-
6413355/6450041

12 april:
Diemen. De Schakel, Burg, Bicker-
straat 46a, 19.00-22.00 uur.  
T: 06-18551829 

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500
www.muscom.nl
Museum wegens verbouwing geslo-
ten van 1 maart 2016 tot begin 2017.
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u – alleen op 
afspraak – origineel materiaal uit 
het depot postwaarden bestuderen 
en bezichtigen. Onderzoeksdagen: 
17 maart, 14 april. Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan contact 
op met Monique  Erkelens (T: 070-
3307567).
De museumbibliotheek is toe-
gankelijk na met mevr. Spiekman 
sspiekman@muscom.nl
13 maart: Filatelie Café. Lezing 
Dr. Jan Vos. ‘Communicatie bij 
de dood door de eeuwen heen’. 
aanmelden@muscom.nl
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e eerste Europese bezoekers van 
Mauritius waren de Portugezen 
die in 1507 een onbewoond eiland 
aantroffen. Zij hadden daar absoluut 

geen belangstelling voor. In 1598 landde 
een Nederlandse eenheid. Zij noemden het 
eiland Mauritius naar Maurits van Nassau, 
stadhouder van Holland en Zeeland en vanaf 
1618 Prins van Oranje. In 1638 vestigden 
de Nederlanders een kleine kolonie op het 
eiland. Een van de weinige diersoorten op het 
eiland was de dodo, een loopvogel die niet 
meer kon vliegen en daarom op de grond 
broedde. Mauritius werd vooral gebruikt als 
pleisterplaats op weg naar de Oost. Daarom 
brachten de Nederlanders andere dieren zoals 
geiten en het Javaanse hert naar het eiland en 
introduceerden suikerriet van Java. Door de 
introductie van de andere dieren (en uiteraard 
de onvermijdelijke scheepsratten!) werden de 
eieren van de dodo vernield. Als resultaat werd 
de dodo in 1662 voor het laatst waargenomen. 
De enige dodo op Mauritius is momenteel een 

D
van de schildhouders van het staats wapen. De 
opbrengst van de kolonisering voor de Neder-
landers was teleurstellend. In 1710 gaven zij er 
de brui aan.

De Fransen hadden reeds het naburige 
Réunion in handen en pikten in 1715 opgewekt 
het verlaten eiland in. Zij noemden het eiland 
Île de France. Vanaf 1735 kwam het eiland tot 
bloei dank zij een voorspoedige economie, 
gebaseerd op de productie van suiker. Tijdens 
de Napoleontische oorlogen werd Mauritius 
de basis van Franse zeerovers die strooptoch-
ten uitvoerden op Engelse schepen. Uiteinde-
lijk werd het eiland in 1810 door de Engelsen 
veroverd, die daarna de macht wisten te 
behouden. De Franse kolonisten mochten hun 
land, hun bezittingen en hun taal behouden. 
Onder Engels bestuur kreeg het eiland weer 
de originele naam Mauritius. In 1835 werd 
de slavernij afgeschaft, maar wie moest dan 
het werk op de suikervelden doen? Daarvoor 
lieten de Engelsen contractarbeiders uit India 

aanrukken. Het maakt begrijpelijk waarom 
Gandhi in 1901 een bezoek van twee weken 
aan Mauritius bracht. 

Mauritius en Indië
De post van Mauritius naar Nederlands-Indië 
in mijn persoonlijke verzameling omvat vier 
poststukken. Elders2 is een briefkaart van 
Mauritius naar een filatelist in Soerabaja 
besproken. De kaart (1881) werd eerst met 
de Ligne T naar Aden vervoerd om vervolgens 
via Singapore en Batavia de bestemming te 
bereiken. 
De briefkaart van Curepipe naar Tegal (1897) 
is eveneens aan een filatelist gericht, de ons 
bekende heer Buys (afb 1). Deze briefkaart 
heeft vrijwel dezelfde route gevolgd als de 
eerste. Op de achterzijde is een deels lees-
baar Frans paquebotstempel van 13 maart 
1897 te lezen waaruit tevens blijkt dat de 
kaart is vervoerd op een lijn van Réunion 
naar Marseille. Gelukkig hebben we al wat 
kunnen oefenen met het raadplegen van 
de afvaart tabellen. De literatuur leert dat 
afvaarten van de Réunion-Marseille lijnen 
(afb 2) altijd begonnen in Mauritius. Naslag 
van de Réunion afvaarten in 1897 van de 
Ligne U en de Ligne V levert een meest nabije 
afvaart van 17 maart 1897 op, die van de 
Iraouaddy (ligne u no 2)3. Het traject Aden 
(9 apr 1897)–Singapore (26 4 1897) werd 
waarschijnlijk verzorgd door de P&O lijn. Hun 
tabel voor 18974 laat zien dat de Oceanea 
op 10 april uit Aden vertrok en op 18 april in 
Colombo arriveerde. Aansluitend vertrok de 
Rohilla op 19 april uit Colombo om op 25 april 
in Singapore aan te komen. 

What about the British P&O line?
Volgende stuk is een aangetekende brief 
(afb 3a). De voorzijde toont dat de enveloppe 
naar Soerabaja is geadresseerd en naar 
 Lawang is doorgestuurd. Echt interessant 
maar is echter de achterzijde (afb 3b). De 
brief is verzonden van Beau Bassin, een 
plaats in het hoog gelegen binnenland. De 
naam van de plaats, deels Frans deels Engels, 
herinnert nog eens aan de geschiedenis van 
Mauritius. Bovendien worden we verwend met 
enkele goed leesbare doorgangsstempels, 
waarmee de route naar Indië (deels) kan wor-
den gereconstrueerd. Op de hele enveloppe is 
geen paquebotstempel te zien en raadpleging 
van de Franse afvaarttabellen levert dan ook 
geen aanknopingspunt op. Gelukkig hebben 
we wel stempels van Aden: 6 april (1902) en 
Singapore: 19 april 1902. Raadpleging van 
de P&O tabellen levert weer uitkomst. De 
Himalaya vertrok op 6 april 1902 uit Aden en 
bereikte Colombo op 12 april. De volgende 

Post van Mauritius naar 
Nederlands-Indië (1897-1902)

Mauritius roept in de filatelistische wereld direct 
associaties op. Meestal niet met betrekking 
tot  Nederland en zeker niet tot Nederlands
Indië. Mauritius behoort tot de verre buren van 
NederlandsIndië1. Eilanden in het westen, ver weg 
in de Indische Oceaan. Vergeet niet dat Mauritius 
een Nederlandse voorgeschiedenis heeft.
door Han Siem

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

Ster en Sleutel van de Indische Oceaan

Afb 1 en 2. Briefkaart, in 1897 aangetekend verzonden van Curepipe naar Tegal. Eerst naar 
Aden vervoerd met een Franse paquebot en op de achterzijde voorzien van een stempel 
van de Réunion naar Marseille lijn. Vervolgens met de Oceanea en de Rohilla van de P&O 
lijn van Aden naar Singapore vervoerd. Na 49 dagen de bestemming bereikt.
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dag vertrok de Sumatra uit Colombo om op 
19 april in Singapore aan te komen. Alles klopt 
als een bus. 
Het krantenbandje, verzonden naar Batavia 
(afb 4), ziet er op het eerste oog weinig 
opwindend uit. Op de achterzijde is nog een 
aankomststempel te zien waaruit kan worden 
opgemaakt dat het bandje dateert van 1901. 
Met assistentie van Google is nog wat interes-
sante informatie te achterhalen. 
De eerste krantenbandjes in Mauritius werden 
uitgegeven in 1896 en hadden een waarde 
van 3 cent. In 1898 werden zij voorzien van 
een zwarte opdruk van ‘4 cents’, in 1899 toch 
opnieuw overdrukt met ‘3’ in rood. 
Adam & Co, Handelaars en Commissionairs, 
was de eerste handelsfirma in Port Louis, de 
haven en hoofdstad van Mauritius. De ge-
schiedenis van de firma gaat terug tot 1802, 
in de Franse tijd. De firma hield zich bezig met 
de productie en export van suiker. Zij expor-
teerden suiker naar diverse landen in Europa 
en Azië, waaronder Nederlands-Indië. 
De firma Mac Laine Watson & Co in Batavia 
werd opgericht door de Schot Gillian Maclaine 
in 1820. Over de jaren groeide de firma uit 
tot een van de belangrijkste Britse firma’s 
in Nederlands-Indië. Aan het einde van de 
19e eeuw was de firma sterk betrokken bij de 
suikerindustrie en behoorde tot de weinigen 
die de depressie van de 80er jaren hadden 
overleefd. Het kantoor van de firma was ge-
legen aan de Kali Besar. In 1953 was de firma 
nog steeds actief5. 

Mail from Mauritius
Welke indruk kunnen we in dit themanum-
mer over de correspondentie Mauritius-Indië 
rond 1900 formuleren? De oogst is schaars, 
maar gezien de reputatie die Mauritius in de 
filatelie heeft, is een kinderhand gauw gevuld. 
Wat hadden Mauritius en Nederlands-Indië 
gemeen? (1) De Indische Oceaan. Behoeft 
geen uitgebreide uitleg. (2) Filatelie. Van de 
vier poststukken waren twee gericht aan fila-
telisten, de derde brief is gezien de frankering 
filatelie ‘verdacht’. (3) Suiker. Het is opvallend 
dat twee eeuwen nadat Nederlanders suiker-
riet van Java in Mauritius introduceerden 
maar daarna vertrokken, nog een duidelijke 
‘sugar connection’ in de correspondentie 
aantoonbaar is. Ook nu nog vormen de 
suikerplantages een belangrijke pijler van 
Mauritius’ economie (afb 5). Daarmee komt 
dit artikel6 tot een zoet besluit.

Noten
1. Wikipedia: Mauritius
2. Siem T.H. Franse paquebotstempels in een 
 verzameling Nederlands-Indië, Filatelie januari 2016, 
blz 26-29
3. Salles Vi, blz 157
4. Kirk, R. British maritime postal history, Vol 2. 
The P&O lines to the Far East. blz 124
5. Merrillees, S. Batavia in nineteenth century 
 photographs (Singapore, 2000), blz 56 
6. Ik ben Jan van den Berg zeer erkentelijk voor zijn 
waardevolle aanvullingen en correcties. 

Post van Mauritius naar 
Nederlands-Indië (1897-1902)

Afb 3a en 3b. Enveloppe, in 1902 aangetekend verzonden van Beau Bassin naar Soerabaja. Eerst naar Aden 
vervoerd. Ook deze enveloppe is eerst naar het knooppunt Aden vervoerd, maar niet duidelijk door welk schip. 
Het traject Aden – Singapore is opnieuw uitgevoerd door de P&O lijn. Eerst naar Colombo met de Himalaya en 
daarna naar Singapore met de Sumatra.

Afb 4. Wrapper (1901), verzonden van een gerenom-
meerd Mauritiaans handelshuis naar een gevestigd 
handelshuis in Batavia. Beide handelshuizen hiel-
den zich intensief bezig met de suikerindustrie.

Afb 5. Suikeroogst 
in Mauritius
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n dit artikel wordt een bloemlezing 
gegeven uit het verzamelgebied van 
de Falklandeilanden en de Depen-
dencies. Deze Britse kolonie is in 

filatelistisch opzicht bijzonder rijk gevarieerd. 
Dit artikel beoogt, na een inleiding over de 
Falk landeilanden en de postale organisatie, 
in te gaan op een aantal minder en meer bij-
zondere filatelistische elementen binnen het 
verzamelgebied Falkland en Dependencies.

Beschrijving van Falkland
De Falklandeilanden bestaan uit twee grotere, 
grillig gevormde eilanden (doorsnee elk onge-
veer 150 Km), ook wel Oost- en West-Falkland 
genaamd, alsmede een zeer groot aantal 
kleinere eilanden [afb. 1]. De oppervlakte 
van het vasteland is ongeveer een derde 
van Nederland. Maar het inwonertal van de 
eilanden is ongeveer 3.100, waarvan meer dan 
2.000 in de hoofdstad Stanley (vroeger Port 

I
Stanley, [afb. 2]), gelegen op het oostelijke 
eiland. De overige inwoners wonen verspreid 
over de eilanden, veelal op boerderijen van 
enorme omvang en kilometers ver van buren 
verwijderd. De gestationeerde militairen zijn 
in dit inwonertal overigens niet meegeteld, 
ofschoon geheim, wordt hun aantal geschat 
op 1.000 tot 2.000.

Tot de eilanden behoren bestuurlijk (en 
daarmee ook postaal) ook een aantal andere 
gebieden, te weten Zuid-Georgia, de Zuid-
Orkney-eilanden, de Zuid-Shetland-eilanden 
en het Brits Antarctic Territory.

Zuid-Amerika
Falkland ligt ongeveer 500 Km ten oosten 
van het zuidelijke deel van Zuid-Amerika, op 
ongeveer dezelfde breedtegraad als Neder-
land (maar dan ten zuiden van de evenaar). 
Omdat de klimatologische invloedsfeer van 

de zuidpool veel groter is dan wij in Neder-
land vanuit de Noordpool gewend zijn, is het 
klimaat er veel kouder, guurder en natter. Voor 
de verschillende Dependencies, die nog verder 
naar het zuiden gelegen zijn, geldt dit uiteraard 
des te meer.

De economie
De economische bedrijvigheid van de 
Falklandeilanden wordt in zeer grote mate 
gevormd door de schapenteelt en handel in 
wol [afb. 3]. Evenwel heeft de regering van de 
eilanden zeer hoge inkomsten uit verpach-
ting van de omvangrijke viswateren rondom 
de eilanden, met welke opbrengsten men 
in staat is de infrastructuur te bekostigen. 
Stanley is regelmatig een aanleghaven voor 
cruiseschepen, waaronder die op doortocht 
naar het Zuidpoolgebied, zoals dit ook vroeger 
al gold voor expedities. Met name sinds het 
conflict in 1982 is de militaire aanwezigheid 
vergroot, hetgeen daarmee ook bijdraagt aan 
de lokale economie. Sedert een aantal jaren 
worden grote oliereserves verondersteld in de 
wateren rondom Falkland, hetgeen in potentie 
een economische factor van belang kan zijn. 
Vroeger, tot het midden van de 20e eeuw was 
de walvisvaart en handel in producten daarvan 
een belangrijke economische factor. Reeds 
vanuit de start van de kolonie zijn de zakelijke 
belangen van de Britten ondergebracht in het 
koloniale bedrijf Falkland Islands Company, 
waarvan het hoofdkantoor in Londen is geves-
tigd [afb. 4].

Dependencies
De Dependencies Zuid-Georgia, Zuid-Orkneys 
en Zuid-Shetlands zijn veel kleiner en feitelijk 
niet bewoond. In vroeger tijden, in de hoog-
tijdagen van de walvisvaart waren het echter 
belangrijke eilanden. Met name Zuid-Georgia 
was een basisstation voor vele ondernemin-
gen (vooral ook uit Noorwegen en Zweden). 
Zuid-Georgia wordt nu soms nog bezocht door 
cruiseschepen, er is een postkantoor en een 
walvismuseum te bezoeken.

Antarctica
De Britse claim op Antarctica is een verhaal 
apart, welke het bestek van dit artikel te 
buiten gaat. Sedert het eind van de 19e eeuw 
zijn er onderzoeksexpedities en sedert 1908 
heeft Groot-Brittannië een claim op een 
flinke ‘taartpunt’ van het continent. Sedert 
de inwerkingtreding van het Antarctisch 
Verdrag uit 1961 zijn er geen economische en 
militaire activiteiten toegestaan en wordt de 
natuur beschermd. Er zijn diverse onderzoeks-
stations gevestigd en tot op heden is toerisme 
toegestaan.

Filatelistisch Falkland: 
meer dan gedacht!

In het oktobernummer 2014 werd het Maandblad gevuld met artikelen 
over ‘kleine verzamelgebieden’. Met beduidend minder inwoners dan 
bijvoorbeeld San Marino, Liechtenstein of Vanuatu, zou men kunnen 
denken dat de Falklandeilanden tot de kleine verzamelgebieden kunnen 
worden gerekend. Maar dan vergist men zich. 
door Ben de Deugd

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

Afb. 1

Afb. 4

Afb. 2 Afb. 3
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De Dependencies staan bestuurlijk onder 
gezag van de gouverneur in Port Stanley. Pos-
taal is er door de decennia heen nogal eens 
veranderd voor wat betreft de uitgifte van 
postzegels. Na een periode van gebruik van de 
Falkland-zegels verschenen er zegels met de 
landsaanduiding ‘Dependencies’. In verschil-
lende perioden waren er ‘eigen zegels’ voor 
de verschillende gebieden, later weer gevolgd 
door ‘dependencies’-uitgaven. Op dit moment 
worden er naast de zegels van Falkland zelf, 
zegels uitgegeven met de landsnaam ‘South 
Georgia & South Sandwich Islands’ en met de 
naam ‘British Antartic Territory’. 

Geschiedenis
De eerste betrouwbare ontdekking van de 
Falklandeilanden dateert uit 1600, toen de 
eilanden voor het eerst werden gezien. In 
1764 stichten de Fransen een marinebasis op 
het Oostelijke eiland, Port Louis [afb. 5], die 
uitgroeide tot een populatie van 75 personen. 

