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ie denkt aan een ‘bedelbrief’ van uw 
hoofdredacteur, die komt bedrogen uit. 
Er is momenteel voldoende kopij. Zelfs 
zo dat bij het afsluiten van dit april-

nummer er een overschot aan artikelen op voor-
raad ligt waar waarschijnlijk een geheel nummer 
mee gevuld kan worden. 
Dit is geen probleem, maar uitsluitend heel 
prettig. Zowel voor de hoofdredacteur als voor 
u, lezer. Hierdoor kan natuurlijk niet alles ‘direct’ 
geplaatst worden. Uiteraard is dat jammer voor 
de betreffende auteur, die immers zijn pennen-
vruchten  graag zo spoedig mogelijk in druk ziet.

Goede mix
Het is de bedoeling dat iedere abonnee bij het 
ontvangen van een nummer van Filatelie er wel 
iets van haar of zijn gading aantreft. De hoofdre-
dacteur is een soort dirigent: hij zorgt voor een 
veelzijdig blad met de gedachte dat iedereen aan 
zijn trekken moet komen. Daardoor ook werkt 
‘first in first out’ lang niet altijd. Om de mix te 
bewerkstelligen wordt een artikel weleens voorge-
trokken. Ook kan het zijn dat er toevallig meerdere 
artikelen met een vergelijkbaar onderwerp worden 
aangeleverd. Ook dan moet er verdeeld worden. 
Daarnaast is er de beschikbare plaatsruimte in 
een bepaald nummer. Zo kan het zijn dat er net 
ruimte is voor een artikel van drie pagina’s, maar 
niet voor een van vier. U begrijpt het al.

Actualiteit
Dan is er nog de actualiteit. Ook die vereist aan-
dacht. En, niet alle aangeleverde artikelen laten 
direct zien dat het actueel is en daardoor op een 
bepaald moment geplaatst zou moeten worden. 
Is dit het geval, altijd even vermelden – met de 
reden – en dan moet het gek gaan wil het niet 
lukken om het op tijd geplaatst te krijgen. 

Traditionele filatelie
Maar er is wel een echt probleem. Eigenlijk de 
reden van het schrijven van dit stukje van ‘achter 
de schermen’. Een stukje schrijven als dit lukt 
uw hoofdredacteur best, evenals het schrijven 
over zijn eigen verzamelgebied. Maar, voor het 
overgrote deel is uw hoofdredacteur afhankelijk 
van bijdragen van u, lezer. Ook nu is er in zijn 
algemeenheid nog niets aan de hand, zoals 
hierboven geschreven, er is voldoende kopij. Op 
onderdelen is er echter wel een probleem. Met 
name artikelen over traditionele filatelie, daar is 
grote behoefte aan. Die zijn er te weinig.
Bij traditionele filatelie  denken we dus gewoon 
aan postzegels. Maar, ook dat hoeft niet in het 
engste verband gezien te worden. Ook een artikel 
over een postzegelemissie mag natuurlijk best 
een poststukje bevatten. Dat mag immers op een 
tentoonstelling ook. Wie traditioneel verzamelt 
en dat doet zonder uitsluitend gebruik te maken 

van een voordrukalbum, zal ongetwijfeld wel een 
poststukje hebben opgenomen, een stempeltje, 
een afwijking, plaatfout en noem maar op.

‘Kan niet schrijven’
Is schrijven nu moeilijk? Dat valt reuze mee. 
U heeft natuurlijk al een belangrijk pluspunt: u 
kent uw onderwerp door en door, als geen ander. U 
weet er ‘alles’ van. U kent de literatuur die erover 
bestaat, en, dat is belangrijk, u weet ook wat u in 
uw verzameling heeft en wat nog niet (goed) be-
schreven is, verkeerd beschreven is, waar nieuwe 
inzichten over zijn, die verkeerd gecatalogiseerd 
zijn. Zou het niet geweldig zijn als u uw kennis 
met anderen zou kunnen delen? Wellicht daar zelf 
‘beter’ van wordt doordat een andere lezer u kan 
aanvullen en u in contact kunt komen met gelijk-
gestemden? Zou dat geen voldoening geven?
Een vaak gehoorde klacht is ‘ik kan niet schrij-
ven’. Probeer het gewoon eens en zie hoeveel 
vreugde het u geeft. Ook zult u ontdekken dat 
u – al schrijvende en studerende – in uw eigen 
collectie nog vondsten tegenkomt. Iets dat u 
niet eerder is opgevallen, maar dat nu door de 
intensieve arbeid en alle beschikbare literatuur 
er weer eens op naslaand, u ineens wel opvalt. 
Over het correcte taalgebruik hoeft u zich niet te 
bekommeren. Daar is de hoofdredacteur voor.

Aanleveren
Wat wel van belang is, is dat u het op de juiste 
manier aanlevert. Zo moet de tekst als los tekst-
bestand – zonder opmaak – in een Word-docu-
ment (of met een andere tekstverwerker) per 
e-mail aangeleverd worden. Dan de afbeeldingen. 
Dat vereist wellicht wat meer ‘studie’. U maakt 
losse scans (één afbeelding, één plaatje). Die 
slaat u het beste als .JPG bestanden op. U scant 
met een zwarte achtergrond, met rondom mini-
maal 2-3 mm met een zwarte achtergrond. [1] Bij 
gestempelde losse zegels geen zwart gebruiken, 
maar een gekleurde achtergrond, omdat het 
anders lastig is de postzegel ‘vrij’ te maken.  

Scannen
Het instellen van de scanner vergt enige 
aandacht. Ten eerste dient u de bij de scanner 
geleverde software (cd-rom) te gebruiken en niet 
de vaste Windows-software. Als u een moderne 

scanner heeft en een recente versie van Win-
dows, kunt u namelijk de scanner gewoon zonder 
de bijgeleverde software gebruiken. Dit geeft een 
aanmerkelijk slechter resultaat.
Het verschil (WIA = Windows [2] of TWAIN = bij-
geleverde software [3]) is eenvoudig te zien als 
u wilt gaan scannen. U kunt met WIA heel weinig 
instellen. En, om goede scans te maken, moet u 
juist wel ‘veel’ in kunnen stellen. 
Nadat u het programma van de scanner heeft 
opgestart, stelt u deze in op de professionele 
modus (kan per scannermerk een andere naam 
hebben, maar als u met de instellingen speelt, 
ziet u vanzelf welke de meeste mogelijkheden 
geeft om in te stellen. Die moet u dus hebben). 
Dan kunt u de instellingen aanpassen: scannen 
op 100% en op 350 dpi of meer. (Is 350 dpi niet 
in te stellen, dan neemt u de eerstvolgende stap, 
bijvoorbeeld 400 of 600 dpi). U kiest voor foto, 
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Het kan snel gaan. Zaten we (bestuur en genodigden) half 
november nog gezellig te tafelen met gast Heleen Buijs 
erbij (op dat moment directeur van het Museum voor 

Communicatie in Den Haag), is ze begin 2016 ineens ver
dwenen. Zoals ze kwam, is ze ook vertrokken: onverwacht 
(voor de buitenwereld). Ze heeft goed twee jaar op die stoel 
gezeten, toen haar voorganger ook ineens vertrokken bleek.

Een nieuwe directeur dus. Ad interim, dat wel. Maar in ieder 
geval een man met daadkracht. Plannen voor een grondige 
verbouwing had zijn voorganger al uitgebroed en er werd 
nadrukkelijk gecommuniceerd dat het MusCom open zou 
blijven tijdens die verbouwing en herinrichting. Niet dus, 
zoals we nog net in het maartnummer konden melden. 

Alles gaat ‘daar in Den Haag’ met een enorme stroomver
snelling nu. Het bericht van sluiting (per 29 februari dit 
jaar) kwam zo onverwacht, dat de mededeling in het maart
nummer geen ruimte meer liet om u afscheid te laten nemen. 
Wellicht is dat met de gedachte dat sluiten per 29 februari 
maar eens in de vier jaar mogelijk is…

Maar, alle gekheid op een stokje, er is voor ons filate
listen ook goed nieuws onder deze vervelende tijding te 
 beluisteren. De afdeling Postwaarden blijft gedurende de 
verbouwing van ongeveer een jaar ‘gewoon’ beschikbaar 
voor onderzoek. Ook het Filatelie Café ‘blijft open’, maar 
gezien de situatie zijn alle bezoeken uitsluitend mogelijk na 
voorafgaande afspraak.

Ook een kort berichtje op de valreep in het maartnummer 
was toch wel belangrijk nieuws en een hele ommekeer. Onze 
bond, de KNBF, heeft besloten dat er ook met prentbrief
kaarten op een filatelistische tentoonstelling tentoongesteld 
kan worden. Momenteel worden de juryleden opgeleid.

Dit is natuurlijk goed nieuws. Het zal meer kleur aan de 
tentoonstellingen geven en  en dat is natuurlijk belangrijk 
het zal meer bezoekers genereren. Vooral als er een collectie 
prentbriefkaarten te zien zal zijn over de plaats of de streek 
waar de tentoonstelling plaats heeft, zal de lokale pers hier 
natuurlijk graag melding van maken. 

Hopelijk heeft u het opgemerkt: Op het adreslabel van het 
maartnummer zat een ‘echte Filateliepostzegel’, ontworpen 
door onze vormgever Fake Booij. Een ingedrukt zegel, maar 
zonder waarde. Een soort ‘port betaald’zegel dus. Ook op 
het label van het februarinummer zat er een, maar die zal 
u niet opgevallen zijn. Door een misverstand was die op 
microformaat gedrukt.

Ook op het adreslabel van dit aprilnummer zit weer zo’n 
 zegel. Een andere, maar wel in dezelfde reeks: ‘bekende 
cijfers’. U zult de cijfers ongetwijfeld herkennen van de 
 Nederlandse zegels. De verdere nummers dit jaar zullen 
ieder weer een ander bekend cijfertype tonen.

In dit nummer van Filatelie nog een aantal vervolgartikelen 
van het themanummer van verleden maand en – terug van 
weggeweest – de rubriek Postwaardestukken. Rubriek
redacteur Jacques Spijkerman heeft na vier en een half jaar 
de pen weer opgepakt en regelmatig op onregelmatige tijd
stippen verschijnt de rubriek weer in Filatelie. Wel anders 
van opzet dan toen, maar dat leest u elders in dit nummer. 
Veel  leesgenoegen!

René Hillesum

E D I T O R I A L

niet voor document. U maakt eerst een 
voorbeeldscan. Nu kunt u afmeten welk 
gebied u wilt scannen. Let hier dus op 
dat u rekening houdt met de rand van 
2-3 mm. Nu kunt u scannen. 
Als, na het scannen, de afbeeldingen 
automatisch worden opgeslagen, moet 
u dat eerst zo instellen dat het niet au-
tomatisch wordt opgeslagen. Dan kiest 
u niet ‘opslaan’ maar ‘opslaan als’. U ziet 
dan, voordat u het effectief opslaat, dat 
er een tabje is met opties of instel-
lingen. Klik daarop en zet de schuifbalk 
kwaliteit op 100%. De DCT-methode op 
precisie en de Sub Sample Factor op 
beste kwaliteit. In principe zouden deze 
instellingen de volgende keer gewoon 
goed moeten staan. 

Afbeeldingen
Deze nummert u doorlopend en plaatst 
het nummer in de tekst waar de afbeel-
ding betrekking op heeft. Hetzelfde 
nummer kent u aan de afbeelding toe, 
het .JPG bestand.

Onderaan uw artikel (dus niet in het ar-
tikel of in een apart document) plaatst 
u de bijschriften. Uiteraard ook deze 
nummeren. Ook noten en literatuur 
plaatst u onderaan het hoofddocument.

Conclusie
Er is dus grote behoefte aan artikelen 
over traditionele filatelie, maar uiter-
aard zijn alle andere artikelen ook zeer 
welkom. Want, hoewel de voorraad nu 
dus goed is, kan dit zomaar negatief 
veranderen. Ook kleine artikelen, zelfs 
die van een halve pagina, zijn ook zeer 
welkom. En, heeft u vragen: pak de 
telefoon. Filatelie: we maken het met 
elkaar!

René Hillesum

VOC-stempel ‘Kaapstad’ uit Kaapstad
Na ruim 225 jaar is er dan een brief 
opgedoken die daadwerkelijk verzon-
den werd vanaf de Kaap. Tot 2014 was 
er zelfs twijfel over of er überhaupt 
VOC-stempels in gebruik waren op het 
VOC-kantoor Kasteel de Goede Hoop.
Kees Adema1 heeft in de Notities van de 
Nederlandse Academie voor Filatelie 
aangetoond dat er wel degelijk VOC-
stempels werden verzonden èn ontvan-
gen in Kaapstad (november 1788). Het 
type stempel dat daar gebruikt werd 
–Wolff de Beer k – is zo onderschei-
dend van de andere in gebruik zijnde 
VOC-stempels, dat daar geen twijfel 
over bestaat. Adema laat ook de enige – 
tot dan toe – drie bekende brieven zien 

die gestempeld zijn met het stempel 
van Kaapstad. Alle drie transit brieven 
en alle gebruikt 1805-6.
Nu is er dan een brief opgedoken die 
daadwerkelijk en aantoonbaar ook 
vanaf de Kaap werd verzonden. De brief 
is gedateerd 25 juli 1789 (dit is tevens 
het tot nu toe vroegst bekende VOC-
stempel van Kaapstad en de enige die in 
de Nederlandse periode werd gebruikt 
-1652-1795-) en plaats van afzending 
is Bay Vals, oftewel de Valsbaai (False 
Bay) in Kaapstad. De briefschrijver 
bevindt zich aan boord van het fregat 
Amphitrite en de brief heeft als bestem-
ming Batavia. De brief komt op 1 mei 
onder de hamer bij Sheraton & Peel.

1 Notities van de Nederlandse Academie voor Filatelie, nummer 49, november 2014 en nummer 51, 
2015. De VOC op Kaap de Goede Hoop, Kees Adema.

Nieuw bij PostNL
25 april: Post Europ: Denk Groen 
Cour Internationale de Justice
Griend: Vogels van de Wadden
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Industrieweg 13, 3286 BW Klaaswaal
tel. 0186-571366, info@deruiterbv.nl

www.verzamelaarsmarkt.nl

In- en verkoop van
topstukken en collecties

Bekijk en bestel online of 
bezoek de showroom

Advies en ondersteuning 
van ervaren professionals

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

Onze unieke collectie postzegels:

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

Uitgebreid assortiment accessoires:

Davo - Leuchtturm - Hartberger - Lindner - Safe

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

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

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

FI1601 vrij.indd   5 02-12-15   21:03

GROTE VERZAMELBEURS 
NUNSPEET 

     zaterdag 7 mei 2016 
     PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 

250 meter verzamelobjecten 
postzegels – telefoonkaarten – munten – ansichtkaarten – brieven 

Sportcentrum ‘DE BRAKE’ 
Oosteinderweg 19 te Nunspeet, van 10.00 tot 16.00 uur 

ENTREE IS GRATIS 
Gratis pendelbusje van / naar station Nunspeet 

Postzegelvereniging NUNSPEET (inlichtingen:0341 – 25 61 63) 
www.wijverzamelenpostzegels.com 
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FILANUMIS 2016 
ZATERDAG 7 MEI in de EXPO HOUTEN 

(Meidoornkade 24, 3992 AE  Houten)    
         

                     
 

Met nooit eerder zoveel internationale deelnemers !! 
NIEUW: DE KOOPJESCORNER (bekend van Barneveld en Antwerpen) 

  

ZAAL OPEN 9.30 – 16.00 uur /  Entree 4,00 (vanaf 16 jaar) 
Op vertoon KNBF-pas of KVBP-lidkaart entree slechts 3,00 

  

Centraal gelegen in Nederland en goed bereikbaar ook vanuit België.  
Pal aan de A27 (afrit 29) met volop gratis parkeergelegenheid. 

Directe busverbinding (2x per uur) van en naar Utrecht CS via Connexxion lijn 47  
 

Voor alle aanvullende info zie WWW.WBEVENEMENTEN.EU    
met overzicht van deelnemers (wekelijkse update) !! 

 
 
   
                         
     

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

LID

 

 

 

 

DEZE MAAND BINNEN GEKOMEN,
JAPAN GROOT, FRANKRIJK GROOT, U.S.A. GROOT, 

DUITSLAND GROOT, OOSTENRIJK GROOT.

AANBIEDING KLEMSTROKEN,
250GR. STROKEN ZWART OF BLANCO 18,00

1KG. STROKEN ZWART OF BLANCO 61,00
250GR. VOOR BLOKKEN ZWART OF BLANCO 19,25

1KG. VOOR BLOKKEN ZWART OF BLANCO 66,00

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

250 gr.  

JAPAN 
GROOT  
IETS OUDER 

NU 15,00

1 kg.  

MISSIE  
DUITSLAND

NU 18,50

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS
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Visit: www.sandafayre.com
call: +44 (0)1565 653214 

email: stamp@sandafayre.com
to request a catalogue.

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK.

What do you collect?

Whatever you collect, you’ll
find something interesting 

in our weekly auctions.

GB & Commonwealth?

Foreign?

Topicals/Thematics?

Covers & Postal History?

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS
Postzegelveilingen
Wekelijkse online

De postzegelveilingen beginnen elke 

vrijdag en lopen de week erna af

Wekelijkse Nederlandse-, Belgische-, 

Franse-, Duitse- en internationale 

postzegelveiling

U kunt ook uw eigen postzegels 

aanbieden

www.catawiki.nl/postzegel
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Goede filatelisten gaan voor kwaliteit. Althans is 
ieders inzet. Want als je niet voor kwaliteit gaat krijg 
je op een keer spijt. Je ziet een zegel of een poststuk 
dat je nog niet eerder bewust hebt gezien dat heel 
goed in je verzameling past. Oh, wat mooi en ja, wel 
wat duur. Maar oh, het stuk toont wel wat ‘gebruiks-
sporen’. Tja, aan de andere kant is het ook al best 
een oud stuk… Zo’n stuk is dan toch snel gekocht. 
De ‘hebberigheid’ overwint.
Wat gebeurt er vervolgens? Je had het stuk nog 
nooit gezien, maar nu je weet dat het bestaat kom 
je zo’n zelfde stuk ineens vaker tegen. En… in een 
betere kwaliteit en voor dezelfde (of zelfs nog een la-
gere!) prijs. Spijt, dus. Te snel gehandeld. Overigens: 
als je dat stuk nooit meer zou zijn tegengekomen…
Op een tentoonstellingsverzameling kan je maar 
weinig punten verdienen voor kwaliteit. Tien van de 
honderd punten. Maar kwaliteit is veel belangrijker 
dan die tien punten. Mensen die de verzameling 
zien, ook juryleden, beoordelen een verzameling 
onbewust heel sterk op kwaliteit. Een verzameling 
die er rommelig en grauw uitziet, scoort onwille-
keurig ook op andere beoordelingscriteria minder. 
Misschien ‘mag’ de jury zo niet oordelen, maar het 
is mensenwerk. Kwaliteit is doorslaggevend voor de 
eerste indruk. Die eerste indruk speelt een doorslag-
gevende rol voor het eindoordeel. 
Kwaliteit is essentieel voor je verzameling. Een mooi 
duur uniek stuk dat er viezig uitziet moet je mis-
schien toch maar niet opnemen. Ga primair dus voor 
kwaliteit, hoe verleidelijk het soms ook is ook iets 
van mindere kwaliteit te kopen.
Ook het Bondsbureau, het bestuur van de KNBF, de 
vele vrijwilligers, wij allemaal gaan voor kwaliteit. 
In ieder geval: dat proberen we. Met grote inzet de 
goede dingen goed doen. Dat valt niet altijd mee, er 
is zo veel te doen. Wat pak je het eerst aan, aan de 
waan van de dag is vaak niet te ontkomen. Mogelijk 
blijven belangrijke zaken dan eigenlijk te lang liggen. 
De KNBF is dé vertegenwoordiger van de Neder-
landse filatelie. De KNBF zal er alles aan doen om de 
filatelie leuk en interessant te houden en mensen, 
jong en oud, te stimuleren en te faciliteren in hun 
hobby. Spreek ons er op aan als u ziet dat zaken niet 
goed gaan. Spreek ons er op aan als u denkt dat we 
u of uw vereniging zouden kunnen helpen. 
Maar ook hier: het is allemaal mensenwerk. We doen 
ons best, waarbij de inzet blijft: gaan voor kwaliteit!
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF.

Column (10): Gaan 
voor kwaliteit

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

Met ingang van de eerstkomende 
Postex dient voor inschrijving 
voor de tentoonstelling gebruik 

te worden gemaakt van een nieuw 
inschrijfformulier. Dit formulier kunt 
u vinden op de website van de KNBF 
(www.knbf.nl) en op de website 
van Postex (www.postex.nl). Met 
deze nieuwe procedure wordt niet 
meer gewerkt met voorinschrijvin-
gen, maar direct met definitieve 
 inschrijvingen. 

De uiterste datum van inzending 
is 1 mei 2016. Aanmelding s.v.p. 
inzenden per post, met bijgesloten 
het plan ten behoeve van de jury in 
tweevoud. 
Het thema voor 2016 is ‘Vrede en 
Vrijheid’. Inzenders met dit thema 
hebben absoluut voorrang boven 
andere inzendingen. 
Voor nadere informatie:
b.mol76@upcmail.nl en 
c.oppelaar@ziggo.nl

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.

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

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
John Dehé

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

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

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

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

Ter gelegenheid van het 50 jarig 
jubileum van de Leidse Post-
zegelvereniging ‘De Postze-

gelvrienden’ werd op  13 februari jl. 
een receptie gegeven in de kantine 
van de korfbalvereniging, waar de 

club haar thuisbasis heeft.
Een officiële opening door wet-
houder mevrouw Marleen Damen 
van de Gemeente Leiden, mocht 
uiteraard niet ontbreken, net als 
een toespraak van de voorzitter, 

die memoreerde dat, ondanks de 
vergrijzing, de afgelopen jaren het 
ledenaantal toch redelijk stabiel is 
gebleven, terwijl er in Leiden ook 
nog een andere postzegelvereni-
ging actief is.
Het bestuur en de vereniging ont-
ving van de aanwezige bezoekers 
felicitaties met het 50-jarig be-
staan en namens de KNBF werden 
de felicitaties vergezeld van een 
oorkonde. 

Met het doorknippen van een lint 
door wethouder mevrouw Damen, 
werd de opgestelde minitentoon-
stelling van verzamelingen van 
eigen leden geopend, die profes-
sioneel was opgesteld in kaders 
die men van het Bondsbureau had 
geleend. Onder het genot van een 
hapje en een drankje konden de 
aanwezigen daarna de collecties 
bewonderen. 
Het bleef nog lang gezellig daar in 
Leiden.

50-jarig bestaan ‘De Postzegel vrienden’

Het is al geruime tijd geleden 
dat er in ons Maandblad 
aandacht werd besteed aan 

bij de KNBF aangesloten vereni-
gingen door middel van artikelen. 
Daarnaast was er een tijd lang de 
mystery-guest actief die artike-
len schreef over zijn bezoek aan 
verenigingen.
Op deze Bondspagina’s geven 
wij graag onze verenigingen de 
gelegenheid zichzelf aan een 
breder publiek te presenteren. 
Het schrijven van een stukje over 
uw vereniging kan aan de hand 
van 3 eenvoudige vragen: Wie bent 
u? Wat doet u? Waar kan men u 
vinden?
Als eerste stelt Postzegelclub 
Hoogeveen zich graag aan u voor.

Postzegelclub Hoogeveen is 
opgericht op 22 maart 1964 en 
heeft haar thuisbasis in de Goede 
Herderkerk in Hoogeveen waar 
zij maandelijks haar clubavonden 
houdt op de 4e maandag van de 
maand. De club telt momenteel 
zo’n 50 leden, waarvan ruim de 
helft de levendige clubavonden 
bezoekt. Deze leden komen niet 

alleen uit Hoogeveen, maar ook 
uit omliggende plaatsen zoals 
Zuidwolde, Fluitenberg en Noord-
scheschut.
Naast een officieel gedeelte, waar 
de laatste nieuwtjes uit het land 
worden gedeeld met de aanwezi-
gen, wordt er iedere maand een 

miniveiling gehouden van door de 
leden ingebrachte kavels.
Een quiz, verloting of bingo met 
mooie postzegelprijzen zorgt voor 
de nodige afleiding en spanning.
Iedereen wil wel met een leuke 
prijs naar huis.
Van oudsher wordt er ook maan-
delijks geknobbeld. Drie dobbel-
stenen bepalen het gegooide getal
en aan het eind van het seizoen 

worden diegenen met de hoogste 
punten beloond met een waarde-
bon, in te ruilen voor postzegel-
benodigdheden.
De gemiddelde leeftijd is ook bij 
onze club vrij hoog, maar aan het 
enthousiasme van de aanwezigen 
tijdens de clubavonden zou je dat 
niet zeggen. Boeken en dozen met 
ruilmateriaal gaan rond en tiental-
len zegels wisselen van eigenaar. 
Voor het verder aanvullen van de 
collecties is er een goedlopend 
rondzendverkeer met een groot 
en divers aanbod van zaken. Niet 
alleen Nederland, maar zegels 
van de hele wereld en ook veel 
motiefzegels gaan rond in de 
rondzendboekjes en vinden ook 
gretig aftrek.
Na een aantal jaren van achter-
uitgang van het ledenaantal, is er 
inmiddels weer een lichte groei 
en ziet de vereniging de toekomst 
met vertrouwen tegemoet.
Woont u in de buurt? Kom dan 
gerust eens langs op één van onze 
clubavonden. Voor meer informatie:  
secretaris H.  Apperlo,  
p.c.hoogeveen@outlook.com of 
0599-616693

Vereniging stelt zich voor: Hoogeveen
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm

V
E

R
ZA

MELGEBIED

N E D E R L A N
DN L Nederlandse Ikonen 

zegels, vervolg 2016

O
p 2 januari 2014 verschenen zelfkle-
vende zegels van ‘1’ in hangblokken 
met 10 verschillende afbeeldingen 
van typische Nederlandse zaken 

zoals een koe, huisje met trapgevel, zeilboot, 

tulp, boertjes, molen, schaats, fiets, kaas en 
klomp. Gedrukt zoals al sinds 2002 gebruike-
lijk in offset door Walsall Security Printing in 
Walsall, UK.
Daarnaast voor het internationale gebruik – of-
wel alles buiten Nederland – een hangblok van 
5 verschillende zelfklevende zegels – eveneens 
met typisch Nederlandse zaken zoals molen, 
fiets, koe, huisje en tulp – gedrukt bij dezelfde 
drukkerij in rakeldiepdruk aan de rol op een van 
hun Chestnut rotatiepersen. Van een van die 
5 zegels – met huisje – is nog een geïntegreerd 
hangboekje vervaardigd waarin 50 zelfklevende 
zegels. Druk eveneens op een Chestnut pers. 
De voor de zegels gebruikte slitplaatjes zijn ge-
heel overeenkomstig als bij de koningszegels.
Cilindernummers W1W1W1W1 onder zegel 5 
respectievelijk naast zegel 10. Productbarco-
des: +81063, +81049; artikelnummers 346701, 
346703. Bij het geïntegreerde hangboekje van 
50: cilindernummers onder zegel 47; product-
barcode +81124; artikelnummer 346702.

Inmiddels is de drukkerij eind 2014 verhuisd 
naar Wolverhampton en zijn de Chestnut-
drukpersen niet meegenomen. Dit betekent 
dat bij herdruk nieuwe, op de Cerutti-pers, 
afgestemde drukcilinders moesten worden 
gemaakt. Dit geldt niet noodzakelijk voor de 
zegels in offset daar de Müller-Martini offset-
pers wel is meegegaan.
Medio vorig jaar vermoedelijk zijn de zegels 
in rakeldiepdruk al herdrukt alleen zijn er nog 
geen modelvellen aanwezig in het Museum 
voor Communicatie.
Het gaat om de blokken met 5 zegels ‘1 inter-
nationaal’ en de business-sheet met 50 met 
de ‘1 internationaal’ met een molen. Als cilin-
dernummers zijn nu W2W2W2W2 gebruikt.
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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

14.04./21.04.

13.04./20.04.

11.04./18.04. 10.04./17.04.

15.04./22.04.

12.04./19.04.
16.04./23.04.

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
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l in 1957 werd haar kersttoespraak 
rechtstreeks via de televisie 
uitgezonden (46) en eind jaren 
zestig mocht een cameraploeg van 

de BBC de koninklijke familie een jaar lang 
volgen. De documentaire die het gevolg was 
brak alle kijkcijferrecords. Helaas smaakte 
deze openheid naar meer en hielden later de 
media steeds minder afstand om maar tot het 
privéleven van de koninklijke familie te kunnen 
binnendringen.

Premiers
Als staatshoofd heeft de koningin politici 
zien komen en gaan. Haar eerste minister-
president was Winston Churchill, die in de 
19e eeuw was geboren, de huidige premier 

A
David Cameron werd geboren toen Elizabeth 
al veertien jaar op de troon zat. Onder andere 
dankzij de wekelijkse gesprekken die ze vanaf 
het begin met de premiers heeft gehad, is 
zij zeer goed op de hoogte van vele zaken. 
Insiders vertellen dat ze gebruik maakt van de 
speelruimte die haar geboden wordt, zonder 
de grenzen over te gaan van wat acceptabel 
is. Margaret Thatcher (47) en Tony Blair zagen 
de wekelijkse gang naar het paleis als een 
verplicht en nutteloos nummer, voor Harold 
Wilson (48) en James Callaghan was het 
een wekelijks genoegen. Winston Churchill 
adoreerde de vorstin en begeleidde haar in 
de eerste jaren van het koningschap als een 
vader. Als dank bezocht de koningin Churchill 
in zijn ambtswoning om afscheid van hem te 

nemen toen hij zijn ontslag had ingediend, een 
bijzonder eervol gebaar (49). De band met een 
andere Conservatieve minister-president was 
minder hartelijk. Nieuw onderzoek wijst uit dat 
Margaret Thatcher en de koningin een hekel 
aan elkaar hadden, maar dat later, toen de 
premier door partijgenoten aan de kant was 
gezet, de vorstin de oud-premier verschil-
lende malen bijzonder opvallend de nodige 
eer bewees. Tot het ultieme eerbetoon aan 
toe: de vorstelijke aanwezigheid op Thatcher’s 
uitvaart. Het bleef niet onopgemerkt, want 
het is zeer uitzonderlijk dat de koningin een 
begrafenis bijwoont buiten de eigen familie-
kring. Met de huidige premier Cameron schijnt 
de relatie behoorlijk ontspannen te zijn, maar 
misschien komt dat wel doordat Cameron net 
als de koningin een nazaat is van koning Wil-
liam IV, zij het dat de premier behoort tot de 
bastaardtak van de familie.

Onrust
Door de jaren heen heeft de populariteit van 
de koningin de nodige pieken en dalen gekend. 
Na de grote aanhankelijkheid van de jaren vijf-
tig en de vroege jaren zestig, trad een periode 
van onverschilligheid in. De geboorte van twee 
koningskinderen, prins Andrew (1960) (50) 
en prins Edward (1964) (51), bracht de Britten 
niet meer in vervoering, hoewel het sinds de 
dagen van koningin Victoria niet meer was 
voorgekomen dat er gezinsuitbreiding was 
bij een regerend vorst. Het koningshuis leek 
niet meer van deze tijd. Het was dan ook een 
bijzondere verrassing, niet in de laatste plaats 
bij de jubilaris zelf, toen bij haar zilveren rege-
ringsjubileum in 1977 de Britten spontaan een 
volksfeest maakten van de gebeurtenis. Overal 
waar de vorstin verscheen werd groot enthou-
siasme tentoon gespreid (52). Vier jaar later, 
bij het huwelijk van de Prins van Wales met 
Lady Diana Spencer was er zelfs sprake van 
totale gekte (53+54). Het hele land stond op 
zijn kop en de populariteit van de monarchie 
was groter dan ooit. Maar het gedrag van de 
jonge generatie zorgde ook voor een omme-
keer. Hun overspelige gedrag was goed voor 
vette koppen in de kranten. Foto’s van de over-
spelige echtgenote van prins Andrew, Sarah 
Ferguson, die zich aan haar tenen liet likken, 
deden de wenkbrauwen fronsen en bekente-
nissen van zowel prins Charles als prinses Di-
ana werden gretig gelezen, maar deden geen 
goed aan het zorgvuldig opgebouwde imago 
van een deugdzame koninklijke familie (55). In 
1992 barstte de bom, uitgerekend in het jaar 
van Elizabeth’s 40-jarig regeringsjubileum. 
Er brak brand uit in Windsor Castle en de 
aankondiging dat de regering alle kosten zou 
dragen voor de restauratie, bracht een vloed 

Happy birthday, Ma’am! [2]
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 Groot-Brittannië 
naar haar negentigste verjaardag, die ze op 21 april a.s. hoopt te vieren.
door Jeffrey Groeneveld



APRIL 2016 FILATELIE 235

54 55 57

56

60

6362

58

6159

van verontwaardiging teweeg. De koningin 
beloofde vervolgens belasting te gaan betalen 
en in de zomermaanden Buckingham Palace 
open te stellen voor het publiek om zo geld te 
krijgen voor de restauratiewerkzaamheden 
(56). Het bleek overigens zo’n groot succes, 
dat na verloop van tijd besloten werd om elke 
zomer het publiek de gelegenheid te geven 
het paleis te bezichtigen. In 1992 werd ook de 
scheiding aangekondigd van Charles en Diana, 
een triest eind van wat als een sprookjeshuwe-
lijk begonnen was. Tijdens een banket dat de 
koningin werd aangeboden vanwege haar ju-
bileum noemde ze 1992 een Annus Horribilis, 
een rampjaar. Het dieptepunt was echter nog 
niet bereikt. Toen in 1997 prinses Diana ver-
ongelukte (57) en de koninklijke familie zich 
terug leek te trekken op haar vakantieverblijf 
Balmoral in Schotland (58), stak algemene 
verontwaardiging de kop op. De koningin 
werd hardvochtigheid verweten omdat ze niet 
onmiddellijk naar Londen was vertrokken om 
met het volk te rouwen en omdat de vlag niet 
halfstok werd gehesen op Buckingham Palace. 
Dat de koningin de jonge prinsen William en 
Harry, die hun moeder hadden verloren, in 
alle rust wilde bijstaan en dat op het paleis 
alleen de koninklijke standaard wappert als de 

koningin er is en dat die nooit in de rouwstand 
gehesen wordt (59), maakte allemaal niets 
uit. Het geschokte volk was onredelijk boos 
en verontwaardigd en de koningin zag zich 
gedwongen een gebaar te maken. Ze keerde 
terug naar Londen, bekeek de vele bloemen 
die waren neergelegd en sprak kort met enkele 
mensen uit het publiek. Aan de vooravond van 
de begrafenis hield ze een toespraak waarin ze 
de omgekomen prinses prees en daarmee was 
de lucht geklaard.

Popconcert
Er werden vervolgens wel lessen getrokken uit 
de gebeurtenissen. De leden van de konink-
lijke familie zochten meer contact met de 
bevolking en het aantal leden van de familie 
dat een toelage krijgt van de regering werd 
drastisch ingeperkt. Voor het eerst van haar 
leven bezocht de vorstin een pub en dronk ze 
een kopje thee bij een gezin dat moet rondko-
men van de bijstand. In de aanloop naar het 
gouden regeringsjubileum in 2002 waren de 
verwachtingen erg laag. Niemand rekende op 
een herhaling van 1977 en op alle fronten leek 
men al rekening te houden met een debacle. 
De koningin zelf gaf te kennen dat ze het 
aantal festiviteiten wilde beperken. De animo 

ervoor leek ook minimaal. En toen gebeurden 
er twee dingen. In februari overleed prinses 
Margaret, het jongere zusje van de koningin 
en een maand later haar moeder, die de 
gezegende leeftijd van 101 had bereikt (60). 
Er ging een golf van medeleven door het land. 
Tienduizenden stonden uren in de rij om 
een laatste groet te brengen aan de geliefde 
koningin-moeder Elizabeth. Prins Charles en 
de andere kinderen van de koningin begaven 
zich onder de wachtenden om hun dankbaar-
heid te tonen. Na de rouwdienst klonk er een 
beschaafd applaus toen de koningin langs 
het publiek reed, een ontroerend gebaar. De 
viering van het jubileum werd een groot suc-
ces (61). De tuin van Buckingham Palace werd 
het decor van een groots concert (62), dat ge-
opend werd door Brian May, de gitarist van de 
popgroep Queen, die op het dak van het paleis 
het volkslied speelde. Londen stroomde vol 
om de koningin voor het eerst sinds 1977 weer 
in de speciale gouden koets te zien (63) en 
haar liefdevol toe te juichen. 

64
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Verschuiving
Met het opgroeien van een nieuwe generatie 
heeft de Britse monarchie een ander aanzien 
gekregen. De prinsen William en Harry (64) 
treden steeds meer op de voorgrond. Koningin 
Elizabeth was aanwezig bij het huwelijk van 
haar kleinzoon William met Kate Middleton 
(65) en kan inmiddels tot alle tevredenheid 
vaststellen dat Kate haar koninklijke rol per-
fect beheerst. Bovendien is de troonopvolging 
tot in de derde generatie met de geboorte van 
prins George verzekerd (66). Na het succes 
van het diamanten jubileum van de koningin 
is er duidelijk sprake van een verschuiving 
van taken (67). Want hoewel de vorstin nog 
steeds zeer actief is, worden prins Charles en 
zijn tweede echtgenote Camilla, die opvallend 
genoeg door de meeste Britten geaccepteerd 
is, steeds meer naar voren geschoven (68). De 
koningin zal nooit aftreden, maar het afbou-
wen is wel begonnen (69). Er gaan geruchten 
dat wanneer prins Philip, eveneens still going 
strong, maar wel al 94, komt te overlijden, de 
koningin zich meer en meer zal terugtrekken 
en taken zal overdragen aan de Prins of Wales. 
Zover is het nog niet en voorlopig zal binnen-
kort uit vele kelen een welgemeend: ‘Happy 
birthday, Ma’am!’ klinken. 

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 maart 2015 verschenen 
in Nederland en Groot-
Brittannië fraaie bruggen-
series. Moderne bruggen 

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

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

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

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

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

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

I

Oude en nieuwe bruggen
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en Nederlands spreekwoord luidt 
dat een goede buur beter is dan een 
verre vriend. Over een verre buur 
wordt niet gesproken. Bestaat een 

verre buur eigenlijk wel? 
Wat betreft de buren was Nederlands-Indië 
vrijwel uitsluitend gericht op het noorden, 
in wat mindere mate op het noordwesten 
en het zuidoosten. Het westen lag er wat 
verwaarloosd bij. In het westen lag immers de 
eindeloze Indische Oceaan (afb 1). 

Buren
Toch, als we maar ver genoeg gaan, had 
Indië ook buren in het westen. Indië was een 
archipel van eilanden en de buren in het verre 
westen waren eveneens eilanden. Twee kleine 
eilanden: Mauritius en Réunion, en een groot 
eiland: Madagaskar. De eilanden lagen veraf, 
maar het waren toch buren. De grote afstand 
tot deze buren werd nog eens geaccentu-
eerd doordat deze behoorden tot een ander 
continent. Er bestond dan ook geen directe 
scheepsverbinding tussen deze eilanden en de 
Indische archipel. 

E
Indische Oceaan
De betrokkenheid van de MM met de Indische 
Oceaan startte in 1865 met het openen van de 
Ligne T die Marseille via Alexandrië, Suez en 
Aden verbond met Réunion en Mauritius1. Vanaf 
1869 fungeerde de lijn als een aftakking van de 
hoofdlijn naar Indochina. In 1864 was in Nieuw-
Caledonië, een eilandengroep ten oosten 
van Australië, nikkel ontdekt. Het duurde tot 
1875 voordat de rijke nikkellagen systematisch 
werden geëxploiteerd2. Om onafhankelijk te 
zijn van de Engelse scheepsverbindingen werd 
in 1888 de Ligne T van Marseille naar Aden via 
de Seychellen doorgetrokken naar Australië 
en Nieuw-Caledonië. De Ligne T werd hiermee 
de hoofdlijn naar Australië. Vanaf 1896 verliep 
deze lijn niet meer via de Seychellen, maar via 
Colombo. De verbinding van Marseille naar 
Réunion en Mauritius bleef bestaan maar werd 
nu verzorgd door de Ligne U (via de oostkust 
van Afrika) of de Ligne V (via de Seychellen).

Mauritius
De briefkaart van Mauritius naar een verzame-
laar in Soerabaja (afb 2) kwam op de Seychellen 

onder de hoede van de Ligne T en werd voorzien 
van een paquebotstempel ligne t paq. fr. no 1 / 
15 aout 91. Het stempel werd aangebracht aan 
boord van de Yarra (afb 3). Het schip liep in 
1883 van stapel en was genoemd naar een rivier 
die uitmondt bij Melbourne, de hoofdstad van 
de Australische staat Victoria. De Yarra werd 
tussen 1897 en 1909 afwisselend ingezet op de 
lijnen naar Australië en China, tussen 1909 en 
1914 uitsluitend naar Australië en vervolgens 
naar Madagaskar. In 1917 werd het schip door 
een Duitse onderzeeër getorpedeerd. 
De verdere route van de briefkaart kan worden 
afgeleid uit de doorgangsstempels Aden, au 
20 91 (gedeeltelijk leesbaar maar duidelijk 
herkenbaar) en NI Singapore 8/9/1891, Waar-
schijnlijk is de kaart van Aden naar Singapore 
vervoerd door een P&O steamer. Helaas zijn de 
meeste P&O schepen niet herkenbaar aan een 
aangebracht poststempel. Uitsluitend de litera-
tuur met afvaarttabellen kan opheldering geven. 
Het blijkt zelfs een hele toer te zijn om deze 
literatuur in handen te krijgen. De briefkaart 
uit Mauritius is waarschijnlijk vervoerd door 
de Carthage van de China lijn die op 25 au-
gustus 1891 uit Aden vertrok. De post werd op 
1/9/1891 in Colombo overgebracht naar de 
Nizam die op 8/9/1891 in Singapore arriveerde3.

Madagaskar
Het eiland Madagaskar bestond in de 19e eeuw 
uit het eeuwenoude koninkrijk Imerina4. Frank-
rijk kreeg in deze periode echter steeds meer 
invloed en verklaarde Madagaskar in 1882 tot 
protectoraat. Toen de koning daar moeite mee 
had, stuurden de Fransen in 1883 een militaire 
expeditie naar het eiland waarbij een aantal 
havens op Madagaskar werden veroverd. Als 
resultaat werd Antsiranana op het noorde-
lijkste punt van het eiland in 1885 een Frans 
protectoraat en omgedoopt tot Diego-Suarez. 
De enveloppe van Diego-Suarez naar Klaten 
(afb 4) werd op 29 december 1894 gepost. 
Het Indische Oceaan traject van de Ligne V 
verliep oorspronkelijk van Réunion via Tama-
tave, Diego-Suarez en Zanzibar naar Aden5. De 
enveloppe werd op 30 december afgestem-
peld met het paquebotstempel la reunion a 
marseille / l.v. no 2 (de Pei-Ho). In Aden ging 
de enveloppe van boord (doorgangsstempel 
aden / ja 9 / 95 op de achterzijde) en werd 
op 17 januari 1895 voorzien van een tweede 
paquebotstempel ligne n / paq. fr. no 7 van de 
Saghalien (afb 5). Dit is het tweede poststuk in 
mijn verzameling met twee Franse paquebots-
tempels, ditmaal van verschillende lijnen.

Over de Atlantische Oceaan
Het ligt voor de hand de bespreking van de 
trans-Atlantische lijnen van de MM te beginnen 
met de Ligne A. Deze lijn liep van St Nazaire 
naar Colon, de belangrijkste haven aan de At-
lantische zijde van de landengte van Panama. 
In 1865 behoorde Colon nog tot Colombia. Op 
weg naar hun bestemming deden de schepen 
ook La Guaira aan in Venezuela en enkele 
havens aan de Colombiaanse noordkust.
De enveloppe van Malang naar Costa Rica 

Meer dan de Ligne N
franse paquebotstempels in een 
verzameling nederlandsindië 3
In de twee vorige afleveringen (januari- en februari-
 nummer) is beknopt ingegaan op (de voorlopers van) de
Ligne N stempels op de buitenlandse correspondentie
van Nederlands-Indië. In deze afsluitende aflevering wordt ingegaan op 
 enkele stempels van andere lijnen van de Messageries Maritimes (MM). 
door Han Siem

Afb 1. Ned. OostIndië en omgeving (uit: Schoolatlas van Nederlandsch OostIndië, 11e druk, 1911). Het lijnennet van de 
 Messageries Maritimes reikte van Madagaskar en Mauritius in de Indische Oceaan tot NieuwCaledonië in de Grote Oceaan.
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(afb 6) laat een doorgangsstempel zien van 
Marseille dat 1 februari 1894 is gedateerd. 
Daaruit is af te leiden6 dat de enveloppe 
vervoerd is door de Samarang van de Rotter-
damse Lloyd die op 3 januari 1894 uit Batavia 
was vertrokken. Op de achterzijde is een 
stempel te zien (afb 7): st nazaire a colon 
/ l.a. …. / 10 fe (het deels leesbare l.a. … Dit 
moet de Ligne A No 2 zijn van de France die op 
9 februari 1894 uit St Nazaire vertrok7.
De briefkaart naar Soerabaja (1901) toont maar 
liefst driemaal een paquebotstempel, waarvan 
eenmaal on the face zoals we hier in de VS 

zeggen (afb 8). Hier en daar zijn de stempels 
wat moeilijk leesbaar, maar als we de loep erbij 
halen (afb 9) wordt alles wat duidelijker: colon 
a st nazaire / l.a. no 1 (L.A. staat voor Ligne A). 
Dit wijst erop dat deze briefkaart geschreven 
is aan boord van de Canada. Op de achterzijde 
kan een nauwelijks leesbaar paris etranger / 
oc 10 worden ontcijferd. Hoe de kaart naar In-
dië is vervoerd, is helaas niet exact af te leiden. 
Waarschijnlijk niet door een schip van de MM 
want een stempel van Singapore ontbreekt. 
De Ligne D, oorspronkelijk een lokale aan-
voerlijn van St Thomas naar Colon, werd in 

1875 omgezet tot de hoofdlijn van Bordeaux naar 
Colon. Oorspronkelijk liep de route van Colon 
via Kingston (Jamaica), Santiago de Cuba en 
Cap Haïtien naar Europa8. Vanaf 1883 werden de 
Caraïbische routes echter uitgevoerd door lokale 
lijnen en volgde de Ligne D in grote lijn dezelfde 
route als de Ligne A, maar dan naar Bordeaux. 
De briefkaart (afb 10) werd op 23 augustus 
1896 in Colombia op de Canada afgestempeld 
en arriveerde op 13 september 1896 in Bordeaux 
(afb 11). Op de voorzijde van de kaart heeft de 
afzender ‘via Inglaterra’ geschreven, maar daar 
hadden de Fransen natuurlijk geen boodschap 

Afb 2 en 3. Briefkaart (1881) van Mauritius naar Soerabaja, over het traject van Réunion naar Aden vervoerd door de Ligne T van de Messages Maritimes. De Paquebot No 1 
van de Ligne T op dat moment, was de Yarra, genoemd naar een rivier in Australië.

Afb 4 en 5. Enveloppe (1894), eerst 
verstuurd van DiegoSuarez naar 
Aden met de Pei-Ho van de Ligne V en 
daarna met de Saghalien van de Ligne 
N van Aden naar Singapore. Uiteindelijk 
naar de eindbestemming Klaten op Java.

Afb 6 en 7. Enve
loppe van Malang 
(27/12/1893) naar 
Costa Rica. Het 
doorgangsstempel 
van Marseille 
(1/2/1895) laat zien 
dat de enveloppe 
waarschijnlijk met de Samarang naar Frank
rijk werd vervoerd. Uit het paquebotstempel 
op de achterzijde blijkt dat de enveloppe trans
Atlantisch is vervoerd door de France van de 
lijn van St Nazaire naar Colon (Colombia).

Afb 8 en 9. 
Venezolaanse 
briefkaart 
(1907) ge
adresseerd 
naar Soera
baja. De kaart 
werd op 
3 oktober in 
La Guaira ge

post. Een aankomststempel van Parijs 
op de achterzijde toont een datum van 
10 oktober. Waarschijnlijk is de kaart 
vervolgens met een Nederlands schip 
naar  Indië vervoerd.
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aan. Op de keerzijde van de kaart laat het stem-
pel ligne t / paq. fr. 1 zien dat de kaart blik-
semsnel nog dezelfde dag naar Marseille werd 
getransporteerd om daar aan boord van de 
Armand Behic richting Australië9 te vertrekken. 
Helaas ontbreken stempels waaruit kan worden 
afgeleid hoe de kaart uiteindelijk de eindbe-
stemming bereikte. Bekeken vanuit Soerabaja 
was Colombo de dichtstbijzijnde haven van de 
Ligne T. Het ligt voor de hand dat de kaart daar 
zou worden overgebracht naar een Nederlands 
schip richting Indië. Als daarvoor een andere 
tabel wordt geraadpleegd10 zou dat de Gedé 
van de Rotterdamse Lloyd kunnen zijn die op 
29 augustus uit Rotterdam was vertrokken en 
op 4 oktober in Batavia zou aankomen. Dat 
klopt aardig met een aankomst van 8 oktober 
in Soerabaja. Louter giswerk of leuk gevonden? 
De geachte lezer mag het zeggen. 

De Zuid Amerika lijn
De lijn van Bordeaux naar Rio de Janeiro, later 
naar Buenos Aires, dateert van 1860 en heeft 

een lange ontstaansgeschiedenis, waarvoor 
kortheidshalve naar Salles III wordt verwezen11. 
Van 1898 tot 1912 werd de lijn van Bordeaux 
naar Buenos Aires uitgevoerd met twee varian-
ten. In de eerste variant, de Ligne J, werd op de 
heenreis naar Zuid Amerika het traject Dakar 
(Senegal) – Rio de Janeiro uitgevoerd als een 
non-stop verbinding. Op de terugreis werden 
na Rio de Janeiro eerst nog de Braziliaanse 
havens Bahia en Pernambuco aangedaan voor-
dat de oversteek naar Dakar werd gemaakt. In 
de tweede variant, de Ligne K, was dat precies 
omgekeerd. Op de heenreis werd op weg naar 
Rio eerst Pernambuco en Bahia aangedaan, 
terwijl op de terugweg het traject Rio – Dakar 
regelrecht werd uitgevoerd12.
Mijn verzameling bevat twee briefkaarten uit 
Brazilië naar Indië met een Frans paquebot-
stempel. Uitsluitend de beste is in dit artikel 
opgenomen (afb 12). De briefkaart werd op 
20 januari 1900 in Brancas geschreven en 
op 1 februari in Rio de Janeiro afgestempeld. 
De volgende dag, aan boord van de La Plata, 

werd het paquebot-stempel buenos ayres a 
bordeaux 10 / l.j. no 5 aangebracht (L.J. staat 
natuurlijk voor Ligne J, maar dat had u zelf al 
bedacht). De lange tekst maakt het stempel 
wat moeilijker leesbaar, maar met de loep 
wordt alles duidelijk (afb 13). De kaart zou 
op 17 februari 1900 in Bordeaux aankomen, 
ruim op tijd om op 22 februari in Marseille de 
verbinding te halen met de Ardjoeno van de 
Rotterdamsche Lloyd die op 20 maart Batavia 
zou bereiken. Het aankomststempel van Welte-
vreden sluit daar prachtig op aan.

Slotbeschouwing
Voor Indië-verzamelaars die hun belangstelling 
willen verbreden, bieden de Franse paque-
botstempels een interessante uitdaging, Het 
verkrijgen van deze stempels op Indische post-
stukken is zeker niet eenvoudig, maar wanneer 
met de Ligne N wordt begonnen, behoeven de 
stukken zeker niet kostbaar te zijn. Voor ver-
zamelaars die als kind altijd treinconducteur 
wilden worden, niet voor het knippen van de 
kaartjes, maar om de spoorboekjes te bestu-
deren voor reizigers die moeten overstappen, 
bieden de (schaarse) poststukken met Franse 
paquebotstempels buiten de Ligne N ruime 
mogelijkheden om hun vrije tijd te besteden 
aan het reconstrueren van de routes die hun 
dierbare poststukken in het verleden hebben 
gemaakt. Het kan veel voldoening geven.

Noten
1. Salles, R. La poste maritime française. Historique et 
catalogue dl VI. Les Paquebots de l’Océan Indien (Parijs 
1966, herdruk Limassol, 1992)
2. Nu nog is Nieuw-Caledonië’s in omvang ’s werelds 
vijfde producent van nikkel. De eilanden bevatten naar 
schatting 10% van ’s werelds nikkel reserve.
3. Kirk, R. British maritime postal history, Vol 2. The P&O 
lines to the Far East. blz 172
4. Wikipedia: Merina Kingdom
5. Salles, dl VI. blz 134
6. Delbeke, J.P. De Nederlandse Scheepspost 1. Neder-
land – Oost-Indië 1600-1900 (Aalter 1998), blz 320
7. Salles, dl IV, blz 135 
8. Salles, dl IV, blz 135 
9. Salles, dl VI, blz 47 
10. Delbeke, J.P. blz 124
11. Salles, R. La poste maritime française. Historique et 
catalogue dl III. Les Paquebots de l’Atlantique Sud.
12. Salles, dl III, blz 110 en 111

Afb 10 en 11. Deze Colombiaanse briefkaart werd in 1896 vervoerd door de Canada van de Ligne D, de lijn van Colon naar Bordeaux. De kaart werd in Frankrijk naar Marseille 
gedirigeerd om daar op de Armand Behic van de Ligne T te worden overgebracht. Waarschijnlijk is de kaart in Colombo overgebracht naar de Gedé van de Rotterdamse Lloyd 
die op 4 oktober in Batavia zou aankomen.

Afb 12 en 13. Briefkaart, in 1900 verzonden van Brazilië naar Indië. Vervoerd door de Ligne J van 
de MM. De kaart kwam op 2 februari in Rio de Janeiro aan boord van de La Plata, Bij aankomst in 
Frankrijk zou de kaart op 22 februari in Marseille de verbinding halen met de Ardjoeno van de 
Rotterdamsche Lloyd die op 20 maart Batavia bereikte (aankomststempel Weltevreden).
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Woensdag 13 april
Heropening

PostBeeld Rotterdam
Een klein feestje!
Na een maandenlange verbouwing heropent PostBeeld op 
13 april haar winkel te Rotterdam. De winkel is omgebouwd 
van een klassieke postzegelwinkel naar een moderne         
eigentijdse winkel met toch nog wat klassieke elementen. 
In deze tijd is zoiets best een feestje waard. Wij nodigen je 
dan ook uit om dit te komen beleven en trakteren je in de 
openingsweek graag op een kopje koffie met wat lekkers.

Geschiedenis
Op dezelfde locatie is al vanaf 1963 een postzegel-
winkel gevestigd en niet zo maar een. Postzegel-
handel Medo was een begrip in een veel groter ge-
bied dan alleen Rotterdam. Niet in de laatste plaats 
door de zeer grote wereldvoorraad die hier altijd al 
aanwezig was. In 2012 is Medo met de volledige 
voorraad overgenomen door PostBeeld. Doordat 
PostBeeld via websiteverkopen een veel snellere 
roulatie realiseert dan alleen bij winkelverkoop en 
dus veel inkoopt, is de voorraad sindsdien alleen 
maar verder gegroeid.

Wat is er te zien?
Allereerst een zeer grote wereldvoorraad postze-
gels. Mocht je toch iets zoeken wat er niet is, dan 
kunnen we via ons systeem altijd zien of we het 
uit een andere vestiging kunnen halen. Elke Post-
Beeld winkel heeft een beetje zijn eigen specialiteit. 
In Rotterdam verwerken we vooral veel landencol-
lecties en houden we een voorraad losse zegels 
uit series aan. We hebben honderden boeken die 
je kunt bekijken. Verder uiteraard benodigdheden 
voor postzegels en munten, een wand vol met laag-
geprijsde partijen en collecties (vanaf enkele tot 
honderden euro’s), tientallen boeken met zegels uit 
te zoeken a 10c per stuk (waarbij ook veel onge-
bruikt), Onafgeweekt modern Nederland en andere 
landen, los uit te zoeken. Munten en bankpapier. 
Wisselende thematische presentaties, te beginnen 
met luchtvaart en met mode op postzegels. Beeld-
schermen om onze internetsites met- of zonder 
hulp te bekijken etc. etc. Altijd gratis koffie of thee!

De Openingsaanbiedingen
1. Gratis leuke attentie voor iedere klant
2. 10% korting op alles
3. Bij aankoop partijen of collecties elke 5e partij: Gratis
4. Verschillende extra openingsaanbiedingen 
        (zie onze website www.postbeeld.nl)
Openingsaanbiedingen zijn alleen geldig in Rotterdam 
van woensdag 13 april tot en met zaterdag 23 april!

Dus allemaal naar Rotterdam!
Nieuwe Binnenweg 255

Openingstijden: Woensdag t/m zaterdag 10-17u
PostBeeld heeft ook winkels in Haarlem (Kloosterstraat 17) en Leiden (Vrouwensteeg 3). Internet: www.postbeeld.nl
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bedrukte adreszijde waaruit blijkt dat de kaart 
bedoeld is om zonder envelop verzonden te 
worden. Het moet een echte briefkaart zijn, 
gelopen of niet gelopen, postwaardestuk, of 
geen postwaardestuk. Het gaat vervolgens 
om de afbeeldingen en daarmee moet een 
logische verzameling worden opgebouwd. 

Reglementen
Deze in de reglementen opgenomen be-
schrijving van wat een prentbriefkaart is, is 
ruim. De definitie van prentbriefkaart in de 
‘Encyclopedie van de Nederlandse Prentbrief-
kaart’ is beperkter: ‘Een prentbriefkaart is een 
niet-officiële briefkaart met op de voorzijde 
een foto of een andere illustratie, die al dan 
niet met een postzegel gefrankeerd, bestemd 
is om in een bepaalde oplage voor het publiek 
verkrijgbaar te worden gesteld’. 

Foto’s
Hobby- en beroepsfotografen die vroeger zelf 
hun foto’s afdrukten op briefkaartformaat, 
maakten vaak gebruik van fotopapier waarop 
op de achterkant van de foto standaard lijnen 
stonden gedrukt die van de foto feitelijk tot 
een prentbriefkaart maakte (afb. 1). Een 
prentbriefkaart die overigens niet voldoet 
aan de definitie van ‘de Encyclopedie’ (de 
‘prentbriefkaart’ was niet voor het publiek 
verkrijgbaar). Zeker als zo’n foto als briefkaart 
is verzonden beschouwen ook veel prent-
briefkaartenverzamelaars zo’n foto wel als 
prentbriefkaart. 
Om aan te tonen dat het een echte prent-
briefkaart is, en niet een foto, zou je eigenlijk 
ook de adreszijde (in fotokopie) moeten laten 
zien. Dat is echter niet voorgeschreven. De 
jury zal zo deskundig moeten zijn dat zij zo 
ziet dat het een echte kaart is, of dat ze er van 
uit kunnen gaan op basis van de toelichtende 
tekst (‘een kaart uitgeven door De Vlieger, 
serie …, nummer..’). Heb je echter een gelopen 
kaart, dan is het vrijwel altijd goed (het kan 
natuurlijk altijd een privé tot kaart gemaakte 
en verstuurde foto zijn).