Een jaar later stichten de Engelsen, zonder 
dat zij daarvan op de hoogte waren, een eigen 
nederzetting op een eiland bij West-Falkland. 
De Fransen hielden het na een paar jaar voor 
gezien en verkochten hun nederzetting aan 
de Spanjaarden, die vervolgens in conflict 
raakten met de Engelsen. De vrede werd 
getekend door Oost-Falkland aan de Span-
jaarden te gunnen en West-Falkland aan de 
Britten. Uiteindelijk bleken de belangen toch 
niet zo groot, want na een aantal jaren werd 
de Engelse nederzetting verlaten en leidde 
de Spaanse nederzetting een kwakkelend 
bestaan met krimpende bevolking. De Argen-
tijnen beschouwen de Falklandeilanden (door 
hen genaamd ‘Islas Malvinas’) als behorend 
tot hun grondgebied, mede onder verwijzing 
naar de oorspronkelijke Spaanse claim na 
de ontdekking van Zuid-Amerika [afb. 6]. 
Sedert de onafhankelijkheid van Argentinië 
van moederland Spanje (1816) was men dan 
ook voornemens de kolonie nieuw leven in te 
blazen. Maar de Britten kregen ook nieuwe 
belangstelling voor de eilanden en stichten er 
in 1833 hun kolonie [afb. 7].

Argentinië
Het geschil tussen de Argentijnen en Britten 
over de eilanden duurt tot op de dag van 
vandaag. Toen de Falklandeilanden een post-
zegelserie uitgaven ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van hun aanwezigheid, beschouwde 
Argentinië deze zegels als ongeldig en daar-
mee gefrankeerde post werd beport [afb. 8]. 
De eilanders zelf beschouwen zich Brits. Bij 
het referendum in 2013 waren er van de ruim 
1500 uitgebrachte stemmen slechts 3 tegen-
stemmen en 2 ongeldige stemmen [afb. 9].

Militaire activiteit
De geschiedenis van de Falklandeilanden is 
doortrokken van de zeevaart, ontdekkings-
reizen en de walvisvaart. Ook Darwin heeft 
de eilanden aangedaan [afb. 10]. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog waren de Falklandeilan-
den een belangrijke uitvalsbasis voor de Britse 
Marine. Nadat de Britten in 1914 een belang-
rijke zeeslag verloren van de Duitsers (Battle 
of Coronel, 1 november 1914, voor de kust van 
Chili), werd het Duitse konvooi in de buurt 
van de Falklandeilanden opgewacht door de 
Engelse vloot en werden de Duitse schepen 
tot zinken gebracht, zonder noemenswaardige 
schade voor de Britten (Battle of the Falk-
lands, 8 december 1914) [afb. 11a-c].
Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog was er 
militaire activiteit in en rond de Falklandeilan-
den, maar slag is er niet geleverd. Opmerkelijk 
is wel de keuze van de Britten om, ondanks de 
moeilijke omstandigheden, vanuit defensief 
oogpunt bases op Antarctica op te richten 
en in stand te houden, met vooral militaire 
aanwezigheid (Operation Tabarin).

Falklandoorlog
De claim van de Argentijnen op de eilanden is 
nimmer teruggenomen. In 1982 leidde dit tot 
de zogenoemde Falklandoorlog. Volslagen on-
verwacht werden de eilanden aangevallen op 
2 april; met beperkte militaire middelen moest 
de gouverneur twee dagen later capituleren. 
De Britten moesten het eiland ontzetten, maar 
moesten daartoe wel schepen en troepen 
aanvoeren vanuit Groot-Brittannië. Pas eind 
mei konden de eerste Britse troepen weer 
landen op de eilanden en medio juni 1982 wa-
ren de eilanden heroverd. De oorlog ging ten 

Afb. 5 Van de serie 
‘Early settlements’ 
uit 1981 zijn van de 
waarde van 25 p. 
(Port Louis) in het 
afgelopen jaar enkele 
vellen gevonden met 
ontbrekende tanding 
aan de linkerzijde.

Afb. 7 Eén van de 
hogere waarden uit 
de ‘Centenary’- serie 
ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de 
Britse kolonisatie; 
door velen gezien 
als de mooiste serie 
van het verzamel-
gebied. 

Afb. 6 Afb. 8

Afb. 9

Afb. 10

Afb. 11A-C Ter nagedachtenis aan de Battle of The Falklands in 1914 verscheen in 1964 een herdenkingsserie. Op de 2½ d.-waarde is 
de HMS Kent afgebeeld en op de 6 d.-waarde is de HMS Glasgow afgebeeld. Evenwel is er een zeer bekende, maar ook zeer kostbare 
afwijking bekend, waarbij de zwarte drukgang van de 2½ d. is gecombineerd met de omranding van de 6 d. (circa 25 zegels bekend).
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koste van 236 Britse levens, waaronder enkele 
burgers en 665 Argentijnen. De Falklandeilan-
den zijn tot op de dag van vandaag Brits en de 
meeste Argentijnen kunnen dat niet verkrop-
pen, de verhoudingen blijven gespannen.

Filatelie van Falkland en Dependencies
Vele van de hierna te bespreken filatelistische 
elementen, en zelfs bijzonderheden, zijn 
te verklaren vanuit de geschiedenis en de 
bijzondere ligging van de Falklandeilanden. 
De filatelie van Falkland is buitengewoon veel-
zijdig te noemen. Verzamelaars van uitgaven 
van Falkland en de Dependencies zijn zeer 
uiteenlopend in hun belangstelling.

Wereldwijd is er één Britse specialisatievereni-
ging van filatelisten die zich bezighouden met 
Falkland en de Dependencies, te weten de Falk-
land Islands Philatelic Studie Group (FIPSG). 
Voor filatelisten met belangstelling voor 
Falkland moet er op worden gewezen dat er 
naast de bekende catalogi (waarbij de Stanley 
Gibbons-uitgave van Falkland als eerste in het 
oog springt) er een catalogus wordt uitgege-
ven van de hand van Stefan Heijtz [afb. 12]. 
Deze catalogus verschijnt om de (ongeveer) 
5 jaar, in 2013 verscheen de zesde uitgave. 
Bijna al het denkbare wordt er in behandeld en 
geïllustreerd, zodat voor de echte specialist 

deze catalogus een onmisbare bron van ken-
nis en naslag is.

Eigen postkantoor
Over de in Zweden woonachtige Stefan 
Heijtz kan verder nog gezegd worden dat hij 
in 2014 het oude postkantoor in Fox Bay op 
West Falkland heeft gekocht en opgeknapt. 
Het gebouw is nu te bezoeken en huisvest een 
bescheiden postmuseum [afb. 13, 14].
Door het Britse Postmuseum werd een meer 
dan 100 jaar oude, authentieke postbus gedo-
neerd. Na de installatie werd deze koninklijk 
in gebruik gesteld door Prinses Anne (dochter 
van Elisabeth II) op 21 januari 2016.

De allereerste filatelistische benadering van 
de Falkland Eilanden en Dependencies is 
natuurlijk te kijken naar de postzegels die 
worden uitgegeven. Gelet op het inwonertal 
hanteert de postdienst een behoorlijk uitgif-
tebeleid, meer dan postaal noodzakelijk, maar 
toch ook niet excessief. Al met al blijft het bij 
zo’n 20-30 zegels per jaar, met een nominale 
uitgifteprijs van enkele tientallen ponden voor 
Falkland, de Dependencies en BAT elk.

Postzegels
Tot de uitgiften behorende langlopende series 
waarop al langere tijd niet het staatshoofd 
staat afgebeeld (alleen de beeldenaar en profil, 
of een gekroonde ER). In plaats daarvan zijn 
het echte ‘plaatjes’ met afbeeldingen uit het 
dieren- en plantenrijk, of schepen, waarbij over 
het algemeen de afbeelding ook daadwerkelijk 
een relatie heeft met het land [afb. 15-18]. 
Uiteraard zijn er ook gelegenheidsuitgiften. 
En ook daar is veel moois tussen te vinden. 
[afb. 19-21]. 
Maar ook doen de Falklanden en Dependen-
cies doorgaans mee met de Omnibus-uitga-
ven, zegeluitgiften in (bijna) alle landen van de 
Gemenebest met hetzelfde onderwerp voor 
de uitgifte en veelal ook eenzelfde uitwerking 
of tekening. Gebeurtenissen in de Britse 
koninklijke familie keren op die manier vaak 
terug als onderwerp. De verzamelaars van 
Omnibus-uitgaven zijn op die manier bekend 
met een groot aantal uitgiften van Falkland 
[afb. 22-23]. Een andere bekende emissie voor 
specialisten binnen de verzamelaars van de 
Gemenebest zijn de WAR-stamp-opdrukken, 
als verplichte toeslag voor de kosten van de 
Eerste Wereldoorlog; zoals ook in vele andere 
kolonies komen er in die opdrukken vele 
variaties voor, nog los van de variëteiten van 
de zegels zelf [afb. 24].

Afb. 12

Afb. 15

Afb. 16

Afb. 20

Afb. 21

Afb. 18

Afb. 13 + 14 Het postkantoor van Fox Bay was van 
1918 tot 1988 in dit gebouw gevestigd. 

Afb. 19

Afb. 22 Afb. 23 Afb. 24

Afb. 17
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Politiek
Een bijzondere categorie uitgaven zou ik 
toch wel willen duiden als de uitgaven van 
Falkland die raken aan de geschiedenis van 
het gebied en waar een ‘politiek’ tintje aan 
hangt – al is het alleen al omdat anderen dat 
zo zouden kunnen vinden of daadwerkelijk 
hebben gevonden. In diverse uitgiften van 
Falkland is als ondertoon te proeven de claim 
van Argentinië op de eilanden en de behoefte 
van de eilanders om Brits te blijven. In de loop 
der jaren zijn er meerdere uitgiften geweest, 
waaraan de Argentijnen zich hebben gestoord. 
De eerste uitgifte die aanstoot gaf was de 
‘Centenary’-serie uit 1933 – door velen gezien 
als de mooiste serie van Falkland – waarin het 
eeuwfeest van de Britse Kolonie werd gevierd. 
Zoals gezegd werden deze zegels door Argen-
tinië niet erkend (zie afb. 8). In deze zelfde 
categorie is te plaatsen het gelegenheids-
stempel voor het nieuwe vliegveld uit 1977. 
Dit stuitte op bezwaren bij de Argentijnen en 
de opening werd uitgesteld. De filatelistische 
post, al voorzien van een bijzonder stempel, 
werd enige weken opgehouden en later alsnog 
doorgevoerd. Maar de commerciële poststuk-
ken werden er tussenuit gehaald, het bijzon-
dere stempel werd zwart gemaakt, waarna het 
stuk via de reguliere post alsnog doorgestuurd 
kon worden [afb. 25a-b].

Argentijnse bezetting
De kortdurende Argentijnse bezetting heeft 
een verzamelgebied op zich opgeleverd. De 
bezetting zelf heeft diepe indruk gemaakt op 
de bevolking. Na de bevrijding was geld nodig 
voor de wederopbouw [afb. 26]. De bezet-
ting en herovering van de Falklandeilanden in 
1982, zijn sedertdien aanleiding geweest voor 
 diverse herdenkingsuitgaven. Tot op de dag 
van vandaag zijn er grote gebieden niet toe-
gankelijk vanwege de vele landmijnen [afb. 27].

Vanaf de uitgaven van postzegels is het een 
kleine uitstap naar de emissies van blokken: 
ook die treffen we met mate aan, het blijft 
beperkt tot ongeveer één blokje per jaar, 
 doorgaans als onderdeel (hoogste waarde) 
van een serie, maar soms ook een velletje 
met alle zegels uit de serie [afb. 28]. Boekjes 
worden ook uitgegeven, maar die minder dan 
eens per jaar [afb. 29]. 

(Wordt vervolgd)

Afb. 25A

Afb. 25B

Afb. 29 Afb. 28

Afb. 26
Afb. 27
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NEDERLANDSE BLADEN

Kaap, Kozakken en Congo
De ledenlijst van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie telt 
44 namen. De meeste leden wonen 
uiteraard in Nederland, maar het 
aantal Belgen groeit. Twee van hen 
nemen samen met Kees Adema 
(USA) aflevering 51 van Notities 
voor hun rekening. 
Adema bespreekt een aantal 
reacties op zijn hypothese over 
Kaapse VOC-stempels. Hij schreef 
daarover in The London Philatelist 
2014 (vol. 123). Een Nederlandse 
vertaling stond in Notities 49.
Van de hand van Guy Coutant is 
een stuk over een omstreden land 
met een roerig heden en verleden: 
Oekraïne. De geschiedenis van dit 
land is nauw verbonden met die van 
Rusland, ‘(…) maar de ‘roots’ van 
het land zijn bijzonder specifiek. 
De geschiedenis van Oekraïne is 
immers in de eerste plaats die 
van de Kozakken (…), onvermoei-
bare avonturiers, levend in kleine 
gemeenschappen. Soms waren ze 
gidsen, soms grenswachters, soms 
beschermers van rondreizende 
handelaars en dikwijls rovers en 
plunderaars.’
Het artikel biedt een mooie intro-
ductie op de woelige geschiedenis 
van het land en de postzegels die 
daar de stille getuigen van zijn.
Luc Selis presenteert de tweede 
aflevering van een uitgebreid 
artikel over postwaardestukken van 
Congo-Vrijstaat. Dit deel bestrijkt 
de periode 1897-1908. De poststuk-
ken die de revue passeren – alle uit 
de eigen collectie van de auteur – 

worden geanalyseerd op typen, 
kleurvarianten, routes, stempels, 
tarieven, enz. Een mooie bijdrage 
aan de postgeschiedenis van een 
intrigerend gebied.
www.nedacademievoorfilatelie.nl

Op reis
Reizen naar verre oorden staan 
centraal in AL-BARID, afl. 78, het 
periodiek van de Filatelistische 
Contactgroep Islamitische 
Wereld. Een kaartje op het omslag 
maakt duidelijk hoe ver dat gebied 
geografisch strekt. Het is een 
wereld vol brandhaarden en narig-
heid, maar ook met een rijk postaal 
verleden. Een kleine greep uit de 
inhoud van deze aflevering.
Folkert Bruining bespreekt in een 
reeks over scheepslijnen via de Rode 
Zee, Aden en Djibouti de Duitse lij-
nen. Vanaf ca. 1880 ontpopte Duits-
land zich als koloniale mogendheid 
en groeide het verkeer van personen 
en goederen naar en vanuit de nieu-
we Duitse koloniën. Daarmee kreeg 
ook het postverkeer vorm. Bruining 
laat zien welke scheepvaartmaat-
schappijen diensten onderhielden 
en toont poststukken en stempels 
van mailboten.

Het internet bleek (alweer) een 
rijke bron van informatie bij een 
zoektocht van Oscar van der 
Vliet naar de achtergronden van 
een briefkaart die in 1892 vanuit 
Constantinopel naar Duitsland werd 
verstuurd door een kleine maat-
schappij die gelieerd was aan de 
familie Wedekind. 
In de tweede helft van de 19e eeuw 
werd Egypte door steeds meer reizi-
gers ontdekt als exotische vakantie-
bestemming. Voor het boeken van 
een hotelkamer of een tocht over de 
Nijl maakten zij vaak gebruik van de 
diensten van de firma Thomas Cook 
& Sons. Dit reisbureau vestigde 
in 1872 zijn eerste Egyptische 
kantoor in Caïro; tegen het eind van 
1892 werd hier door de Egypti-
sche posterijen een postkantoor 
geopend. Toon Jansen laat in een 
mooi geïllustreerd artikel zien wat 
daar de postale consequenties van 
waren. www.pv-al-barid.com

Ernst en dichterlijk
Leerzaam en poëtisch is de vierde 
aflevering van jaargang 28 van Deut-
sche Post, verenigingsblad van de 
Filatelistenvereniging Duitsland. 
Laten we met de poëzie beginnen. 
Thom van Rossum vertaalde een 
essay dat de Franse schrijver Léon-
Paul Fargue (1876-1947) wijdde 
aan de postzegel. De tekst dateert 
uit de jaren veertig van de vorige 
eeuw en bevat een aantal prachtige 
bespiegelingen. Ik citeer er één. ‘Een 
postzegel op een brief fungeert als 
een raam in een huis. Zonder post-
zegel zou ze nooit geweten hebben 
of de brief nu uit Argentinië kwam, 
of uit Nieuw-Zeeland, Oostenrijk 
of Siam. Dat geeft een onbekend 
gevoel dat kriebels geeft op je hoofd-
huid, dat trekgat uit verre landen 
en die zweem van avontuur die een 
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postzegel in zich heeft (…)’.
Naast de poëzie is er het proza. 
Adam van der Linden bespreekt de 
‘Bahnhofzeitungen’, een fenomeen 
dat we kennen in bijv. Duitsland, 
Frankrijk, Tsjecho-Slowakije en 
Zwitserland. Het gaat om de 
verzending van (pakketten) kranten 
per trein. Uitgevers konden onder 
bepaalde voorwaarden en tegen 
speciale tarieven hun kranten over 
het spoor verzenden aan (stations)
boekhandelaren, kiosken of andere 
krantenverkopers. Een mooie uit-
daging voor filatelisten die smullen 
van tarieven.
Rien Fiesler laat zijn licht schijnen 
over een klein, maar bijzonder, 
verzamelgebied: de zegels van 
SHQIPËNIË, een ‘Duits postzegel-
intermezzo in Albanië’. Het zal ook 
na dit aardige artikel voor veel 
Duitsland-verzamelaars de vraag 
blijven of dit stukje geschiedenis nu 
echt in een Duitsland-verzameling 
past vanwege het feit dat er tijdelijk 
een staatshoofd zat met een Duitse 
titel: ‘Vorst zu Wied’. 
www.home.deds.nl/~fvduitsland