FEPA
In de vergadering van de Europese post-
zegelbonden (FEPA) in november 2015 is 
een tijdelijk reglement vastgesteld voor het 
tentoonstellen van prentbriefkaarten op post-
zegeltentoonstellingen. Het reglement van 
de nieuwe tentoonstellingsklasse ‘Prentbrief-
kaarten’ zal in 2018 worden geëvalueerd en 
mogelijk bijgesteld.
Het gaat hierbij om prentbriefkaarten, 
briefkaarten met een afbeelding en met een 

Laat je prentbriefkaarten zien!

oor de KNBF is het initiatief genomen 
om de mogelijkheid te scheppen ook 
in Nederland prentbriefkaartenver-
zamelingen te laten beoordelen op 

postzegeltentoonstellingen. Er wordt zeker 
bij de filatelisten verschillend over gedacht of 
dit wel een goede ontwikkeling is omdat het 
bij prentbriefkaarten niet echt gaat om de 
postale aspecten. Maar de (nog experimen-
tele) nieuwe tentoonstellingsklasse is nu wel 
een feit.

D

Enigszins verwant aan postzegelverzamelaars zijn prentbrief-
kaartenverzamelaars. Bij een prentbriefkaart gaat het de post-
zegelverzamelaars veelal om de adreszijde en bij de prentbrief-
kaartenverzamelaars om de beeldzijde. 
door Jan Cees van Duin

1

2
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Uitdaging
Voor veel postzegelverzamelaars zal het een 
uitdaging zijn hun prentbriefkaarten te laten 
zien en beoordelen. In de eerste plaats zul je 
dan moeten weten hoe de reglementen luiden. 
Er is een tekst in het Engels vastgesteld. Er is 
nog geen officiële Nederlandse vertaling, maar 
hieraan wordt al wel gewerkt en is inmiddels 
(of binnenkort) beschikbaar. Zolang er nog 
geen tekst in het Nederlands is vastgesteld is 
de Engelse tekst te lezen op de KNBF-website: 
https://goo.gl/vKPZDt
Het plan moet de bedoeling en de samenstel-
ling van de verzameling tonen. De titel evenals 
de voornaamste plandelen en ondertitels van 
de verzameling moeten de structuur en de 
logische ontwikkeling van deze verzameling 
aantonen en een voorbeeld zijn van persoon-
lijke creativiteit, kennis en opzoekingswerk. 

Kennis
Opzoekingswerk is een vereiste voor de 
kennis van het thema, en deze kennis dient 
aangetoond te worden door de keuze en de 
verscheidenheid van het gebruikte materiaal 
alsook door de beknopte tekst, samengaand 
met de prentbriefkaart. De teksten moeten 
essentiële informatie geven over het thema en 
mogen eveneens informatie vermelden over 
de fotograaf of de artiest.
Prentbriefkaarten uit de ‘Gouden Jaren’ 
werden dikwijls gedrukt door verschillende 
uitgevers in diverse variaties. Die variaties van 
toentertijd kunnen gebruikt worden als ‘origi-
nelen’. Nieuwe herdrukken van deze kaarten 
moeten vermeden worden.
De verzameling zal worden beoordeeld vol-
gens de volgende criteria:
• idee (titel), plan (10) en ontwikkeling (20) 30
• kennis en ontwikkeling 35
• kwaliteit (10) en zeldzaamheid (20) 30
• presentatie  5
Bij het samenstellen van een verzameling 
zal je met het bovenstaande zo veel mogelijk 
rekening moeten houden. Overigens zal er 
veel te experimenteren blijven. Veel is namelijk 
(nog) niet geregeld. 

‘Heimatsammlung’
Wat voor verzamelingen zullen er te zien zijn? 
Voor de hand liggen de ‘Heimatsammlungen’ 
van de (geografische) plaats of streek waar je 
geboren bent of waar je woont (afb. 2). Maar 
het kunnen zeker ook thematische verzame-
lingen zijn (bijvoorbeeld molens: afb. 3+4), 
of verzamelingen over een speciaal aspect 
zoals over de fotograaf of de drukker van de 
kaarten. Ook is nergens uitgesproken dat 
eenkaderverzamelingen wel of niet toegelaten 
zullen worden en aan welke eisen die dan 
zouden moeten voldoen.

Scandinavië
In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk, maar 
ook in bijvoorbeeld België zijn vergevorderde 
prentbriefkaartenverzamelaars die hun kaar-
ten willen laten zien en beoordelen. Met name 
Finland liep in dezen voorop: al in 2012 werd 

daar (in het Engels) een handboek uitgeven 
over het tentoonstellen van prentbriefkaarten 
op een filatelistische tentoonstelling.1 In de 
komende paar jaar zal het op verschillende 
tentoonstellingen mogelijk zijn in de nieuwe 
klasse verzamelingen in te zenden en te laten 
beoordelen volgens het door de FEPA opge-
stelde reglement. 

In oktober in België
Een belangrijke tentoonstelling in dit kader is 
de eerste competitieve tentoonstelling voor 
prentbriefkaarten in Lede (Oost-Vlaanderen) 
op 22 oktober 2016. Ook daar zal worden 
gejureerd volgens het FEPA-reglement. 

Internationale postzegeltentoonstellingen 
waar inschrijving voor prentbriefkaarten 
mogelijk is, zijn Finlandia in mei 2017 en de 
Multilaterale Hertogpost in augustus 2017. 
Ook in 2016 zal op verschillende regionale en 
nationale postzegeltentoonstellingen in België 
(en mogelijk ook in Nederland) zal inschrijving 
voor de klasse Prentbriefkaarten mogelijk zijn.
Laat je prentbriefkaarten zien! En draag zo 
bij aan de ontwikkeling van een spannende 
nieuwe klasse. Het zal een hele uitdaging wor-
den, zowel voor u als inzender als voor de jury!

1 Collecting & exhibiting picture postcards.  
Seija Riitta Laakso, 2012.

3
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ortom, een filatelistisch moeras, dat 
alleen door enkele van het rechte 
pad afgeraakte filatelisten verzameld 
zou worden. Volledig ten onrechte, 

zoals het eerste deel van deze tweedelige 
artikelreeks al aantoonde. In dit tweede deel, 
wordt getracht definitief met dit vooroordeel 
af te rekenen, en aan de hand van de bijzonder 
boeiende postale geschiedenis enigszins licht 
in de filatelistische duisternis te brengen.

Brits postkantoor
In het eerste deel van deze artikelreeks 
is al beschreven hoe aanvankelijk de vrije 
stad Hamburg de postdienst op Helgoland 
waarneemt voor de Britse kolonie Helgoland. 
Dit verandert als er op Helgoland op 1 januari 
1867 officieel een eigen Brits postkantoor 
geopend wordt. Ondanks dat Helgoland de 
facto een Britse kolonie vormt, zijn gezien 
de postale en economische verbinding met 
Hamburg de posttarieven tot 1875 echter 
altijd vastgesteld geweest in de Hamburgse 
munt, welke uitgedrukt is in ‘Mark Courant’ 
en Schilling,3 niet te verwarren met de Britse 
Shilling! De tot nu toe uitgegeven postzegels 
van Helgoland, uitgevoerd in de landskleuren 
groen, rood en wit, met het portret van konin-
gin Victoria en de Britse landsnaam ‘Heligo-
land’, dragen dan ook een waardeinschrift in 
(Hamburgse) Schilling.

Invoering rijksmunt, einde van de Ham
burgse 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. Hoewel de tarieven niet veranderen, 

K
volgt de berekening voortaan wel in mark en 
pfennig. Daarnaast profiteert Helgoland vanaf 
juli 1875 ook van de toetreding van Duitsland 
tot de wereldpostvereniging, in de vorm van 
gereduceerde tarieven naar wereldpostvereni-
gingsbestemmingen.
Een nieuwe postzegelemissie ziet begin 
1875 het licht, in een gewijzigd ontwerp en 
een duale waarde-aanduiding in zowel Duitse 
munt (pfennig) als Britse munt (pence en 
farthings). De drukuitvoering is onveranderd 
in boekdruk in de Helgolandse kleuren met het 
hoofd van koningin Victoria in reliëf (medaillon 
type II voor alle zegels (afb. 16). De postze-
gels met waardeaanduiding in Hamburgse 
schilling worden op 15 februari 1875 ongeldig 
verklaard. Pikant detail is dat bij deze emissie 
al direct de juiste meervoudsvorm ‘pfennig’ 
gebruikt voor de waardeaanduiding, waar de 
in dezelfde drukkerij gedrukte en tegelijkertijd 
uitgegeven tegenhanger van de Rijkspost 
foutief ‘pfennige’ weergeeft, wat reden is om 
die hele emissie 5 jaar later te vervangen door 
een versie met eveneens de correcte aandui-
ding ‘pfennig’.

Kleine waarden
Opvallend is verder het opnemen van twee klei-
ne waarden 1 en 2 pfennig (1 en 2 farthings), 
terwijl een zegel van 3 pfennig aanvankelijk 
ontbreekt (drukwerktarief). Hiervoor is vanuit 
de tariefopbouw geen enkele reden, en de 
uitgave lijkt toen al puur gericht geweest te 
zijn op verzamelaars, voortbordurend op de 
ervaringen opgedaan met de eerdere lagere 
waarden van de vorige emissie. Beide zegels 
zijn desondanks echt gebruikt zeldzaam en 
komen, indien überhaupt al, vrijwel uitsluitend 
op filatelistisch beïnvloede mengfrankerin-
gen voor. Ook zijn veel ongebruikt gebleven 
waarden na afloop van de geldigheid veelal 
met anti-gedateerde echte stempels op ver-
zoek alsnog afgestempeld. De zegels van 5 en 
10 pfennig (3 farthings en 1½ pence) dienen 
primair ter voldoening van het briefkaart- en 
brieftarief. De beide hogere waarden, 25 en 
50 pfennig (3 en 6 pence), zijn voornamelijk 
gebruikt voor hogere frankeringen zoals pak-
ketzendingen en aanvullende diensten.

Nieuwe oplagen
Alleen van de zegels van 5, 10 en 50 pfennig be-
staan meerdere oplagen, waarbij in enkele ge-
vallen de bestelling van nieuwe oplagen gemo-
tiveerd is geweest door de naderende overgang 

van de Britse post naar de Duitse post, zoals 
we nog zullen zien, en de daarmee verwachte 
verhoogde navraag naar Helgolandse zegels 
door verzamelaars en souvenirjagers. De laatste 
oplage van de zegel van 5 pfennig is zelfs in het 
geheel pas uitgeleverd nadat de Duitse post 
al op Helgoland verantwoordelijk is, en is dus 
nooit meer postaal gebruikt (MiNr. 13c). De 
verschillende oplagen zijn elk relatief eenvoudig 
van elkaar te onderscheiden door de verschil-
lende drukkleuren, zeker bij het gebruik van een 
UV-lamp. Net als bij de Nederlandse emissie 
Wilhelmina ‘hangend haar’ vinden in de Pruisi-
sche staatsdrukkerij gedurende deze periode 
wijzigingen plaats in het gebruik van minerale 
naar synthetische drukinkten.
De uitgifte van de nieuwe postzegels wordt 
kort daarop gevolgd door postwaardestukken 
met dezelfde zegelbeelden, in de waarden van 
5 pfennig (briefkaart) en 10 pfennig (envelop).

In juni 1876 volgt bijna anderhalf jaar na de 
onzinnige uitgave van 1 en 2 pfennig zegels 
eindelijk ook een 3 pfennig (2½ farthings) 
zegel, beoogd voor drukwerk en monsterzen-
dingen, samen met een zegel van 20 pfennig 
(2½ pence; postverenigingstarief). Het ont-
werp is geheel nieuw en toont het wapen van 
Helgoland met wederom duale waardeaandui-
ding, uitgevoerd in maar liefst 4-kleurige boek-
druk! Ten gevolge van de complexe drukuitvoe-
ring bevatten de originele productiedrukvellen 
onbedrukte tussenrijen (tabs) in verschillende 
samenstellingen, maar de uiteindelijke loket-
vellen bestaan uit de interessante uitvoering 
van een enkele rij van 10 zegels, met boven 
en/of onder een onbedrukte resulterende 
velrand in halve of hele zegelgrootte (afb. 17). 
Ook deze twee uitgaven bestaan in meerdere 
oplagen, die wederom door hun kleurverschil-
len, met behulp van een UV-lamp, van elkaar 
kunnen worden onderscheiden.
Het aantal postwaardestukken wordt in deze 
periode verder uitgebreid met een briefkaart 
met betaald antwoord (5 pfennig), een nieuw 
model briefkaart (10 pfennig) en drukwerk-
wikkels (3, 5 en 10 pfennig; afb. 18).

Helgoland lid van de wereldpost
vereniging U.P.U. (1879)
Als Helgoland op 1 juli 1879 als Britse kolonie 
zelf lid van de wereldpostvereniging (U.P.U.) 
wordt, worden de tarieven van de wereldpost-
vereniging nu volledig van toepassing. Het 
gevolg is dat post naar Duitsland nu als buiten-
landse bestemming gefrankeerd moet worden, 
en onder andere de tarieven voor briefkaarten 
en brieven respectievelijk van 5 naar 10 pfen-

De Mark-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 anti-gedateerde afstempelingen nog te zwijgen. 
door Hans Wilderbeek

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

de britsduitse post geschie denis van helgoland 2

afb. 16. De nieuwe emissie van 1875 in de Duitse waarde
aanduiding pfennig en Britse pence en farthings, gedrukt in 
afwisselende kleurencombinaties (MiNr. 1116).
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nig, en van 10 naar 20 pfennig verhoogd wor-
den (afb. 19). Aangezien het drukwerktarief 
hiermee eveneens verhoogd is tot 5 pfennig 
(afb. 18), heeft de kort daarvoor uitgegeven 
3 pfennig zegel geen functie meer, en wordt 
tegelijkertijd met de eerdere waarden 1 en 
2 pfennig in september 1879 van het loket 
teruggetrokken. De tariefmatig niet meer cou-
rante postwaardestukken worden uit omloop 
genomen, of met een nieuwe waardeopdruk 
aangepast aan de nieuwe U.P.U.-tarieven en 
status (afb. 20).
Later dat jaar verschijnen de laatste twee 
postzegeluitgaven van Brits Helgoland, ter 
waarde van 1 en 5 mark (equivalent met 
1 en 5 Britse shilling). De zegels hebben elk 
een nieuw ontwerp, met het waardecijfer 
gedrapeerd met een band respectievelijk 
omgeven door een ovaal in de landskleuren, 
en zijn wederom in meerkleurige boekdruk 
uitgevoerd (afb. 21).

afb. 17. Ten gevolge van de gekozen maar technisch uitdagende multikleuren boekdruk, wijken de loketvellen van de 3 en 20 pfennig zegels (MiNr. 17a, 18h) met het wapen van 
Helgoland af van die van alle andere uitgaven, en vertonen boven en/of onder een onbedrukte velrand in halve of hele zegelgrootte.

afb. 18. Drukwerkwikkel van 5 pfennig met bijfrankering 3x 5 pfennig (MiNr. 13a) voor een drukwerk van de 4e gewichtsprogressie volgens U.P.U.tarief op 21 mei 1890 naar 
Blankenese bij Hamburg, en een drukwerkwikkel van 10 pfennig naar Frankfurt am Main (17 augustus 1879).

afb. 19. Zending onder rembours (3 rijksmark), op 20 juli 1890 naar Rudolstadt, na toetreden Helgoland tot de wereldpost
vereniging, rijk gefrankeerd met zegels van 5, 10, 20 en 25 pfennig (MiNr. 13b, 14e, 15, 18g) voor een totaal van 80 pfennig.
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Een echte noodzaak voor de uitgave van beide 
zegels is er maar beperkt geweest, het echte 
motief zal een filatelistische achtergrond 
gehad hebben. Beide waarden komen relatief 
veel voor op filatelistisch beïnvloede (overge-
frankeerde) brieven. Echte tarief-conforme 
brieven uit werkelijk gebruik zijn uiterst 
zeldzaam (afb. 22). De oplage van de 5 mark-
zegel beslaat slechts 10.000 stuks, waarvan 
aan het einde van de verkoop echter nog ruim 
7000 stuks over zijn, zodat het aantal echt 
gebruikte zegels bijzonder laag moet zijn. De 
1 mark-zegel bestaat in drie oplagen, waarbij 
de motivering wederom vooral anticiperend 
geweest is met het oog op de naderende pos-
tale overdracht aan het Duitse Rijk. De derde 
oplage is zelfs, net als bij de eerdere 5 pfen-
nig-uitgave, pas na de postale overdracht uit-
geleverd, en dus niet meer gebruikt. Overigens 
bestaan er van beide zegels nog proefdrukken 
in lijntanding (de 5 mark zegel wijkt enigs-
zins af in de tekening van de landsnaam ten 
opzichte van de definitieve uitgave), die in een 
heel klein aantal ook postaal gebruikt zijn.

Stempel veelzijdigheid
Er is een enorme veelzijdigheid in de stempels 
die op de postzegels en poststukken van 
Helgoland kunnen voorkomen. Zoals al in het 
begin van dit artikel aangehaald, gebruikte 
het Britse postkantoor op Helgoland vanaf de 
opening een dagtekeningsstempel naar Brits 
model. Van dit stempel zijn in de loop van de 
tijd vijf typen te onderscheiden. Het gaat te 
ver om hier alle karakteristieken uiteen te 
zetten, maar een interessant aspect is, dat de 
opeenvolging in het datumblok van maand en 
dag (Britse schrijfwijze) door de loop van de 
tijd nog wel eens omgewisseld is, en die dan 
eerst de dag en dan de maand toont (‘Neder-
landse’ schrijfwijze). Deze goed gedocumen-
teerde data, samen met de karakteristieken 
van de verschillende typen en de gebruikte 

kleur van de stempelinkt, stelt ons vandaag 
de dag prima in staat om authentieke van 
anti-gedateerde stempelafdrukken te kunnen 
onderscheiden. Dit laatste is helaas wel een 
vervelend randverschijnsel van de filatelie 
van Helgoland. Veel oorspronkelijk ongebruikt 
gebleven zegels, afkomstig uit restbestanden 
of in situaties waar gebruikte zegels duidelijk 
zeldzamer zijn, komen voor met op verzoek af-
gestempelde anti-gedateerde echte stempels. 
Hier heeft helaas postmeester Pilger vanaf 
de late 1870er jaren zeker niet onwelwillend 
tegenover gestaan.
Zoals besproken, worden de brieven afkom-
stig van Helgoland allereerst, al dan niet via 
tussen-landingshavens zoals Cuxhaven, naar 
Hamburg gebracht voor verdere distributie. In 
Hamburg wordt dan het al eerder besproken 
één-regelige herkomststempel ‘Helgoland.’ 
aangebracht, dat in twee typen bestaat (met en 
zonder afsluitende punt) en een korte periode 
behalve in zwart ook in blauwe inkt gebruikt is. 
Als post ongestempeld in Hamburg afgeleverd 
wordt, bijvoorbeeld omdat deze pas aan boord 
van de verbindingsschepen tussen Helgoland 
(of Cuxhaven) en Hamburg opgegeven is 
(scheepsbrievenbus), worden de poststukken 
pas in Hamburg afgestempeld met de daar op 
dat moment in gebruik zijnde poststempels. We 
kunnen dan ook een groot aantal stempels van 
het stadspostkantoor in Hamburg op de ver-
schillende uitgaven van Helgoland vinden (zie 
bijvoorbeeld afbeelding 7, deel 1),  waarbij het 
één-regelige ‘Helgoland’-stempel het vaakst 
terug te vinden is (afbeelding 8, deel 1).6

Aangezien de post van Helgoland soms ook 
eerst via Cuxhaven naar Hamburg gebracht 
wordt, kunnen ook de stempels van Cux-
haven als landingsplaats terug gevonden 
worden op de poststukken en postzegels 
(afb. 23). Een alternatieve landingshaven is 
die van Geestemünde bij Bremerhaven, waar 
post uit Helgoland al sinds mei 1867 met de 
Noordduitse Lloyd op basis van een separaat 
verdrag tussen Helgoland en Bremen aangele-
verd kon worden voor verder vervoer. Ook deze 
verbinding kan ook aan de hand van stempels 
gedocumenteerd worden (Figuur 15, deel 1).6

Als er in 1881 een spoorweg tussen Cuxhaven 
en Harburg (tegenwoordig een stadsdeel van 

Hamburg maar destijds nog een zelfstandige 
stad in het koninkrijk Hannover) aangelegd 
wordt, varen de boten van Helgoland niet meer 
naar Hamburg, maar direct naar Cuxhaven. De 
post wordt dan direct naar Harburg doorgeleid, 
en pas vanaf daar verder gedistribueerd. Vanaf 
dit moment zijn er dan ook stempels van Har-
burg op nog niet verwerkte post uit Helgoland 
te vinden. Er zijn behalve al genoemde stem-
pels nog een hele reeks van andere stempels 
op zegels en poststukken van Helgoland terug 
te vinden, die beduidend zeldzamer zijn, en 
stuk voor stuk goed gedocumenteerd zijn in 
de literatuur. Ook kunnen de stempels een 
enkele keer nog wel eens gevonden worden op 
uitgiften van andere landen, bijvoorbeeld op 
buitenlandse antwoordkaarten (afb. 24).

Her en nadrukken
Aan één aspect van de filatelie en postgeschie-
denis van Helgoland kunnen we helaas niet 
voorbijgaan, aangezien het al vroeg een grote 
bijdrage aan het slechte imago van dit gebied 
heeft geleverd. Al in 1875 weet de Hamburgse 
postzegelhandelaar Julius Goldner de restbe-
standen van de Schilling waarden op te kopen, 
en verkrijgt enkele jaren later ook het eigen-
dom van de originele drukplaten. Met mede-
weten en toestemming van de Helgolandse 
postadministratie, waar wederom postmeester 
Pilger een actieve rol speelt, worden door 
Goldner gedurende 1875-1884 vele herdruk-
ken van voornamelijk de Schilling-waarden 
en de lage waarden van 1, 2 en 3 pfennig bij 
de staatsdrukkerij in Berlijn geproduceerd. 
Als in 1886 de nieuwe Britse gouverneur 
deze toestemming niet meer verleent, neemt 
Goldner vanaf 1888 zijn toevlucht tot private 
drukkerijen in Leipzig en Hamburg. Tenslotte 
herdrukt ook de Rijkspost in 1890 nog 
meerdere waarden van de laatste uitgaven. 
De vele producties hebben al vroeg de markt 
‘verrijkt’, en zijn daarnaast ook helaas nog wel 
eens voorzien van een doorsteek of tanding, of 
op verzoek voorzien van een afstempeling, al 
dan niet vals of zelfs met een anti-gedateerd 
echt poststempel. Het goede nieuws is echter, 
dat met enige kennis (literatuur) aan de hand 
van drukuitvoering (bijvoorbeeld medaillon 
type, dat niet altijd gelijk is aan het origineel), 
kleuren, papier, tanding en stempel prima vast 
te stellen is of het een origineel zegel is, of 
een Goldnerse productie. U zult niet de eerste, 
maar zeker niet de laatste zijn, die tussen een 
stapel her- en nadrukken toch dat origineel 
ontdekt dat anderen over het hoofd gezien 
hebben! Toch is het aan te bevelen (duur-
dere) zegels van Helgoland ter keuring voor 
te leggen, of alleen aan te schaffen met een 
adequate (BPP-)keuring.

Het einde van de Britse post in 
 Helgoland (1890)
Aan het einde van de 80er jaren van de 19e 
eeuw ontwikkelt Keizer Wilhelm II van Duits-
land een steeds groter wordend interesse aan 
de opbouw van een sterke eigen marinevloot. 
Helgoland is hierbij gezien haar ligging dicht 

afb. 20. Briefkaart 
op 20 september 
1887 naar Düssel
dorf, overdrukt 
met nieuwe 
waarde 10 pfennig 
vanwege lidmaat
schap Helgoland 
wereldpostver
eniging, met een 
voor de laatste 
jaren van de 
zelfstandige post
periode typische 
(filatelistisch be
invloede) onnodige 
overfrankering 
van 10 pfennig.

afb. 21. De 1 en 
5 mark uitgaven van 
augustus/september 
1879, de laatste 
reguliere post
zegelemissie van 
Brits Helgoland.
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Rijkspost de postadministratie op Helgoland 
over van Groot-Brittannië. Vanaf dat moment 
zijn op Helgoland uitsluitend de postzegels en 
postwaarden van het Duitse Rijk in gebruik, en 
komt er een einde aan ruim 80 jaar Brits be-
stuur en een veelbewogen maar fascinerende 
zelfstandige filatelistische periode. 

Aanbevolen literatuurlijst
1. Lemberger, H., ‘Helgoland Philatelie’, Walter Wulf 
Verlag Hamburg, 1970.
2. Munk, H., ‘Kohl-Briefmarken Handbuch’, 11. ed.,  
dl. IV: Helgoland, 1933.

De afbeeldingen van postzegels en poststukken zijn 
grotendeels ter beschikking gesteld met vriendelijke 
toestemming door O. Estelmann (BPP) en de veiling-
huizen Heinrich Köhler te Wiesbaden en Corinphila te 
Zürich.

Noten
6. Zie Wilderbeek, H., Filatelie, maart 2016, p. 168-172.
7. 1 Penny was verder onderverdeeld in 4 farthings.

afb. 22. Pakketkaart voor de spoedverzending (‘Eilboten’) van een mandje van 5 kg 
met levende kreeften (!), op 23 september 1889 naar Leipzig, met zeldzaam echt 
postaal gebruik van de 1 mark zegel, samen met een zegel van 25 pfennig.

afb. 23. Voorbeeld van een poststuk gefrankeerd met het 10 pfennig U.P.U.briefkaart
tarief, met landingsstempel uit Cuxhaven en doorgangsstempel van Harburg, op een 
postkaart van 28 augustus 1888 naar Magdeburg.

afb. 24. 
Nederlandse 
antwoord
briefkaart 
kort voor de 
overdracht 
op 2 augustus 
1890 van 
Helgoland naar 
Zandvoort 
verstuurd. De 
tekst op de 
achterzijde 
verwijst naar 
de Helgolandse 
postzegels.

voor de Duitse kust en de Weser en Elbe mon-
dingen van toenemende strategische waarde. 
Groot-Brittannië acht de militaire waarde van 
Helgoland zelf echter geringer, aangezien 
het eiland slechts met grote inspanningen 
te verdedigen zou zijn. Groot-Brittannië en 

Duitsland komen daarop in een veelomvattend 
verdrag van 1 juli 1890 onder andere overeen 
dat Helgoland wordt afgestaan aan Duits-
land, in ruil voor onder andere overdracht 
van Duitse aanspraken en invloedssferen in 
Afrika. Op 10 augustus 1890 neemt de Duitse 

 
samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com
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ASTAPhil
Postzegelvereniging  ‘De Philatelist’  
Geleen organiseert ter gelegenheid 
van haar 85-jarig jubileum (1931-
2016) op 23 en 24 april 2016 een 
categorie 3 tentoonstelling onder de 
naam ASTA-Phil 2016 – Limphilex 
45. De tentoonstelling wordt gehou-
den op de Markt 6a te Beek. Ter gele-

genheid hiervan verschijnen diverse 
persoonlijke postzegels, maar ook 
een bijzonder poststempel. Pas op 
met dit stempel. Houdt het niet 
onder een rookmelder…

Filafair 2016
Ter gelegenheid van Filafair zijn 
vorige maand maar liefst twee ver-
schillende poststempels in gebruik 
geweest. Het beursstempel toont 
een afbeelding van Jheronimus 
Bosch, dit vanwege het Bosch-jaar 
2016. Het andere stempel toont de 
Waterspuwer, een van de vele beeld-
jes die op de Sint-Jan te vinden zijn. 

Het beursstempel met de afbeelding 
van Jheronimus Bosch doet sterk 
denken aan het Duitse stempel 
van Hertogpost dat in 2010 werd 
gebruikt met de plaatsnaam Aachen 
(Aken). Deze plaatsnaam is niet 
zomaar gekozen, Jheronimus Bosch 
werd geboren als Jheronimus van 
Aken. De Nederlandse stempels zijn 
alle ontworpen door Birza Design.
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Briefkaarten, verhuiskaarten, luchtpostbladen en 
allerlei andere poststukken met een opgedrukte 
postzegel worden door verzamelaars ‘postwaar-
destukken’ genoemd. Maar niet ieder poststuk 
met een opgedrukte postzegel is een postwaar-
destuk en er bestaan ook post waardestukken 
zonder opgedrukte postzegels. Hoe zit dat?

Kenmerken
Een filatelistische vriend van me omschrijft post-
waardestukken nog steeds als ‘postzegels met een 
brede rand, waar je een brief op kunt schrijven’. 
Misschien een beetje kort door de bocht, maar er 
zit wel wat in. Postwaardestukken en postzegels 
hebben namelijk veel overeenkomsten:
• ze zijn uitgegeven door een erkende post-

organisatie
• er is sprake van vooruitbetaling: je koopt de 

objecten nu en kunt ze op een later tijdstip 
gebruiken

• ze bevatten een aanduiding van het vooruitbe-
taalde port en/of recht. 

Maar terwijl je een postzegel pas kunt gebruiken 
door hem op een poststuk of een formulier te 
plakken, is het postwaardestuk klaar voor gebruik: 
poststuk/formulier en frankering in één. De of-
ficiële FIP-definitie luidt: Postwaardestukken zijn 
postale stukken die hetzij een officieel goedgekeur-
de zegelafdruk of een embleem of een opschrift 
hebben, waaruit blijkt dat een zeker nominaal port 
of aanverwante dienst vooruit is betaald.

Ouder dan de postzegel?
Er bestaan al heel lang postwaardestukken. Som-
mige filatelisten menen zelfs dat het postwaar-

destuk ouder is dan de postzegel. Ze verwijzen 
daarbij naar gezegeld postpapier zoals de ‘Sar-
dijnse paardjes’ (koninkrijk Sardinië 1818, afb. 1) 
en de vouwbrieven uit New South Wales (1838). 
Maar niet alle filatelistische geleerden zijn het 
eens over de status van dat soort poststukken. 
Wij beschouwen de Britse voorgefrankeerde 
Mulready-poststukken als ’s werelds eerste echte 
postwaardestukken. Mulready’s zijn vellen papier 
met een waarde-aanduiding (‘Postage one penny’ 
in zwart of ‘Postage two pence’ in blauw) die men 
kon beschrijven, dichtvouwen, adresseren en op 
de post doen. Ze waren elk verkrijgbaar in twee 
vormen: als envelop en als vouwbrief (afb. 2). Ze 
verschenen in 1840, tegelijk met de eerste post-
zegels, de ‘Penny Black’ en de ‘Two Pence Blue’. De 
invoering van postzegels en postwaardestukken 
gebeurde in het kader van de grote posthervor-
ming van Rowland Hill, de ‘Uniform Penny Postage’. 
Die eerste Britse postwaardestukken werden 
niet populair. Dat lag niet aan het idee, maar 
uitsluitend aan de uitvoering. De illustratie 
van William Mulready (‘Brittannia zendt haar 
gevleugelde boodschappers naar alle uithoeken 
van de aarde’) viel bij het grote publiek niet in 
de smaak. Het ontwerp werd alom belachelijk 
gemaakt en allerlei grappenmakers produceer-
den enveloppen-karikaturen van Mulready’s 
ontwerp. Tegenwoordig zijn Mulready-stukken bij 
verzamelaars zeer geliefd, ook omdat ze prima 
passen in sommige thematische verzamelingen 
(zoals ‘olifanten’ en ‘indianen’). 
De Britse posterijen gaven na deze mislukking 
vrijwel meteen nieuwe postwaardestukken uit: 
simpele enveloppen zonder gebruiksaanwijzing 
en met in de rechterbovenhoek een portret van 
koningin Victoria in reliëfdruk. En die sloegen wel 
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aan: van deze ‘Penny pink embossed envelopes’ 
verschenen telkens nieuwe oplagen, ruim 40 jaar 
lang (afb. 3a+b)! En ondertussen werden ook 
nieuwe typen postwaardestukken ontwikkeld. 
De rest van de wereld volgde de Britten na. 
Voorgefrankeerde enveloppen verschenen bijvoor-
beeld in Braunschweig in 1844 en in Finland in 
1845; in deze beide staten ging de uitgifte van 
postwaardestukken vooraf aan de uitgifte van 
postzegels (die kwamen pas in respectievelijk 
1852 en 1856). Maar het succesvolste postwaar-
destuk bleek de voorgefrankeerde briefkaart. De 
eerste briefkaart – over de uitvinder wordt getwist 
– verscheen in Oostenrijk in 1869 (afb. 4). Binnen 
enkele jaren hadden tientallen andere landen hun 
eerste briefkaart uitgegeven: Württemberg en 
Groot-Brittannië in 1870, België en Nederland in 
1871, de VS in 1873 en Frankrijk in 1878. 
In de loop van de tijd volgden vele andere typen 
postwaardestukken: postbladen, verhuiskaarten 
en allerlei formulieren, bijvoorbeeld voor het 
overmaken van geld. In de twintigste eeuw werd 
het luchtpostblad (aerogram) een groot succes, 
nadat het tijdens de Tweede Wereldoorlog mas-
saal gebruikt was voor correspondentie van en 
met de militairen overzee (afb. 5).

Succesfactoren
De gedachte om poststuk en betaalbewijs te 
integreren ligt blijkbaar voor de hand. Maar waar-
om werden postwaardestukken een succes? Het 
gebruikersgemak is natuurlijk duidelijk, maar 
in veel gevallen speelde ook de prijs een rol. Al 
was de prijs van een postwaardestuk in vroeger 
tijd vaak hoger dan de opgedrukte waarde (men 
betaalde ook voor het papier), toch was die vaak 
concurrerend ten opzichte van de prijs van een 

samenstelling: Jacques Spijkerman. jacspijkerman@msn.com 

Terug van weggeweest: 
de rubriek Postwaardestukken

Deze rubriek verscheen voor het laatst in 
 november 2011. In de toekomst zult u hem 

weer regelmatig aantreffen in Filatelie, zij het 
niet maandelijks. De inhoud wordt anders: 

niet uitsluitend meldingen van nieuwe uit
giften, maar allerlei wetenswaardigheden 

over de wereld van het postwaardestuk.

Afb. 1. ‘Sardijns paardje’: briefomslag met een blauwe 
waardeaanduiding van 15 centesimi, op 29 april 
1819 verzonden van Avigliana naar Turijn.

Afb. 2. Mulreadyvouwbrief 1 penny, in juni 1840 verstuurd van 
Londen naar Guernsey (Bron: Grosvenor Philatelic Auctions)

Afb. 3a. ‘Penny pink embossed envelope’ 
uit 1853 Afb. 3b. ‘Penny pink embossed envelope’ uit 1898 Afb. 4. De allereerste briefkaart: Oostenrijk 1869

€
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kaart of envelop uit de kantoorboekhandel plus 
een losse postzegel.
Een belangrijkere succesfactor was echter het ta-
rief. De introductie van postwaardestukken ging 
vaak samen met de introductie van een nieuw, la-
ger posttarief. We zagen dat al bij de Mulready’s. 
Maar vooral bij briefkaarten speelde dit een rol. 
De eerste Nederlandse briefkaart bijvoorbeeld, 
die uit 1871, had een tarief van 2½ cent (verkoop-
prijs 3 cent). Een postzegel voor een brief kostte 
in die tijd vijf cent, terwijl een briefkaart voor de 
helft van dat geld verstuurd kon worden. Zeker 
voor beknopte, zakelijke correspondentie was de 
briefkaart een goedkoop alternatief (afb. 6). 

Afnemend gebruik
Het zakelijke gebruik van postwaardestukken, 
vooral van briefkaarten, is in de loop der tijd veel 
minder geworden. Voor grote klanten van de post 
kwamen er andere manieren om het port van hun 
zendingen te betalen (frankering bij abonnement, 
port betaald), met als belangrijkste kenmerken 

lagere tarieven en verrekening achteraf.
Ook het particuliere gebruik van postwaarde-
stukken is aanzienlijk gedaald, wat past in de 
trend dat we tegenwoordig veel minder papieren 
post versturen en ontvangen. Het insturen van 
oplossingen van puzzels en dergelijke – waarvoor 
briefkaarten traditioneel veel gebruikt werden 
– kan gemakkelijker per e-mail. En van een 
verhuizing stellen we onze relaties liever elektro-
nisch op de hoogte dan met zo’n ouderwetse en 
prijzige verhuiskaart (afb. 7). 

Ze bestaan nog wel…
In Nederland is het postwaardestuk lang-
zamerhand verdwenen uit het dagelijkse leven. 
Voorgefrankeerde luchtpostbladen en envelop-
pen bestaan bijvoorbeeld al enige jaren niet 
meer. PostNL biedt officieel nog twee soorten 
postwaardestukken aan: de briefkaart en de 
verhuiskaart. Kijk maar eens bij uw lokale Bruna 
of Primera: met een beetje geluk hebben ze er 
nog een pakje van liggen. 
Als postwaardestukken blijven bestaan, gaan ze 
vermoedelijk dezelfde weg als de postzegel. Ze 
worden steeds meer een ‘verzamelproduct’, dat 
rechtstreeks van de leverancier naar het album 
getransporteerd wordt, en dat je ‘in het wild’ niet 
meer tegenkomt. Kent u bijvoorbeeld de reeks 
‘Steden tot en met heden’? Die wordt uitgegeven 
door PostNL in samenwerking met albumfabri-
kant DAVO, en is alleen verkrijgbaar voor wie er 
een abonnement op neemt. Elke zending uit de 
reeks bevat onder meer twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met een zegelbeeld uit de post-
zegelreeks ‘Mooi Nederland’. Door het gebruik 
van oudere zegelbeelden (€ 0,39, € 0,44) past de 
frankeerwaarde van de kaarten niet altijd bij het 
actuele briefkaarttarief. Maar wie verstuurt dat 
soort kaarten überhaupt (afb. 8a+b)?

Verzamelen
Persoonlijk vind ik het verzamelen van postwaar-
destukken nog steeds een uitdagende en boeien-
de hobby. Je kunt ze gebruiken als uitbreiding van 
een postzegelverzameling door bij elke postze-
gelemissie de postwaardestukken met hetzelfde 
zegelbeeld op te nemen. Je kunt ze natuurlijk 
opnemen in alle mogelijke thematische collec-
ties. Maar het is ook goed mogelijk een collectie 
samen te stellen van uitsluitend postwaardestuk-
ken. Nederlandse verhuiskaarten verzonden 

naar het buitenland? Belgische Publibel-kaarten 
(afb. 9)? Militaire luchtpostbladen uit de Tweede 
Wereldoorlog? Postwaardestukken speciaal 
uitgegeven voor de Parijse buizenpost (afb. 10)? 
Indiase briefkaarten met gezondheidswaarschu-
wingen (afb. 11)? Mogelijkheden te over.

In toekomstige nummers van  Filatelie hoop ik 
u er meer van te laten zien. En als er nieuwe, 
 interessante uitgiften zijn, zal ik die melden. 

 

Afb. 5. Militair luchtpostblad, voor 1½ penny verstuurd 
van Engeland naar India 

Afb. 6. Een exemplaar van de eerste Nederlandse briefkaart, 
op 3 januari 1871 verstuurd van Gasselternijveen naar Assen

Afb. 7. Deze Nederlandse buitenlandverhuiskaart werd in 
1961 verstuurd naar België

Afb. 9. Belgische Publibelkaart met reclame voor ‘gezonde’ thee

Afb. 10. Kaarttelegram voor de Parijse buizenpost

Afb. 11. Op deze briefkaart uit India wordt 
gewezen op de symptomen van lepraAfb. 8a + 8b. Briefkaart ‘Steden tot en met heden’: Amsterdam
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eze zegels, een serie van twee en een 
velletje met de twee zegels, werden 
uitgegeven door de postadminis-
tratie van de Faeröer en gepresen-

teerd in Rotterdam. Het was niet zomaar een 
presentatie op 19 februari in het Maritiem 
Museum te Rotterdam. (afb. 1)

Emissiedatum
Er zaten een aantal bijzondere kanten aan 
deze Rotterdamse presentatie. Natuurlijk dat 
de officiële presentatie in Rotterdam plaats-
vond, maar ook dat dit voor emissiedatum 
was. Deze was namelijk ‘pas’ op 22 februari. 
Voor de gelegenheid heeft de postadministra-

D

tie van de Faeröer een speciale ‘Rotterdam-
envelop’ uitgegeven en een bijzonder stempel 
voor het Maritiem Museum Rotterdam. Dit 
was overigens het eerste ‘eigen’ stempel voor 
het museum. (afb. 2)

Nazaten
Het was niet zomaar een presentatie van 
postzegels. De eerste zegels werden namelijk 
uitgereikt aan twee nazaten van het Wester-
beek bemanningslid Berend Schouten. Deze 
verbleef na redding – noodgedwongen – ne-
gen maanden op de Faeröer. De beide nazaten, 
uit de Faeröer en uit Nederland – verre familie 
dus van elkaar – hadden elkaar pas twee 
dagen voor de bijeenkomst in Rotterdam voor 
het eerst ontmoet. (afb. 3)

Programma
Aan de presentatie was een heel programma 
verbonden. Ruim 130 genodigden beleefden 
vele interessante uren. Zo waren er twee lezin-
gen over de VOC: Van boerenzoon tot Amster-
damse VOC door Arie Zonjee (afb. 4) en Brieven 
voor Batavia. Het postvervoer van de VOC door 
dr. Perry Moree (afb. 5). (beide lezingen zullen 
te zijner tijd in Filatelie te lezen zijn). 
De Faeröerse actrice Eið Matras (afb. 6) 
voerde een eenakter over de Westerbeek op.
Het Museum voor Communicatie had een 
vitrine ingericht met proeven en ontwerpen 
van de Nederlandse VOC-zegels.

Faeröers
Er waren een twintigtal Faeröers aanwezig, on-
der wie de Nederlandse consul aldaar en de ver-
tegenwoordiger van da Faeröer bij de Europese 
Gemeenschap. Daarnaast was de ambassadeur 
van het moederland (Denemarken) aanwezig en 
de Nederlandse ambassadeur in Denemarken. 
De gemeentesecretaris van Rotterdam nam de 
eerste Rotterdam-envelop in ontvangst.

Radio
De VPRO-radio was ook aanwezig. Journalist, 
programmamaker, auteur Marten Minkema 
(afb. 7) heeft opnamen gemaakt voor een 
radio-uitzending op 10 april in het programma 
OVT op NPO radio 1, vanaf 10.00 uur. Voor-
afgaand komt er een uitgebreid artikel in de 
VPRO-gids van 5 april. Minkema ging voor het 
maken van het programma een week naar de 
Faeröer.

‘Westerbeek’
 krijgt vervolg

In het februarinummer heeft u 
kunnen lezen over de overhandiging 
van de eerste postzegels over de 
schipbreuk van het (Nederlandse) 
VOC-schip Westerbeek op de klippen 
van Suðuroy, het meest zuidelijke 
eiland van de Faeröer.  
door René Hillesum

Afb. 2. Rotterdamenvelop met stempel van het Maritiem Museum Rotterdam

Afb. 1. Ontwerper AnkerEli Peter
sen was aanwezig om te signeren 
en Ingun Olsen verkocht de zegels.

Afb. 3. De nazaten van Berend Schouten: Sámal Bláhamar (links) en Richard 
Volmer (rechts). In het midden Svanbjørg Manai, directeur van de filatelisti
sche dienst.

Afb. 4. Arie Zonjee Afb. 5. Dr. Perry Moree

Afb. 6. Eið Matras Afb. 7. Marten Minkema
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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

Het woordenboek van Van Dale
In België verscheen een 

postzegel met het portret 
van Johan Hendrik van Dale. 
Hij werd geboren in Vlaande-
ren, maar verhuisde met zijn 
ouders naar Sluis in Neder-
land. Van Dale werd bekend 
doordat zijn naam onlosma-

kelijk verbonden is met een 
van de bekendste woorden-
boeken in de Nederlandse 
taal. Ze worden vanwege de 
dikke delen ook wel de “Dikke 
Van Dale” genoemd. Van Dale 
werd in 1867 gevraagd om 
het “Nieuw woordenboek 

der Nederlandsche taal” van 
Isaac en Nathan Calisch te 
bewerken Het kostte hem vier 
jaar om dat te doen, maar in 
die tijd had hij eigenlijk een 
compleet nieuw woorden-
boek geschreven. Hij vond 
het werk van Isaac en Nathan 

 Calisch namelijk niet duidelijk 
genoeg. Het woordenboek 
van Van Dale is inmiddels een 
begrip geworden.
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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 -
admi nistratie van 
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post-
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

Nederland op buitenlandse zegels en stempels
D e kans is groot dat je postzegels van 

Nederland verzamelt. Dat is name-
lijk wat de meeste postzegelverzame-
laars doen: de zegels van je eigen land 
verzamelen. Er zijn ook verzamelaars 
die daarnaast op zoek gaan naar buiten-
landse postzegels en stempels, die iets 

met hun eigen land te maken hebben. 
Is dat moeilijk? Nee, hoor. Het zal je 
verbazen dat het best wel eenvoudig is 
om postzegels en stempels te vinden 
die een link met Nederland hebben. 
We zullen je er deze maand een aantal 
laten zien. Zo gaf Montserrat in 2010 
een  serie uit met gebouwen uit de hele 
wereld. Een van de zegels besteedde 
aandacht aan de Zaanse Schans in 
Zaandam. Het grappige van de zegels 
is dat er op staat dat de Zaanse Schans 
een molenstadje is, maar dat er op de 
hele postzegel geen molen te zien is. 
Een van de Zaanse molens werd wel 

afgebeeld op een zegel van Ghana. Die 
werd uitgegeven omdat Nederland en 
Ghana 300 jaar met elkaar bevriend 
waren. Op de zegel zie je prins Willem-
Alexander en zijn kersverse verloofde 
Máxima tijdens een bezoek aan de 
Zaanse Schans.

Vliegende Huisvrouw
W e hopen allemaal dat Dafne Schip-

pers tijdens de Olympische Spelen 
in Brazilië een aantal gouden plakken 
zal winnen. In 1948 hadden we Fanny 
Blankers-Koen die maar liefst op vier 
onderdelen goud won. Omdat ze er prat 
op ging dat ze maar een gewone huis-
vrouw was, die trainde als haar kinderen 
in de zandbak aan het spelen waren, 
werd ze al snel de Vliegende Huisvrouw 
genoemd. In 1999 werd Fanny Blankers 
door de Internationale Atletiekfederatie 
(IAAF) uitgeroepen tot beste vrouwelijke 
atlete van de twintigste eeuw.

Nederlandse burgers
H et eiland Ceylon, dat tegenwoordig Sri 

Lanka heet, is een tijdje in handen van 
de Nederlanders geweest. Er zijn nog een 
paar monumenten die daarvan getuigen. In 
1908 werd de Dutch Burgher Union opgericht 
door nazaten van Nederlanders. De Union 
kwam op voor hun belangen, maar is tegen-
woordig vooral een culturele vereniging. Ze 
probeert de Nederlandse geschiedenis van 
het land onder de aandacht te brengen. Bij 
het honderdjarig bestaan in 2008 werd een 
postzegel uitgegeven waarop het vereni-
gingsgebouw te zien is dat in 1913 werd 
gebouwd. Het linkerdeel van het gebouw lijkt 
erg op oude huizen die je ook in Nederland 
ziet compleet met een trapgeveltje.

www.stampkids.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Marcus_Calisch
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

een dikke spin door de kamer wiebelt. Dan zijn 
ze er als de kippen bij: spelen! Die spin is daar 
voor hen om mee te spelen! Die spin denkt 
daar anders over, maar mijn katten niet.

Konijnen 
Wat een lief 
konijntje 
is dit! Veel 
kinderen heb-
ben konijnen, 
en vertel me 
eens: zorg je 
er goed voor? 
Eten geven, 
hok verscho-
nen en iedere dag knuffelen? Ze zijn makkelijk 
te houden, ze vragen niet heel veel onderhoud 
en ze zijn gauw tevreden. Even oefenen: een 
meisjeskonijn heet een voedster (of een 
moer), een meneertje heet een rammelaar (of 
ram) en een kindje heet een lamprei. 

samenleven: de landbouwhuisdieren. Een gezel-
schapsdier, de naam zegt het al, zijn alleen maar 
voor het gezelschap. Ze zijn niet nuttig, daarmee 
wordt bedoeld dat je er ook wat aan hebt.

Toch wel nuttig 
Mijn katten zijn 
gezelschapsdie-
ren, maar op één 
moment zijn ze 
toch wel nuttig. 
Namelijk als er 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het verzamelen van postzegels 
is een leuke hobby. Heb je er 
weleens aan gedacht om een 
spreekbeurt te doen over je 
hobby? Misschien worden je 
klasgenoten zo enthousiast dat 
ze meteen ook met verzamelen 
beginnen!

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Wist je dat…
…het grootste zeezoogdier 
ter wereld, de blauwe vinvis, 
vrijwel uitsluitend hele kleine 
diertjes eet? En dat is krill, een 
verzamelnaam voor garnaal-
achtige beestjes, tot ongeveer 
7 cm lang, die in alle oceanen 
voorkomen. Die grote vis eet 
ongeveer 3000 tot 4000 kilo 

van die garnalen per dag. Dat 
moet ook wel, want een blauwe 
vinvis kan wel tot 30 meter lang 
zijn met een gewicht van bijna 
200 duizend kilo. Helaas worden 
de vinvis en de krill bedreigd in 
hun voortbestaan door de grote 
vervuiling van de oceanen.  

Toon Oomens

Huisdieren
In bijna ieder gezin zijn ze te vinden: huisdieren. 
Daarom vroeg één van de kinderen mij niet zo lang 
geleden: zijn er ook postzegels over huisdieren? 
Dat dacht ik wel, ja. En leuk om te verzamelen!

Katten
Dit is een van de oudste huisdieren van de mens. 
We noemen het gezelschapsdieren, in tegenstel-
ling tot de andere dieren die ook met de mensen 

Een oud symbool
De posthoorn is een oud symbool 

dat al honderden jaren bij de post 
hoort. Er zijn verschillende landen die dit 
symbool in ere houden  In Noorwegen 
worden al meer dan een eeuw postzegels 

uitgegeven met hetzelfde ontwerp 
waarop een posthoorn staat. Ook de 
post van Estland blijft trouw aan de post-
hoorn. In januari werd begonnen met 
een nieuwe serie frankeerzegels met een 
posthoorn. Het leek ons gepast om die 
postzegel hier aan jullie te laten zien.
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kruipen. Net als postduiven en konijnen hebben 
ze hun eigen ruimte, maar ze leven wel heel 
dicht bij ons huis. We geven ze iedere morgen 
voer, maar in het wild kunnen ze zich ook prima 
redden.
Dan slapen ze in een boom, in plaats van in het 
kippenhok. Helaas weet de vos ze ook wel te 
vinden, dus voor de veiligheid is een kippenhok 
beter, en voor het gemak is een mens die iedere 
dag voer komt strooien héél prettig.

En de muis!
Tja, niet iedereen houdt muizen, maar het kan 
wel. Ik heb er zelf eentje gehad, hij heette Moos. 
Iedere middag als ik thuis kwam moest ik uren 
zoeken waar hij nu weer uithing, want hij was wel 
van het ondernemende type. Muisjes zijn wel 
gezellig om te houden, ze ritselen ’s nachts en ze 
zijn lief.

De papegaai
Dit dier uit de Amazone van Zuid-Amerika wordt 
ook door veel mensen als huisdier gehouden. 
Vooral natuurlijk omdat ze zo gezellig zijn: ze 
reageren op je, blijven op je schouder zitten, zijn 
gemakkelijk te houden. Als ze maar niet door het 
open raam wegvliegen!

De schildpad
In een paludarium kan je schildpadden houden. 
Ja, weer een nieuw woord geleerd: een paluda-
rium is een bak met land en water, heel geschikt 
voor je schildpad. Ze zijn goed thuis te verzorgen 
maar ze zijn een beetje saai. Echt veel bewegen 
zit er niet in, dat past ook niet bij deze diersoort. 
Ze kunnen makkelijk 20 jaar worden, dat moet je 
wel weten als je eraan begint.

Duiven 
Je kent vast de blauwe postduif, met hun geweldige 
oriëntatievermogen. Als je een postduif naar een 
andere plaats brengt (soms naar Zuid-Frankrijk!), 
vliegt hij in één ruk naar huis terug. En dat huis 
weet hij probleemloos te vinden. Weet je dat 
de deskundigen nog steeds niet weten hoe dat 
kan? Een mysterie! Tegenwoordig kennen we de 
duivensport. Dat wil zeggen dat men de duiven in 
groepjes ver weg brengt en loslaat. Ze vliegen dan 
allemaal weer naar hun eigen huis. Daar zit de eige-
naar met een apparaatje te wachten en te roepen. 
Als de duif landt, leest de eigenaar de tijd af van de 
chip die de duif draagt. De duif die het eerste landt, 
heeft gewonnen ( en zijn baasje natuurlijk ook). 
Weet je dat de duiven wel 130 km per uur vliegen?  

Kippen
Ook deze dieren worden tot de huisdieren 
gerekend, hoewel ze niet bij jou op de bank zullen 

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

allerlei stempels en bijzondere uitga-
ven bij gedaan worden. Dat noemen 
we filatelistische elementen. Op een 
filateliebeurs kun je leuke enveloppen 
kopen die misschien bij je verzameling 
passen. Deze enveloppe valt onder het 
hoofdstuk “Postaanduidingen” en wat 
dat zijn, is wel duidelijk. Wat is er een 

boel op deze enveloppe geschreven 
en gestempeld! Je kan precies zien 
wanneer hij verstuurd is; in België 
hebben ze er een stempel op gedrukt 
waar op staat ‘Woont niet meer op het 
aangeduide adres” (ook in het Frans). 
Vervolgens is de brief, voorzien van 
nieuwe stempels weer teruggestuurd 
naar Nederland.

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

Cinderella’s,  
net echte postzegels
Regelmatig verschijnen er 

allerlei zegels die geen 
postzegels zijn en we bedoelen 
dan niet de zegeltjes van onze 
supermarkt op de hoek of van de 
benzinepomp bij jou in de buurt. 
Sommige handige jongens 
denken te kunnen verdienen aan 
getande papiertje die op post-
zegels lijken, maar dat niet zijn. 
Uiteraard mag je die plakplaatjes 
best sparen. We vinden het toch 
ook best als iemand knikkers, 
geld, lucifermerken, vingerhoed-
jes, beertjes of suikerzakjes 

spaart? Het is ook niet verbo-
den om ze bij je postzegels te 
bewaren. Je maakt ten slotte zelf 
uit wat je verzamelt, daar heeft 
niemand iets mee te maken. 
Alleen moet je ze niet opnemen 
in een verzameling die je op een 
tentoonstelling laat jureren. We 
hebben verschillende namen 
voor deze zogenaamde post-
zegels: plakplaatjes, vignetten 
of  cinderella’s. Cinderella is het 
Engelse woord voor Assepoester, 
een sprookjesfiguur, dus ook 
niet echt.
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Wisselende tentoonstelling
De helft van de begane grond wordt ingeno-
men door een postkantoor waar nieuwe zegels 
kunnen worden gekocht. De lobby van het 
museum is groot en leeg, dit is het minst inte-
ressante deel van het museum. (2) De kaartjes 
worden verkocht in een automaat, waarna je 
per lift naar de 5e verdieping wordt gestuurd. 
Ik ben op de 1e verdieping gestart. Dat vind 
ik een betere volgorde, want dan komen de 
postzegels aan het eind.
Op de 1e verdieping is een regelmatig wis-
selende kunst tentoonstelling. Nu waren het 
aquarellen van bloemen en dieren. Het is niet 
helemaal duidelijk wat het verband is met de 
post. Op een paar aquarellen waren postzegels 
afgebeeld. De verklarende tekst was voor een 
groot deel in het Chinees. De tentoonstellingen 
worden elke paar weken gewisseld, deze aqua-
rellen waren 2 weken te zien. De beschrijving in 
de folder van het museum klopt niet voor deze 
verdieping want die staat nog ingedeeld bij de 
2e verdieping, bij de postgeschiedenis.

indrukwekkend, maar is geschikt voor het 
doel. Echt moderne gebouwen met een inte-
ressante architectuur zijn in Taipei pas later 
gebouwd. Een groot deel van het centrum 
van Taipei is vernieuwd na 1990.

Veel teksten in het museum zijn in het 
Chinees, de meerderheid van de bezoekers 
komt daar ook vandaan. Maar er zijn genoeg 
teksten in het Engels om de belangrijkste 
dingen goed te begrijpen.

Taipei Chunghwa postmuseum

nderwijs aan kinderen is een 
belangrijke onderdeel van het 
museum. Het museum is gesticht in 
1965, geopend in 1966. Het is sinds 

1988 gevestigd in een groter, moderner maar 
inmiddels wat verouderd, hoog gebouw net 
ten zuiden van het centrum. (1) 

Het museum ligt op loopafstand van het 
Chiang Kai Check Memorial Park, vlak bij 
een paar metro stations. Het gebouw is niet 

O

Taipei heeft een overzichtelijk, leuk ingericht postmuseum. 
Het is modern, veelzijdig en interessant om te bezoeken. 
door Pierre Tissot van Patot

bezoek aan het postmuseum 7
1

4 5

2 3
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Postgeschiedenis
De 2e verdieping is voor de geschiedenis 
van de post. Die is in China ruim 3000 jaar 
geleden begonnen met een koeriersdienst 
van de regering en het leger om snel orders 
te kunnen versturen door het grote Keizerrijk. 
Gewone burgers en zelfs hoge ambtenaren 
konden er geen gebruik van maken. Pas na 
de Opiumoorlog in 1840 is onder druk van 
Engeland de post opengesteld voor anderen. 
Dus de postgeschiedenis volgens Europese 
definities is nog niet zo oud. 
De geschiedenis van de eerste republiek van 
Taiwan wordt beschreven. Het wordt ook 
duidelijk waarom deze zegels zo zeldzaam zijn. 
Deze republiek heeft maar 81 dagen bestaan in 
1895, waarna de Japanners Taiwan overnamen 
en hun eigen postsysteem introduceerden. In 
het zuiden van Taiwan heeft de republiek een 
paar maanden langer bestaan. Taiwan had 
gehoopt dat ze na de Japans–Chinese Oorlog 
niet door Japan bezet zouden worden door 
zich onafhankelijk te verklaren. (3)

Treinkaartje
De eerste postzegels voor Taiwan zijn gemaakt 
in 1888. De eerste zegels zijn overdrukt en 
gebruikt als treinkaartje bij de opening van 
de eerste spoorlijn in Taiwan. Er wordt maar 
1 type getoond, duidelijk bedoeld als eerste 
inleiding en niet interessant voor specialisten.
Er word geen aandacht besteed aan de 
Japanse bezetting van Taiwan. Dat is iets 
wat ik hier wel had verwacht, want dit was 
ook postaal gezien een interessante periode. 
Gedurende deze periode van 50 jaar zijn er 
vooral Japanse zegels gebruikt in Taiwan. Het 
museum beschrijft vooral de geschiedenis van 
het Keizerrijk (tot 1912) en de Republiek China. 
Dat was tot 1949 op het vaste land van China.
Er is een afdeling met brievenbussen (4), 
logos, uniforms uit andere landen. Voor 
Nederland een uniform en een brievenbus met 
logo uit de jaren 60, toen het postmuseum is 
gesticht. Leuk om te zien dat dit hier zo goed 
wordt bewaard, maar wel wat gedateerd.

Dit is de meest interessante verdieping, waar 
veel valt te ontdekken.

Kinderen
De 3e verdieping is speciaal voor de kinderen. 
Er zijn een paar oude, grote postsorteerma-
chines, een loket, een simpel, leuk, leerzaam 
overzicht hoe post wordt verstuurd. Veel 
ruimte waar grotere groepen kinderen kunnen 
worden ontvangen en de werking van de post 
kan worden uitgelegd. (5-6)

Postzegels
De 4e verdieping is voor de postzegels. Er is 
een tentoonstelling over het ontstaan van de 
post en postzegels. Er worden voorbeelden 
van enkele zeldzaamheden getoond, meestal 
alleen in afbeeldingen. Hier ook enkele 
rariteiten onder de moderne zegels. Vreemde 
vormen, plastic zegel, 3D zegel, zegels van 
metaal en goud.
Er wordt veel aandacht besteed aan een the-
matische behandeling van Taiwan met post-
zegels. Taiwanese zegels worden aan gevuld 
met zegels uit de rest van de wereld. Dit is 
leuk en interessant opgezet rondom enkele 
moderne Taiwanese series.