Topklasse
De ’s-Hertogenbossche Filatelis-
ten Vereniging (anno 1930) is een 
van de meest actieve verenigingen 
in Nederland en het clubblad 
(Hertogpost) is daar een van de 
bewijzen van. Altijd artikelen op 
niveau van een aantal trouwe schrij-
vers, altijd originele ideeën om de 
verenigingsavonden extra luister te 
geven: een wilde veiling, een bingo, 
een flesje wijn voor alle aanwezigen. 
Aandachttrekkers zijn natuurlijk 
ook de Filafair-evenementen (dit 
jaar op 11 en 12 maart in de Maas-
poort) en ook voor de praktische 
organisatie van de Multilaterale 
in 2017 waren ze in Den Bosch te 
porren. In de januari-aflevering 
van Hertogpost onder andere een 
artikel over Jeroen Bosch, een 
schilder die dit jaar in vele Bossche 
evenementen een hoofdrol speelt.
Huber van Werkhoven presenteert 
de tweede aflevering over het 
Volapük, een wereldtaal die te 

samenstelling nederland: John Dehé, johndehe@gmail.com buitenland: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 
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beschouwen is als een voorloper 
van het Esperanto. Omstreeks 
1880 ontwierp Johann Martin 
Schleyer deze kunsttaal, die – net 
als het Esperanto – een prachtig 
doel had: wereldwijd het begrip 
tussen volkeren bevorderen. Van 
Werkhoven dook het internet op en 
deed een aantal verrassende ont-
dekkingen over deze taal (die nog 
steeds door een aantal mensen met 
een eigen ‘Academie’ in leven wordt 
gehouden) én over de afzender van 
de kaart die het beginpunt van zijn 
onderzoek was. 
Van Werkhoven vervolgt ook zijn 
serie Bach & Co. De vijfde afleve-
ring gaat over componisten uit 
de tweede helft van 19e eeuw die 
zich door Bach lieten inspireren 
(o.a. Brahms, Rimsky-Korsakow, 
Dvořák en Fauré. Ruud Verberne, 
net als Van Werkhoven lid van 
de Nederlandse Academie voor 
Filatelie, is voor zijn reeks over de 
Grote Oorlog (1914-1918) inmid-
dels aan het oostfront beland. Hij 
beschrijft de Duitse postorganisatie 
in de door hen veroverde gebieden. 
Dit enorme gebied is de geschiede-
nis ingegaan als het gebied van de 
Oberbefehlshaber Ost. De Duitse 
zegels en bezettingsuitgiften met 
opdruk Postgebied Ob. Ost. passen 
ook in dit verhaal. 
www. hertogpost.nl

NEDERLAND OVER DE GRENS

Het decembernummer van onder de 
Loupe, het tijdschrift van de Duitse 
ArGe Niederlande, staat als altijd 
weer vol met boeiende leesbare 
artikelen. Er wordt begonnen met 
een onderwerp dat we bij mijn 
weten in ons eigen blad nog niet 
zijn tegengekomen: de inzet van 
stoomschepen voor postvervoer 
op de lijn Londen-Rotterdam. Op 
31 augustus 1832 nam de Royal Mail 
het initiatief om stoomschepen in te 
zetten op deze verbinding. Op zich 
geen wonder, het gaat hier om een 
belangrijk postverbinding die niet 
alleen ingezet wordt voor post naar 
Nederland, maar vooral ook naar het 
achterland, in het bijzonder Hanno-
ver en Hamburg. Dit artikel toont een 
studie naar vooral krantenartikelen 
waaruit we kunnen opmaken welke 
schepen er worden ingezet. We ver-
volgen daarna met het tweede deel 
van een artikel over de Transorma 
(TRANsport en SORteer Machine), 
de eerste machine die op het post-

kantoor Rotterdam is ingezet. Deze 
door Werkspoor gemaakte machine 
was van 1930 tot het bombardement 
in 1940 in dienst. De machine was 
een enorme stap vooruit. Nu kon 
iedere bediener wel 3.000 zendin-
gen per uur verwerken. Het artikel 
geeft veel info over hoe met name de 
stukken uit de eerste periode zijn te 
herkennen aan afgedrukte cijfers en 
hoofdletters. Ten slotte eindigt het 
blad met een boeiend artikel over 
de inzet van de DC3 op de postver-
binding met Indië. Deze valt precies 
samen met het afschaffen van het 
luchtrecht voor de post tussen 
Nederland en Indië, waardoor een 
brief van de Oost naar Nederland 
nog slechts 20 cent kost. Uiteraard 
gaat het artikel vergezeld van een 
aantal kleurrijke afbeelding van de 
bijbehorende luchtpostbrieven.
www.arge-niederlande.de

From the States
In november ontving ik het maga-
zine van de American Society for 
Netherlands Philately. Ook dit is 
een kleurrijk en leesbaar blad dat 
ik vaak met veel plezier lees. Dit 
keer helaas voor mij iets minder. Er 
wordt namelijk begonnen met een 
reeds bekend artikel: het postkan-
toor Amsterdam Diamantbeurs dat 
ik eerder aantrof in het Duitse zus-
terblad. No hard feelings natuurlijk, 
er zullen er maar weinig zijn die 
net als ik alle vier de Nederlandse 
tijdschriften in het buitenland 
lezen. Het wordt gevolgd met een 
kort artikel van Richard Weathley 
over de stoomboot Rembrandt. 
In 2012 kocht hij een kaartje van 
deze boot van Amsterdam naar 
Batavia uit 1916 dat eigendom was 
van ene Ferwerda. Wie schetst zijn 
verbazing als hij in 2015 een brief 
koopt geschreven door deze zelfde 
man vanaf de boot. Een schitterend 
koppel dat een artikel waard is. 

Het einde van het blad is een wat 
minder spannend onderwerp: de 
uitgiften van Nederland over 2015. 
En omdat het er zo verschrikkelijk 
veel zijn, is het een artikel in 2 de-
len geworden.
www.asnp1975.com

Een zwarte bladzijde
De nieuwsbrief van januari 
2016 van de Netherlands Phila-
telists of California begint over 
een zwarte bladzijde uit onze 
geschiedenis, namelijk de rol van 
Nederland in de slavenhandel. 
Halverwege de 19e eeuw waren er 
in de Nederlandse koloniën zo’n 
50.000 slaven werkzaam, van wie 
de voorouders vanuit Afrika naar 
Amerika waren getransporteerd 
over de zogenoemde slavendrie-
hoek. Pas in 1863 is in Suriname 
officieel de slavernij afgeschaft, 
ondanks dat koning Willem I 
reeds in 1814 een verdrag over de 
afschaffing had getekend. En dan 
te bedenken dat zijn opvolger Wil-
lem III hier erg licht over dacht en 
beledigd was dat hij de proclamatie 
hierover in zijn vakantieverblijf 
moest tekenen. ‘Kan het parlement 
de werkzaamheden niet stil leggen 
als ik met verlof ben’ of iets derge-
lijks zou hij hebben gezegd. Verder 
een kort stukje over een geheim-
zinnig typenraderstempel.
www.angelfire.com/ca2/npofc

Jederzeit Sicherheit
Een van de eerste series die mijn 
aandacht trok als zeer jonge 

verzamelaar was de serie Unfall-
verhütung uit Duitsland. Een 
langlopende serie met hele strakke 
weergave. De afbeeldingen waren 
bizar, geen koningin of cijfer maar 
een man met een valhelm, een 
bliksemschicht of een laars met een 
spijker. De Deutsche Briefmarken-
Revue begint in zijn januarinummer 
met een artikelenreeks over deze 
serie (jammer eigenlijk dat men 
het voorbeeld van de American 
Philatelist niet volgt en artikelen 
van 12 of meer pagina’s een keer 
gaat publiceren). 

En omdat het het nieuwe jaar is, 
begint er ook een tweede artike-
lenreeks in delen en wel over de 
negen tariefperioden van de Duitse 
hooginflatie waarin in miljoenen en 
miljarden moest worden gefran-
keerd. Deze periode loopt van 1 ok-
tober tot 1 december. Op die laatste 
datum wordt de zogenoemde ren-
temark ingevoerd. Opvallend is dat 
de Duitse post schijnbaar redelijk 
snel anticipeert met nieuwe zegels, 
want de meeste brieven zijn vreemd 
genoeg frankeringen met 1 tot 
4 zegels. De enige bonte frankering 
die wordt getoond is overduidelijk 
filatelistisch geïnspireerd. Of speelt 
hier iets anders, de Duitse passie 
voor de enkelfrankering als meest 
waardevolle variant?
www.deutsche-briefmarken-revue.de
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31. Luchtpostbrief van Teheran in Iran via Bagdad naar Zürich in Zwitserland. De brief ging per trein 
naar Bagdad (6-3-1940) en vandaar op 7 maart per IA Short S-23 Empire vliegboot naar Rome (9-3). 
Van Rome ging de brief per trein naar Zürich. De brief werd in Haifa in Palestina gecensureerd.

en gevolge van bepaalde beperkin-
gen voor de burgerluchtvaart in de 
buurt van het vliegveld Marignane bij 
Marseille, was het niet meer mogelijk 

om tussen zonsondergang en zonsopgang het 
vertrek van de uitgaande vluchten van Marseille 
zodanig te plannen, dat Corfu nog op dezelfde 
dag kon worden bereikt. Daarom was er een 
nachtstop in Brindisi noodzakelijk en de sector 
Brindisi – Alexandrië werd op de derde dag 
gevlogen. De nachtstop in Brindisi begon met 
de vlucht van 16 november. Het schema van de 
binnenlandse vluchten bleef onveranderd. (30)
Met het begin van de advent voor Kerstmis 
van de Empirediensten overschreed het 
gewicht van de luchtpost in sommige gevallen 
de beschikbare plaats in de vliegboten. Omdat 
de luchtpost bij de uitgaande vluchten moest 
worden meegenomen, was het dan nodig om 
het aantal passagiersplaatsen te verlagen 
van 14 naar 3 of 4. 
In januari 1940 werd het vertrekpunt van de 
Empirediensten weer naar Poole verplaatst 
(30). Er waren op dat moment betere voor-
zieningen in Poole getroffen en de kans op 
aanvallen van de Duitse bommenwerpers was 
in Souhampton groter dan in Poole. De eerste 
vlucht vanuit Poole was op 11 januari. 

30. Brief van Kuala Ketil (Sultanaat Kedah op Malakka (5-2-1940) 
naar Exeter in  Engeland. De brief ging per trein naar Singapore en 
vermoedelijk op 14 februari verder IA Short S-23 Empire vlieg-
boot naar Poole (21-2). Vandaar per trein naar Exeter. Het tarief, 
inclusief luchtrecht, bedroeg 55 c. 

Egypte: een belangrijk knooppunt 
van luchtvaartlijnen 1938-1941 [4]
Egypte was al voor de Tweede 
Wereld oorlog een belangrijk knoop
punt van verschillende luchtvaart
lijnen. Deel 3 werd geplaast in het 
januarinummer 2016
door Hans E. Aitink

Problemen, veroorzaakt door de  
strenge winter
Ten gevolge van de strenge winterse omstan-
digheden in Zuid-Frankrijk kon het vliegveld 
van Marignane niet meer worden gebruikt. Het 
meer was bevroren en van 20 tot 22 januari 
1940 was er ook ijsafzetting bij Poole. Bij laag 
water waren er bij St.Nazaire hoge golven 
en daardoor was er maar een ankerpunt 
beschikbaar voor de vliegboten. Verschil-
lende uitgaande vliegboten in de periode van 
29  januari tot 13 februari waren door vertra-
ging niet meer op tijd in Poole binnenkomen. 
Op 22 februari was de dienst normaal en kon 
weer volgens het schema worden gevlogen.
 
Aanvullende vluchten
Met ingang van 18 maart 1940 werden aanvul-
lende vluchten uitgevoerd naar Karachi of 
Calcutta. Begonnnen met de uitgaande vlucht 
van 18 april werd de nachtstop in Brindisi 
verplaatst naar Rome en de nachtstop in 
Marseille werd opgeheven, omdat de vliegtijd 
tussen Poole en Alexandrië van drie naar twee 
dagen ging. (31)
Met de uitgaande vlucht van Poole op maan-
dag 2 mei 1940 werd de nachtstop in Marseille 
opnieuw ingevoerd en die in Rome werd ver-
plaatst naar Athene. Dit was het gevolg van de 
terugkeer naar het schema van drie dagen van 
Poole naar Alexandrië. 
Verder werd vanaf zaterdag 6 april de nacht-
stop van Corfu naar Rome verplaatst en vanaf 
de inkomende vlucht van 1 mei waren de 
nachtstops in Athene en Biscarosse. Van don-
derdag 6 juni werd de nachtstop van Marseille 
naar Ajaccio verplaatst. Deze verandering 

was het gevolg van het besluit van de Franse 
autoriteiten, dat de vliegtuigen ’s nachts niet 
in Marseille mochten blijven. (33)

Oorlogsproblemen in de Middellandse Zee
Ten gevolge van de toename van de politieke 
spanningen in het Middellandse Zeegebied in 
begin juni 1940 werd besloten dat de dienst 
met de vliegboten van de BOAC vanaf 10 juni 
zou worden omgeleid buiten het Italiaanse 
grondgebied. De nieuwe route was: Poole – 
Biscarosse – Marseille - Ajaccio (nachtstop) – 
Bizerta – Malta – Corfu (nachtstop) – Athene 
– Baai van Suda – Alexandrië. Toen op 10 juni 
Italië oorlogsvoerende werd aan de zijde van 
Duitsland, werd een van tevoren vastgesteld 
plan ingevoerd. Geen enkele Britse vliegboot 
viel in handen van de Italianen 

Dienst met landvliegtuigen Engeland – 
Egypte – Brits–Indië 1939/1940
Een nieuwe dienst met landvliegtuigen tussen 
Shoreham on Sea en Alexandrië, als aanvulling 
op de vliegbotendienst, begon op 15 septem-
ber 1939, toen de viermotorige de Havilland 
DH-91, Frobisher Class vliegtuig om 9.00 uur 
vanaf het vliegveld Shoreham on Sea vertrok. 
(34) Het vliegtuig met een bemanning van vier 
personen kon eenentwintig passagiers mee-
nemen en verder de nodige post. De dienst 
werd eenmaal per week in beide richtingen 
gevlogen door DH-91 vliegtuigen en was be-
schikbaar voor betalende passagiers (35). 
De vliegtuigen vertrokken op vrijdag naar 
Alexandrië en de retourvluchten verlieten 
Alexandrië op dinsdag. De uitgaande vlucht 
van vrijdag 6 oktober maakte voor het eerst 

T
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32. Luchtpostbrief van Jeruzalem (25-6-1940) in Palestina naar Bradford in 
Engeland. De brief werd in Jeruzalem gecensureerd, ging naar Tiberias en 
vloog op 27 juni met de eerste vlucht van een BOAC Short S-23 Empire vlieg-
boot via de Horseshoe-Route naar Durban (1-7) in Zuid-Afrika. Vandaar ging 
de brief per schip naar Engeland en verder per trein naar Bradford.

33. Luchtpostbrief van Valetta (18-9-1939) op het eiland Malta naar Zoetermeer. De brief 
werd eerst in Malta gecensureerd en vloog daarna per Ala Littoria via Syracuse en Palermo 
naar Rome. Vandaar vloog de brief IA Short S-23 Empire vliegboot naar Poole. Vandaar ging 
de brief per trein naar Liver pool om te worden gecensureerd. Van Liverpool ging de brief 
per trein naar Shoreham on Sea om verder te vliegen per KLM naar Amsterdam. Het tarief 
bedroeg, inclusief luchtrecht, 5d per ½ oz. 

34. Luchtpostbrief van Malta (24-10-1939) naar Stratton in Engeland. De brief 
passeerde de militaire censuur op Malta en vloog vermoedelijk op 25  oktober 
met het landvliegtuig de Havilland DH-91 van IA naar Heston (26-10). 
Vandaar per auto / trein en auto naar Stratton. Het tarief, inclusief luchtrecht, 
bedroeg 1S 3d per 1/2 oz.

35. Luchtpostbrief van Sutton Coldfield (17-2-1940) in Engeland naar Valetta op Malta. De brief 
passeerde de Engelse censuur en vloog met het landvliegtuig een Lockheed L-16 op 19 februari 
van Heston naar Malta (20-2). Het tarief, inclusief luchtrecht, bedroeg 1S 3d per ½ oz.

36. Luchtpostbrief van Malta (18-
11-1940) naar Loughborough in 
Engeland. De brief werd op Malta 
gecensureerd en vloog met een mili-
tair vliegtuig naar Gibraltar. Vandaar 
per schip naar Lissabon in Portugal en 
verder per BOAC vliegboot naar Poole. 
Vandaar ging de brief per trein naar 
Loughborough. Het tarief, inclusief 
luchtrecht, bedroeg 1S 3d per 1/2 oz.

een tussenlanding in Bordeaux. De route was: 
Shoreham on Sea (later Heston, Engeland) 
– Bordeaux (Frankrijk) – Marseille – Tunis 
(Tunesië) – Malta –Sollum (Egypte) – Alexan-
drië. Nachtstops werden in Marseille en Malta 
gemaakt.