Op deze verdieping ook de verzameling met 
Wereldzegels. (7-8) Die begint voor de meeste 
landen in 1949 nadat de Communisten de re-
gering van de Chinese Republiek naar Taiwan 
hadden verdreven. Blijkbaar is de collectie met 
buitenlandse zegels niet meegekomen toen 
de regering uitweek vanaf het vaste land van 
China. Vanaf 1949 vertegenwoordigde Taiwan 
China bij de UPU. Na 1989 is de toevoer van 
nieuwe zegels gestopt. Die gaan nu weer naar 
Peking. De Nederlandse zegels van 1949 tot 
1989 zijn ook in deze verzameling opgenomen.

Zelf tentoonstellen
De 5e verdieping is voor speciale tentoon-
stellingen waar particulieren of verenigingen 
kunnen exposeren. Deze was nu gesloten. 
Deze verdieping wordt ongeveer een keer per 

maand gebruikt. Ook in Nederland duren de 
meeste postzegeltentoonstellingen maar een 
paar dagen. Grappig dat dit soort tentoonstel-
lingen niet verbonden is aan een postzegel-
beurs met handelaren.
Op de 6e verdieping is de bibliotheek, voor-
namelijk gericht op Chinese filatelie en gere-
lateerde onderwerpen. Je wordt er vriendelijk 
ontvangen. De hogere verdiepingen zijn niet 
voor het publiek toegankelijk.

Het is een leuk opgezet museum, duidelijk 
niet het meest spectaculaire ter wereld. Het 
museum is zeker een bezoek waard tijdens een 
verblijf in Taiwan, maar het zou niet boven aan 
mijn prioriteitenlijst staan. 
Bezocht op op 28 oktober 2015

Adres: No. 45, sec 2, Chongqing S. Road, 
Zhongzeng district, Taipei, 10075, Taiwan.
Openingstijden, 9.00 uur tot 17.00 uur, maan-
dag gesloten. Toegang 5 NT$ (0.14 Euro).
http://goo.gl/PqWRBT

6 7
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2016 
(verschijnt 3 juni) moeten 
uiterlijk op 1 mei in het bezit 
zijn van de redactie van
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voorkeur!

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

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

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

TENTOONSTELLINGEN  
EN MANIFESTATIES

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

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 Zuider-
park, 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 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. info@vbvboxtel.nl 
Hout-Blerick. Zalzerhaof, Zalzers-
kampweg 64, 10.00-13.00 uur. 
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl
Lelystad-Haven. Buurthuis De 
Windhoek, Ringdijk 187, 13.00-
17.00 uur. T: 0320-260001.
www.mfadewindhoek.nl
Tiel. USA-Canada, De Schakel, 
Scheeringlaan 4a, 9.00-16.00 uur.  
T: 06-25240316.
www.usca.nl
Wijchen. Brede school 
 “Noorderlicht”, Roerdompstraat 76, 
10,00-13.00 uur.  
T: 024-6413355/6450041
IJmuiden: De Bolder, Bloemstraat 
124, 12.00-16.00 uur.  
hein60@hotmail.nl. T:0255-756 195. 

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

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

16 april:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55, 10.00-16.00. 
T: 055-3558600.
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bilthoven. Brandweerpostzegels. 
Brandweerkazerne, Leyenseweg 40, 
11.00-15.00 uur.  
han.jacobse@home.nl
Boskoop. ‘In de Stek’, Puttelaan 
148, 13.00-17.00 uur. T: 0182-
616946. jandezwijger@telfort.nl
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl
Rotterdam. De Oranjerie,  Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16.00.  
T:06-29161783.
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17 april:
Schagen.  De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416

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

19 april:
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.30-13.00 uur. T:0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13:30-16:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

23 april:
Alkmaar. Afas AZ Stadion, Stadi-
onweg 1, 10.00-16.00 uur. T: 050-
5033926 (’s avonds) 
Amersfoort. De Bron, Vogelplein 1, 
10.00-15.00 uur. T: 0548-858220 
Bilthoven  Oost Europa,’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10 - 16 uur. T: 0346 
572593
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. T: 0181-
322211. gvdlind@xs4all.nl
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.
Rotterdam-Lombardijen. “De 
Orangerie, Immanuel Kantstraat 2, 
10.00-16.00 uur. T:  010-4762424.
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8, 9:30-15:30 uur, 
T: 0318-552206  
 
24 april:
Alkmaar.  Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur.  
Tel: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002

Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Huissen. Cultureelcentrum ‘de 
Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-14.00 
uur. T: 026-3271979.
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T:  040-2557650.  
postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl 

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

30 april:
Groningen. Sporthal Hoogkerk, 
Zuiderweg 70, 9.30-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (’s avonds) 
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.

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

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

7 mei:
De Bilt. Latijns-Amerika, Cultureel 
centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein4, 12.00-17.00 uur.  
T: 010-4802961. pweda@live.nl  
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146,  12.00–
16.00 uur. T: 078–6814441

Houten. Expo Houten, Meidoorn-
kade 24, 9.30-16.00 uur. T: 050-
5033926 (’s avonds) 
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.15-14.30 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6 , 10.00–15.00 uur. 
T: 0529-432746.
Oosterhout.  De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl
www.oosterhouterpost.nl
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 

8 mei:
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, 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
Wijchen. Brede school “Noorder-
licht”, Roerdompstraat 76, 
10,00-13.00 uur. T: 024-
6413355/6450041

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

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

14 mei:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl  
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00–16.00 uur. Tel. 
0416-379919. 
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.30 uur. 
T: 06-12131128.
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Hoofddorp.  ANBO-Gebouw “De 
Jeugd van Gisteren”, 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.
Zwijndrecht. Het Baken, Slagveld 
99, 12.00-15.30. T:78-6103606.

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

21 mei:
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55, 10.00-16.00. 
T: 055-3558600.
www.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. ‘In de Stek’, Puttelaan 
148, 13.00-17.00 uur. T: 0182-
616946. jandezwijger@telfort.nl
Geldermalsen. USA-Canada, 
Ons Huis, Herman Kuijkstraat 11, 
9.00-16.00 uur. T: 06-25240316.
www.usca.nl
Katwijk a/d Rijn. Wijkgebouw “de 
Wiek” Fresiastraat 19, 10.00-15.30 
uur. T: 071-5173995.  
www.post zegelverenigingkatwijk-
rijnsburg.nl
Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.30-13.00 uur. T:0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl

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: 
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
10 april: Filatelie Café. Lezing Ernst 
Flentge. ‘Interneeringsdepot Gro-
ningen oftewel Engels Kamp’.
Aangezien het museum  gesloten 
is, is aanmelden verplicht: 
 aanmelden@muscom.nl
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Afb. 30 Een postkaart, ontwaard met een ‘kurkstempel’

Afb. 32

en slotte kunnen ook postwaarde-
stukken tot het uitgeven materiaal 
worden gerekend [afb. 30]. Voor 
een aantal oudere postwaarde-

stukken geldt dat deze ronduit schaars zijn; 
hetzelfde geldt voor een proef-aerogram voor 
BAT uit 1992, met een oplage van ongeveer 
100 stuks [afb. 31].
Terugkijkend in de historie moet geconsta-
teerd worden dat, zoals in vele andere landen, 
pas in de jaren ’60 van de vorige eeuw het 
uitgiftebeleid echt veelzijdig is geworden. 
Voor die tijd waren er nauwelijks bijzondere 
uitgiften. Maar daarmee is nog niet gezegd 
dat het voor 1960 ‘saai’ was. Verre van…

Voor de zegels
Voorafgaand aan de uitgifte van postzegels 
werden er in Falkland vanaf 1869 handstem-
pels gebruikt waarmee werd aangegeven dat 
het port was betaald. Eerst een rechthoekig 
stempel in zwart, de Black Frank [afb. 32], 
later een rond stempel in rood, de Red Frank 
[afb. 33]. Er is relatief veel van dit stem-
pelmateriaal verkrijgbaar op briefstukjes, 
maar bijna altijd gaat het om herdrukken of 
regelrechte vervalsingen. Echt authentiek 
gebruikte stempels zijn ronduit schaars, zelfs 
op een gedateerd briefstuk. Op brief zijn de 
stempels (als het al wordt aangeboden) voor 
de gemiddelde verzamelaar onbetaalbaar, 
want er zijn in totaal minder dan 70 brieven 
bekend.

T
Postzegels
De eerste postzegels werden in Falkland 
geïntroduceerd in 1878, bestaande uit de 
waarden 1 penny en 6 pence. Enkele maanden 
later werd de zegel van 1 shilling uitgegeven 
en in 1879 kwam er een zegel van 4 pence 
bij. De zegels werden gedrukt op relatief 
dun papier, zonder watermerk (behoudens 
in de velranden voor de 4 pence), getand en 
in vellen van 60 zegels. De uitgiften werden 
voorbereid door de in Londen gevestigde 
Crown Agents for the Colonies. Desalniettemin 
hadden de locale autoriteiten in Falkland er 
wel iets over te zeggen. In vele kolonies werd 
een bestaande beeldenaar van vorstin Victoria 
genomen. Maar voor Falkland werd er voor 
gekozen een eigen ontwerp te laten maken. Dit 
ontwerp is later ook gebruikt voor belasting-
zegels van Transvaal en voor Beer Duty-zegels 
in Tasmanië, maar verder voor geen enkele 
(post)zegeluitgifte binnen de Gemenebest. Na 
druk in Londen werden de zegels verscheept 
naar Falkland.

Vanaf 1882 werden de zegels volgens het 
bestaande ontwerp gedrukt op papier met 
watermerk, de 6 d. kreeg een andere kleur en 
de serie werd geleidelijk uitgebreid en bleef 
in uitgifte tot het overlijden van Victoria. De 
totale serie bestaat uit 8 waarden [afb. 34]. 
Van alle zegels werden meerdere oplagen 
geproduceerd, waarbij altijd kleurverschillen 
zichtbaar zijn, welke soms maar moeilijk te 

onderscheiden zijn. Gelet op het verschil in 
oplagecijfers is er vaak wel een fors verschil in 
waardering. Een aantal oplagen kan behalve 
aan de kleur ook onderscheiden worden aan 
de stand van het watermerk. Het gebruikte 
watermerk [afb. 35] voor de serie kan namelijk 
op 8 manieren staan (rechtop, kopstaand, links 
gedraaid, rechts gedraaid en dit alles ook nog 
eens gespiegeld). Veelal werd een oplage ge-
heel gedrukt op één stand van het watermerk, 
maar bij meerdere oplagen zijn afwijkingen 
bekend. Overigens geldt dat zegels van Falk-
land tot op de dag van vandaag nog op papier 
met watermerk worden gedrukt en dat nog 
regel matig watermerk afwijkingen voorkomen, 
veelal schaars en met aanzienlijke waarde.  

Posttarieven
Vermeldenswaardig is dat de posttarieven tot 
1891 zodanig eenvoudig waren samengesteld 
dat een beperkt aantal zegels kon volstaan. 
Het gangbare tarief was 4 d. voor post naar 
waar dan ook in de wereld (tot een gewicht van 
½ oz., circa 14 gram). Aantekenrecht leverde 
een toeslag van 2 d. op. Per 1 januari 1891 werd 
besloten het basistarief voor de post naar de 
Gemenebest-landen te verminderen tot 2½ d. 
Maar dat leverde een probleem op, omdat op 
dat moment de serie nog geen ½ of 2½ pence-
waarden had. In allerijl werden de zegels van 
½ en 2½ d. geproduceerd (mei 1891) en ver-
scheept naar Falkland. Maar helaas, het schip 
(de Neko) verging en de zegels gingen verlo-
ren. Van deze oplagen bleven van de ½ d. en de 
2½ d. elk slechts 1 vel bewaard bij de drukker. 
Die vellen zijn op enig moment beschikbaar 
gekomen, zodat er nu wereldwijd 2x 60 zegels 
van deze oplagen circuleren en voor forse prij-
zen van eigenaar wisselen. Een nieuwe oplage 
werd snel gedrukt, maar kwam uiteindelijk 
pas beschikbaar aan het loket van de post in 

Filatelistisch Falkland: 
meer dan gedacht! [2]

Dit is het tweede deel van een artikel in drie delen waarin het 
verzamel gebied van de Falkland eilanden en Dependencies wordt 
beschreven en geïllustreerd met filatelistisch materiaal - van 
doorsnee tot bijzonderheden 
door Ben de Deugd
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Afb. 31

Afb. 33

Afb. 34 Deze aangetekende 
brief is filatelistisch ge
frankeerd met de complete 
serie. De brief vertoont 
een fout in het stempel: in 
plaats van ‘1896’ is ‘1899’ 
gestempeld.

Afb. 36

Afb. 35

Afb. 37AC Precies 80 jaar na uitgifte werd 
ontdekt dat op de 1½ d. een wolkvormige 
vlek voorkomt, in de lucht rechts naast de 
mast van het schip. De positie in het vel is 
bekend, en duidelijk is dat de fout slechts 
voorkomt op één van de twee oplagen van de 
zegel (of wellicht een deel daarvan).

Falkland op 10 september 1891. Deze geschie-
denis heeft geleid tot een noodmaatregel, de 
postzegels van 1 d. werden gehalveerd, welke 
zegels hierna worden besproken. Het zou niet 
voor het laatst zijn dat met een noodmaatre-
gel werd voorzien in schaarste!

Plaatfouten
Een bekend verzamelgebied is ook het opspo-
ren en verzamelen van plaatfouten op zegels. 
Ook dat is mogelijk bij zegels van Falkland. 
Al op de 1 d. (met watermerk) en op de 1 Sh. 
(beide series) van Victoria zijn plaatfouten 
bekend. Tot op heden worden de zegels 
minutieus onderzocht en worden er fouten ge-
vonden. Twee dankbare series zijn de emissies 
voor de Dependencies van 1946 (‘thick map’) 
en de heruitgave in 1948 (‘thin map’) omdat 
bij elk van beide emissies de in zwart gedrukte 

kaart vele primaire en secundaire afwijkingen 
vertoont [afb. 36]. Een spectaculaire vondst 
is echter een opvallende plaatfout, met het 
blote oog goed zichtbaar, bestaande uit een 
vlek in de vorm van een wolk, op de 1½ d. uit 
1933. Opmerkelijk is het dat deze serie zeer 
geapprecieerd wordt, maar dat de plaatfout 
toch pas in 2013 (80 jaar na uitgifte!) werd 
gevonden [afb. 37a-c].

Op stuk
Postzegels van Falkland kunnen, net als bij 
andere landen worden verzameld op brief, 
waarbij sommige verzamelaars allerhande 
tarief-varianten willen illustreren, of de eerste 
en/of de laatste dag van gebruik. Van oudere 
zegels van Falkland is voor sommige waarden 
heel veel filatelistisch materiaal beschikbaar, 
maar echt commercieel gebruikt, of de minder 

gangbare zegels krijgen veel meer (filatelis-
tische en geldelijke) waardering. Dat door de 
barre klimatologische omstandigheden er op 
de kwaliteit van de poststukken nogal eens 
iets af te dingen valt wordt daarbij niet echt 
aangerekend. 

Stempelmateriaal
Een deel van de filatelistische aantrekkelijkheid 
van het materiaal van Falkland en Dependencies 
zit hem in de veelzijdigheid van het stempelma-
teriaal. Falkland heeft in Port Stanley haar post-
kantoor, maar in de loop der tijd zijn ook elders 
postkantoren gevestigd of gevestigd geweest. En 
daarvan is stempelmateriaal beschikbaar, op ze-
gel of – soms uitermate schaars – op poststuk. 
Voorbeelden zijn: Fox Bay (het postkantoor op 
West-Falkland), New Island (een postkantoortje 
in de hoogtijdagen van de walvisvaart, gevestigd 
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Afb. 38A+B Voor het stempel van New Island 
werd een stempel van Port Stanley gebruikt, 
waar het centrum uit werd gehaald. De post
beambte plaatste er met de pen ‘New Isl.’ en 
de datum in. Dit stempel is al schaars, maar 
regelrecht zeldzaam zijn de zegels waarbij 
het centrum van de stempel niet werd inge
vuld (3 exemplaren bekend).

Afb. 39A+B Omdat het kantoor op 
ZuidGeorgia werd voorzien van 
een stempel met ‘Falkland Islands’ 
en er behoefte was tot uitdruk
king te brengen dat post was 
verstuurd vanaf ZuidGeorgia, 
werd er op de post een stempeltje 
geplaatst, eerst in grotere letters 
(zeer zeldzaam), later in deze 
kleine ‘underprint’, die onder de 
postzegel moest worden geplaatst. 
Nadat het kantoor was voorzien 
van dagtekenstempels met de ei
gen naam ging deze praktijk toch 
nog een tijd door. Commercieel 
gelopen brieven zijn schaars. Op 
vraag van 
filatelis
ten werd 
het stem
peltje ook 
vaak op 
de zegel 
geplaatst.

Afb. 40 De basis Deception Island is gelegen 
op de ZuidShetlands, als basis gebruikt van 
1913 tot 1969.

Afb. 41 Base W 
in het stempel 
is de code voor 
het station 
Loubet Coast, 
op Graham
land (het 
Antarctische 
schiereiland), 
gebruikt van 
1956 tot 1959. Afb. 42

op een klein eilandje bij Falkland) [afb. 38a-b], 
Zuid-Georgia [afb. 39a-b], Zuid-Sandwich, 
Zuid-Orkneys en de verschillende stations op 
de Zuidpool; deze laatste kantoren soms met 
de naam van het station, of soms met een 
codeletter[afb. 40-41].

Stempelmateriaal vertoont soms afwijkingen, 
ook weer te relateren aan de omstandigheden 
ter plaatse en het feit dat de afstand om ver-
vangend materiaal aan te voeren te groot was. 
Zo is te zien dat geïmproviseerd is met het 
jaar-cliché bij de stempels die in 1900 gebruikt 
moesten worden. Men monteerde het maand-
cliché van de maand oktober ‘OC’ in, zodat 
het er nog enigszins op leek [afb. 42]. Ook zo 
bij diverse stempels met het jaar (19)32, welk 
jaartal niet gemaakt kon worden en verschil-
lende oplossingen kreeg, zoals een losse ‘2’ in 
plaats van ‘32’ of een ‘curly 32’, overduidelijk 
vervaardigd met beperkte middelen die ter 
plaatse aanwezig waren [afb. 43-44]. Maar 
vele andere stempelafwijkingen zijn bekend.

Niet afwijkend maar ‘gewoon’ schaars is het 
stempel van Zuid-Georgia welke eind maart 
1982 in gebruik werd genomen. Toen de 
Argentijnen het eiland begin april onder de 
voet liepen, is dit stempel verloren gegaan 
[afb. 45]. Bijna net zo schaars zijn de afdruk-
ken van het stempel op de Zuidpoolbases 
Signy Island, alleen gebruikt voor de postver-
zending op 30 december 1991 en daarna niet 
meer gebruikt [afb. 46].

Kurkstempels
Een belangrijke categorie van stempels die 
de aandacht heeft van een kring van verza-
melaars zijn de ongeveer 40 kurkstempels 
die tussen 1878 en 1895 zijn gebruikt. Zegels 
met een goed te identificeren kurkstempel 
zijn doorgaans iets meer waard, maar voor 
zeldzame stempels kan de prijs voor het 
stempel een veelvoud zijn van de waarde 
van de postzegel zelf. Voor kurkstempels 
op briefkaart of brief geldt dit des te meer. 
Daarbij helpt de datering van het stuk in de 
identificatie van een onduidelijk stempel. De 
stempels zijn uiteraard telkens in verschil-
lende perioden gebruikt, sommige langer 
(meerdere maanden, zodat dan ook slijtage 
gezien kan worden) dan andere (slechts op 
één postzending). Op enkele uitzonderingen 
na zijn alle afstempelingen gedocumenteerd 
en zijn de gebruiksdata bekend. Bijna alle 
kurkstempels zijn ook op brief of kaart 
bekend (hoewel sommige maar 1 of 2 keer). 
De stempels hebben ter identificatie voor 
verzamelaars niet alleen nummers, maar ook 
(bij)namen gebaseerd op hun verschijnings-
vorm [afb. 47-51]. 

Schaarse stempels
Na de bovenstaande stempels moet er dan 
ook nog op gewezen worden dat ter ontwaar-
ding nog weer andere dan de kurkstempels 
en gewone dagtekenstempels bekend zijn. 
Gezien dat het postale verkeer tussen de 
eilanden per schip verliep, is het niet verba-

zingwekkend dat er scheepsstempels bekend 
zijn, welke zonder uitzondering schaarser 
zijn dan de kantoorstempels. Daarnaast zijn 
er pakketstempels, van schaars tot zeer 
schaars, postkantoorstempels waarvan 
het doel van de stempel niet altijd bekend 
is en fiscale stempels. Op poststukken zijn 
daarnaast een groot aantal stempels te 
vinden ter instructie, zoals aanduidingen 
‘registered’ (aangetekend), ‘T’ (onderfranke-
ring, portaanduiding), retourstempels en nog 
veel meer, soms redelijk algemeen, soms ui-
termate schaars. En bij verschillende van die 
stempels komen dan ook weer afwijkingen 
voor… Enkele voorbeelden zijn opgenomen 
[afb. 52-56].

Nooduitgaven
Uitgelicht worden hier een aantal nooduit-
gaven die in de loop van de geschiedenis in 
Falkland en Dependencies het licht hebben 
gezien. De oorzaak is over het algemeen een 
tekort aan passende frankeerwaarden voor 
de gangbare tarieven en de lange aanvoer-
tijden van nieuwe oplagen vanuit Londen.

De tariefswijziging van 1891 werd hier al 
genoemd. Deze leidde er toe dat tussen 
1 januari en 10 september 1891 besloten 
werd tot halvering van de 1 penny zegels, 
door deze diagonaal door te snijden of te 
knippen. De zegels behoorden ook nog 
voorzien te worden van een opdrukje ‘½ d.’, 
maar lang niet alle gehalveerde zegels heb-
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Afb. 44

Afb. 43 Het 
jaartal (19)32 gaf bij 
meerdere kantoren 
problemen. Bij som
mige stempels werd 
alleen de ‘2’ gemon
teerd, in het stempel 
van Port Stanley 
werd een ‘32’ in een 
ander lettertype 
gemonteerd.

Afb. 45 Het verhaal gaat dat de postmeester bij de inval van de Argentijnen dit (pas ingevoerde) 
stempel in zee heeft gegooid, er zijn ongeveer 60 brieven met dit stempel bekend.

Afb. 46 Dit 
stempel is op 
30 december 
1991 met 
de bevoor
radingsboot 
aangevoerd 
en in gebruik 
genomen. 
Vervolgens is 
men toch een 
van de oudere 
stempels blij
ven gebruiken 
en is dit stem
pel verloren 
gegaan.

Afb. 47
‘Africa’

Afb. 48 
 ‘Pointed 
nose F.I.’

Afb. 49 
'Small 
Windmill’ 

Afb. 50 
‘Stonehenge’

Afb. 51 ‘Tramlines’ Afb. 52 Scheepsstempels ‘Posted on 
Board’ en ‘R.M.S. Falkland’

Afb. 53 
Scheeps
stempel 
‘H.M.C.S. 
Afterglow 
– posted on 
board’, deze 
met de vari
eteit ‘spatie 
in jaartal’

ben deze. Gehalveerde zegels zonder opdruk 
dienen uiteraard op brief of briefstukje, met 
overlappende stempel te worden verkregen 
[afb. 57]. Dat stempel moet dan ook wel het 
juiste zijn, want veel exemplaren zijn bekend 
met (latere) welwillendheidsafstempeling. 
Het halveren van postzegels is in de jaren 
’30 van de vorige eeuw op Zuid-Georgia ook 
gebeurd, maar hiervan zijn slechts enkele 
(op  brief) bekend.

ZuidGeorgia
Op Zuid-Georgia was er in de periode 
november 1911–februari 1912 een tekort aan 
postzegels met de waarde 1 d. en 2½ d. Dit 

leidde tot de invoering van een geïmprovi-
seerd handstempeltje, wat op brieven werd 
gedrukt, en handmatig werd voorzien van de 
initialen van de postmeester en het betaalde 
port. Er bestaan verschillende versies van het 
stempel, terwijl er ook verschillende parafen 
bestaan. Er bestaan naar schatting zo’n 
50 stukken met dit stempel, waarvan het 
merendeel op brief of briefkaart [afb. 58].

Veel bekender is de noodpostzegel-opdruk 
van 2½ d. op de 2 d. zegel in februari 1928. 
Voor post naar buiten het Gemenebest-
gebied gold het tarief van 2½ d. en naar dat 
tarief bestond een stevige vraag, wegens een 

Afb. 54  
Parcel cancel, 
gebruikt op 
pakket
kaarten

Afb. 55 Post Office 
Falkland Island in 
ovaal met kroon

Afb. 56 Administra
tief stempel ‘Govern
ment House Recd’ Afb. 57 

Afb. 58  Onder meer het bezoek van de Duitse Zuidpool Expedi
tie aan ZuidGeorgia leidde tot nog meer vraag naar postzegels.

groot aantal walvisvaarders 
afkomstig uit Noorwegen en 
Zweden, die vanaf de walvis-
basis op Zuid-Georgia post 
naar huis wilden sturen. Toen 
de zegels van ½ d. en 2½ 
d. op waren, moest er iets 
gebeuren en besloten werd 
een geïmproviseerde opdruk 
te maken. In totaal zagen 
1179 zegels met opdruk het licht [afb. 59]. 

(Wordt vervolgd)

Afb. 59
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NEDERLANDSE BLADEN

DDR: veelzijdig vermaak
Waar veel verenigingen over-
s tappen op digitale varianten, 
doen ze het in Tilburg nog lekker 
ouderwets. Een clubblad (VPT) 
op drie A4’tjes, in kleur, in een 
enveloppe gevouwen en creatief 
gefrankeerd. En al jaren geniet ik 
van de inhoud, vooral van de stuk-
ken van Ton Smulders. Altijd een 
originele invalshoek, een beetje 
baldadig van toon, het postzegel-
plezier spat eraf.
In de februari-aflevering manoeu-
vreert hij zijn liefde voor Napoleon 
even op een zijspoor en presen-
teert hij zijn lezers tien redenen 
om de DDR te gaan verzamelen, 
‘een uitdaging die veel genot 
oplevert en beslist niet duur hoeft 
te zijn’.
Hij noemt de DDR ‘bepaald geen 
gebied zonder bedenkelijke (want 
extreem communistische en dus 
asociale) kanten’. Maar als je de 
communistische propaganda weg 
filtert, houd je een mooi, afge-
sloten, verzamelgebied over, met 
prachtige postzegels, postwaar-
destukken, echt gelopen post, 
fdc’s en propagandafolders. Ze zijn 
lekker goedkoop en bieden vooral 
op thematisch gebied veel. Bijna 
alle DDR-zegels zijn fraai verzorgd. 
‘Dat figuren als de Duitser Karl 
Marx (bijvoorbeeld Michel 821) 
en de Russische boef Lenin zo 
vaak opduiken, dat nemen we in 
Godsnaam maar voor lief. Het is al 
heel sympathiek dat superbandiet 
Stalin (297 en 425) zo weinig DDR-
prentjes heeft kunnen verpesten 
met zijn tronie.’ Het moet toch 
raar lopen als ze in Tilburg niet 
allemaal dit afgesloten domein 
gaan verkennen. Ton Smulders 
heeft zich inmiddels ook weer op 
Napoleon gestort.  
www.vpt-tilburg.nl

Italiaanse mix
Vincent Prange schreef praktisch 
in zijn eentje het februarinummer 
van Filitalia vol. Het blad van de 
verzamelaars van postzegels van 
Italië en gebieden telt drie artikelen 
van zijn hand.
Circa een miljoen Italiaanse solda-
ten werden gedurende de Tweede 
Wereldoorlog krijgsgevangen 
gemaakt en zaten verspreid over de 
hele wereld vast. Duizenden burgers 
werden uit de koloniën verjaagd. 
Italiaanse soldaten in Oost-Afrika 
gaven zich al in de eerste maanden 
van 1941 over. Ze werden eerst in de 
regio opgevangen (Somalië, Egypte, 
Kenia) en vervolgens verspreid naar 
gevangenkampen in Zuid-Afrika, 
India en Australië. Prange: ‘Regio-
opvang: klinkt u dat niet bekend in 
de oren?’. Het Vaticaan was een van 
de ‘instanties’ die hulp bood. Prange 
bespreekt een aantal brieven die 
door bemiddeling van een Vati-
caanse hulpdienst doorgestuurd 
werden. Het Vaticaan stuurde 
berichten door, maar verzond ook 
radioboodschappen.
In een tweede artikel stelt Prange 
dat sluitzegels, foto’s, kaarten en 
albumplaatjes (afbeelding) een 
verzameling kunnen opleuken. Hij 
stoeit met het idee om dit eens uit 
te proberen met zijn verzameling 
Balbo-vluchten. ‘Als ik naar soort-
gelijke verzamelingen op tentoon-
stellingen kijk, zie ik allemaal dure 
brieven (die ik nauwelijks heb), 
complete vellen triptieken en gede-
tailleerde informatie over routes en 
tarieven. Prachtig allemaal, maar 
als je een zo’n brief met een triptiek 
hebt gezien, dan heb je ze (oneer-
biedig gezegd) allemaal gezien.’ Zijn 
plan lijkt me ook voor juryleden een 
uitdaging. Ik hoor ze al mompelen: 
‘Open klasse’.
Een derde artikel brengt enkele 
ontwerpers van postzegels voor 
het voetlicht, als een voorschot 

op de verenigingsveiling, waar 
gesigneerde stukken van enkele 
coryfeeën onder de hamer komen. 
www.filitalia.nl

Veelzijdig
Aan wie we nu definitief de uit-
vinding van de boekdrukkunst 
mogen toeschrijven, zal wel altijd 
een raadsel blijven. Duitsers en 
Nederlanders schuiven respectieve-
lijk Gutenberg en Coster naar voren, 
maar er zijn meer kandidaten. Druk 
Doende, het blad van de filatelisti-
sche motiefgroep Papier en Druk, 
komt met een Belgische kandidaat: 
Jan Brito (=Jean le Breton). Hij was 
waarschijnlijk één van de eerste 
drukkers in België (Brugge), waar 
hij in 1484 overleed. 
Ton Cornet slaagde erin aardig 
wat informatie over Brito bijeen te 
garen en vulde een belangrijk deel 
van Druk Doende met artikelen over 
Brito en de verbreiding van de druk-
kunst over Europa. 
Het mooie van dit thema (en van 
het blad) is dat je er vele kanten 
mee uit kunt. Francois Vidocq ken-
nen we als schurk, en politiespion, 
maar blijkt ook een reputatie als 
papierfabrikant gehad te heb-
ben. Hij maakte papier waarmee 
vervalsingen uitgesloten waren. In 
het verlengde daarvan vond hij een 
onuitwisbare inkt uit.
Verder in deze aflevering een mooi 
stuk van T. Huisman over Pinocchio 
(‘een ettertje in de geest van Pietje 
Bell’). Duidelijk wordt in ieder geval 
dat de Disney-versie van dit ventje 
(1904) heel ver verwijderd is van de 
originele creatie van Carlo Collodi 
uit 1880. 