Verlengde route naar Calcutta
De dienst met landvliegtuigen van Groot 
Brittannië naar Alexandrië werd op 13 oktober 
1939 verlengd naar Calcutta. Het vertrekpunt 
werd verplaatst van Shoreham on Sea naar 
Heston bij Londen. De route vanaf Alexandrië 
was: Alexandrië (Egypte) - Lydda (Pales-
tina) – H3 – Bagdad (Irak)– Basra – Bahrein 
– Sharjah (Brits-Indië) – Jiwani – Karachi 
– Jodhpur – Delhi – Cawnpore – Allahabad 
– Gaya – Calcutta. De nachtstops waren in 
Bagdad, Sharjah en Karachi. De DH-91, vlieg-
tuigen vlogen deze dienst eenmaal per week in 
beide richtingen en vertrokken uit Heston en 
Calcutta op vrijdag.
Met de vlucht van Heston op maandag 
30 oktober en vanuit Calcutta op woens-

dag 1 november werd deze dienst tot een 
frequentie van tweemaal per week uitgebreid. 
De vertrekdagen waren maandag en vrijdag 
vanuit Heston en woensdag en zaterdag 
vanuit Calcutta.
Het eerste deel van Heston naar Alexandrië 
werd door de Havilland DH-91, Frobisher 
Class toestellen gevlogen. Ze werden later 

vervangen door Lockheed L-14’s. Het deel van 
Alexandrië naar Karachi werd gevlogen door 
de Handley Page HP-42E, Hannibal Class 
Landvliegtuigen en het deel Karachi – Calcutta 
door Armstrong Whitworth XV, Atlanta Class 
landvliegtuigen van de Indian Continental 
Airways (36).
(Wordt vervolgd)
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

AUSTRALIË
Tenniscoryfeeën
Voor het 20e jaar kwam de post 
met een serie postzegels waar-
mee legendarische Australiërs 
geëerd worden. Dit keer, op 
21 januari, waren het elf befaam-
de tennisspelers (enkelspel) uit 
heden en verleden. Zie de afbeel-
ding voor de namen. Een twaalfde 
zegel is gewijd aan Lleyton Hewitt, 
die onlangs stopte als actieve ten-
nisser en nu de captain is van het 
Davis Cup team.
Alle twaalf spelers zijn niet alleen 
te koop op losse $1-zegels, maar 
ook in boekjes van tien. En voor 
wie nog verder wil gaan: ook in 
chequebooks van 20 stuks! 

Wenszegels
Sinds 25 januari beschikken 
de Australiërs over tien nieuwe 
postzegels om hun postale 
wensen kracht bij te zetten. Zes 
daarvan zijn ook in boekjes van 
tien $1.00-zegels verkrijgbaar: 
rode roos, ballonnen, witte roos, 
uitgestoken handen, champagne-
glazen en een taart. Ook kwam er 
een prestigeboekje met huwelijks-
zegels van $ 2.00. Prijs van het 
boekje is $ 32.95.

Vijftig jaar decimaal stelsel
Op 14 februari 1966 werden de 
ponden, shillings en penny’s ver-
vangen door decimale waarden. 
Een postzegel van $ 1.00 schonk 
op 9 februari aandacht aan deze 
gouden mijlpaal. Tevens ver-
scheen een prestigeboekje van 
$ 20.95.

CANADA
Jaar van de Aap
Ongebruikelijk laat kwam de post 
met informatie over de nieuwe 
uitgiften van januari. Dat had alles 
te maken met het feit dat half 
december de geplande tariefsver-
hoging niet werd goedgekeurd.
Er kwamen twee boekjes die samen-
hangen met het Jaar van de Aap. 
Begindatum daarvan was 8 februari. 
De afbeeldingen zijn geïnspireerd 
op het verhaal van Aap King, ook 
bekend als Sun Wukong, een van de 
hoofdfiguren in de klassieke Chi-
nese roman ‘Reis naar het Westen’. 
Op 11 januari verscheen een boekje 
met tien P-zegels (= 85c) en op 
1 februari volgde een boekje met 
zes zegels van $ 2.50.

Elizabeth II
Een vriendelijk ogende koningin 
Elizabeth II wordt afgebeeld op een 
eveneens op 11 januari verschenen 
permanente zegel. De zegel is in 
zwart-wit uitvoering en heeft de 
bekende P-aanduiding (= Perma-
nent = 85c).

Unesco Erfgoed
Op dezelfde datum verscheen een 
vijftal P-zegels met het door Unesco 
op de Wereld Erfgoed Lijst geplaatste 
oude centrum van Lunenburg, de 
archeologische site SGang Gwaay, 
het Rideau kanaal, het landschap van 
Grand Pré en de rotsformatie Head-
Smashed-In Buffalo Jump. Deze 
permanente zegels zijn in boekjes 
van 10 en 30 stuks verkrijgbaar.

No 2 Construction Battalion
Zwarte Canadezen waren aanvan-
kelijk niet zo welkom in het leger. 
Het leidde tot het oprichten van 
een zwart bataljon dat in 1917 naar 
Europa vertrok om deel te nemen 
aan de strijd aan het Westerse front. 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • Ze verdienen een ereplaats in de ge-
schiedenis van Canada. Die plaats 
hebben ze nu ook gekregen op een 
op 1 februari verschenen P-zegel. 
De zegel is verkrijgbaar in boekjes 
van tien stuks.

CHINA
Jaar van de Aap
Het nieuwe jaar wordt hier altijd 
uitbundig gevierd, ook met een 
postzegelboekje. Het verscheen 
op 5 januari en bevat vijfmaal twee 
postzegels Jaar van de Aap. De tien 
zegels hebben alle een waarde van 
120 fen.

CHRISTMAS ISLAND (AUSTRALIË)
Jaar van de Aap
Het tot het Gemenebest van 
Australië behorende Christmas 
Island (waar ongeveer 1400 mensen 
wonen, voornamelijk Chinezen) 
kwam op 3 februari met een tweetal 
postzegels ter gelegenheid van het 
Jaar van de Aap. Bovendien nog een 
prestigeboekje van $20.95 (met 
$20 aan zegels).

COSTA RICA
Mandela
Costa Rica greep op 18 juli vorig 
jaar de 97e geboortedag van Nelson 
Mandela aan tot het uitgegeven van 
een postzegelboekje. Het bevat drie 
postzegels van 1220 colones met 
een portret van de Zuid-Afrikaan. De 
oplage bedraagt 5000 boekjes.

ECUADOR
Insecten
Het komt in deze rubriek vaker 
voor dat ik ‘oude’ nieuwtjes moet 
melden. Het is bijna onvermijdelijk. 
Zo verschenen er afgelopen jaar we-
reldwijd ongeveer 270 boekjes. Een 
aantal landen kondigt ze keurig aan, 
sommige verspreiden in het geheel 
geen berichten over nieuwe uitgif-

ten en andere zien boekjes als een 
bijproduct. Ze worden dan vaak niet 
genoemd. Zo staat er in de persbe-
richten van PostNL gewoonlijk geen 
woord over de (prestige)boekjes. 
Gelukkig zijn er wat corresponden-
ten die me van informatie voorzien 
en verder is het continu ogen open 
houden. Internet is daarbij een 
belangrijk hulpmiddel.
Ecuador kwam op 28 mei 2015 met 
een boekje waarin op de zegels 
insecten staan afgebeeld. Het gaat 
om twee zegels van 0.25, 0.50, 
0.75c en $1.00. Prijs van het boekje 
is dus $ 5.00.

Inheemse vogels
Namen als zilverpareltapaculo, 
gebandeerde grondkoekoek, Har-
ris’zaaguil of bontemaansluiper 
zeggen mij niets. Maar de twee op 
20 oktober verschenen boekjes met 
vogels doen de verzamelaars van 
het motief ‘vogels’ natuurlijk smul-
len. De beide boekjes hebben elk 
twee zegels van 0.25, 0.50, 0.75 en 
$1.00. Prijs per stuk $ 5.00.

Toerisme
Ook op 11 november verschenen er 
twee boekjes met vogels, schildpad-
den en andere dieren. Het motto 
van de boekjes is All you need is 
Ecuador. Waarde van de zegels is 
zoals die van 20 oktober.

FINLAND
Dieren
Het thema van Valentijnsdag zocht 
de Finse post in dieren. Op de 
zegels zien we vriendschap tussen 
verschillende soorten dieren.
De vijf op 22 januari uitgegeven 
zegels zijn verkrijgbaar in boekjes. 
Maar liefst 200.000 zijn er vervaar-
digd. De zegels zijn bestemd voor 1e 
klas post en kostte € 1.10 per stuk 
maar sedert 15 februari € 1.20. Het 

1. Twaalf 
legen-
da ri sche 
tennissers

3. Recente 
foto van 
Eliza-
beth II

2. Jaar van de Aap, boekje van 11 januari 4. Vriendschap tussen dieren
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ook in een boekje) waarmee 
een ontwerper en diens product 
geëerd worden.
Dit jaar gaat het om Karel Svolins-
ký, schilder, grafische kunstenaar, 
illustrator, typograaf, hoogleraar. 
Op 20 januari verscheen een 
postzegel van 13 kronen met zijn 
portret en een door hem ont-
worpen zegel. Het bijbehorende 
boekje bevat acht van deze zegels 
plus vier vignetten.

VERENIGDE STATEN
Botanische kunst
Afbeeldingen van in Botanische 
tuinen gekweekte bloemen 
vormen een fleurig geheel in twee 
op 29 januari verschenen boekjes. 
Ze bevatten tien en twintig zegels, 
die de aanduiding ‘for ever’ (49c) 
hebben.

Vlag
Nogal wat Amerikanen willen hun 
post alleen maar met hun vlag 
frankeren. Vandaar dat de post 
altijd zorgt voor vlagzegels. De 
nieuwe versie, van 29 januari, 
toont een fragment van de vlag 
wapperend tegen de achtergrond 
van een blauw-witte lucht. Deze 
zegels zijn verkrijgbaar in boekjes 
van tien en twintig zegels. Waarde 
ook nu ‘for ever’ (49c)

ZWITSERLAND
Molly Monster
Een hier niet zo’n bekend stripfi-
guur is het meisje Molly Monster, 
het enige kind van Popo en Etna 
Monster. Haar beste vriend is Edi-
son, een opwindbaar speelgoedje. 
Op 25 februari kwam de post met 
twee zegels waarop een bezige 
Molly staat afgebeeld. Tegelijk ver-
scheen er een boekje met vijfmaal 
beide zegels (Molly in de lift en 
Molly op de brug) van 100c. 

boekje bevat ook een vijftal priority-
stickers.

GROENLAND
Traditionele kleding voor dames
De huidige klederdrachten op 
Groenland, aangepast aan de 
lange winters, zijn het resultaat van 
eeuwenoude tradities. Ze tonen 
regionaal verschillen, hetgeen op 
18 januari resulteerde in een viertal 
zegels (noord, zuid, oost, west). 
De zelfklevende zegels (10.50, 
12.00, 13.50 en 48.50 kronen) zijn 
verkrijgbaar in en boekje. Het bevat 
van elke zegel twee stuks en kost 
dus 169 Deense kronen.

GROOT-BRITTANNIË
500 Jaar Royal Mail
Ver gezocht misschien om het maar 
meteen de 500e verjaardag van 
Royal Mail te noemen, Feit is wel dat 
er al in 1516 een regelmatige, ge-
organiseerde postdienst ontstond 
in het Verenigd Koninkrijk. Feit is 
ook dat Sir Brian Tuke in 1516 de 
eerste Masters of the Posts werd. 
Benoemd door Hendrik VIII himself.
Een serie van zes postzegels, ver-
schenen op 17 februari, portretteert 
belangrijke ontwikkelingen in die vijf 
eeuwen. Drie eersteklas zegels (Sir 
Brian Tuke, postkoets en brieven-
bus) en drie van £ 1.52 (postschip, 
rivierpost en het nieuwe Medway 
Postcentrum). 
Natuurlijk verscheen er – tijdens de 
Stampex – ook een prestigeboekje. 
Het bevat vier velletjes met behalve 
de complete serie, ook een aantal 
afbeeldingen van de eerste zegels 
(Penny Black, Two Pence Blue en 
Penny Red) in een moderne eerste-
klas-uitvoering. Daarnaast ook nog 
eens vier oude post-posters, die ook 
in een speciaal miniatuur-velletje 
uitgegeven werden. Enfin, alles 
bijeen natuurlijk reuze interessant 
voor de Engelandverzamelaar. 
Prijs van het hele spul is £ 16.36: 
£ 0.95 boven de nominale waarde.

175e Verjaardag Penny Red
Een aantal producten, waaronder 
een boekje met 6 eersteklaszegels 
(= 63p) markeerde de 175e verjaar-
dag van de Penny Red. Datum van 
uitgifte was 18 februari. De echte 
rode penny met de afbeelding van 
koningin Victoria verscheen op 
10 februari 1841

GUATEMALA
Culturele hoofdstad
Al ben ik er laat mee, het moet toch 

gemeld worden dat men op 26 fe-
bruari van het vorig jaar postaal 
vierde dat Guatemala Stad dat jaar 
Culturele Hoofdstad van Latijns-
Amerika was. Op die datum gaf men 
twee zegels uit: van 2.00 en van 
8.00 quetzal. En tevens een boekje 
met viermaal deze twee zegels.

Catedral Primada Metropolitana de 
Santiago
De belangrijkste kerk van Guatemala 
Stad vierde vorig jaar z’n tweehon-
derdste verjaardag. De kathedraal 
ligt in het grote centrale park en 
heeft aardig wat aardbevingen 
doorstaan. Op 24 april vorig jaar ver-
scheen er een drietal postzegels om 
dit tweede eeuwfeest te vieren: van 
0.50, 5.00 en 6.00 quetzal. De zegels 
zijn ook in een boekje verkrijgbaar. 
De precieze inhoud is me echter on-
bekend. Wel dat de nominale waarde 
ervan 50.00 quetzal bedroeg.
Overigens, het land had tot dusver 
nog slechts drie boekjes uitgegeven. 

IERLAND
Paasopstand: nieuwe permanente 
serie
Precies 100 jaar geleden, op 
paasmaandag 24 april, vond de 
paasopstand plaats. Deze opstand, 
georganiseerd door republikeinse 
nationalisten werd na één week 
door het Britse leger beëindigd, 
maar wordt toch gezien als het be-
gin van het streven naar autonomie.
Op 21 januari kwam de Ierse post 
met een nieuwe serie permanente 
zegels, gebaseerd op deze opstand 
één eeuw geleden. Met zestien ze-
gels wordt deze belangrijke mijlpaal 
uit de Ierse geschiedenis herdacht. 
De nieuwe permanente reeks, de 
achtste sinds de zelfstandigheid, 
blijft dit keer één jaar in omloop. 
Vier van de zegels zijn ook in boek-
jes verkrijgbaar.

Het ene boekje, voor binnenlandse 
post, bevat tien zegels van 70c, en 
het andere, voor luchtpost naar het 
buitenland, tien van € 1.05.

Love
Al sinds tien jaar kent Ierland 
speciale zegels voor post rondom 
een huwelijk (aankondigingen, 
felicitaties, bedankjes…). Omdat er 
ook in Ierland wat minder gehuwd 
wordt, neemt men het nu wat 
ruimer. Het zijn liefdeszegels, die 
ook gebruikt kunnen worden voor 
Valentijnsdag of anderszins roman-
tische correspondentie. Afgebeeld 
op de zegel is een grafisch ontwerp 
van harten die een ketting vormen. 
En het woord love.
De zegel verscheen op 11 februari 
en is verkrijgbaar in boekjes van 
tien stuks. Het N-tarief geeft aan 
dat de zegel voor binnenlands 
gebruik is. Prijs van het boekje is 
dus € 7.00.

KOREA NOORD
Kanoet
Hoewel de kanoet of kanoetstrand-
loper in Noord-Korea niet voorkomt 
(volgens Wikipedia althans), gaf de 
post op 30 oktober toch een boekje 
uit met een viertal zegels waarop 
deze vogel te zien is. Het boekje 
bevat een strip van vier zegels van 
elk 50 won. De verkoopprijs van 
boekjes ligt hier gewoonlijk 15 won 
hoger, zodat deze uitkomt op 
215 won. Zoals gebruikelijk is er een 
geperforeerde en een ongeperfo-
reerde versie.

TSJECHIË
Traditie Tsjechische postzegels
Dat postzegels vaak kunstwerkjes 
zijn, weten we wel. Ontwerpers wor-
den vaak ook in artistieke kringen 
gezocht. De post van Tsjechië komt 
jaarlijks met een uitgifte (meestal 
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EUROPA

ANDORRA FRANS
5-1-’16. Munten.
€ 0.80, 0.80 (samen-
hangend). Verschillende 
euromunten.

ANDORRA SPAANS
13-1-’16. Frankeerzegel.
A. Wapenschild. 

ARMENIË
25-12-’15. Filatelie.
70, 70 d. Kindertekeningen. 

28-12-’15. Flora en fauna.
220, 280 d. Resp. Kau-
kasische lynx (Lynx lynx 
dinniki), lijsterbes (Sorbus 
hajastana).

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
14-9-’15. Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij-
ding. 
0.20 KM. Hand met 
stopteken.

15-1-’16. 125e geboortedag 
Diana Budisavljevič (1891-
1978).
1.70 KM. Portret van vrouw 
die in tweede Wereldoorlog 
ruim 15.000 kinderen 
redde uit dodenkampen in 
Ustasha.

DENEMARKEN
2-1-’15. Frankeerzegels, 
koningin Margarethe II.
12.50, 14.50 kr. Portret in 
verschillende kleuren.
4-1-’15. WWF*, toeslagze-
gels voor milieubeheer.
Tweemaal 8.-+1.- kr. Wind-
molen en vogel met: herten 
en landschap, vissen en 
landschap. Beide zegels 
met pandabeeldmerk.
1-12-’15. Frankeerzegel, 
koningin Margarethe II.
8.- kr. Portret.
17-12-’15. Frankeerzegel, 
cijferserie.
100.- kr. Getal, golvende 
lijnen, leeuwen.
4-1-’16. Norden 2016, 
eetcultuur.
8.-, 8.- kr. ‘Sol over 
Gudhem’: gerookte haring 
met ui en eierdooier en 
roggebrood, ‘Stjereskud’: 
gebakken schol met citroen 
en tomaat met asperges 
en kaviaar. Ook velletje met 
de zegels. 

4-1-’16. Domkerk in 
Maribo.
19.- kr. Kerk.
31-3-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
Velletje met tweemaal 
25.- kr. Handen met 
groene kool en landkaart, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser. 

DUITSLAND
11-2-’16. Frankeerzegel, 
bloemenserie.
€ 2.60. Lilium candidum. 
11-2-’16. Toeslagzegels 
ten bate van sociale 
voorzieningen, sprookjes 
van Grimm ‘ Roodkapje’.
€ 0.70+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Roodkapje met 
resp. wolf, grootmoeder, 
jager en grootmoeder. 

11-2-’16. Noodoproep 25 
jaar in Europa.
€ 0.45. Nummer 112.
11-2-’16. 200e geboor-
tedag Ernst Litfaß (1816-
1874).
€ 0.70. Portret drukker en 
uitgever. 

1-3-’16. Unesco* wereld-
erfgoed. 
€ 0.70, Abdij van Corvey.
1-3-’16. Jonge dieren.
€ 0.70, 0.70. Veldhazen 
(Lepus europaeus), grauwe 
ganzen (Anser anser). 

1-3-’16. Serie ‘Burchten en 
kastelen’. 
€ 0.85. Slot Sanssouci in 
Potsdam.

1-3-’16. 350e geboortedag 
bouwmeester Georg Bähr 
(1666-1738).
€ 2.60. Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Dresden, 
handtekening. 

ESTLAND
7-1-’16. 100e geboortedag 
Paul Keres (1914-1975).
€ 1.- Portret schaker, 
schaakstukken. 

FAEROËR
22-2-’16. Sepac*, seizoe-
nen, vogels.
17.- kr. Haematopus 
ostralegus. 

22-2-’16. Historische 
brandweerwagens.
 1.-, 15.-, 19.- kr. Resp. 
brandweerpomp (1776), 
Bedford (1948), Triangel 
(1937). 
22-2-’16. VOC*-schip 
Westerbeek, vergaan bij 
Faeröer in 1742.
17.-, 19.- kr. Schip en 
scheepskistje, schip slaat 
op rotsen. 

FINLAND
15-1-’16. Finland wereld-
kampioen ijshockey onder 
20, persoonlijke zegel.
1 Kl. Spelers.

22-1-’16. Valentijnsdag.
Vijfmaal 1 Kl. Hert en vogel, 
uilen, paard en hond, vogel, 
kat en hond. 
22-1-’16. Winter.
1 Kl. IJskristal. 
22-1-’16. Norden 2016, 
eetcultuur.
1 Kl. Pasteitjes uit Karelië. 

FRANKRIJK
12-1-’16. Vrijheid, gelijk-
heid, broederschap.
Driemaal € 0.70 (samen-
hangend). Vogel met zon en 
wolken, gezichten, handen. 

1-2-’16. Horen.
Twaalfmaal Lettre Verte (in 
boekje). Oor en verschil-
lende geluiden: tjirpen 
van krekel, vliegen van 
insecten, zang van vogel, 
brullen van leeuw, zang van 
sirenen, vallende ballen, 
fanfaremuziek, ruisende 
zee in schelp, flipperkast, 
druppelend water in grot, 
harp en lier, gebrabbel van 
een baby. 

 29-2-’16. Georges Char-
pak (1924-2010).
€ 0.70. Portret natuurkun-
dige en winnaar Nobelprijs. 
29-2-’16. Franse hanen.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Barbezieux, 
Bourbonnais, Gaulois, 
Gournay, Coucou de Ren-
nes, Faverolles, d’Alsace, 
Bresse, Meusien, Marans, 
Gâtinais, La Flèche.

14-3-’16. 100e geboor-
tedag Pierre Messmer 
(1916-2007).
€ 0.80. Portret oud-pre-
mier, generaal De Gaulle, 
kruis van Lotharingen, huis.
21-3-’16. Sophie Germain 
(1776-1831).
€ 0.70. Portretwiskundige, 
formule priemgetal. 
21-3-’16. Kerk Notre-
Dame-des-Missions.
€ 0.70. Kerk in Épinay-sur-
Seine.

GIBRALTAR
30-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
42 p., £ 1.- (samenhan-
gend); 50 p. , £ 1.- (sa-
menhangend); 50 p., £1.- 
(samenhangend); £ 2.-, 
2.- (samenhangend). Resp. 
tweemaal ram; tweemaal 
paard; tweemaal slang; 
tweemaal aap. 

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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GROENLAND
18-1-’16. Sepac*, seizoenen.
13.- , 27.- kr. Resp. honden-
slee, wandelaars. 

18-1-’16. Verbetering 
kinderrechten.
12.-+1.- kr. Kindergezicht.
18-1-’16. Vrouwen in 
nationale kleding.
10.50, 12.-, 13.50, 48.50 kr. 
Kleding uit verschillende 
regio’s resp. noord, oost, 
west, zuid. 

21-3-’16. Norden 2016, 
eetcultuur.
12.-, 13.50 kr. Resp. am-
massat: vis, mattak: rauwe 
walvishuid. Ook velletje 
met de zegels.

GROOT-BRITTANNIË
15-3-’16. Sociaal bewogen 
personen.
1st, 1st, 1st, £ 1.33, 1.33, 
1.33. Resp. redder van 
Joodse kinderen in Tweede 
Wereldoorlog Nicholas Win-
ton (1909-2015), leidster 
liefdadigheidsorganisaties 
Sue Ryder (1924-2000), 
winnaar Nobelprijs voor 
de Vrede John Boyd Orr 
(1880-1971), oprichtster 
organisatie Save the 
Children Eglantyne Jebb 
(1876-1928), filantroop 
Joseph Rowntree (1836-
1925), feministe Josephine 
Butler (1828-1906). 

4-4-’16. 400e sterfdag 
William Shakespeare 
(1564-1616).
Tienmaal 1st. Teksten uit 
toneelstukken en sonnet-
ten: Hamlet, Julius Caesar, 
Romeo en Julia, As you like 
it, Much ado about nothing, 
Sonnet 30, Venus and Ado-
nis, The Tempest, Macbeth, 
Richard II. 

GUERNSEY
26-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
42, 56, 57, 68, 62, 77 p. 
Resp. driemaal aap, 
driemaal apen.
17-2-’16. Bedreigde 
diersoort.
Blok £ 3.-. Apenarend 
(Pithecophaga jefferyi). 

HONGARIJE
22-1-’16. Bloemen.
Európába, Európán kívülre. 
Resp. campanula, klaproos. 

IERLAND
21-1-’16. Paasopstand 100 
jaar geleden.
Viermaal € 0.70; viermaal 
€ 0.70; viermaal € 0.70; 
viermaal € 0.70; € 1.05.

Resp. leiders: Thomas 
J. Clarke (1858-1916) 
met Seán Mac Diarmada 
(1883-1916) en Thomas 
MacDonagh (1878-1916), 
Patrick Pearse (1879-
1916) met Eamon Ceanntt 
(1881-1916) en James 
Conolly (1868-1916), Jo-
seph Plunkett (1887-1916), 
onafhankelijkheidsvlag; 
betrokkenen: eerste 
slachtoffer politieman 
James O’Brian (1868-1916) 
en vrijheidsstrijder Sean 
Connolly (1883-1916), 
Michael (1888-1916) en Wil-
liam Malone (1859-1915), 
nationaliste en activiste 
Dr. Kathleen Lynn (1874-
1955) en verpleegster en 
vrijheidsstrijder Elizabeth 
O’Farrell (1884-1957), vrij-
heidsstrijders Jack Doyle en 
Tom McGrath; Paasweek: 
proclamatie van Ierse Re-
publiek, slachtoffer John F. 
Foster, hulpverleenster Lou-
isa Noland, commandant 
Sir Francis Fletcher-Vane 
(1861-1934) en pacifist 
Francis Sheehy-Skeffington 
(1878-1916); nasleep: ver-
woeste hoofdpostkantoor 
in Sackville Street, kinderen 
verzamelen brandhout, 
gevangenen, opgehangen 
vrijheidsstrijder dichter en 
patriot Rogier Casement; 
Roger Casement. 

28-1-’16. 50 jaar Hart-
stichting.
€ 0.70. Hart, cardiogram. 

11-2-’16. Liefde en 
huwelijk.
N. Harten.
25-2-’16. St. Patrick’s Day.
€ 1.05. St. Patrick als 
jongeman.
10-3-’16. Honden.
Viermaal € 0.70. Ierse 
wolfshond, Ierse setter, 
bordercollie, Kerry blue- 
terriër. 

ITALIË
14-1-’16. Serie ‘Productivi-
teit en economie’, dagblad 
La Repubblica 40 jaar.
€ 0.95. Voorpagina van 
1 januari 1976. 

31-1-’16. Serie ‘Excellentie 
in wetenschap’, Nuova 
Antologia 150 jaar.
€ 0.95. Kwartaaltijdschrift 
over wetenschap, kunst en 
cultuur.

JERSEY
6-2-’16. Opsporings- en 
reddingsdienst RAF* 
75 jaar.
47, 57, 71, 73, 95 p., £ 1.25. 
Resp. vliegtuig en man in 
reddingsvlot, reddings-
vaartuig, watervliegtuig 
mannen reddingsvlot, 
helikopter en gezonken 
schip, helikopter en 
booreiland, zwaaiende man 
en helikopter. 

KOSOVO
3-11-’15. Anton Çetta 
(1920-1995).
€ 1.-. Portret wetenschap-
per en folklorekenner.
15-12-’15. Archeologie.
€ 2.-. Beeldjes, steen met 
inscripties. 

18-1-’16. Gemeente 
Vushtrria.
€ 1.-, 2.10. Resp. straat-
beeld, ruïne.

LETLAND
13-1-’16. Januari barrica-
des 25 jaar geleden.
€ 0.54. Burgerbewaking. 

29-1-’16. Frankeerzegels, 
districts- en stadswapens.
€ 0.50, 0.57, 1.39. Resp. 
Alsunga, Beverīnas, 
Smiltenes.
2-2-’16. Heidevelden.
Blok € 3.05 (zeskantig 
zegel). Moerasvelden bij 
Raba. 

LIECHTENSTEIN
7-3-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
1.50, 1.50 F. Resp. wind-
molens en bomen met verf-
roller en fietser, gebouwen 
met bergen en regenboog.
7-3-’16. Archeologische 
vondsten.
1.-, 1.50, 2.- F. Landkaart 
met vindplaats en resp. 
dolk van silex (400 v.Chr.), 
scheermes (1200 v.Chr.), 
bronzen bijl (500 v.Chr.). 

 7-3-’16. Schilder Alois 
Ritter (1910-1986).
1.-, 2.- F. Schilderijen resp. 
landschap met bomen en 
beek, winterlandschap.
7-3-’16. Frankeerzegels, 
bomen.
0.85, 1.0, 1.50, 1.70, 2.- F. 
Resp. eik, treurwilg, 
walnoot, populier, berk.
7-3-’16. Sepac*, vier 
jaargetijden. 
1.50 F. Grafisch beeld met 
vier kleurige vlakken. 

LITOUWEN
2-1-’16. Frankeerzegels.
€ 0.01, 0.03, 0.10, 0.29. 
0.39, 0.62. Staatswapen 
ridder St. Vytis op paard. 

12-1-’16. Dag van Verdedi-
ging Vrijheid.
€ 0.45. Vrijheidsstrijders op 
13 januari 1991. 

MACEDONIË
8-12-’15. Kerst.
40 den. Herfstbladeren, 
kaars, brood. 

MALTA
22-1-’16. Flora.
€ 0.26, 0.59, 1.16. Resp. 
Asphodelus aestivus, 
Anacamptis pyramidalis, 
Ophrys melitensis. 

MAN
27-11-’15. Commonwealth 
Secretariat 50 jaar.
£ 1.73. Koningin Elizabeth 
II (1926) en prins Philip 
(1921).
16-1-’16. Royal Aeronauti-
cal Society 150 jaar.
1st, 1st, 77, 77, 93, 93 p., 
£ 1.24, 1.24. Resp. hydro-
geenballon van Vincenzo 
Lunardi, Britse luchtvaart-
pionier George Cayley 
(1773-1857) en vliegtuig-
ontwerpen, dubbeldekker 
van gebroeders Wright, 
kosmonaut Joeri Gagarin 
(1934-1968), gevechtsvlieg-
tuig Hawker PII27, Concorde, 
Rolls-Royce Trent 900 turbo-
fan motor, ruimtestation. 
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20-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
Velletje met 10 p., £ 2.-. 
Apen. 

MONACO
3-2-’16. Jeugd Olympische 
Winterspelen in Lilleham-
mer.
€ 1.25. Skiër, bobsleeërs, 
kunstschaatsster, wapen-
schild, vlag
3-2-’16. Tennistoernooi 
Rolex Masters.
€ 1.60. Centre court.
5-2-’16. Rozentuin Prinses 
Gracia.
€ 0.70. Tuin met fontein, 
pergola en rozen. 

5-2-’16. Internationale 
hondententoonstelling in 
Monaco.
€ 1.25. Continentale 
dwergspaniël. 
5-2-’16. Beschermde vis.
€ 1.60. Sciaena umbra. 

MONTENEGRO
30-10-’15. Veerdienst 
Bar-Bari 50 jaar.
€ 0.30. Veerboot. 

11-11-’15. Historisch 
erfgoed.
€ 0.30, 0.90. Resp. klooster 
Ðjurđjevi Stupovi bij Novi 
Pazar, Fort in Soko Grad.
15-12-’15. Dag van de 
Postzegel.
€ 0.95. Zegels met deel van 
wereldbol.
28-12-’15. 25 jaar 
hervorming Montenegrijns-
orthodoxe kerk.
€ 0.30. Wapenschild.

NOORWEGEN
11-1-’16. Jeugd Olympische 
Winterspelen in Lilleham-
mer.
Tweemaal A Innland. 
Beeldmerken met: bergtop-
pen, skiër.
11-1-’16. Harald V 25 jaar 
koning.
17.- kr. Koning Harald (1937) 
en koningin Sonja (1937). 

OEKRAÏNE
27-12-’15. Frankeerzegels, 
bomen.
0.05, 0.10, 0.40, 0.50, 3.-, 
5.-, 10.- Hr. Resp. lijsterbes, 
acacia, kastanje, walnoot, 
linde, els, populier. 
15-1-’16. Bezienswaardig-
heden regio Zaporizhzhia. 
2.40 Hr.; velletje met 
viermaal 2.40 Hr. Resp. 
uitkijkpunt op eiland 
Khortytsia, helikopter 
type Mi-8MSB, Nationaal 
Park Khortytsia, grafbeeld, 
hydro-elektrische centrale 
in rivier Dnjepr. 

OOSTENRIJK
18-2-’16. Klassieke 
handelsmerken.
€ 1.-. Verf van Fritzelack. 

18-2-’16. Unicef*, vluchte-
lingenhulp.
€ 0.68+2.32. Meisje. 

19-2-’16. Oostenrijkse 
uitvindingen.
€ 0.80. Josef Ressel 
(1793-1857), uitvinder van 
scheepsschroef.

POLEN
5-1-’16. Weldadigheids-
organisatie WOSP.
2.35 ZŁ. (hartvormig). 
Luchtballon. 
15-1-’16. Europees kampi-
oenschap handbal in Polen 
en Zweden.
2.35, 5.- ZŁ. (ronde zegels). 
Resp. Speler, hand met bal. 

15-1-’16. Wroclaw 
Europese Cultuurhoofdstad 
2016.
Blok 5.- ZŁ. Stadscentrum. 
20-1-’16. Frankeerzegel, 
bloem.
0.50 ZŁ. Centaurae L. 
21-1-’16. Munt van War-
schau 250 jaar.
2.35 ZŁ. Beeld van godin 
Pallas Athena.
22-1-’16. Eerste Poolse 
niertransplantatie 50 jaar 
geleden.
1.75 ZŁ. Boom. 