Ben Kruse schreef over Neder-
landse treinbriefzegels. Die komen 
volgens velen ruimschoots in 
aanmerking voor een plaats in de 
NVPH-catalogus. Het artikel vond 
zijn weg naar Postzegelblog
(www.postzegelblog.nl) en daarmee 
naar de eeuwigheid, want de Ko-
ninklijke Bibliotheek is gestart met 
een bijzonder project: het archi-
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veren van de artikelen in/op deze 
meer dan voortreffelijke website. 

Leerzaam en vermakelijk
Eens kreeg ik op een tentoonstel-
ling commentaar van een mede-
verzamelaar over een zegel in mijn 
collectie Eerste Wereldoorlog: ‘Le 
Sourire de Reims’(afbeelding). 
Deze zegel prijkt op de omslag van 
Marianne 188, het blad van de con-
tactgroep Frankrijk-verzamelaars. 
Het bezwaar tussen de kaders: de te 
hoge toeslag van de zegels. Ergens 
in de reglementen zou staan dat 
zulke zegels niet zijn toegestaan. 
Mijn verweer: die toeslag was juist 
heel functioneel; die werd namelijk 
gebruikt ten behoeve van de ‘Caisse 
d’Amortissement’. Dit was een fonds 
ter leniging van de nationale schuld 
die was opgebouwd gedurende WO I. 
Edwin Voerman wijst in zijn toelich-
ting op de omslag nog op het feit dat 
bij een eerdere uitgifte ten behoeve 
van de ‘Caisse’ ( ‘Le Travail’, 1928) de 
toeslag nog veel hoger was.

De redactie heeft een prima leesbaar 
nummer geproduceerd, met veel 
relatief korte stukjes die achtergron-
den geven van zegels en stempels en 
uitnodigen tot nader onderzoek van 
de eigen collecties en brievenbak-
ken. Literatuur die informeert en 
mensen scherp houdt, wat willen 
we nog meer? Onder die noemer 
valt ook de rubriek van Roelof van 
der Kamp: Merkwaardige zaken op 
Franse postzegels. Spelling-eigen-
aardigheden, een metronoom op 
een postzegel van François Couperin 
terwijl dat apparaat nog niet uit-
gevonden was, een parachutist die 
neerdaalt in een onmogelijk harnas 
en een mooi verhaal over Napoleon 
die bij de Pont d’Arcole met een fout 
vaandel ten strijde trekt. 
www.cfv-marianne.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Indiase frankeerzegels
India is een land waar de meningen 
van velen over verdeeld zijn. De een 
associeert het land met goeroes, 
innerlijke rust en een schitterende 
natuur terwijl de ander het meer 

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

http://www.vpt-tilburg.nl/
http://www.filitalia.nl/
http://www.postzegelblog.nl/
http://www.cfv-marianne.nl/
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ziet als een grote vuilnishoop waar 
je liever niet met vrouw en dochters 
heen gaat. Waarschijnlijk is India 
het allebei, we praten immers over 
een enorm land met een miljard in-
woners. De American Philatelist van 
february 2016 besteed maar liefst 
11 bladzijden aan de langlopende 
series van onafhankelijk India. Voor 
de onafhankelijkheid hadden deze 
zegels een afbeelding van de Britse 
monarch (gekroond met de Indiase 
keizerskroon) en een typisch Engels-
koloniaal ontwerp. De eerste 2 jaar 
van de onafhankelijkheid werden 
deze doorgebruikt. Pas in 1949 ver-
scheen een fraaie langlopende 
serie met archeologisch erfgoed. 
Een echte ode aan het India voor de 
Britse overheersing. 
Latere emissies zijn gewijd aan vijf-
jarenplannen, nationale eenheid, de 
natuur en uiteraard de grondleggers 
van het moderne India zoals Nehru 
en Gandhi. Druktechnisch zijn het 
overigens vaak geen schoonheden, 
maar voor de gespecialiseerde 
filatelist valt er best een en ander 
te halen. Zo zijn er zijn er veel druk-
toevalligheden als sterk verschoven 
tandingen en kleurverschillen. 
Een tweede artikel maakt gebruikt 
van het schrikkeljaar. Er worden 
verscheidene fraaie brieven getoond 
tussen 1764 en 1948 met één ding 
gemeen: ze zijn afgestempeld op 
de schrikkeldag. Doordat er steeds 
kleine sprongen worden gemaakt, 
komen we talloze mijlpalen in de 
Amerika-filatelie tegen: ongefran-
keerde brieven, eerste emissie, 
burgeroorlog, reclamebrieven voor 
steun in de tweede wereldoor-
log. Verder in het blad een meer 

ongewoon onderwerp: Franse zegels 
gebruikt in Algerije. Vanaf 1830 was 
dit land een deel van Frankrijk, 
en werd de post door de Franse 
posterijen verwerkt. Brieven zijn 
vaak te herkennen aan de stempels: 
rondstempels met de aanduiding 
Algerie in de ring en nummerstem-
pels met tot 1863 de code 3710 tot 
3739 en later de stempels 5000 tot 
5078 plus 5113 en 5114. 
www.stamps.org

Olavs laatste
De NFT nummer 8 van 2015 draagt 
de afbeelding van een niet-uitge-
geven zegel. De koning zou dat jaar 
80 worden en er was een ontwerp 
klaargemaakt. 

Het lijkt erop dat de koning de zegel 
niet echt fraai vond, waardoor een 
ander ontwerp is uitgegeven. Het 
blad bevat dit keer trouwens een 
fraaie bijlage: een blokje van Groen-
land uit 2008. Blijkbaar onderdeel 
van een reclamecampagne van de 
Groenlandse posterijen. Het zal ze 
overigens niet veel geld kosten, de 
kans dat een van de lezers ooit een 

brief gaat posten in Groenland is 
klein. Jammer overigens dat Noors 
zo’n lastige taal is, dit is echter bij 
het laatste artikel geen belemme-
ring. Van een zeer algemene zegel 
met koning Haakon VII worden 
maar liefst 83 plaatfouten (of zijn 
het druktoevalligheden?) getoond. 
Voor de liefhebbers van flyspeck 
philately een uitdaging. 
www.filatelist.no

Ondertussen in Zwitserland
Over plaatfouten gesproken. Een se-
rie die ook blijkbaar geschikt is om 
onder de loep beter te bekijken is 
de staande Helvetia. De Schweizeri-
sche Briefmarkenzeitung van janua-
ri-februari begint aan een meerdelig 
artikel over het platen van deze 
emissie. Aan de hand van een aantal 
opvallende plaatfouten kan men al 
snel aan de gang. Het leuke is dat 
het hier gaat om zegels die redelijk 
goedkoop te verkrijgen zijn. Ook in 
dit blad een leuk artikel over het 
verzenden van bibliotheekboeken 
per post. Reeds in 1858 komt men 
deze optie tegen in de tarieflijsten 
van de Zwitserse post. Er waren 
zelfs speciale tweezijdig bedrukte 
kaarten voor die konden worden 
gebruikt als pakketkaart. De ene 
kant werd door de bibliotheek 

gefrankeerd en geadresseerd. Wilde 
men het boek retour sturen, dan 
werd de kaart omgedraaid en had 
men een kaart voor het terugsturen. 
www.vsphv.ch

Naast de SBZ heeft men in Zwitser-
land ook nog de Berner Briefmar-
kenzeitung. Dit A5 boekje wordt uit-
gegeven door de catalogusuitgever 
Zumstein. Er staan altijd een paar 
leuke korte artikelen in. Dit keer 
is er onder meer aandacht voor 
een aantal landen (alle eilanden-
groepen) die strikt genomen niet 
bestaan. Denk hierbij aan Moroku-
lien, Abd-al-Kuri en het vorstendom 
Wikingland. Dit laatste is groter dan 
het Rheinland, alleen ligt het 13 tot 
25 meter onder de zeebodem. Idee 
van de vorst Reinhold I was om zand 
op te spuiten en zo een nieuw land 
te creëren. Wat is gebleven van dit 
project is een serie van 13 postze-
gels alsmede een advertentie om 
investeerders te werven. 
www.briefmarken.ch

Vervolgd
De Duitse Philatelie gaat in het fe-
bruarinummer verder met de serie 
over Mongolië. Zoals we eigenlijk al 
hoopten gaat het nu verder met de 
eerste emissies. Dit betekent een 
aantal fraaie brieven met schaars 
materiaal (hoewel ook soms wat 
filatelistisch van aard). Ook in dit 
blad een Zwitsers artikel, dit maal 
thematisch. Aan de hand van Zwit-
serse zegels wordt een fraai beeld 
gegeven van de Alpen. Niet alleen 
bergen, maar ook de bijzondere 
flora en fauna in dit gebied.
www.bdph.de

 

http://www.stamps.org/
http://www.filatelist.no/
http://www.vsphv.ch/
http://www.briefmarken.ch/
http://www.bdph.de/
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ederom een persoonlijk poststuk. 
In de periode 1987-1990 werkte ik 
voor NASA in NASA/Ames Research 
Center, op dat moment onderge-

bracht in Navy’s Moffett Field in Mountain View 
California in de Verenigde Staten. Een half jaar 
daarvoor had ik in de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam voor het eerst de beschikking 
gekregen over een personal computer. Dat was 
een enorm apparaat dat bovendien moeilijk te 
bedienen was. Toen ik in januari 1987 bij NASA 
het laboratorium betrad waar ik drie jaar zou 
gaan werken en dat niet veel verschilde van 
de laboratoria in Rotterdam, kwam ik plotse-
ling voor een klein apparaat te staan. Tot mijn 
stomme verbazing werd mij meegedeeld dat 
dit een computer was, een Apple Macintosh 
Plus. Nog veel verbazingwekkender was dat ik 
binnen een uur alle belangrijke programma’s 
redelijk door had, terwijl ik in Rotterdam daar 

grote moeite mee had. Naast Moffett Field 
stond een gebouw van een bedrijf dat was ge-
noemd naar een slootje in Palo Alto genaamd 
Adobe. Dit gebouw was van Adobe Systems en 
in hetzelfde jaar (1987) kreeg ik de beschikking 
over een nieuw programma genaamd Adobe 
Illustrator. NASA Ames Research Center mede-
werkers mochten dat programma uitproberen 
en dat heb ik toen met heel veel plezier gedaan. 
Op dit moment gebruik ik het programma ove-
rigens nog steeds voor mijn neurowetenschap-
pelijk werk en voor het Handboek Postwaarden 
Nederland. Kortom, vanaf 1987 ben ik verslaafd 
aan Apple en Adobe Systems. Beiden hebben 
mij heel veel positieve gevoelens gebracht en 
doen dat nog steeds!
Toen wij in Mountain View woonden was het, zo-
als verwacht, moeilijker om contact te hebben 
met mijn ouders in Warnsveld bij Zutphen, aan-
gezien e-mail nog niet volledig was ontwikkeld 

en telefoongesprekken zeer kostbaar waren. 
Derhalve verliep het contact vooral via de post. 
We kregen regelmatig brieven vanuit Warnsveld 
en mijn kinderen en ook wijzelf hielden mijn 
ouders op de hoogte via brieven. Mijn kinderen 
stuurden nogal eens tekeningen en zij kregen 
brieven toegezonden vanuit Warnsveld. Mijn 
vader vond de grote hoeveelheid noodzakelijke 
frankeerzegels voor die brieven niet aangenaam 
en ontwikkelde een merkwaardige gewoonte 
door ‘ongebruikte’ Juliana Regina frankeerze-
gels samen te stellen uit gebruikte exemplaren 
en daarmee de brieven naar Mountain View te 
frankeren. Een voorbeeld wordt hier getoond 
op een brief van mijn moeder aan mijn dochter 
Henne. Door het vergroten van de frankeer-
zegel is goed te zien dat deze bestaat uit drie 
verschillende exemplaren. Deze fraude van 
mijn vader heeft hem mogelijk enkele tientallen 
guldens opgeleverd. Ik kan dit nu vertellen 
aangezien hij niet meer leeft en dus niet meer 
kan worden aangeklaagd door PostNL. 

Gert Holstege

W
Terug naar 1988

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE?

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

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

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

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds.

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

tel. 0597-430755 - e-mail: wmhoekstra@home.nl

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)

Collect Club
opent een winkel in het Gooi

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

uitgifte) voor de postkantoorprijs.

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

Accessoires
Originele postzegelcadeau’s

Els Lipsius nodigt u uit om eens langs te komen in de 
nieuwe Collect Club-winkel

fo
to

: R
en

é H
ill

es
um

Collect Club-winkel
Vlietlaan 44c, 1404 CC BUSSUM, 035-6315248

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

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

bereikbaar. 
Er is voldoende parkeerruimte en een 

gratis invalidenparkeerplaats recht 
voor de deur.

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

VERZAMELBEURZEN
23/04 ALKMAAR  AFAS AZ Stadion 10-16u

30/04 GRONINGEN  Sporthal Hoogkerk 9.30-15u

07/05 HOUTEN  Expo Houten 9.30-16u 

NIEUW OP FILANUMIS: DE KOOPJESCORNER !!!

(bekend van Antwerpen en Barneveld)

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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Dat Finland in 
zijn emissie-
beleid zowel 
wat vormgeving 
als wat onder-
werpkeuze 
betreft voorop 
loopt bleek in 
2014 al met de 
uitgifte van de 
homofiliezegels 
Tom of Finland. 
Ook nu staat 
weer een serie 
zegels op stapel 
die op voorhand 
al weer heel 
wat stof doet 
opwaaien in de 
Finse media. 
door Ot Louw

Op 4 november 2013 
verscheen al een serie 
in het kader van 100 
jaar zelfstandigheid van 
Finland (2017) over het 
Finse schoolsysteem. 
Het ontwerp van Ville 
Tietäväinen is een stuk 
braver.

et thema van het uit te brengen 
zegelvelletje is de vrijheid van me-
ningsuiting, ook in Finland een in de 
grondwet verankerd recht. Dus op 

zich is het al komisch dat dit zoveel reacties 
opwekt!

Ville Tietäväinen
De grafisch ontwerper, striptekenaar en il-
lustrator Ville Tietäväinen (1970) stelt hierbij, 
zonder verder ook maar enige mening te 
uiten, de volgende vijf thema’s aan de orde:
• Inkomensverschillen, arm versus rijk
• Dierenrechten
• Culturele waarden
• Energiebronnen
• Immigratie

Deze thema’s worden op de zegels verbeeld 
in twee contrasterende afbeeldingen per 
zegel. Zo worden de inkomensverschillen ver-
beeld door het voedsel wat rijken eten, kreeft, 
en wat armen (moeten) eten, crackers.
De dierenrechten komen tot uiting via een 
vos in de natuur en vos achter gaas. Het 
thema culturele waarden is een vervolg op 
het thema inkomensverschillen: graffiti als 
poor men’s art versus opera, het uitje voor 
beter gesitueerden.
Bij de energiebronnen staat de windmolen 
tegenover de kernenergie. Interessant is hoe 
de ontwerper het thema immigratie behan-

H
delt: enerzijds toont hij een berkenstam als 
de symbolische boom van Finland met op de 
andere afbeelding dezelfde boom met daar-
voor een moslima in een niqab. Een moslima 
in niqab op een Fins zegel, u begrijpt dat dit 
stof doet opwaaien!

Nogmaals, de ontwerper – en daarmee de 
Finse posterijen – neemt geen standpunt in 
de discussie in, hij roert slechts de onder-
werpen aan, die worden gebezigd aan de 
hedendaagse borreltafel. U begrijpt: dit 
betreft echt niet alleen Finland.

Vormgeving
Ook de vormgeving van de zegels is zonder 
meer spectaculair te noemen. De vijf zegels 
hebben elk de vorm van een leesteken en 
zijn langs die weg verbonden met het thema, 
de vrijheid van meningsuiting. Zo is het 
inkomensverschil-zegel gevat in een aanha-
lingsteken, het begin van een uitspraak. Het 
dierenrechtenzegel heeft de vorm van een 
vraagteken, terwijl het culturele waarden- 
zegel is gevat in twee haken. Het energie-
vraagstuk is afgebeeld binnen het uitroep-
teken en de immigratieproblematiek 
tenslotte als dubbele punt, de aanvang van 
de dialoog.
Deze vijf lettertekenzegels zitten gezamenlijk 
in een velletje, dat 6 mei verschijnt. Het vel-
letje verschijnt ook nog eens ter ere van het 

100-jarig bestaan van de onafhankelijke staat 
Finland, dat in 2017 zal worden gevierd. Uiter-
aard is dit laatste aspect een extra reden 
voor de stevige discussies.
Voor de druk tekende Joh. Enschedé Stamps 
in Haarlem.

De Finse posterijen wil de reacties op de 
zegels ook gaan bundelen, zegt de voorzitter 
van het postzegelcommité, Kaj Kulp. Ook wil 
de Finse post deze thema’s de komende jaren 
verder uitdiepen, wat tot uiting moet komen 
in de zegeluitgiften. 
“Ik wil laten zien waarover mensen in Finland 
vandaag praten”, zegt Tietäväinen over zijn 
ontwerpen, “benadrukken wat ze interes-
seert”. Hij richt zich met name tegen de 
polarisatie, die een grondige discussie in de 
weg staat en partijen uitsluit. Hij wil beslist 
niet provoceren met zijn zegels, maar discus-
sie bevorderen. “Eerst nadenken, alvorens te 
reageren”, voegt hij nog toe.

Finse vrijheid 1917-2017
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Ongelukken
Op 21 december 1939 verdween de Lock-
heed L-14, onder gezagvoerder Fair in zee bij 
Catania. Het was een speciale vlucht met aan 
boord legerofficieren en verder diplomatieke 
post. Drie van de zes passagiers en drie leden 
van de bemanning van vijf personen werden 
gered. Het vliegtuig was gezonken en de diplo-
matieke post was verloren.
Op 15 januari 1940 crashte de Lockheed L-14, 
G-ASMO, bij het opstijgen van het vliegveld 
Heston op weg naar Alexandrië. Er waren geen 
gewonden, maar het vliegtuig was ernstig 
beschadigd. De Handley Page 42f, Hannibal 
Class landvliegtuig, G-AAGX, verliet Jiwani om 
5.32 uur op 29 februari op weg naar Sharjah, 
maar kwam daar niet aan. Een zoektocht werd 
georganiseerd, maar het vliegtuig werd niet 
gevonden. Alle inzittenden kwamen helaas om.

Winterproblemen 1939/1940
De buitengewone weersomstandigheden 
aan het einde van januari en begin februari 
1940 veroorzaakten nogal grote vertragingen 
bij de dienst met landvliegtuigen. Het vliegveld 
Heston was een tijd niet meer te gebruiken. 
Pas eind februari kon weer vanaf Heston vol-
gens het normale schema worden gevlogen. 
Vanaf 26 februari werd tussen Groot-Brit-
tannië de frequentie van de vluchten met 
landvliegtuigen van tweemaal naar eenmaal 
per week gebracht. Dit kwam door een ernstig 
tekort aan beschikbare landvliegtuigen. De 
dienst van Egypte naar Brits-Indië werd zoveel 
mogelijk op tweemaal per week in beide rich-
tingen gehandhaafd (37).

Tekort aan vliegtuigen
Vijf vliegtuigen van het type de Havilland 
HP-42E, Hannibal Class werden aan de grond 
gehouden, twee in Whitchurch en drie overzee, 
naar aanleiding van een aantal ongelukken. De 
ouderdom van de vliegtuigen speelde hierbij 
een grote rol.
In de tweede helft van maart 1940 werd een 
extra dienst ingevoerd van Heston via Malta 
naar Alexandrië. Deze dienst vloog vanaf 
vrijdag 22 maart tot vrijdag 7 juni. In maart 
werden enkele vluchten afgelast of verplaatst 
naar een latere datum.
Vanaf 19 april werden de nachtstops in Mar-
seille en Malta vervangen door een nachtstop 

Egypte: een belangrijk knooppunt 
van luchtvaartlijnen 1938-1941 [5]
Egypte was al voor de Tweede 
Wereld oorlog een belangrijk knoop-
punt van verschillende luchtvaart-
lijnen. Deel 4 werd geplaast in het 
maartnummer 2016.
door Hans E. Aitink

in Tunis. Hierdoor werd het deel van de route 
van Heston naar Alexandrië tot twee dagen 
teruggebracht.
Vanaf de dienst op 23 april werd vanaf Heston 
vertrokken op dinsdag en op vrijdag. De 
vertrekdag vanuit Calcutta was voor enkele 
diensten op zondag, die in Karachi sloot aan 
op de vliegboten naar Poole.
Toen Italië op 10 juni in de oorlog werd betrok-
ken, werd de dienst met landvliegtuigen over 
de Middellandse Zee stopgezet, volgens een 
van tevoren gemaakt plan. Geen enkel land-
vliegtuig viel in Italiaanse handen (38). 

Empire vliegbotendienst Engeland – 
Oost en ZuidAfrika 1938/1940
Op 28 februari 1931 begon de Empire dienst 
via de Oost-Afrika route vanuit Londen naar 
Mwanza in Oost-Afrika. Het deel van Parijs naar 
Athene en van Alexandrië naar Caïro werd per 
trein afgelegd. De rest ging per landvliegtuig.
Vanaf februari 1932 werd de route verlengd 
naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Het grootste 
deel van de route werd gevlogen. De route 
werd afgelegd in elf dagen. Vanaf 2 januari 
1935 werd tweemaal per week gevlogen. De 
reisduur werd tien dagen.
 Vanaf januari 1937 werd de normale route 
niet vanuit Croydon gevlogen maar vanuit 
Southampton. Het deel van Alexandrië naar 
Southampton werd afgelegd door de Empire 
S-23 Short Empire vliegboten. Vanaf maart 
1937 werd ook bij de Empire vluchten vertrokken 
vanuit Southampton. De duur van de vluchten 
was zeven dagen (39). Vanaf mei 1937 vlogen de 
vliegboten niet meer naar Johannesburg maar 
naar Durban.
De route was vanaf 13 april 1938:
Southampton (Engeland) – Maçon (Frankrijk) 
– Marseille – Rome (Italië) – Brindisi – Athene 
(Griekenland) – Alexandrië (Egypte) – Caïro – 
Luxor – Wadi Halfa (Anglo-Egyptisch Soedan) 
– Khartoem – Malakal – Port Bell (Oeganda) – 
Kisumu (Kenia) – Mombasa – Dar es Salaam 
(Tanganyika Territory) – Lindi – Mozambique 
(Portugees Oost-Afrika) – Beira – Lourenço 
Marques –Durban (Zuid-Afrika).
De heenreis werd in vijf dagen afgelegd.
Op 30 september werd een route inge voerd, 
waarbij niet meer in Maçon werd geland. De 
stopplaats Malakal werd vervangen door 
Juba en de stopplaats Kindi was vervallen. De 
heenreis werd nu in zes dagen afgelegd en ook 
de terugreis duurde zes dagen.
Op 1 mei 1939 verongelukte de Short Empire 
S-23 vliegboot Challenger (G-ADVD) bij het 
vertrek uit Mozambique.
Ook de Empire dienst van Imperial Airways 
van Engeland naar Oost- en Zuid-Afrika kreeg 
op 27 augustus van de Franse regering toe-
stemming met haar vliegboten over Frankrijk 

te vliegen. Na 4 september kwamen er be-
perkte diensten, en met ingang van woensdag 
6 september trad een beperkte dienst van 
eenmaal per week in werking naar Kisumu. De 
eerste vlucht werd door de Short S-23 Empire 
vliegboot Cameronian (G-AEUE) uitgevoerd, 
die op zondag 10 september Kisumu bereikte. 
De dienst van eenmaal per week naar Durban 
vertrok op zaterdag 9 september met de 
Short S-23 Empire vliegboot Ceres (G-AETX) 
en deze arriveerde op 15 september.
Van deze Empire dienst werden ook de vlucht-
schema’s om veiligheidsredenen niet meer 
gepubliceerd. Aan de Britse postkantoren was, 
ondanks deze maatregelen, het toegestaan 
om de laatste buslichting voor een vertrek-
kende vlucht te melden (37). 
De ruimte voor passagiers en post moest 
worden beperkt in verband met de beschik-
bare accommodatie in de vliegboten. Er werd 
een hoger tarief voor de luchtpost ingesteld. 
Voor brieven werd dit 1S 3d per oz en voor 
briefkaarten 7 d, naar alle bestemmingen die 
door de Empire diensten werden aangevlogen. 
De hoeveelheid post werd teruggebracht tot 
1.000 kg en een maximum van 15 passagiers. 
Het overheidspersoneel kreeg voorrang bij 
boekingen op de gewone passagiers.
De route van en naar Oost- en Zuid-Afrika was:
Poole (Engeland) – Biscarosse (Frankrijk) – 
Marseille – Rome (Italië) – Brindisi – Corfu 
(Griekenland) – Athene – Baai van Suda – 
Alexandrië (Egypte) – Caïro – Luxor – Wadi 
Halfa ( Anglo-Egyptisch Soedan) - Kareima 
– Khartoem – Kosto – Malakal – Juba – Port 
Bell (Oeganda) – Kisumu ( Kenia) – Naivashu 
– Mombasa – Dar es Salaam (Tanganyika 
Territory) – Lindi – Mozambique (Portugees 
Oost–Afrika) – Quelimane – Beira – Inham-
bane – Lourenço Marques – Durban (Zuid-
Afrika). 
Op 3 september 1939 werd de vliegbootbasis 
van Southampton naar Poole bij Bournemouth 
verplaatst, omdat deze basis op dat moment 
veiliger was dan de belangrijke marinebasis, die 
was omringd door luchtafweergeschut en ver-
sperringsballonnen. Met de vlucht van de Short 
S-23 Empire vliegboot Cordelia (G-AEUD) op 
4 oktober vertrok men vanuit de basis in Poole.
Er waren in de herfst nogal eens wisselingen 
in de stops, zowel op heen- als terugreizen. 
Verder werd op deze route via Italië in het 
najaar van 1939 zonder nachtstop aldaar 
gevlogen. Voor het eerst werd deze stop weer 
op 21-22 november in Brindisi uitgevoerd. 
De nachtstops van de uitgaande en de binnen-
komende dienstvluchten waren in Marseille, 
Corfu, Alexandrië, Khartoem, Kisumu en 
Mozambique. Soms werden nachtstops bij de 
uitgaande vluchten veranderd in Biscarosse, 
Rome, Athene, Dar es Salaam, Lourenco Mar-
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39. Luchtpostbrief van Edinburg (591939) in Schotland naar Sohoto (219) in 
Nigeria. De brief werd niet gecensureerd. De brief ging met de eerste vlucht van 
de gewijzigde dienst op 6 september eenmaal per week naar Kisumu in Oost
Afrika. De brief vloog van Poole (69) met een IA Short S23 Empire vliegboot 
naar Khartoem (9109). Vandaar vloog de brief met de Feeder Service naar Kano 
(189) in Nigeria en arriveerde op 21 september in Sohoto. Het tarief, inclusief 
luchtrecht, bedroeg 1S 3d per ½ OZ.

40. Luchtpostbrief van Amsterdam (1191939) naar Johannesburg in ZuidAfrika. De brief 
vloog per KLM naar Shoreham on Sea en ging verder per trein naar Poole. Vandaar vloog de brief 
vermoedelijk op 16 september met de IA Short S23 Empire vliegboot naar Durban (229) in Zuid
Afrika. Verder ging de brief per trein naar Kaapstad. De bief werd niet gecensureerd. Het tarief 
bestond uit het porto van 12 ½ cent (020 gr.) + het luchtrecht van 40 cent (510 gr.) = 52 1/2 cent.

37. Aangetekende luchtpostbrief van Beyoglu bij Istanbul (1091940) in Turkije 
naar Engeland. De brief vloog met de DHY naar Adana. Vandaar met de Egyptische 
luchtvaartmaatscahppij MISR Airworks naar Caïro. Vandaar op 21 september per 
BOAC Short S23 Empire vliegboot naar Durban (410) en ging verder per schip 
naar Engeland. De brief passeerde in Caïro de censuur.

38. Luchtpostbrief van Athene (17111940) in Griekenland naar Mombasa in 
Kenia. De brief ging per schip naar Egypte en vloog op 12 december vanuit Caïro 
met een BOAC Short S23 Empire vliegboot naar Mombasa (1412). De brief werd 
in Athene gecensureerd.

ques of Beira. Op bepaalde vluchten werden 
soms nachtstops veranderd, zodat stops 
werden gemaakt in Luxor, Karema of Kosti.
Het slechte weer en ook mechanische man-
kementen hadden invloed op de vluchtduur. 
Dit had zowel plaats op de uitgaande als bin-
nenkomende vluchten (40).
Met het begin van de advent voor Kerstmis 
overtrof de hoeveelheid post ruimschoots het 
toegestane gewicht. Ondanks dit feit werd 
alle post zoveel mogelijk met de vertrekkende 
vliegboten meegegeven. Dit werd mogelijk 
door minder passagiers mee te nemen. Eind 
december was het gewicht van de post weer 
normaal.