ROEMENIË
6-1-’16. Nationaal Museum 
Brukenthal in Sibiu. 
4.70, 5.-, 7.60, 9.10. L. 
Schilderijen resp. ‘St. 
Jerome in Scriptorium’ van 
Marinus Claeszoon van 
Reymerswaele (ca.1490-
ca.1546), ‘Ceres, Bacchus 
en Venus’ van Abraham 
Janssens van Nuyssen (ca. 
1573-1632, ‘Leeuw voor een 
grot’ van Roelant Savery 
(1576-1639), ‘Stilleven met 
fruit en papegaai’ van Jan 
Fyt (1611-1661).
14-1-’16. Flora.
4.70, 5.-, 6.-, 8.10 L. 
Resp. Dipsacus fullonum, 
Centaurea solstitialis, 
Echinops ruthenicus, Ono-
nis spinosa.
22-1-’16. Prehistorische 
dieren.
2.-, 3.-, 3.30, 14.50 L. Resp. 
Balaur bondoc, Therio-
suchus sympiestodon, 
Magyarosaurus dacus, 
Kogaionon ungureanui. 

RUSLAND
13-1-’16. Nationale gerech-
ten. Gezamenlijke uitgifte 
RCC*-landen.
21.- r. Ingelegde groenten, 
okrosjkasoep, kvas 
(koolzuurhoudende drank), 
verse groenten. 

27-1-’16. 175e geboortedag 
Arkhip Kuindzhi (1841-
1910).
Blok 50.- r. Schilderij 
‘Nacht over Dnjepr’. Op 
rand portret van schilder.
28-1-’16. Bekende 
historici.
25.-, 25.- r. Portret en boek 
van: Vasily O. Klyuchevsky 
(1841-1911), Nicolai M. 
Karamzin (1766-1826).

SERVIË
26-10-’15. Europese kam-
pioenschappen waterpolo 
in Belgrado.
10 din. Mascotte, beeld-
merk. (Verplicht toeslag-
zegel 26 okt.-1 nov.). 

16-1-’15. Unesco* 
werelderfgoed, kerken en 
kloosters.
23, 46, 69, 70 din. Resp. 
Ljeviška (Prizren), 
Gračanica (Kosovo), Visoki 
Dečani (Kosovo), Patrikana 
(Kosovo).

SLOWAKIJE
25-1-’16. Nationale politie 
25 jaar.
T1 50g. Beeldmerk. 

27-1-’16. Europees kampi-
oenschap kunstschaatsen 
in Bratislava.
€ 0.90. IJsdanspaar.

SPANJE
2-1-’16. Frankeerzegels.
A, A2, B, C, € 0.02, 0.03. 
Portret koning Felipe VI 
(1968).
2-1-’16. Toerisme.
€ 1.15, 1.30. Resp. Rugzak 
met fiets en bergen, glas 
wijn met boek en strand-
parasol met zeilboot.
12-1-’16. Orde van Isabella 
de Katholieke 200 jaar.
€ 1.30. Portret koningin 
Isabella I van Castilië (1451-
1504), ridderorde voor 
burgerlijke verdiensten. 

14-1-’16. Stichting 
koninkrijk Almería 1000 
jaar geleden.
€ 0.57. Beeldmerk, over-
blijfselen van Arabische 
muur.
20-1-’16. Toledo, gastro-
nomische hoofdstad van 
Spanje.
€ 0.57. Marsepein. 

TSJECHIË
20-1-’15. Karel Svolinský 
(1896-1986).
13.- Kč. Portret schilder, 
illustrator en postzegel-
ontwerper met meisje en 
vogels. 
20-1-’16. Jeroným Pražský 
(ca.1380-1416).
17.- Kč. Filosoof en 
theoloog met torens en 
stadspoort.
3-2-’16. Tsjechische 
rashond.
13.- Kč. Tsjechische 
gevlekte hond. 

TURKIJE
Dec.’16. Dienstzegels.
0.50, 1.-, 4.50, 10.- NTL. 
Verschillende afbeeldingen.
31-12-’15. Dieren.
1.40, 1.40, 2.80 NTL. Resp. 
konijn, schaap, kat. 

15-1-’16. Dienstzegels.
1.-, 1.40, 10.- NTL. Bloemen.
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WIT-RUSLAND
18-1-’16. Nationale gerech-
ten. Gezamenlijke uitgifte 
RCC*-landen.
H. Gevulde dumplings 
Kalduny.
28-1-’16. Orchideeën.
A, N, M, H. Resp. Sarco-
chilus sp. Zygopetalum 
maculatum, Dendrobium 
unicum, Bulbophyllum 
ornatissimum. Ook velletje 
met de zegels. 

16-2-’16. Insecten.
A, N, M, H. Resp. Carabus 
cancellatus, Carabus 
nitens, Carabus intricatus, 
Carabus clathratus. 
1-3-’16. RCC* 25 jaar.
H. Beeldmerk.

ZWEDEN
14-1-’16. Zeearend.
50.- kr. Haliaeetus albicilla. 

14-1-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
14.- kr. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
14-1-’16. Natuurhistorisch 
Museum 100 jaar.
Vijfmaal Brev. Siberische 
mammoet, steppezebra 
(Equus quagga quagga), 
Maiasaura dinosaurus komt 
uit ei en varen (Osmunda 
regalis), bloemenfossiel en 
bloem (Silvianthemum sue-
cicum), kever (Hydroporus 
figuratus). 

ZWITSERLAND
3-3-’16. Zwitserse koop-
vaardijvloot 75 jaar.
85, 100, 150, 200 c. Vlag 
en kompas met schepen 
resp. ‘Lavaux’, ‘Lugano’, 
‘Lausanne’, ‘Stockholm’. 

3-3-’16. 100e sterfdag 
Marie Heim-Vögtlin (1845-
1916).
100 c. Portret en handteke-
ning van arts en schrijfster.
3-3-’16. Henri Nestlé 
(1814-1890).
100 c. Portret en hand-
tekening van oprichter 
Nestlé-concern. 

3-3-’16. Ontstaan kunst-
stroming DaDa 100 jaar 
geleden, schilderijen.
100, 100 c. ‘Hugo Ball in ku-
bistisch kostuum’ van Hugo 
Ball (1886-1927), ‘Portret 
van Jeanne Arp’ van Sophie 
Taeuber-Arp (1889-1943).
3-3-’16. Stripfiguur Molly 
Monster.
100, 100 c. In gondel 
kabelbaan, bij aankomst op 
‘Eiereiland’. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
20-1-’16. Vissen.
25.-, 50.- Dh. Resp. 
Scorpaena scrofa, Mugil 
cephalus. 

ANGOLA
16-9-’15. Wereldtentoon-
stelling in Milaan.
Viermaal 100 Kz.; blok 
150 Kz. Beeldmerk met 
verschillende afbeeldingen 
van groenten en fruit. 

AUSTRALIË
5-1-’16. Frankeerzegels, 
aanvullingswaardes i.v.m. 
tariefsverhoging.
Vijfmaal 30 c. Kangoeroe, 
koala, kangoeroes, koala’s, 
kangoeroe, koala. Op 
boomtak. Zegels zijn ‘coun-
terprinted’ in Adelaïde.
21-1-’16. Beroemde ten-
nissers.
Twaalfmaal $ 2.-. Pat Cash, 
Ashley Cooper, Roy Emer-
son, Neale Fraser, Evonne 
Goolagong Cawley, John 
Newcombe, Patrick Rafter, 
Tony Roche, Ken Rosewall, 
Frank Sedgman, Fred Stolle, 
Lleyton Hewitt. Ook velletje 
met de zegels. 
25-1-’16. Groetzegels.
Negenmaal $ 1.-, $ 2.-. 
Resp. landkaart, ballen, bal-
lonnen, taart, champagne-
glazen, bloemenhart, rozen, 
eucalyptusbloem, handen, 
ringen. 

9-2-’16. Invoering deci-
male munteenheid 50 jaar 
geleden.
$ 1.-. Munt met kangoeroes, 
bankbiljet met staatswapen 
met emoe (Dromaius 
novaehollandiae) en kan-
goeroe en portret koningin 
Elizabeth II. 

BANGLADESH
16-12-’15. Beatles Concert 
voor Bangladesh in New 
York 45 jaar geleden.
Velletje met 60.-, 80.- t. 
(ook ongetand). Kind 
met etensbord met 
resp. Beatles, George 
Harrison (1943-2001) met 
Bengalese sitarspeler Ravi 
Shankar (1920-2012). 
16-12-’15. Traditionele 
schepen.
Viermaal 10.- t.; blok 
100.- t. Resp. Kunda, Ghasl, 
Saudagari, Ding; verschil-
lende scheepjes en roeiers.
23-1-’16. Scouting in 
Bangladesh 100 jaar.
10.-, 20.- t. Resp. beeldmerk 
en padvinders, beeldmerk. 

BRAZILIË
21-12-’15. Beeldhouwwer-
ken. Gezamenlijke uitgifte 
met Roemenië.
RS$ 3.25. ‘Eva’ van resp. 
Gheorghe Leonida (1892-
1942), Victor Brecheret 
(1894-1955). Beide zegels 
met vlag in landkaart.
12-1-’16. Stad Belém 400 
jaar.
Velletje met achtmaal 1o 
Porte Carta Comercial. 
Beeldmerk, theater, markt-
gebouw, havenpromenade 
Las Docas, fort, danseres-
sen, açaibessen, processie 
Círio de Nazaré. 

CANADA
11-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
P (85 c.). Danseres met 
apenmasker. 

11-1-’16. Frankeerzegel, 
koningin Elizabeth II.
P. Portret.
11-1-’16. Unesco* werel-
derfgoed.
Vijfmaal P. Landschap van 
Grand Pré, Rideau-kanaal 
met kano’s, eiland SGang 
Gwaay met totempalen, 
kliffen van Head-Smashed-
In Buffalo Jump, oude stad 
van Lunenburg. Ook velletje 
met de zegels. 

1-2-’16. Maand van het 
Afrikaanse Erfgoed.
P. Militairen op weg naar 
Europa in 1917.
1-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
$ 2.50; blok $ 2.50; 
velletje met $ 2.50, 2.50. 
Apenmasker; apenmasker; 
apenmasker, ram. 

CHILI
25-11-’15. Kerst.
$ 310. Landkaart in 
kerstboom.
21-12-’15. Historische stad 
Nacimiento.
$ 600, 600 (met aanhang-
sel). Stadswapen met: 
stadsmuren, aardewerk. 
28-12-’15. Stad Pelleuhue.
Viermaal $ 310 (met 
sierveld). Stadswapen 
met: stadion, rotsbogen 
van Calan, baai van Calete, 
strand bij Pueño.
29-12-’15. Rechterlijke 
macht.
Velletje met zesmaal $ 500. 
Justitiepaleis in Santiago, 
vrouwenbeelden en schaal 
bij ingang gebouw, glas-
in-loodraam met soldaat 
en Godin van het Recht, 
Vrouwe Justitia, detail van 
Vrouwe Justitia, Hof van Be-
roep in La Serena, Hof van 
Beroep in La Concepción. 

CHINA VOLKS-
REPUBLIEK
5-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
1.20, 1.20 y. Aap, apen.
10-1-’16. Nieuwjaar, 
groetzegels.
1.20 y. Kinderen met 
lampion, vuurwerk. 

CHRISTMASEILAND
3-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
$ 1.-, 3.-; vel met twaalf-
maal 75 c., $ 2.- (alleen in 
‘Lotus-velletje’). Resp. Aap, 
Chinees letterteken voor 
aap; twaalf tekens van de 
dierenriem. Ook velletje met 
de eerstgenoemde twee 
zegels en ‘Lotus-velletje’ 
met dierenriemzegels en 
$ 2.- zegel. Ook velletje met 
30, 50 c. en tweemaal $ 1-.

COSTA RICA
1-12-’15. Kinderstad.
Viermaal 65 c. Kerk, beeld-
houwwerk van geestelijke 
met kinderen, metaalbe-
werker, schoolgebouw. 

CUBA
11-11-’15. Bezoek paus 
Franciscus (1936).
75 c. Paus en president 
Raoul Castro (1931), 
vlaggen.

 



212 FILATELIE  MAART 2016

20-11-’15. Nationaal 
Filateliekampioenschap, 
bekende personen.
10, 15, 20, 65, 75, 
85 c.; blok 1.- P. Resp. 
acteur Marlon Brando met 
beeldje, moeder Teresa 
met kruisbeeld, honkballer 
Babe Ruth, piloot Charles 
Lindbergh met vliegtuig, 
schrijver Gabriel García 
Marquez met boek en bril 
en vlinders, schilder Diego 
Rivera met muurschilde-
ring; voetballer Diego Ma-
radona met wereldbeker. 

2-12-’15. Hogere kader-
school Communistische 
Partij Ñico López 55 jaar. 
65 c. Portret revolutionair 
Ñico López (1932-1956), 
gebouw.
1-1-’16. Theater Alicia 
Alonso.
Blok 1.- P. Balletdanseres. 

5-1-’16. Moord op Conrado 
Benitez García (1942-1961) 
55 jaar geleden.
90 c. Portret revolutionair 
onderwijzer.
5-1-’16. Provincie Mayabe-
que 5 jaar. 
90 c. Wapenschild.
8-1-’16. Cimagt, onder-
zoeksinstelling verbetering 
tropische veeteelt.
65, 75 c. Resp. koeien, 
onderzoek.
11-1-’16. 200e geboorte-
dag Francisco de Albear 
(1816-1887).
1.05 P. Portret wetenschap-
per.

DJIBOUTI
2012. Fauna van Djibouti.
Velletje met 50, 75, 100, 
125 F. Resp. gerenoek 
(Litocranius walleri), 
luipaard (Panthera pardus), 
struisvogel (Struthio 
camelus), djiboutifrankolijn 
(Francolinus ochropectus).

ECUADOR
13-11-’15. Toerisme. Aan-
vulling melding februari.
Blok $ 5.-. Schildpad 
(Chelonoidis niger), 
gladvoorhoofdkaaiman 
(Paleosuchus trigonatus), 
bultrug (Megaptera novae-
angliae), condor (Vultur 
gryphus).
25-11-’15. Internatio-
nale Dag van Eliminatie 
Geweld tegen Vrouwen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Dominicaanse Republiek, 
El Salvador, Venezuela en 
Guatemala.
$ 5. -. Wereldbol, bebloede 
hand, vlinders, vrouwen-
gezicht. 

3-12-’15. Kerst.
$ 0.40. Kinderen met 
kaarsen.
22-12-’15. Upaep*, Strijd 
tegen mensenhandel.
€ 1.50. Handen.

EGYPTE
4-10-’15. Archeologie.
50 p., E£ 3.-. Beelden van 
farao’s resp. Thutmosis III, 
Amenhotep.
15-12-’15. Koninklijk Jacht 
‘Mahrousa’.
E£ 2.-. Schip en gezel-
schap. 

 
20-12-’15.Dagblad Al 
Ahram 140 jaar.
E£ 2.-. Beeldmerk met 
piramides, krantenpagina, 
portret oprichter Saleem 
Takla (1849-1892).
31-12-’15. Faculteit van 
Beeldende Kunst 175 jaar.
E£ 2.-. Gebouw, beeldmerk.

1-1-’16. Eerste Egyptische 
postzegel 150 jaar geleden.
Driemaal E£ 2.- (samen-
hangend); blok E£ 4.-. 
Resp. vier zegels-op-zegel 
eerste emissie 1866 en 
piramides en duif met brief 
en zeilschip, brievenbezor-
ger op ezel, drie zegels-op-
zegel eerste emissie 1866 
en postbode op kameel 
met huizen; brievenbus 
met trein en postbode op 
fiets en zeilschip en duif 
met brief.

ERITREA
20-2-’15. Bevrijding van 
Massawa 25 jaar geleden.
3.-, 7.-, 10.- n. Resp. mili-
tairen op oever, tank voor 
rokende stad, militairen 
en boten.

FIJI
21-10-’15. Geneeskrach-
tige planten.
40, 65, 90 c., $ 1.20, 5.- 
Resp. Scaevola sericea, 
Ipomoea pes-caprae subsp. 
brasiliensis, Clerodendrum 
inerme, Morinda citrifolia. 

FILIPPIJNEN
2-1-’16. Mabitac-kerk 400 
jaar.
15.- P. Kerk. 

20-1-’16. College San 
Sebastian 75 jaar.
15.- P. Gebouw in Recoleta 
(Manilla).

GUATEMALA
25-11-’15. Internationale 
Dag van Eliminatie Geweld 
tegen Vrouwen. Gezamen-
lijke uitgifte met Ecuador, 
El Salvador, Dominicaanse 
Republiek en Venezuela.
8.- Q. Wereldbol, bebloede 
hand, vlinders, vrouwen-
gezicht.

GUINEE
25-11-’15. WWF*, Afri-
kaanse schaarbek.
Viermaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Pandabeeld-
merk met verschillende 
afbeeldingen van Rynchops 
flavirostris. 

HONGKONG
16-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.-; blok 
$ 10.-; blok $ 50.-; vel-
letje met tweemaal $ 50.-. 
Zesmaal verschillende 
afbeeldingen van apen; 
ram, aap. 

INDIA
23-12-’15. Sumitranandan 
Pant (1900-1977).
5.- R. Portret dichter.
26-12-’15. Veeran Azhagu 
Muthu Kone (1728-1757).
5.- R. Tamil vrijheidsstrijder 
met zwaard. 

30-12-’15. Instituut voor 
defensiestudies,
5.- R. Gebouw in New Delhi.
Dec. ’15. Frankeerzegels, 
bekende personen.
Viermaal 5.- R. Politicus en 
advocaat Shyama Prasad 
Mukherjee (1901-1953), 

vrijheidsactivist en eerste 
minister van onderwijs 
Moulana Abul Kalam Azad 
(1888-1958), revolutionair 
socialist Bhagat Singh 
(1907-1931), vrijheidsacti-
vist en politiek leider Ram 
Manohar Lohia (1910-
1967).
24-1-’16. Beroepsinstantie 
Belasting 75 jaar.
5.- R. Beeldmerk met 
weegschaal.
25-1-’16. Dag van de 
Republiek.
Blok 25.- R. Religieus 
beeld, danseres, brug, 
trein, muziekinstrumenten, 
raket, olifantenkop.

INDONESIË
1-1-’16. Toerisme.
Viermaal 3.000 Rp.; blok 
5.000 Rp. Resp. duiker en 
schildpad bij Derawan, Raja 
Ampat-eilanden, duiker en 
koralen bij Wakatobi, keien 
op kust van Belitung; Raja 
Ampat-eilanden. 

24-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
Viermaal 3000.- Rp. 
Apenpoppen.

ISRAËL
9-2-’16. Havens. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Griekenland.
NIS 4.10. Haven van Haifa 
met containerschip, haven 
van Thessaloniki met 
cruiseschip. 

9-2-’16. Winter.
NIS 4.10. Kinderen met 
sneeuwpop.
9-2-’16. Ephraim Kishon 
(19124-2005).
NIS 11.70. Portret schrijver.
9-2-’16. Bekende vrouwen.
NIS 2.30, 5.-. Resp. schrijf-
ster Nehama Pohatchevsky 
(1869-1935), dichteres 
Zelda Schneerson-Mish-
kovsky (1914-1984). 

9-2-’16. Bescherming 
zeeschildpadden.
Viermal NIS 2.30 (samen-
hangend). Caretta caretta, 
Dermochelys coriacea, 
Eretmochelys imbricata, 
Chelonia mydas. 

JAPAN
22-1-’16. Sterrenbeelden.
82, 82, 82, 82 yen. Venus 
(stervormig), Ram, Stier, 
Tweelingen. 

3-3-’16. Voorjaarsgroeten.
Vijfmaal 52 yen; 
vijfmaal 82 yen. Resp. 
kersenbloesem, stokje 
met gekookte deegballen 
(dango), bramen en blauwe 
bessen, frambozen en 
blauwe bessen, beertjes en 
bloemen; kersenbloesem, 
perzikbloesem, brieven en 
vogel, aardbeien, beertjes 
met uil en bloemen.
25-3-’16. Hogesnelheids-
lijn Shin-Aomori - Hakodate 
geopend.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Tweemaal 
Shinkansen H5-trein, 
haven van Aomori, kasteel 
van Hirosaki, kustlijn bij 
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Tapping Saki, kasteel van 
Matsumae, bloeiende phlox 
in Yakushisan, bomen-
galerij bij klooster, berg 
Hakodate, Nationaal Park 
Onuma Quasi. 

JORDANIË
13-12-’15. VN* 70 jaar.
80 Pt. Beeldmerk.
13-12-’15. Koninklijke 
onderscheidingen.
Tienmaal 50 Pt. Verschil-
lende medailles. 

21-12-’15. Seizoenen.
Velletje met viermaal 30 Pt. 
Doorlopend beeld met 
boomtakken.
25-12-’13. Schilderijen.
Achtmaal 20 Pt. Werken 
van: driemaal Monet, 
Turner, Vermeer, Van Gogh, 
Sorolla, Rubens.
2015. Economische en 
Sociale Stichting voor 
gepensioneerde militairen 
en veteranen.
40 Pt. Beeldmerk, 
standbeeld van militair met 
geweer. 
2015. Papiergeld.
10, 20, 40, 60, 80 Pt. Ver-
schillende bankbiljetten.
2015. Edelstenen.
Velletje met zesmaal 20 Pt. 
Amethist, rode diamant, 
smaragd, zwarte opaal, 
parel, robijn.
2015.Traditioneel 
handwerk.
Vijfmaal 30 Pt.; blok 60 Pt. 
Resp. vaas, gedessineerde 
flessen, kistje, sierraden, 
glazen siervazen; glazen 
siervazen.
2015. Mozaïek. 
Viermaal 30 Pt.; blok 60 Pt. 
Verschillende historische 
mozaïekwerken. 

2015. Archeologie, 
Decapolis.
Vijfmaal 50 Pt. Umm Qaid, 
Beit ras, Gerasa, Umm 
Aljemal, Quwayliba 

2015. Klederdrachten.
Twaalfmaal 20 Pt. Vrouwen 
in klederdracht van: Wadi 
Rum, Salt, Mafrag, Ma’an, 
Tafilah, Karak, Jerash, 
Amman, Madaba, Um Qais, 
Ajloun, Badawi. 

KAZACHSTAN
25-12-’15. RCC*, architec-
tuur in hoofdsteden.
B, 200 t. (samenhangend). 
Historisch en vernieuwd 
pand van grootwinkelbe-
drijf Astana.
30-12-’15. Regio Aktobe.
Velletje met 140, 200 t. 
Resp. mausoleum van 
Koblandy Batyr, standbeeld 
van held van de Sovjet-Unie 
Aliya Moldagulova (1925-
1944) met medaille. 

KIRGIZIË
28-11-’15. Schaken.
48, 55 s. Schaakstukken. 
21-12-’15. Fauna.
Velletje met tweemaal 
100 s. Paarden. 

6-6-’16. Mineralen.
50, 50, 75, 100 s. Resp. Ara-
goniet, realgaar, stibniet, 
kyaniet. Ook velletje met 
de zegels.

KOREA NOORD
30-10-’15. WWF*, kanoet-
strandloper.
Viermaal 50 w. Verschil-
lende afbeeldingen van Ca-
lidris canutus. Alle zegels 
met pandabeeldmerk.
11-11-’15. Wetenschaps-
straat Mirae.
Velletje met 30, 30 w. 
Appartementengebouw, 
verschillende gebouwen.

1-1-’16. Nieuwjaar.
10 w. Kinderen met 
sneeuwpop.
17-1-’16. Stichting Kim 
Il-sung Socialistische 
Jongerenorganisatie 70 
jaar geleden.
Blok 50 w. Portretten Kim 
Il-sung en Kim Jong-un. 

16-2-’16. 74e geboortedag 
Kim Jong-il (1942-2011).
10, 30, 50, 70 w. Portret op 
verschillende onderschei-
dingen. 

LAOS
11-11-’15. 55 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Rusland, architectuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
9.000, 9.000 k. Kerk van 
de Bescherming van de 
moeder Gods aan de Nerl, 
Pha That Luang-tempel in 
Vientiane. Ook velletje met 
de zegels. 

LIBIË
10-12-’15. Archeologische 
monumenten.
750, 750 Dh. Paleis Nalout, 
Ghadames.
24-12-’15. Onafhankelijk-
heidsdag.
500 Dh. Beeldmerk, vlag, 
gebouw.
24-12-’15. Dag van de 
postzegel.
500 Dh. Postbode. 

2015. Frankeerzegels, 
Libische dadels.
500, 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000 Dh. Dadeltakken.
2015. Unesco* 70 jaar.
 500 Dh. Beeldmerken.

MACAU
22-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
2.-, 2.-, 3.-, 3.-, 5.- ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Verschil-
lende aapfiguren. 

MALDIVEN
2-12-’15. Unesco* Biosfeer 
Reservaat Baa.
Velletje met 0.05, 0.10, 
0.15, 0.50 Rf. Resp. 
walvishaai (Rhincodon 
typus), kleine fregatvogel 
(Fregata Ariel), reuzen-
manta (Manta birostris), 
lakwerk producten. 

18-1-’16. WWF*, bultkop-
papegaaivis.
Viermaal 22 Rf. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Bolbometopon muricatum.
Alle zegels met panda-
beeldmerk.

MALEISIË
26-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
60, 70, 80 sen; velletje 
RM 3.-, 3.-; blok RM 3.-. 
Resp. Macaca nemestrina, 
Trachypithecus cristatus, 
Hylobates lar; tweemaal 
Hylobates agilis; Hylobates 
agilis. 

3-2-’16. Traditionele 
dansen.
Vijfmaal 60 sen. Cempaka 
Sari, Ribbon, Odissi, Man-
gunatip, Rejang Be’uh. Ook 
velletje met de zegels.

MAROKKO
17-12-’15. Nationale Week 
van de Ambachten.
3.75 Dh. Verschillende 
kunstnijverheidsproducten. 

30-12-’15. Bekende 
personen.
Vijfmaal 3.75 Dh. 
(samenhangend). Medicus 
en vrijheidsstrijder 
Abdelkrim El Khatib (1921-
2008), vrijheidsstrijder 
Mouha OuHammou Zay-
ani(1863-1921), schrijver 
Ahmed Tayeb El Alej (1928-
2012), oud-minister Ahmed 
Balafrej (1908-1990), 
voetballer Larbi Benbarek 
(1914-1992).

MAURITIUS
7-12-’15. Nationaal Archief 
200 jaar.
10.- Rs. Archiefrekken met 
dossiers. 

MYANMAR
4-1-’16. 68 jaar onafhan-
kelijk.
100, 100, 200 k. Tweemaal 
stadsgezicht Rangoon, 
parlement. 

NICARAGUA
1-10-’15. Internationale 
Dag van de Ouderen.
Velletje met 0.50, 1.-, 4.-, 
7.-, 13.50, 20.- Cd. Resp. 
man met computer man 
en vrouw met gitaar, ou-
derenonderwijs, danspaar, 
handenarbeid, gymnastiek. 

3-12-’15. 200e sterfdag 
Ruben Dario (1887-1916).
60.- Cd. Portret dichter.

NIEUW-ZEELAND
3-2-’16. RSA* 100 jaar.
80 c., $ 1.40, 2.-, 2.20, 
2.50, 3.-. Resp. terugge-
keerde militairen, klaproos, 
verpleegsters, feestavond 
met dansende paren, 
badge, militairen. 

NIGERIA
7-12-’15. Ecowas*.
50 N. Beeldmerk met 
landkaart.

OEZBEKISTAN
14-12-’15. Regio Dzhizak.
1.500, 1.500 (S) (met 
tussenstrook). Sanatorium, 
Aidarmeer. Landkaart op 
tussenstrook.
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5-1-’16. Opdroging 
Aralmeer.
Blok 2.200 (S). Scheeps-
wrak op kust, kameel.
15-1-’16. Nationaal Park 
Gissar.
1.000, 1.200, 1.500, 
1.800 (S); blok 2.500 (S). 
Resp. gouden tor (Cetonia 
aurata), steppebunzing 
(Mustela eversmanni), 
zalm (Salmo trutta 
oxianus), hop (Upupa 
epops); bijeneter (Merops 
apiaster). 

OMAN
15-3-’15. Nizwa, hoofdstad 
van Arabische cultuur.
Velletje met zesmaal 200 b. 
Oude deur, tweemaal 
beeldmerk, Siaal-moskee, 
traditionele dans, irrigatie-
systeem bij Falaj Daris. Ook 
twee velletjes met elk drie 
zegels. 

15-10-’15. GCC* postzegel-
tentoonstelling.
200 b. Vlaggen deelnemen-
de landen, beeldmerk.
29-11-’15. ITU* 150jaar.
100 b. Beeldmerk.

PAKISTAN
24-12-’15. Nationale 
postzegeltentoonstelling, 
vogels.
Viermaal 10.- R.; velletje 
met tweemaal 50.- R. Resp. 
Amandava amandava, 
Francolinus francolinus, 
Alectoris chukar, Ploceus 
philippinus; Psittacula eu-
patria, Psittacula krameri.
29-12-’15. Hoofdpostkan-
toor in Murree.
10.- R. Gebouw.

PALESTIJNSE 
AUTORITEIT
17-5-’15. Heiligverklaring 
Palestijnse nonnen.
Velletje met 500, 500, 750, 
750 m. Resp. Mariam Baou-
ardy (1846-1878) en Marie 
Alphonsine Ghattas (1843-
1927) president Mahmoud 
Abbas en paus Franciscus 
I, portret Baouardy, portret 
Ghattas. 
2-10-’15. Al Quds, hoofd-
stad van Arabische cultuur.
100, 200, 500 m.; blok 
1.000 m. Viermaal 
beeldmerk.
29-11-’15. Toespraak 
presidenten in Verenigde 
Naties.
Velletje met tweemaal 
750 m.; blok 1.500 m. Resp. 
president Mahmoud Abbas 
(1935), president Yasser 
Arafat (1929-2004); Arafat.
3-12-’15. Wereld Gehandi-
capten Dag.
100 m. Beeldmerk met 
wereldbol. 

PAPOEA- 
NIEUW-GUINEA
2014. Opdrukken 1.30 K. 
Achtmaal op 1.20 K. 
(2012). Kookpotten uit 
Madang, Central Province,
witte koeskoes (Phalanger 
orientalis), gevlekte koes-
koes (Spilocuscus macu-
latus), atlete Lamu Launa, 
orchidee (Dendrobium 
williamsianum), orchidee 
(Dendrobium macrophyl-
lum), man met peniskoker 
uit Telefomin.
2014. Opdrukken 15.- K.
Op 85 t. (2009), 3.70 K. 
(2009), 1.05 K. (2011). 
Resp. vleermuis (Melo-
nycteris melanops), boom 
(Calophyllum inophyllum), 
embleem veiligheidspre-
ventie.

2014. Opdrukken 40.- K.
Op 6.30 K. (2010), 1.- K. 
(2010), 3.- K. (2010), 6.- K. 
(2009), 4.65 K. (2010). 
Resp. zeekomkommer (Bo-
hadschia argus), orchidee 
(Dendrobium lisianthera), 
orchidee (Dendrobium 
violaceoflavens), oogst en 
transport van palmboom-
vruchten, padvindster leert 
knopen maken. 
2014. Opdrukken 90.- K.
Op 6.30 K. (2010), 3.- K. 
(2010), 7.- K. (2010). Resp. 
padvindsters,
dorpsbewoners tijdens 
volkstelling, Siasi-dansers. 
2015. Aanvullingswaardes 
in verband met tariefsver-
hoging.
Achtmaal 5, 20, 20 t. 
Resp. zwaluwstaartvlinder, 
traditioneel schip: Hiri 
Lagatoi, traditioneel feest: 
Hiri Hanenamo, Studenten 
van middelbare school 
in Sogeri, rode hibiscus, 
luchthaven van Tokua, 
Huli-dansers, traditionele 
dansers, Ahus-dansers, 
Morobe-dansers. 

PITCAIRNEILAND
13-1-’16. Landschappen.
Zesmaal $ 2.-. Zonson-
dergang bij Ship Landing 
Point, Adamstown gezien 
vanuit Christian’s Cave. 
regenboog boven St. Paul’s 
Rock, kust bij Down the 
God, kliffen bij Bounty Bay, 
kliffen bij Break Em Hip. 
Ook velletje in boekje. 

QATAR
25-3-’13. Eerste lijnbus 
op gas.
50.- R. Bus en gebouwen. 

23-6-’13. Kinderkanaal op 
tv-kanaal Al Jazeera.
Velletje met viermaal 
2.50 R. Meisje met linten, 
jongensgezicht, voetballer, 
meisje en vlinders.

SENEGAL
2014. Nelson Mandela 
(1918-2013).
200, 500 F. Resp. portret, 
in traditionele kleding. 

2015. Frankeerzegel.
370 F. Vrouwenportret. 
2015. VN* 70 jaar, Senegal 
55 jaar lid VN*.
450, 500 F. (ook ongetand). 
Resp. Kantoorgebouw en 
vlaggen, vlag en militairen.

SINGAPORE
7-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
1st Local, 70 c., $ 1.30, Vel-
letje met $ 5.-,10.-. Apen. 

SRI LANKA
14-12-’15. Gemeenteraad 
Colombo 150 jaar.
10.- R. Gebouw.
31-12-’15. 100e geboorte-
dag Davuldena Gnanis-
sara Mahanayake Thero 
(1915-2015).
10.- R. Portret geestelijk 
leider.
11-1-’16. Mr. Wilson 
Hegoda.
10.- R. Portret dichter en 
fotografiepionier.
16-1-’16. Landbouwschool 
100 jaar.
10.- R. Historisch school-
gebouw. 

26-1-’16. Nationaal Park 
Kumana.
7.-, 10.-, 15.-, 20.-, 25.-, 
35.- 40.- R. Resp. blauwe 
vinvis (Balaenoptera 
musculus), lederschildpad 
(Dermochelys coriacea), 
vogel zwarthalsooievaar 
(Ephippiorhynchus asia-
ticus), zoutwaterkrokodil 
(Crocodylus porosus), 
olifant (Elephas maximus), 
luipaard (Panthera pardus), 
lippenbeer (Ursus ursinus). 
Ook velletje met de zegels.

ST. HELENA
1-1-’16. Aanleg vliegveld, II.
25, 40, 50, 60 c., £ 2.-. 
Resp. studenten begraven 
tijdcapsule, opblazen rots, 
Rupert’s Wharf, bouw 
controletoren; start- en 
landingsbaan. 

ST. PIERRE ET 
MIQUELON 
29-1-’16. Vogel. 
€ 0.40. Haemorhous 
purpureus. 

SURINAME
13-1-’16. Paddenstoelen.
Velletje met SR$ 7.-, 9.-, 
12.-. Resp. Lactarius 
torminosus,Cortinarius va-
rius, Cortinarius variecolor. 

TAIWAN
28-1-’16. Kerken.
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 12.-. Resp. 
St. Joseph Jinlun (Taimali), 
kerk van de Heilige Familie 
(Taiwan), basiliek van 
Onbevlekte Ontvangenis 
(Wanjin), kathedraal van 
de Heilige Rozenkrans 
(Kaohsiung). 