Veel vertragingen door de strenge winter 
1939/1940
Door de strenge winterse omstandigheden 
in het zuiden van Frankrijk kon het vliegveld 
Marignane bij Marseille niet worden gebruikt. 

Het bevroren meer Étang de Berre zorgde voor 
vele onderbrekingen van deze Empiredienst. 
Van 20 tot 22 januari was Poole niet te gebrui-
ken in verband met ijsvorming. De vluchten 
werden in de periode van half januari tot half 
februari strek vertraagd. Met de vlucht van 
17 februari 1940 waren de uitgaande vluchten 
weer normaal.

Uitbreiding van de Empiredienst
Met ingang van de vlucht op woensdag 3 april 
1940 werden de vluchten naar Kisumu en Dur-
ban uitgebreid tot tweemaal per week. De uit-
gaande vlucht vanuit Poole, op 3 april 1940, was 
de eerste vlucht die door de British Overseas 
Airways Corporation (BOAC) werd uitgevoerd. 
De BOAC ontstond uit een fusie van Imperial 
Airways en British Airways in het voorjaar van 
1940. De vlucht op 3 april vanuit Poole was de 
eerste uitgaande vlucht van de BOAC (39). De 
vlucht van 6 april vanuit Durban was de eerste 

binnenkomende vlucht van de BOAC in Poole.
Met de vlucht van 20 april vanuit Poole werd 
de tijdsduur tussen Poole en Alexandrië ver-
minderd van 2½ dag tot 1½ dag. De nachtstop 
ging van Brindisi naar Rome. De laatste vlucht 
van 2½ dag van Rome naar Alexandrië was op 
20 april. Vanaf 1 mei hield de BOAC op met de 
nachtstop in Italië. De eerste nachtstop was 
in Marseille en de tweede in Athene en het 
vliegschema van Poole naar Alexandrië keerde 
terug naar 2½ dag.
Toen Italië op 10 juni aan de zijde van Duits-
land deelnam aan de oorlog, werden de vluch-
ten van de vliegboten en de landvliegtuigen 
verboden, volgens een van te voren opgezet 
plan. Geen enkel vliegtuig of vliegboot viel in 
Italiaanse handen. Omdat de route via de Mid-
dellandse Zee niet meer mogelijk was, werden 
een groep technici en dienstpersoneel van de 
BOAC naar Congella Bay bij Durban gebracht 
om de staf daar te ondersteunen.
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Route ZuidAfrika – Australië in 1940
Na 10 juni 1940 moest veel werk door de BOAC 
worden uitgevoerd. De luchtvaartmaatschappij 
verbond het deel van de Afrika-route van Dur-
ban naar Caïro met het deel van de Australië-
route van Caïro met het resterende deel van de 
Australië route van Caïro naar  Sydney. Dit werd 
nu de nieuwe Empire Australië-route en kreeg 
de naam ‘Horse shoe-Route’. 
Op 19 juni vertrok de Short S-23 Empire 
vliegboot Cleopatra (G-AFRA) van Congella 
Bay bij de haven van Durban naar Sydney. 
Vanuit Singapore vloog na aankomst van de 
genoemde vliegboot een Qantas bemanning 
met de Short S/23 Empire vliegboot Corio 
(G-AEUH), met gezagvoerder R.B.Tapp verder 
naar Australië. De Corio arriveerde op 1 juli in 
de Rose Bay bij Sydney.
Op dezelfde dag vertrok de Short S-23 Empire 
vliegboot Carpentaria (G-AFBY) van Sydney 
naar Singapore (40). Daar werd de Qantas 
bemanning vervangen door BOAC personeel 
en de Carpentaria vloog verder naar Durban, 
waar deze vliegboot op 1 juli om 13.25 uur 
arriveerde. Zo eindigden de eerste vluchten op 
de nieuwe Horsehoe-Route.
De dienst werd eenmaal per week gevlogen. 
De vliegboten vertrokken op woensdag uit 
Durban en Sydney. De route was:
Durban (Zuid-Afrika) – Lourenço Marques 
(Portugees Oost-Afrika) – Inhambane – Beira – 
Quelimane – Mozambique – Lindi (Tanganyika 
Territory) – Dar es Salaam – Mombasa (Kenia) 
– Naivasha –Kisumu – Port Bell (Oeganda) 
– Juba (Anglo-Egyptisch Soedan) – Malakal 

41. Luchtpostbrief van Ihosy (15
111939) op Madagascar naar Can
nes in Frankrijk. Op de brief staat 
het stempel B.M = Boite Mobile. 
Dit is een mobile brievenbus, be
vestigd aan een bus of vrachtauto. 
Zo werd ervoor gezorgd dat de 
post op het postkantoor van Ihosy 
arriveerde en werd afgestempeld. 
De brief ging naar Tananarive en 
werd vandaar per Régie Malgache 
naar Neira gevlogen. Vandaar 
vloog de brief per IA Short S23 
Empire vliegboot naar Caïro en 
verder naar Marseille. Vandaar 
ging de brief per trein naar Cannes. 
Er werd geen censuur uitgeoefend. 
Het tarief, inclusief luchtrecht, 
bedroeg 5,90 Frs.

42. Aangetekende luchtpostbrief 
van East London (441940) in 
ZuidAfrika naar Tilburg (294). 
De brief ging per trein naar Dur
ban en werd daar gecensureerd. 
De brief vloog vanuit Durban 
(44) in ZuidAfrika naar Poole 
(174) in Engeland. Vandaar 
per trein naar Shoreham on 
Sea en per KLM vliegtuig naar 
Amsterdam. Het tarief, inclusief 
aanteken en luchtrecht, bedroeg 
1S 7d per ½ oz.

– Kosti – Khartoem – Kareima – Wadi Halfa – 
Luxor (Egypte) – Caïro – Tiberias (Palestina) 
– Meer van Habbaniya (Irak) – Basra – Bahrein 
– Dubai – Jiwani (Brits-Indië) – Karachi – Raj 
Samand – Gwalior – Allahabad – Calcutta – 
Akyab (Birma) –Rangoon – Bangkok (Siam) 
– Kok Samui (Malakka) – Penang – Singapore 
– Klabat Bay (Nederlands-Indië) – Batavia – 
Soerabaja – Bima – Koepang – Darwin (Austra-
lië ) – Groote Eylandt - Karumba – Townsville 
– Gladstone Brisbane – Sydney (41).
Vanaf Durban waren de nachtstops in Mozam-
bique, Kisumu, Khartoem, Caïro , Basra, Kara-
chi, Calcutta, Bangkok, Singapore, Soerabaja, 
Darwin en Townsville. Vanaf Sydney waren de 
nachtstops in Habbaniya en Bahrein, vervan-
gen door Basra. Soms werden nachtstops 
gewisseld ten gevolge van slechte weersom-
standigheden of door mechanische gebreken.
Vanaf de vlucht op 22 augustus begon vanuit 
Durban een dienst van tweemaal per week op 
donderdag en op maandag en vanaf de vlucht 
van 24 augustus vanuit Sydney op zaterdag en 
op woensdag.

Nieuwe schema’s voor de winterdienst
Vanaf de vlucht op 25 september 1940 vanuit 
Durban en met de vlucht van 27 september 
vanuit Sydney, werden de winterschema’s inge-
voerd. Vanuit veiligheidsoverwegingen werden 
er bepaalde variaties in de schema’s ingevoerd, 
inclusief steeds veranderende nachtstops. 
BOAC gebruikte drie schema’s, namelijk A, B, 
en C vanuit Durban en vier schema,A-D vanuit 
Sydney. Deze vluchtschema’s waren geheim 

en werden alleen bekend gemaakt aan de 
regionale directeuren van de BOAC, gezag-
voerders en het hoofdkantoor in Engeland van 
de BOAC, Qantas Empire Airways, Tasman Air-
ways en Messrs Mansfield & Co in Singapore.
Sommige schema’s hadden tot gevolg dat de 
vliegtijd korter werd tussen Australië en Zuid-
Afrika in beide richtingen. BOAC gebruikte 
soms schema A (standaardschema) dan C of 
B en soms een combinatie van twee schema’s 
op één vlucht. Deze variaties werden gebruikt 
tot 18 januari 1941 vanuit Durban en tot 19 ja-
nuari vanuit Sydney. Ten gevolge van slechte 
weersomstandigheden of van mechanische 
defecten was er oponthoud op sommige stops 
en bij sommige vluchten waren er verschil-
lende nachtstops. 
De variaties in de schema’s eindigden vanuit 
Durban met de vlucht van 15 januari en 
vanuit Sydney met de vlucht van 7 januari. 
Vanaf dat moment werd alleen het schema A 
gebruikt (42).
Deze luchtlijn werd tot in 1945 gevlogen. Na de 
Japanse inval in verschillen Aziatische Staten 
werden de vluchten teruggebracht van Durban 
naar Calcutta.

Luchtlijn Marseille – Hong Kong van 
Air France 1938/1940
In 1930 gingen de luchtvaartmaatschappijen ‘Air 
Union–Ligne Orient’ en Air Asie op in een nieuwe 
maatschappij Air Orient. Op 17 juni 1931 werd de 
luchtlijn Frankrijk – Indochina ingewijd. De route 
was toen verdeeld in drie secties: De eerste was 
van Marseille naar Beiroet en werd gevlogen 
met een tweemotorige Cains 53 vliegboot, de 
tweede was van Beiroet naar Damascus en werd 
door een motordienst afgelegd, de derde was 
van Damascus naar Saigon en werd gevlogen 
met een driemotorige Fokker F-7b/3m. Vanaf 
mei 1932 werd de luchtlijn Marseille – Saigon 
eenmaal per week gevlogen. 
Op 7 oktober 1933 werd Air Orient opgeno-
men in de nieuwe luchtvaartmaatschappij Air 
France. Het belangrijkste doel van het openen 
van een luchtverbinding naar Saigon was het 
vestigen van een luchtverbinding met China. 
De Air France kon zo verbinding maken met 
de diensten van de ‘China National Aviation 
Corporation’ (CNAC) en de ‘South West 
Aviation Company’ (SWAC). Op 10 augustus 
1938 werd de route Marseille – Hanoi verlengd 
naar Hongkong (43 ). De eerste vlucht werd 
uitgevoerd door de driemotorige Dewoitine 
338 no.6 Ville de Vientiane (F-AQBF). De 
wekelijkse dienst Marseille – Hongkong werd 
geopend 5 oktober met de eerste postvlucht 
van Saigon naar Hongkong. De aankomst op 
Kai Tak, de luchthaven van Hongkong, was op 
6 oktober. De totale afstand vanuit Frankrijk 
naar Hongkong werd in acht dagen afgelegd.

Vluchten in de laatste maanden van 1939
Toen de Tweede Wereldoorlog op 3 september 
1939 uitbrak werden alle vluchten in, naar en 
van Frankrijk stilgelegd. De lijn startte weer 
vanuit het Verre Oosten op 16 september en 
vanuit Marseille op 14 september. De route 
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43. Eerste postvlucht van 
de wekelijkse dienst over 
de verlengde luchtlijn naar 
Indochina van Marseille 
– Saigon naar Hongkong 
op 5 oktober 1938. De 
aankomst op Kao Tak, de 
luchthaven van Hongkong 
was op 6 oktober. De Air 
France kon nu verbinding 
maken met de diensten van 
‘China National Aviation 
Corporation’ (CNAC) en 
de ‘South West Aviation 
Company’ (SWAC). De totale 
afstand vanuit Frankrijk 
naar Hongkong werd in 
acht dagen afgelegd.

44. Luchtpostbrief van Fort Bayard 
(209) naar Dinant. De brief vloog 
per Air France van Fort Bayard 
via Hanoi (239) en Saigon naar 
Marseille (289) en per trein naar 
Dinant. De brief werd in Frankrijk 
gecensureerd. Het tarief bestond uit 
het porto van 10 cent (020 gr.) + het 
luchtrecht van 30 cent (05 gr.) = 
40 cent (overgefrankeerd met 1 cent).

45. Luchtpostbrief van een 
militair van het 4e Regiment 
d’Artillerie Coloniale in Lang 
Son (2131940) in Indochina 
naar Uzès (303) in Frankrijk. 
De brief vloog via Hanoi op 
23 maart naar Marseille (283) 
en ging verder per trein naar 
Uzès. De brief werd niet gecen
sureerd. Het tarief bestond uit 
het port (portvrij, militair) + het 
luchtrecht van 30 cent.

naar Indochina was op 25 december 1938 ge-
wijzigd van de Noordelijke zijde van het Mid-
dellandse Zeegebied naar de Zuidelijke zijde.
De nieuwe route was:
Marseille (Frankrijk) – Tunis (Tunesië) – 
Tripoli (Libië) – Benghazi – Alexandrië 
(Egypte) – Beiroet (Libanon) – Bagdad 
(Irak) – Bushire – Jask – Karachi (Brits-Indië) 
– Jodhpur – Allahabad – Calcutta – Akyab 
(Birma) Rangoon – Bangkok (Siam) – Saigon 
(Indochina)- Vientiane – Hanoi – Hongkong. 
Vanaf 6 juli was opnieuw een stop in Vientiane 
ingevoerd. De nieuwe route van Marseille naar 
Hongkong was 860 km korter dan de oude 
route.
Op de uitgaande vluchten waren er nachtstops 
in Benghazi, Bagdad, Karachi, Calcutta, Saigon 
en Hanoi. De vliegtijd was zeven dagen. Op de 
binnenkomende vluchten waren er dezelfde 
nachtstops, met uitzondering van Hanoi. De 
vliegtijd was zes dagen (44).
Op deze route gebruikte de Air France drie-
motorige Dewoitine 338’s, met een maximum 
snelheid van 270 km per uur, een maximum 
vliegbereik van 2.000 km en een vlieghoogte 
van 5.000 meter.
De Dewoitines vertrokken in de namiddag van 
donderdag uit Marseille en arriveerden op 
maandagavond in Saigon en op woensdag in 
Hongkong. De vliegtuigen vertrokken uit Hong-
kong op zaterdagmorgen en arriveerden in Mar-
seille op donderdagavond. De vluchten werden 
gedurende de laatste maanden van 1939 zonder 
problemen volgens het schema uitgevoerd.

Vluchten in de eerste zes maanden van 1940
De meeste vluchten verliepen volgens schema 
in het eerste half jaar van 1940. Ten gevolge 
van mechanische gebreken waren er enkele 
vluchten die grote vertraging opliepen (45).
Op 1 juni vertrok de Dewoitine 338 no. 4, 
Ville de Beirout (F-AQBD) vanuit Hanoi naar 
Frankrijk. Het deel Hanoi – Beiroet werd in vier 
dagen afgelegd en het vliegtuig arriveerde op 
4 juni. Het laatste deel van de route werd door 
Afrika gevlogen in verband met de oorlogs-
handelingen in het Middellandse Zeegebied. 
De route was:
Beiroet (Libanon) – Caïro (Egypte) – Khartoum 
(Anglo-Egyptisch Soedan) – El Fasher – Fort 
Lamy ( Frans Equatoriaal Afrika) – Zinder 
(Frans West-Afrika) – Miamey – Gao – Aoulef – 
Algiers (Algerije) – Marseille (Frankrijk).
De laatste binnenkomende vlucht door een 
Dewoitine 338, vertrok op 15 juni uit Hanoi en 
vloog via Damascus naar Marseille. Aankomst 
29 juni. De duur van de vlucht was vijftien 
dagen.
De laatste uitgaande vlucht door de Dewoi-
tine 338 no.8, Ville de Hanoi (F-AQBH), onder 
gezagvoerder Capillon, vertrok op 16 juni uit 
Marseille, arriveerde in Saigon op 26 juni en 
in Hongkong op 25 juni . De vluchtduur was 
11 dagen.
De Dewoitine 338 no.1, Ville de Saigon (F –
AQBA) moest volgens schema op 21 juni uit 
Saigon vertrekken, maar ten gevolge van proble-
men in Europa -de Duitsers trokken op 10 mei 

Frankrijk binnen en de Italianen op 10 juni– 
verliet het vliegtuig pas op 23 juni Hanoi voor 
de vlucht naar Saigon, na een oponthoud van 
twee dagen. DeVille de Saigon verliet Saigon 
op 25 juni. In de buurt van de grens met Siam 
ontving marconist Pelchard het bericht om di-
rect terug te vliegen maar Saigon. Intussen had 
Frankrijk op 22 juni ingestemd met een wapen-
stilstand met de Duitsers, in Rhetondes en op 
24 juni met Italië, in Rome. Op 22 juni stuurden 
de Japanse Marinestrijdkrachten een ultimatum 
naar generaal Catroux, gouverneur–generaal 
van Indochina, om de contacten met China via 
de lucht, het land en de zee te stoppen (46).

Op 7 juli werd de Dewoitine 338 no. 1 Ville de 
Saigon onder gezagvoerder Lacaze, boorwerk-
tuigkundige Valepyn, marconist Pèchama en 
drie passagiers, neergeschoten bij de Golf van 
Tonkin. Gezagvoerder Lacaze probeerde met de 
Ville de Saigon op zee te landen, maar dit lukte 
helaas niet en het vliegtuig verongelukte. De res-
ten van de Ville de Saigon werden na twee dagen 
ontdekt en de lichamen van de bemanning en de 
passagiers werden door een visser uit Hongkong 
op zes meter uit de kust gevonden.
Zo kwam er een einde aan de luchtlijn van 
Frankrijk naar Indochina van Air France. Op 
11 juni 1946 werd de luchtlijn van Frankrijk naar 
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Indochina door de Air France hervat met de vier-
motorige DC-4 Ciel de Champagne (F-BBDG). De 
reisduur bedroeg vier dagen. Er werden stops 
gemaakt in: Tunis (Tunesië) – Caïro (Egypte) – 
Basra (Irak) – Karachi (Brits-Indië) –Calcutta. 

Egyptische luchtvaartmaatschappij 
Misr 1938  1941
De Egyptische MISR Airworks Ltd, die vliegtui-
gen faciliteerde, richtte ook in het begin van de 
dertiger jaren van de 20e eeuw een luchtvaart-
maatschappij op. Tevens werd een vliegschool 
gesticht. In eerste instantie richtte deze maat-
schappij zich op binnenlandse vluchten. In juli 
1933 werd een wekelijkse luchtdienst uitge-
voerd van Caïro naar Alexandrië. Al in augustus 
werd deze dienst uitgebreid naar tweemaal per 
week. In het najaar van 1934 werd een dienst 
uitgevoerd van Caïro naar Haifa in Palestina.
In maart 1935 begon men met een geregelde 
luchtverbinding van driemaal per week Caïro 
– Haifa. Korte tijd later werd deze luchtdienst 
uitgebreid naar viermaal per week.
In de zomer van 1935 waren er verschillende 
luchtverbindingen die door MISR Airlines wer-
den uitgevoerd. Dit was ook de luchtlijn Caïro 
- Alexandrië v.v., die elke dag werd gevlogen en 
verder de luchtlijn Caïro – Port Said – Lydda 
– Haifa v.v., die ook dagelijks werd uitgevoerd. 
Zaterdags vanuit Haifa heen naar Beiroet en 
op zondag terug naar Haifa werd de post per 
motorfiets vervoerd. Tenslotte werd de lucht-
lijn Caïro – Lydda – Cyprus v.v. gevlogen (47).
De luchtlijn van Caïro naar Cyprus werd alleen 
gedurende de zomermaanden in de jaren 1935, 
1936, 1937, 1938, 1939 en 1940 gevlogen. Vanaf 

mei 1940 werden de brieven vrij van lucht-
recht naar Cyprus vervoerd. Vanaf augustus 
1940 werd de luchtlijn naar Cyprus verlengd 
naar Adana in Turkije. In 1939 werden alle aan-
delen van de MISR Airlines door de Egyptische 
overheid overgenomen. Gedurende de Tweede 
wereldoorlog vloog MISR Airlines met de vier-
motorige tweedekkers de Havilland DH-86.

Tenslotte
De politieke gebeurtenissen in Duitsland 
en ook in Italië in de dertiger jaren van de 
twintigste eeuw hebben grote invloed gehad 
op de luchtpostdiensten van de verschillende 
luchtvaartmaatschappijen, zoals de KLM, 
Imperial Airways, BOAC en Air France op 
hun routes naar Nederlands-Indië, Australië, 
Zuid-Afrika en Indochina. Vooral de agressieve 
houding van deze beide landen en uiteinde-
lijk het uitlokken van de oorlog, die hebben 
geleid tot de Tweede Wereldoorlog, hebben 
onder andere grote invloed gehad op het 
luchtpostvervoer. Sommige maatschappijen 
moeten hun vertrekplaats naar andere landen 
verplaatsen en soms moest dit enkele keren 
gebeuren. Andere maatschappijen moesten 
twee luchtlijnen combineren om de belangrijk-
ste verbindingen in stand te houden. Tenslotte 
moest de luchtvaartmaatschappij Air France 
zijn luchtverbinding met Indochina stop-
pen. Ten gevolge van het feit dat de Japanse 
regering ook oorlog in Azië begon te voeren, 
moesten verschillende luchtvaartmaatschap-
pijen hun luchtlijnen stopzetten. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog konden alle luchtverbin-
dingen weer worden hersteld

46. Luchtpostbrief van 
Hanoi (1651940) in 
Indochina naar Parijs 
in Frankrijk. De brief 
vloog via Damascus met 
een Dewoitine 338 naar 
Marseille (296). Vandaar 
per trein naar Parijs. 

47. Luchtpostbrief van 
Alexandrië (4121939) 
in Egypte naar Jeruzalem 
in Palestina via de lijn 
Caïro – Port Said – Lyd
dah – Haifa v.v. met een 
viermotorige tweedekker. 
De de Havilland DH86 van 
MISR Airworks. De post 
werd in Lydda uitgeladen 
en doorgestuurd naar 
Jeruzalem, waar de censuur 
werd uitgeoefend. Het 
tarief bestond uit het porto 
van 5 Mills (020 gr.) + het 
luchtrecht van 20 Mills = 
25 Mills.
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n 1945 was dat nog heel 
anders en daarvan getuigt 
deze zelf getekende brief-
kaart, afgestempeld op 

23 augustus 1945, de lijntjes voor 
het adres met een kleurpotlood ge-
trokken. Postzegel? Nee, alleen een 
stempel ‘ Plau (Meckl)’ en dat is een 
plaatsje gelegen in Mecklenburg, in 
het noordoosten van Duitsland. ‘BE-
ZAHLT’ heeft de loketbeambte er 
nog op gestempeld. Hitlerzegeltjes 
mochten niet meer gebruikt worden 
en iets anders was er blijkbaar nog 
niet in dit door de Russen bezette 
plaatsje. Jammer, zo’n zwartge-
maakt Hitlerkopje op een echt 
poststuk is niet te versmaden in een 
collectie. Wat gezoek op internet 
levert op dat we met deze kaart een 
stukje naoorlogse geschiedenis in 
handen hebben. 

Binnen Duitsland
De briefkaart ging naar, ja, waar-
heen? Cammin bei Blankensee 
Mecklenburg, Kreis Stargard. Dat 
blijkt niet ver ten westen van Stettin 
te liggen. Geen landsnaam, dus het 
poststuk blijft zo op het oog binnen 
Duitsland. Na de opmars van de 
Russen richting Berlijn schoof de 
oude Poolse grens achter de troepen 
op in westelijke richting. De Sovjet 
Unie voegde aan Rusland delen van 
Oost Polen toe die in 1922 na een 
mislukte veldtocht richting War-

schau afgestaan waren aan Polen. In 
1945 kreeg Polen in het westen en 
zuiden allereerst de gebieden terug 
die door Duitsland in september 
1939 bezet waren. Als compensatie 
voor verloren terrein in het oosten 
kwam iets nieuws binnen de Poolse 
grenzen, namelijk hele stukken 
Duitsland: Oost-Pruisen, Pommeren, 
Silezië, gebieden tot de rivieren de 
Oder en de Neisse. 

Kampen
Poolse vluchtelingen uit het oosten, 
uit het oorspronkelijk Poolse Lem-
berg/Lwow en uit andere Poolse 
gebieden die Russisch werden, trok-
ken de nieuwe gebieden in, namen 
de huizen in beslag, verjoegen in 
etappes -die enkele jaren duurden- 
de Duitse bewoners die niet uit zich-
zelf gevlucht waren. Mensen werden 
van hun werk beroofd, uit hun 
huizen gezet,verloren hun spulle-
tjes, werden soms in strafkampen of 
werkkampen ondergebracht, lang-
zaam ausgesiedelt. De Nederlandse 
journaliste Laura Starink schreef 
een boek over haar voorouders die 
in Silezië woonden en die dit mee 
hebben gemaakt. Zeer informatief 
en vaak aangrijpend. De verdreven 
mensen en vluchtelingen werden in 
die tijd vaak aangeduid met de term 
‘displaced persons’, ‘DP’s’. Duitsland 
was jarenlang vol met vluchtelin-
genkampen.

men in de Russische bezettings-
zone. De bewoners vernamen dit 
onder andere door aanplakbiljet-
ten en uit strooibiljetten die door 
vliegtuigen werden uitgeworpen. 
Vluchtelingen uit Stettin moesten 
van de Russen, vreemd genoeg, 
midden juli weg uit Mecklenburg, 
terug naar deze stad, dus van west 
naar oost, de omgekeerde richting. 
In 1946 vluchtten vervolgens velen 
weer terug uit Stettin, nu Szczecin 
geheten, naar inmiddels ingerichte 
vluchtelingenkampen.
Interessant is dat de annexatie 
van de gebieden ten oosten van 
de Oder in deze maanden nog een 
grote grenscorrectie heeft opgele-
verd. Stettin, Russische bezettings-
zone, werd op 5 juli door Rusland 
overgedragen aan Polen. Veel had 
men er toen niet aan, want de stad 
was één grote ruïne, mede doordat 
Duitse speciale commandogroepen 
tot op het allerlaatste moment op 
grote schaal gebouwen hadden 
opgeblazen. 
Polen begon met het geleidelijk 
verdrijven van de overgebleven 
Duitsers. De schrijfster van de brief 
meldt op 23 augustus juist dat ze 
uit het gebied nabij Stettin verjaagd 
is. Dat moet in juni-juli gebeurd zijn. 
Tja, geschreven op 16 augustus, 
gestempeld in Plau op 23 augustus, 
er is in de brief sprake van ‘al vier 
weken’ verblijf nabij Stettin. 
Of het poststuk de geadresseerden 
bereikt heeft? De post was ook in 
chaotische tijden een serieuze zaak 
met hoog plichtsbesef, dus ik denk 
van wel.

Literatuur
Laura Starink, Duitse Wortels, Atlas 
Contact 2013
Wikipedia algemeen en sites over 
 displaced persons

Vluchtelingen zijn van alle tijden
We zien dit jaar mensen op de 
vlucht, vanuit het Midden Oosten, 
een goed heenkomen zoekend. 
De communicatie verloopt vaak 
modern, via Facebook en mobieltjes.
door Olav Petri

Pools
De schrijfster van de briefkaart zit 
in Mecklenburg aan de veilige kant 
van de Oder maar ze is haar man 
kwijt. Die is blijkbaar onderweg 
weggeraakt, opgepakt, in Polen aan 
het werk gezet of omgekomen. Ze 
beseft nog niet dat haar oorspron-
kelijke woonplaats of de plaats waar 
ze onderweg naar toe gevlucht 
was voor altijd Pools is geworden. 
Mogelijk kwam ze van nog verder in 
het oosten. Dantzig, Oost-Pruisen? 
Ze schrijft op 16 augustus in het 
destijds gebruikelijke handschrift 
namelijk het volgende: ‘Lieve me-
vrouw Nihs, Ik vraag bij deze of mijn 
man zich nog bij u gemeld heeft. Wij 
hebben elkaar tot nu toe niet terug-
gevonden. We waren al vier weken 
in Greifenhagen (dat ligt direct ten 
zuiden van Stettin en is nu Polen), 
toen kwam de Pool en smeet ons er 
uit. Laat u mij a.u.b. weten wanneer 
mijn man zich bij u meldt. Hoe gaat 
het overigens met u? Wij zitten in 
het dorp Nadrensee, Kreis Randow, 
Post Tantow . Hartelijke groeten aan 
u en Heidi van mevrouw Boeck.’ 
Even wat geografie: Greifenhagen 
was een district direct ten zuiden 
van Stettin, aan beide zijden van de 
Oder. Randow ligt daar direct ten 
westen van. Nadrensee ligt niet ver 
van de Oder op Duits gebied. Plau 
ligt een stuk ten westen daarvan 
en had blijkbaar een werkend 
postkantoor. Mevrouw Nihs woonde 
waarschijnlijk al in Blankensee.

Bezettingszones
De vier bezettingszones in Duits-
land kwamen snel tot stand. Al in 
juni verlieten Britten en Amerikanen 
de bezette delen van Mecklenburg 
dat nu in zijn geheel werd opgeno-

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

DUITSLAND
George Bähr
Op 1 maart werd de 350e geboorte-
dag van de barokarchitect George 
Bähr herdacht met een speciale 
postzegel. Een vrij dure postzegel 
(€ 2.60), die ook nog eens in een 
boekje van tien stuks verkrijgbaar is.
Bähr (1666-1738) is vooral bekend 
geworden door de majestueuze 
Frauenkirche in Dresden. Het eind-
resultaat heeft hij overigens niet 
meer kunnen bewonderen. 

Folienblätter
Al eerder klaagde ik al over het 
feit dat de Duitse post boekjes en 
zelfklevende velletjes op één hoop 
gooit. MarkenSet of MaxiSet heten 
ze. Het enige, maar voor ons es-
sentiële, verschil is dat de boekjes 
gevouwen zijn of kunnen worden.
Alles bijeen verschenen er in het eer-
ste kwartaal vijf MarkenSets: twee 
boekjes (10 x € 0.70 Roodkapje, 10x 
€ 2.60 George Bähr) en drie velletjes 
(20 x € 0.70 Duitse auto’s uit de 
zestiger jaren, 10 x € 1.45 1250 jaar 
Schwetzingen en 10 x € 0.70 Veld-
haas en grauwe gans). 