TRINIDAD EN TOBAGO
20-6-’14. 40 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China, flora 
en fauna.
$ 1.-, 3.-, 3.25, 4.-. Resp. 
rode gemberbloem, pioen, 
kraanvogel, rode ibis. Ook 
twee velletjes met resp. 
bloemen- en vogelzegels. 

TURKMENISTAN
15-7-’15. 20 jaar gezond-
heidsprogramma van 
overheid. 
Twee velletjes met elk vier-
maal S; twee velletjes met 
elk zesmaal S; twee vel-
letjes met elk negenmaal 
S. Viermaal gebouwen; 
tweemaal beeldmerk, twee-
maal gebouwen; tweemaal 
medicijn, viermaal medi-
cinale planten; zesmaal 
gebouwen; viermaal 
gebouwen, beeldmerk, 
viermaal medicinale 
planten; beeldmerk, vier-
maal gebouwen, viermaal 
medicinale planten.

TUVALU
2-11-’15. Bultrugwalvis.
Zesmaal $ 1.50; blok 
$ 4.50. Verschillende af-
beeldingen van Megaptera 
novaeangliae. 
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VERENIGDE NATIES
5-2-’16. VN*-campagne 
voor gelijke rechten van 
LHBT*.
US$ 0.48, 1.10, Zw.Fr. 1.-, 
1.50, € 0.68, 0.80. Resp. 
mensen, vrouw als vlinder, 
gezichten, danspaar, figuur, 
gezichten. 

]

VERENIGDE STATEN
17-1-’16. Priority Mail. 
$ 6.45, 22.45. Resp. La 
Cueva del Indio, Columbia 
River Gorge. 

17-1-’16. Frankeerzegel, fruit.
10 c. Rode peren.
29-1-’16. Frankeerzegel.
Forever. Vlag.

29-3-’16. Sara Vaughan.
Forever. Portret zangeres. 

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
5-11-’15. Klimaatbewaking.
Blok € 1.24. Pinguïn 
(Aptenodytes forsteri) op 
ijsschots. 

30-12-’15. Visserijvloot.
Zevenmaal € 1.24 (in boek-
je). ‘Croix de Sud 1’, ‘Albius’, 
‘Saint-André’, ‘Mascareignes 
III’, ‘Ile de Réunion’, ‘Cap 
Horn I’, ‘Ile Bourbon’. 
2-1-’16. Jean Volot (1921-
2012).
€ 1.35. Portret geestelijke 
en poolreiziger.

2-1-’16. Schepen.
€ 1.24, 2.80. Resp. pak-
ketboot en hospitaalschip 
‘Valdivia’, schoener ‘Rève’.
2-1-’16. Serge Frolow.
€ 0.80. Directeur mete-
orologische dienst met 
antennes.
2-1-’16. ‘Herberg van de 
groene fregatvogel’.
€ 0.80, 1.24, 1.35 (samen-
hangend). Resp. walvisja-
ger en walvissen met
zeerobben en vogel, 
zeilschepen, herberg. 

2-1-’16. Insect.
€ 0.80. Pringleophaga 
crozetenzis.
2-1-’16. Waterval.
 € 0.50. Waterval van 
Lozère.
2-1-’16. Kiezelwieren.
€ 2.80. Algen en plankton.
2-1-’16. Titaniet.
€ 0.20, 0.80 (samenhan-
gend). Resp. ruwe grond-
stof, bewerkte stenen. 

 

Afkortingen:
Ecowas: Economisch samenwerkings-
verband West-Afrikaanse landen
GCC: Samenwerkingsverband Arabische 
Golfstaten.
ITU: International Telecommunication 
Union
LHBT: Lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders
RAF : Royal Air Force
RCC: Regional Commonwealth in the field 
of Communications
RSA: Royal New Zealand Returned and 
Service Association

Sepac: Small European Postal Administra-
tions Cooperation
Unesco: United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization
Unicef: United Nations International 
Children’s Emergency Fund
Upaep: Unión Postal de las Américas y 
España y Portugal
VN: Verenigde Naties
VOC: Verenigde Oost-Indische Compagnie
WWF: World Wildlife Fund

**Chinees Nieuwjaar
Jaar van de Aap: 8-2-’16 t/m 27-1-’17.

2-1-’16. Rotsen.
€ 1.05. Kust bij Entrecas-
teaux. 

2-1-’16. Vogels.
Velletje met € 0.70, 0.80, 
1.05, 1.45. Resp. Filmaru 
glacialoides, Macronectes 
halli, Daption capense, 
Stercorarius antarctica. 
2-1-’16. Vissen.
Velletje met € 0.80, 1.05, 
1.05, 1.35. Resp. Histio-
draco velifer, Dolloidraco 
longedorsalis, Pogonop-
hyrne phyllopogon, Pogo-
nophyrne barsukovi, 

2-1-’16. Kerguelen in 
vogelvlucht.
Velletje met € 0.44, 0.80. 
Resp. zeilschip, vliegtuig.

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.  .............................................................................
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n 2002 werd tijdens een reeks televisie-
programma’s van de BBC bepaald wie 
de grootste Britten aller tijden waren. 
Winston Churchill eindigde op de eerste 

plaats en Brunel op de tweede plaats (afb 1), dat 
was nog voor prinses Diana die op drie kwam. 
Wie was Brunel?
Isambard Kingdom Brunel (1806-1859) had een 
Franse vader (Marc Isambard Brunel) en een 
Britse moeder (Sophia Kingdom). Zijn vader was 
Frankrijk ontvlucht wegens de revolutie. Brunel is 
in Frankrijk een heel gewone achternaam, maar 
hoe kwam hij aan die bijzondere voornaam King-
dom (Koninkrijk)? Het was destijds in de mode 
om de achternaam van moeder als voornaam te 
gebruiken. Hij trad in de voetsporen van zijn vader 
die ook ingenieur was, en hij blonk uit in innovatie-
ve en gedurfde ontwerpen die niet allemaal even 
succesvol waren. Maar een aantal van zijn creaties 
was zo degelijk gebouwd dat deze heden nog 
bestaan: bruggen, tunnels, stations en schepen. 
Van zijn locomotieven is niets meer over. Brunel 
was tamelijk veelzijdig. Helaas is hij niet erg oud 
geworden (53); hij heeft zich letterlijk doodge-
werkt. Hij was geen aangenaam mens, al helemaal 
niet voor zijn medewerkers, maar hij was geniaal.

Overstroomd
Brunel werkte aan een tunnel onder de Thames 
toen hoogwater op 18 mei 1827 de hele tunnel bin-
nen stroomde. Hij kon ternauwernood ontkomen 
en ook van de arbeiders verloor niemand het 
leven. Op 12 januari 1828 gebeurde het opnieuw, 
en daarbij verdronken zes man. Het werk lag zeven 
jaar stil en uiteindelijk in 1843 werd de tunnel 
geopend (afb 2). Dit kwam zijn reputatie niet ten 
goede en in deze beginjaren van zijn carrière moest 
hij elke opdracht aannemen. Een hangbrug die hij 
in Bristol zou bouwen werd uitgesteld vanwege een 
oproer dat in Bristol uitbrak. Pas na zijn dood zou 
de Clifton brug (afb 3) gerealiseerd worden.

Great Western Railway (GWR)
Zijn activiteiten in Bristol brachten Brunel in 
contact met een consortium dat een spoorlijn 
wilde aanleggen tussen Bristol en Londen. Brunel 
beloofde hen niet de goedkoopste route maar 
de beste. Hij kreeg de opdracht en dit was een 
keerpunt in zijn loopbaan. Na wekenlang de route 
bestudeerd en alles opgemeten te hebben, pre-
senteerde hij zijn plannen op 30 juli 1832. Voor het 
fenomenale bedrag van 2½ miljoen pond wilde hij 
de spoorlijn aanleggen, inclusief stations, bruggen, 
tunnels en locomotieven. Uiteindelijk zou het meer 
dan tweemaal dat bedrag gaan kosten. In die jaren 
werden er meer spoorlijnen aangelegd en het was 
daardoor lastig om aan gekwalificeerde mensen te 
komen, maar Brunel had het talent om talenten bij 
anderen te ontdekken. Enkelen van zijn medewer-
kers zouden zelf weer belangrijke bouwwerken 
maken. Maar als iemand niet voldeed dan kon 

hij ongenadig fel zijn: “You are a lazy, inattentive, 
apathic vagabond” (je bent een luie, onoplettende, 
apathische nietsnut). Brunel was vastbesloten om 
zijn doel te bereiken. De GWR is thans onderdeel 
van South West Trains maar de maatschappij 
mocht nog lang de naam voeren, zoals te zien is in 
stempels, spoorwegzegels en perfins (afb 4-6).

Breedspoor
Brunel berekende dat een trein stabiel kon rijden 
op een spoorbreedte van 7 feet (2137 mm) (afb 7), 
zodat de passagiers comfortabel konden reizen. 
De standaard spoorbreedte was echter 4 feet 
8½ inch (1435 mm), maar daar trok Brunel zich 
niets van aan. Helaas gebeurt het wel vaker dat 
niet het beste tot standaard wordt verheven. De 
spoorbreedte van Brunel wordt nu nergens meer 
gebruikt. De spoorlijn Londen-Bristol is opgeno-
men in de (voorlopige) lijst van Unesco Werel-
derfgoed. Tijdens de bouw van de spoorlijn moest 
Brunel een aantal belangrijke obstakels overwin-
nen met gedurfde en succesvolle oplossingen. 
De Royal Albert Bridge (afb 8) is een voorbeeld 
daarvan door de enorme breedte die overspannen 
werd, en de Maidenhead Railway Bridge (afb 9) 
heeft de grootste overspanning van baksteen. 
De Box Tunnel is nog een voorbeeld (afb 10). Er 
werden grote hoeveelheden buskruit gebruikt 
om de tunnel te maken. De doorgang is zo groot 
dat twee breedspoor treinen elkaar in de tunnel 
kunnen passeren inclusief de hoge schoorsteen 
van de stoomlocomotief. Men zegt dat Brunel een 
grap uithaalde want op zijn verjaardag (9 april) 
schijnt de zon elk jaar recht door de tunnel. 
Treinen kunnen niet goed heuvels nemen, vandaar 
dat er veel bruggen en tunnels nodig waren om de 
route zo vlak mogelijk te houden. Brunel was een 
controlfreak die zich bezig hield met elk detail van 
de aanleg, van de bouw van de treinen tot de de-
coraties. Op 30 juni 1841 werd de lijn van 190 km 
in gebruik genomen. De reistijd van Londen naar 
Bristol was gereduceerd tot 4 uur. Het werk aan 
het vertrekstation te Paddington begon in 1852. 
De constructie was bijzonder door de overkapping 
die hij maakte (afb 11). In 1862 kon Paddington 
Station 170 miljoen treinreizigers verwerken. Ook 
het station Bristol Temple Meads had een enorme 
overkapping (afb 12). Elke stad had destijds 
een eigen tijd, die kon afwijken van Londen. Op 
de stations hingen twee klokken, de ene met de 
locale tijd en de andere met ‘railway time’. Meer 
en meer werd onder invloed van de spoorwegen 
overal de spoorwegtijd van Londen (Greenwich) 
ingevoerd, maar op sommige plaatsen duurde het 
nog tientallen jaren. Brunel ergerde zich daaraan.

Schepen
Men zei in die tijd dat een schip nooit voldoende 
kolen mee kon nemen om de Atlantische Oceaan 
over te steken. Brunel berekende dat het wel 
mogelijk was als je een schip maar groot genoeg 

maakte. Zijn eerste schip, de Great Western, was 
een raderboot van 72 meter, die in 1838 in 15 dagen 
de overtocht maakte van Bristol naar New York, 
wat goedkope zeereizen mogelijk maakte. Zijn 
volgende schip, de Great Britain, was destijds het 
langste schip ter wereld (98 meter), en het was 
voor het eerst dat de romp van een schip geheel uit 
ijzer bestond. Het was geen raderboot, maar werd 
aangedreven door een schroef. De overtocht naar 
New York duurde nog slechts 14 dagen, en later zou 
het schip vooral ingezet worden op reizen naar Aus-
tralië. Toen de Great Britain in 1846 aan de grond 
liep (de grote hoeveelheid ijzer beïnvloedde het 
kompas), brak de romp niet zoals bij een houten 
schip gebeurd zou zijn. Brunel moest er zelf bij 
komen om het schip weer vlot te trekken. De Great 
Britain kan tegenwoordig nog in Bristol bezichtigd 
worden. De Great Eastern sloeg werkelijk alles met 
een lengte van 211 meter. Op een pagina uit het 
prestigeboekje uit 2006 staan twee van de drie 
schepen afgebeeld (afb 13) en tevens een beeld 
van de Great Eastern in aanbouw. Wel jammer 
dat de Britse Post de zegel ‘Great Western’ van 
68 pence alleen heeft uitgegeven in het prestige-
boekje, wat de verzamelaars op extra kosten jaagt. 
In 1865 werd de Great Eastern gebruikt om een 
telegraafkabel over de bodem van de Atlantische 
Oceaan te leggen, waar een zegel van Monaco aan 
herinnert (afb 14). Het was het enige schip dat 
voldoende laadruimte had om zoveel kabels mee te 
vervoeren. Later zou het schip ook een kabel leg-
gen tussen Aden en Bombay. In 1888 werd de Great 
Eastern gesloopt. Een plaatje uit het prestigeboekje 
toont de drie schepen in verhouding (afb 15), maar 
de scheepslengten die eronder staan kloppen niet. 
Doordat Brunel een perfectionist was, geraakte 
hij in een voortdurende staat van boosheid om elk 
schroefje, om half afgemaakte dingen, afbrokke-
lende kades en nog veel meer. Hij stierf in 1859 aan 
een nierziekte, uitgeput door al het werk en de 
spanningen die daarbij kwamen.

Daniel Gooch
Brunel had Daniel Gooch (1816-1889, afb 16) aan-
gesteld bij de locomotieven van de GWR. Gooch wist 
de constructie van de ‘Firefly’ zodanig te verbeteren 
dat er hoge snelheden gehaald konden worden met 
minder brandstof. Een model van de Firefly is te 
bezichtigen in het spoorwegmuseum van York. De 
locomotieven van Daniel Gooch zetten de standaard 
voor snelheid en veiligheid gedurende tientallen 
jaren en Gooch bracht het tot ‘Chairman’ bij Great 
Western Railway. Toen Koningin Victoria (afb 6) op 
13-6-1842 haar eerste ritje per trein maakte, werd 
de locomotief bestuurd door Brunel en Gooch.

Bronnen
Isambard Kingdom Brunel, door Richard Tames (Shire 
Publications, 2012)
Met dank aan Jos Glaser voor een aantal afbeeldingen uit 
zijn collectie

I

Isambard Kingdom Brunel

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

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 

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

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

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.

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. 

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 

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.

Diversen

Studiegroep China Filatelie 
5 bijeenkomsten en veilingen 
website:www.chinafilatelie.nl 
Inl. W.Terlouw/Tel. 0182-379470 

Postzegelver. Zeewolde en Har-
derwijk organiseren hun jaarlijkse 
ruildag op  zat. 26 maart van 10.00 
tot 16.00 uur in de “Kiekmure”, 
 Tesselschade 1 te Harderwijk. 
Tafels te huur voor € 10.00. Schr. 
Veiling van aantr. gepr. kavels. 
Inl. 071-5149310. 

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.

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

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.

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

Zaterdag 9 april postz. Munten 
verzamelbeurs van 10.00-15.00. 
De Koppeling, De Clomp 1904, 
Zeist in L. G.J. ten Dam.  
Tel 0548-858220.

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

Postzegel- ansichtkaarten- en 
muntenbeurs. Zaterdag 26 maart 
van 10.00-15.00 in Rijngaarde, 
Drongensingel 1, 2411 EV Bode-
graven. Semihandelaren aanwe-
zig en ruiltafels. Voor invaliden 
toegankelijk. Inl. D. Verwoerd. 
T: 06-53260577. verwoerdvanwijk@
casema.nl. Tafels te huur: €5. 

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

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!

Alle in 2016 (en verder) geboekte 
kleine annonces kunnen uitsluitend 
geplaatst worden door particuliere 
abonnees en kleine verenigingen 
(zonder winstoogmerk).
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VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

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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Brievenbeurslezing
Zaterdag 26 maart: Interactieve lezingen
(in de bovenzaal):
13.00 – 13.30 uur:
Nederland: ‘De traliezegels en post tijdens
WO II’. A’. van der Linden

13.30 - 14.00 uur:
Engeland: ‘De Penny Black en andere
Engelse zegels’ F. Op den Kamp

14.00 - 14.30 uur:
Engeland: ‘Emissie 1d, 1840-1879’
W. Hoitink

Aansluitend zal de jury  de uitslag bekend
Maken.

THEMA 2016
Engeland en

Engelse gebieden

SPORTCENTRUM
DE MAMMOET, GOUDA
25 EN 26 maart 2016

CALSLAAN 101, 2804 RT

Gouda 2013



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

•	 HET “AMSTERDAM“ ARCHIEF
recente archiefvondst met interessante  
poststukken naar Amsterdam

•	 PRENTBRIEFKAARTEN 
w.b. unieke collectie Suriname

MET ONDER ANDERE:

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

POSTZEGELS, PRENTBRIEFKAARTEN EN MUNTEN
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