Sanssouci
Het pronkstuk van de Pruisische 
koning Frederik de Grote, het paleis 
in Potsdam, werd afgebeeld op een 
gegomde postzegel van € 0.85. 
Deze verscheen op 1 maart, maar 
komt opnieuw onder de aandacht 
op een zelfklevende zegel in een 
Folienblatt van 7 april. 

FINLAND
Gelukwensboekje
Na het Valentijnsboekje van 
22 januari volgde op 26 februari 
een boekje met gelukwenszegels. 
Ze lijken op stickertjes met typi-
sche feestelementen. Het feest 
kan beginnen na ontvangst van 
een poststuk met één van deze 
zegels. De inhoud bestaat uit vijf 
eersteklaszegels (€ 1.20). Er zijn 
200.000 boekje vervaardigd.

FRANKRIJK
Het gehoor
In een serie boekjes over de vijf 
zintuigen verscheen op 1 februari 
nummer drie: het gehoor. Een in 
maart gehouden ‘Dag van het ge-
hoor’ had als motto: ‘Een lawaaiige 
wereld… onze oren in?’ Het boekje 
heeft twaalf afbeeldingen van 
geluidveroorzakende situaties 
met bijbehorende onomatopeeën. 
Tarief van de zegels is ‘lettre verte’ 
(langzame post, 70c). 
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Hanen
De haan is een belangrijk ‘handels-
merk’ van Frankrijk. Ook niet 
on be kend op postzegels. Ter 
gelegen heid van een landbouw-
tentoonstelling, gaf de Franse post 
op 29 februari een boekje uit met 
twaalf verschillende hanensoorten. 
Sommige ervan dragen de naam 
van de stad of streek: Coq Gaulois, 
Coq d’Alsace of Coq Goucou de 
Rennes.
De zegels hebben het ‘lettre verte’ 
tarief (70c). Er zijn vijf miljoen 
boekjes vervaardigd.

IJSLAND
Denk groen
Bij de zestigste verjaardag van de 
Europazegels kozen de leden van 
Post Europ dit jaar voor het thema 
‘Denk Groen’. De post van IJsland 
komt op 28 april met een tweetal 
zegels: de 50g Europa (= 180 kr) 
met het algemene ontwerp en de 
50g buiten Europa (= 240 kr) met 
een eigen ontwerp. Daarbij staat 
de bescherming van de oceaan 
centraal.
Beide zegels zijn ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. De oplage 
bedraagt van elk 10.000 stuks.

KAAIMAN EILANDEN
Papegaai
Pasen is al voorbij, maar toch meld 

ik nog een kerstboekje van 2015. 
Het betreft een op 2 december 
verschenen boekje met tien 
zegels van 25c. De kerstzegels van 
vorig jaar werden getekend door 
scholieren. Het is een fraai gezicht: 
de groene papegaai met de rode 
snavel en rode kerstmuts.

MACAU
Gele rivier: ode aan het 
 Moederland
Het Moederland verdient ook 
postaal af en toe aandacht. De 
gele rivier ontspringt in het Bayan 
Har-gebergte in de provincie 
Qinghai in het westen, stroomt 
door negen provincies en mondt 
uit in de Bohaizee in de provincie 
Shandong. De lengte is 5464 ki-
lometer. De inhoud van het op 
10 december verschenen boekje 
is wat korter, maar heeft toch de 
eer met zijn strip van negen zegels 
(elk 2 pcts) de langste Chinese set 
te vormen: 58 cm.
Het boekje heeft een verkoopprijs 
van 25 pcts.

NOORWEGEN
Lillehammer 2016
In februari vonden in het Noorse 
Lillehammer de Olympische 
Winterspelen voor Jongeren 
plaats. Gedurende tien dagen 
bestreden jonge atleten (tussen 

1. Zelf
klevend 
velletje met 
Porsche 
911 Targa 
en Ford 
Capri 1

2. Oren 
hebben 
wat te 
verduren.

3. Een van 
de Franse 

hanen

4. De 
IJslandse 
Europa
boekjes

5. Kerst
papegaai
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15 en 18 jaar) elkaar in de diverse 
wintersporten. Daarnaast namen 
ze ook deel aan allerlei culturele 
en educatieve activiteiten.
Met twee zegels werd de wereld 
daar al op 11 januari opmerkzaam 
op gemaakt. De beide zegels ‘Op 
de top’ en ‘In volle snelheid’ zijn 
bestemd voor binnenlandse post 
(A = 1.10 kr) en werden ook in een 
boekje verkocht. 

Herdruk
Het vuurtorenboekje uit 2012 is op 
13 oktober van het afgelopen jaar 
in een herdruk verschenen. Het 
gaat om 305.000 boekjes zonder 
serienummer. Het leek me een 
beetje overbodige mededeling van 
de Noorse post, want er zouden 
geen verschillen in druk, papier of 
perforatie zijn.

PITCAIRN EILANDEN
Landschap
De Pitcairn eilanden hebben 
een ruig, vulkanisch landschap. 
Vooral het eiland Pitcairn zelf. 
Op 13 januari kwam de post met 
een boekje waarin zich zes zegels 
bevinden met fraaie afbeeldingen 
van kusten, kliffen en rotsen. De 
zegels hebben elk een waarde 
van 2 Nieuw-Zeelandse dollars. 
(De  filatelistische dienst van 
Pitcairn Islands bevindt zich 

overigens in Wellington, Nieuw-
Zeeland, omdat communicatie met 
de eilanden zelf wat lastig is).
Het betreft het vierde boekje 
van deze eilandengroep. 
 Nummer 1 kwam uit in 1940 en 
boekje 2 en 3 in 1990 (Stamp World 
London 90).

TURKIJE
Geschiedenis
Bij Turkije denk je niet zo gemak-
kelijk aan postzegelboekjes. 
Toch heeft het land een aardige 
boekjeshistorie. Men was er ook 
al vrij vroeg bij. In de jaren 1913 en 
1914 verscheen een zevental 
boekjes: drie van 12 piastres 
(boekje 1–3) en vier van 12 (4–7). 
Opvallend is dat ze kaftjes hebben 
die aan de voorzijde bedrukt waren 
in Arabisch schrift en aan de ach-
terzijde in het Frans. De zegelvelle-
tjes zijn uit grote vellen gescheurd 
en met de zegelrand ingeplakt. De 
zegels komen in beeld door het 
boekje aan de Turks-Arabische kant 
te openen.

Daarna gebeurde er lange tijd 
niets op boekjesgebied. Pas in de 
vijftiger jaren verscheen er een 
viertal boekjes: van 3, 2 (1951), 
4 (1953) en 3 (1954) lira. De taal op 
de kaftjes is nu alleen het Turks, het 
Latijnse schrift. Op de achterzijde 

staat reclame voor een bank. De 
boekjes zijn uitermate lastig te 
vinden.
Vervolgens zien we in 1967 een 
viertal automaatboekjes: twee 
van 1 en twee van 2.50 lira. En dan 
blijft het weer lange tijd stil.
Pas in 2007 gebeurt er weer wat: 
een prestigeboekje ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van de voetbal-
club Fenerbahce. En in 2012 een 
boekje met slechts één lenticulaire 
zegel met een afbeelding van een 
dinosaurus.

PTT Turkije 175 jaar
Over de op 23 oktober vorig jaar 
verschenen vier zegels om de 175e 
verjaardag van de PTT te vieren 
werd wel gepubliceerd. Maar de 
post repte met geen woord over 
het op dezelfde datum verschenen 
postzegelboekje. Gelukkig kan ik 
het boekje hier toch melden. De 
inhoud ervan bestaat uit tien vel-
letjes met steeds één zegel: twee 
maal 60 kurus, viermaal 1.40 lira 
en vier maal 2.80 lira. Afgebeeld is 
de ‘bedrijfskleding’ door de jaren 
heen. Toelichting is helaas alleen in 
het Turks.
Er zijn 5.000 boekjes vervaardigd.

VERENIGDE NATIES
Werelderfgoed
De datum staat al vast: 8 sep-

 

tember. Het thema werd nog niet 
meegedeeld. Wel dat er dan weer 
drie prestigeboekjes verschijnen: 
in New York, Genève en Wenen.

VERENIGDE STATEN
Vlagzegels
Over de vlagzegels van 29 januari 
– gemeld in het maartnummer – 
valt nog wat meer te vertellen. 
Zo blijken er twee verschillende 
boekjes van twintig stuks te zijn.
Het boekje van tien en het ene 
boekje van twintig zijn gedrukt 
door BCA (Banknote Corporation 
of America) in opdracht van SSP 
(Sennett Security Products), Ze 
hebben een cilindernummer van 
vier cijfers, beginnend met de 
letter S.
Het andere boekje van twintig (en 
de rolzegels) is gedrukt bij Ashton 
Potter. Het cilindernummer wordt 
hier voorafgegaan door de letter P.
Een zoekplaatje voor de verza-
melaar: deze permanente zegels 
hebben – met het blote oog niet 
zichtbaar – een microprint van 
de letters USPS. Ook de nieuwe 
permanente zegels van Canada 
hebben microprints.

6. Macau eert het Moederland

7. Lillehammer 2016 8. Mooie landschapszegels

9. Turkije boekje 1 (1913), voor en 
achterzijde

10. Boekje PTT Turkije 175 jaar: 
groen met goudopdruk
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EUROPA

ÅLAND
18-3-’16. Norden 2016, 
eetcultuur.
Världen (€ 1.30). Dessert 
van duindoornbessen met 
chocolade en vanille-ijs.

8-4-’16. Begin grote hek-
senjacht 350 jaar geleden.
Europa (€ 1.30). Geeste-
lijke met bijbel, ‘heks’, beul 
met bijl, vuur.

ALDERNEY
17-2-’16. Natuurpark 
Longis, flora en fauna.
42, 56, 57, 62, 68, 77 p. 
Resp. zeegras, veldparel-
moervlinder (Melitaea 
cinxia), bremraap 
(Cistanche phelypaea), 
graspieper (Anthus praten-
sis), zandcrocus (Romulea 
columnae), huisspitsmuis 
(Crocidura russula). Ook 
velletje met de zegels. 

ANDORRA FRANS
29-2-’16. Wereldbeker 
alpineskiën voor dames in 
Soldeu el Tarter.
€ 1.25, Skister. 

ANDORRA SPAANS
9-2-’16. Dieren in de kunst.
€ 1.30. Hond op altaarstuk 
uit kerk van San Cristobal 
in Anyós. 

ARMENIË
28-12-’15. Europa, 
speelgoed. 
350 d. Tol. 
30-12-’15. Vladimir 
Vysotsky (1938-1980).
350 d. Portret zanger, 
gitaar.
30-12-’15. Operatie Neme-
sis 100 jaar geleden.
Blok 360 d. Beeld van my-
thologisch figuur Nemesis 
met zwaard en weegschaal. 

30-12-’15. RCC*, architec-
tuur.
380 d. Staats concertge-
bouw in Jerevan.
30-12-’15. Medailles en 
ordes.
Twee velletjes met elk 
tweemaal 280 d. Tweemaal 
medailles (ronde zegels); 
tweemaal ordes fondsen-
werving genocide. 

AZERBEIDZJAN
5-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
0.20, 0.20 M. Aap. 

25-1-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’. 
0.20, 0.60 M.; blok 1.- M. 
Handen met groene kool 
en landkaart, windmolens 
en bomen met verfroller 
en fietser. 

 
BELGIË
14-3-’15. Koninklijke 
familie.
Vijfmaal 1 België. Prinses 
Elizabeth (2001), prins 
Gabriël (2003), prinses 
Eléonore (2008), prins 
Emmanuel (2005), 
familieportret met koningin 
Mathilde (1973) en koning 
Filip (1960). 

14-3-’15. Resultaten van 
goed onderwijs. 
Velletje met vijfmaal 
1  Europe. Duurzaan bouwen, 
baggerwerkzaam heden, 3D-
printen, bespelen beiaard, 
schilderen vliegtuigen.
14-3-’15. Emile Verhaeren 
(1916-2016). 
2 België. Getekend portret 
van schrijver en dichter.
14-3-’15. Cédric wordt 30.
2 België. Stripfiguur op 
skateboard. 

14-3-’15. Gent.
Velletje met vijfmaal 
1 België. Belforttoren, 
St. Niklaaskerk, St. 
Baafs kathedraal, stadshal, 
stadhuis. Op rand stads-
plattegrond.

14-3-’15. Frankeerzegel.
1 Europe, 1 World (in 
boekjes). Portret koning 
Filip resp. blauw, groen.

BULGARIJE
28-1-’16. 25e Surova-
volksfestival in Pernik.
Blok 1.50 L. Masker. 

CYPRUS TURKS
25-2-’16. Europees kampi-
oenschap voetbal 2016 in 
Frankrijk.
0.40, 6.- NTL. Beeldmerk 
met resp. stadion met 
Eiffeltoren en speler met 
bal, voetballer en Louvre 
Museum. 

DUITSLAND
7-4-’16. Duitslands mooi-
ste vergezichten.
€ 0.90, 0.90 (samenhan-
gend met doorlopend 
beeld). Moezel.
7-4-’16. Schatten uit 
Duitse musea.
€ 0.70, 1.45. Resp. 
Schilderij ‘Keizer Karel V’ 
van Titiaan (ca.1488-1576), 
sculptuur van ivoren fregat 
van Jacob Zeller (1581-
1620). 

7-4-’16. Zuiverheidsvoor-
schrift  bier 500 jaar.
€ 0.45.Tak met hop, 
korenaar.
7-4-’16. 125e geboortedag 
Nelly Sachs (1891-1970).
€ 0.70. Portret schrijfster 
en Nobelprijswinnares. 

ESTLAND
8-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
€ 1.50. Aap. 

10-2-’16. Frankeerzegels.
€ 0.65, 1.40. Resp. 
wapenschild Keila met 
korenbloem, posthoorn op 
blauwe achtergrond.
17-2-’16. Vogel.
€ 0.65. Parus major. 

FINLAND
26-2-’16. Pasen.
1 Kl. Konijn, mand met 
eieren. 

26-2-’16. Voorjaar, bloem.
1 Kl. Iris siberica.

26-2-’16. Natuur.
€ 1.30, 1.30. Nuuksio 
National Park, berkenstam 
met tak.
26-2-’16. Felicitatiezegels.
Vijfmaal 1 Kl. Pakje met 
benen, vogel met envelop, 
baby met toeter, taart met 
vruchten, schoen met 
bloemen en kersen. 

26-2-’16. Condoleance-
zegel.
€ 1.80. Vogel. 

FRANKRIJK
18-3-’16. Scholingspro-
gramma ‘Leerlingen van 
Auteuil’ 150 jaar.
€ 0.70. Hand en kind op 
ladder. 

4-4-’16. Kunstuitingen.
€ 0.70. Beeldhouwer, 
sculptuur ‘Oorlog en vrede’ 
van Auguste Préault (1809-
1897).
4-4-’16. Schilderijen, 
portretten.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). ‘Jonge boer’ 
van Paul Gaugin (1848-
1903), ‘Zoon van Cézanne’ 
van Paul Cézanne (1839-
1906), ‘Jonge vrouw met 
zwarte hoed’ van Auguste 
Renoir (1841-1919), ‘Jonge 
vrouw met bloem in haar’ 
van  Berthe Morisot  
(1841-1895),

In deze rubriek worden zegels vermeld van landen die – voor zover dat valt na te gaan – zijn aangesloten bij de Wereld postunie (UPU). 
In enkele gevallen worden ook niet-UPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt gegeven dan is de zegel  
(of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.
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‘Margot Lux met grote 
hoed’ van Mary Cassatt 
(1844-1926), ‘Irma Brunner 
de Weense’ van ‘Édouard 
Manet (1832-1883), ‘Leon 
Bonnat’ van Edgar Degas 
(1834-1917), ‘Zelfportret’ 
van Gustave Caillebotte 
(1848-1894), ‘Jong meisje’ 
van Armand Guillaumin 
(1841-1927), ‘Zelfportret’ 
van Vincent van Gogh 
(1853-1890), ‘Blanche 
Hoschedé als kind’ van 
Claude Monet (1840-1926), 
‘Vrouw met groene hoofd-
doek’ van Camille Pissarro 
(1830-1903). 

4-4-’16. Voorjaars filatelie-
beurs in Belfort.
€ 0.70. Oude binnenstad 
met Christoffel-kathedraal 
en muziekpaviljoen.
11-4-’16. Nationale Toneel-
kostuum Museum 10 jaar.
€ 0.80. Gebouw in Moulins 
(Auvergne), balletdanseres, 
spelers in kostuums. 
25-4-’16. Eerste stoom-
schip 200 jaar geleden.
€ 1.25. Portret uitvinder 
Claude François Jouffroy 
d’Abbans (1751-1832), 
raderstoomschip ‘Palm-
pimède’, brug over rivier 
Doubs. 

GIBRALTAR
19-2-’16. Koningin Eliza-
beth II 90 jaar.
12, 18, 22, 40, 50, 64, 70, 
80 p., £ 1.-; blok £ 5.-. 
Negenmaal verschillend 
portret; staatsiefoto. 

GROOT-BRITTANNIË
17-12-’15. Groetzegel.
1st. (uit prestigeboekje). 
Nationale vlag. 

HONGARIJE
22-1-’16. 150e geboor-
tedag István Tömörkény 
(1866-1917).
340 Ft. Portret van schrij-
ver en etnograaf. 

8-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
Tweemaal 300 Ft. Aap.

ITALIË
2-2-’16. 50e sterfdag Elio 
Vittorini (1908-1966)
€ 0.95. Schrijver met boek.
13-2-’16. Carnaval van 
Viareggio.
€ 0.95. Pieren van Viareg-
gio met vuurtoren, clown 
en vrouw.
14-2-’16. San Valentino 
(ca.176-273).
€ 0.95. Glas-in-loodraam 
met heilige uit basiliek van 
Terni. 

19-2-’16. Kinderziekenhuis 
Meyer in Florence.
€ 0.95. Kinderhoofd, 
beeldmerk.
25-2-’16. 150e geboor-
tedag Benedetto Croce 
(1866-1952).
€ 0.95. Portret politicus en 
filosoof.
27-2-’16. 60e sterfdag 
Carlo Gnocchi (1902-1956).
€ 0.95. Portret priester, 
leraar en schrijver.

JERSEY
9-3-’16. Koning Georg VI.
47, 57, 64, 73, 85, 95 p. 
Verschillende portretten; 
blok £ 2.-. 

KROATIË
2-2-’16. Promotie ver-
groten aantal vrouwelijke 
kopers Mercedes.
4.60 kn. Tekst ‘She’s 
Mercedes’.
3-2-’16. 1700e sterfdag 
van Blasius van Sebaste.
3.10 kn. Schilderij van 
martelaar van Carmelo 
Reggio. 
22-2-’16. Vissen.
Viermaal 3.10 kn. (samen-
hangend). Siamese vecht-
vis met kasteel, guppy met 
vliegtuig, goudvis met hoed 
en zeef met stukjes goud, 
maanvis met kinderwagen. 

LETLAND
29-1-’16. Frankeerzegels, 
bloemen.
€ 0.01, 0.03, 0.50. Resp. 
madeliefje, narcis, lelietje-
van-dalen.
19-2-’16. Vogels uit 
Natuurkundig Museum.
€ 1.71. Tetrao tetrix, beeld-
merk museum met vogel. 

LITOUWEN
13-2-’16. Paddenstoelen.
€ 0.84, 0.84. Boletus radi-
cans, Gomphus clavatus. 

LUXEMBURG
3-3-’16. Koninklijk Huis.
€ 0.70, 0.70. Groothertogin 
Maria Teresa  met prins 
Sébastien (1992) en 
prinses Alexandra (1991), 
groothertogin Maria Teresa 
(1956). 

3-3-’16. Centrum voor 
Gelijke Behandeling 10 jaar.
€ 0.70. Beeldmerk. 
3-3-’16. Overslaghaven 
van Mertert 50 jaar.
€ 0.70. Trein, schip, 
vrachtwagen. 

3-3-’16. Luxemburgs 
zeeregister 25 jaar.
€ 0.70. Leeuw, schepen.
3-3-’16. Nieuw campus 
universiteit.
€ 0.70. Gebouw op Campus 
Belval.

MAN
9-2-’16. Koningin 
 Elizabeth II 90 jaar.
1st, 1st, 77, 77, 93, 93 p., 
£ 1.24, 1.24. Verschil-
lende portretten van Britse 
vorstin. 
17-2-’16. Slag bij de 
Somme 100 jaar geleden.
1st, 77, 93 p., £ 1.24, 1.65, 
1.86. Resp. geschut, 
vliegtuigen, militairen op 
slagveld met kruisen, tank, 
militairen, herdenkings-
monument met foto’s 
slachtoffers.
17-2-’16. Slag van Jutland 
100 jaar geleden.
Velletje met £ 1.75, 1.75.  
Admiraal John Elliot 
Jellicoe (1859-1935) en 
admiraal Reinhard Scheer 
(1863-1928), viceadmiraal 
David Beatty (1871-1936) 
en viceadmiraal Franz 
Hipper (1863-1932). Oor-
logsschepen met vlaggen 
op rand. 

MOLDAVIË
2-2-’16. Bloeddonatie.
1.75 L. Bloeddruppel als 
poppetje.
11-2-’16. Geodetische boog 
van Struve 200 jaar. 
Blok 5.75 L. (met aanhang-
sel). Landkaart. Portret 
astronoom Friedrich 
Struve (1793-1864) op 
aanhangsel. 

MONACO
1-3-’16. Historische 
racewagens.
€ 1.36. Auto Union Type C. 

1-3-’16. Memorabele 
coureurs, Ronny Petterson 
(1944-1978). 
€ 0.80, 1.- Resp. portret 
met helm, in racewagen 
Lotus 72E.
16-3-’16. Culturele Stich-
ting Prins Pierre 50 jaar.
€ 0.68. Portret oprichter 
prins Rainier III (1923-
2005).
16-3-’16. Muziekkorps 
Gendarmerie 50 jaar.
€ 1.-. Muziekkorps. 

16-3-’16. Wijk Monte-Carlo 
150 jaar.
€ 1.36. Portret grondlegger 
prins Karel III (1818-1889), 
document, gebouwen. 
1-4-’16. Historisch Mone-
gaskisch leengoed, Belfort.
€ 1.-. Stadsmuur, gebouw. 

1-4-’16. Zeeschildpad.
Velletje met € 0.80, 0.80, 
1.-, 1.60. Viermaal Caretta 
caretta.

MONTENEGRO
29-1-’16. Antieke kunst.
€ 0.30, 0.40. Resp. Mon-
tenegrijnse meisjesmuts, 
hoofdkapje van  moslim-
vrouw. 

9-2-’16. Slag van 
Mojkovačke 100 jaar 
geleden.  
€ 0.30. Strijders met vlag.
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NOORWEGEN
19-2-’16. Wereldkam-
pioenschap biathlon in 
Holmenkollen.
21.-, 33.- kr. Resp. skiërs, 
schutters met spring-
schans. 

OOSTENRIJK
4-3-’16. 400 jaar Oosten-
rijkse  aartshertogkroon
€ 1.50. Kroon. 

5-3-’16. 100e sterfdag Ma-
rie von Ebner-Eschenbach 
(1830-1916).
€ 1.60. Portret schrijfster 
met hond.
5-3-’16. Bonuszegel, 
vuurlelie.
€ 0.68. Lilium bulbiferum. 

8-3-’16. Kunst Historisch 
Museum 125 jaar.
€ 1.-. Wandschildering 
‘Egypte’ van Gustav Klimt 
(1862-1918).
16-3-’16. Moderne kunst.
€ 0.80. Werk van Esther 
Stocker.
16-3-’16. Hedendaagse 
kunst.
€ 1.-. Schilderij van Martha 
Jungwirth (1940). 

17-3-’16. Gewijde kunst.
€ 1.70. Melker-kruis.
23-3-’16. Motoren.
€ 2.20. Puch 125 LM 
(1923).

POLEN
28-2-’16. Nationale 
Herdenkings Dag van de 
Vervloekte Soldaten.
A. Militair. 

PORTUGAL
16-2-’16. Museum Abade 
de Baçal in Bragança 100 
jaar.
€ 0.80; blok € 2.05. 
Resp. kerkelijk element, 
sieraad, vitrine en stenen 
beeld; Madonna met Kind, 
sierkist, schilderij met twee 
vrouwen en parasols. 

25-2-’16. Bijzondere 
sporten, III.
N20g, A20g, E20g. Resp. 
peddelsurfen, parachute-
springen, skiën. 

ROEMENIË
9-2-’16. Spechten.
2.-, 4.50, 5.-, 14.50 L. Resp. 
Picoides tridactylus, Picus 
viridis, Dryocopus martius, 
Jynx torquilla. 

17-2-’16. Stad Braşov.
3.-, 3.30, 5.-, 14.50 L. Resp. 
Zwarte Kerk,  Katharina 
Poort, Eerste Romeinse 
School, stadhuis. Ook vel-
letje met de zegels.

24-2-’16. Roemeense 
curiositeiten.
3.-, 3.30, 5.-, 14.50 L. 
Resp. kleinste bankbiljet 
ter wereld: 10 bani uit 
1917,  goudklomp in Goud 
Museum in Brad, grootste 
mechanische orgel in 
Roemenië: Buchholz-orgel  
in Zwarte Kerk van Brașov, 
grootste stenensculp-
tuur in Roemenië: koning 
Decebalus van Italiaanse 
beeldhouwer Mario 
Galeotti. Ook velletje met 
de zegels.

RUSLAND
18-2-’16. Steden van 
overwinning in Groot 
Patriottische Oorlog 70 
jaar geleden.
Velletje met vijfmaal 20.- r. 
Gatchina (tanks), Grozny 
(vliegtuigen en gepantser-
de treinen), Petrozavodsk 
(kanonnen en vliegtuigen), 
Staraya Russa gevechts-
auto’s en vliegtuigen), 
Feodosia vliegtuigen en 
tanks en schepen. 

19-2-’16. Medailles. 
Vel met achttienmaal 25.- r. 
Orde van Sint-Andreas, 
medaille Gouden Ster, 
Orde van Sint-George, 
Orde van Verdienste voor 
het Vaderland, Orde van 
Heilige Catharina,  Orde 
van Alexander Nevsky, 
Orde van Suvorov, gouden 
medaille Held van Werker 
van de Russische Federatie, 
Orde van Ushakov, Orde van 
Zhukov, Orde van Kutuzov, 
Orde van Nakhimov, Orde 
van Moed, Orde van Vriend-
schap, Orde voor Militaire 
Verdienste, Orde voor Ma-
rine Verdienste, Orde van 
Eer, Orde Ouderlijke Glorie.
20-2-’16. Continental 
Hockey League.
19.- r. (ruitvormig). Spelers 
en Gagarin Cup. 

26-2-’16. Toetreding tot 
Raad van Europa 20 jaar 
geleden.
21.- r. Beeldmerk, land-
kaart. 

SAN MARINO
25-10-’15. 200e geboor-
tedag Don Giovanni Bosco 
(1815-1888).
€ 1.20, 2.40. Resp. portret  
Italiaanse priester.
10-3-’16. 75e geboortedag 
Little Tony (1941-2013).
Velletje met driemaal 
€ 1.20. Gezichtsvorm met 
tekst ‘Little Tony’, hartvorm 
met tekst ‘Cuore matto’, 
mondvorm met tekst 
‘Riderà’. Portret zanger en 
acteur op rand.
10-3-’16. Wereld Gedich-
ten Dag.
€ 0.95, 1.20, 2.20. Hoofd 
met resp. boom, vogel, 
bloem. 

10-3-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 1.-. Handen met 
groene kool en landkaart, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser.
10-3-’16. Eerst vrouwelijke 
kapitein-regent 35 jaar 
geleden.
€ 2.55. Portret Maria Lea 
Pedini (1954). 
10-3-’16. Wereld Jazz Dag.
Velletje met driemaal 
€ 1.60. Drummer, trompet-
tist, gitarist. 

SERVIË
8-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
23, 74 din. Dierenriem met 
resp. aap, apenkop. 

12-2-’16. Geologische 
genootschap 125 jaar.
23 din. Portret oprichter 
Jovan Žujović (1856-1936), 
gebouw.
23-2-’16. Pasen. 
23, 74 din. Fresco’s van we-
deropstanding van Christus 
uit resp. 18e, 19e eeuw.

SLOVENIË
29-1-’16. Groetzegel.
€ 0.42 (hartvorm). Liefdes-
brief met pen en inktpot. 

29-1-’16. Jakob Handl 
Gallus (1550-1591).
€ 1.33. Portret componist 
en monnik met muziekstuk.
29-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
€ 0.92. Aap.
29-1-’16. Klederdracht.
€ 0.36. Man en vrouw uit 
Dolenjska. 

SLOWAKIJE
23-10-’15. 200e 
geboorte dag L’udovit Štúr 
(1815-1856).
€ 1.-. Politicus, dichter en 
journalist met vogels.
10-2-’16. Cultureel erfgoed.
€ 1.60. Kuuroord 
Trenčianske Teplice. 

26-2-’16. Pasen.
€ 0.45. Kip van haakwerk.
10-3-’16. Matej Hrebenda 
(1796-1880).
€ 0.65. Prediker en volks-
schrijver, kerkgebouw.

SPANJE
28-1-’16. 500e sterfdag 
Gonzalo Fernandez de 
Córdoba (1453-1515).
€ 1.30. Portret generaal, 
militairen met geweer, 
legerauto.
29-1-’16. 400e sterfdag 
schrijver Miguel de Cervan-
tes (1547-1616).
€ 0.45, 0.57. Romanfiguur 
Don Quichot van la Mancha, 
Don Quichot met knecht op 
ezels met windmolen.
2-2-’16. Burgerlijke 
normen en waarden, niet 
pesten op school.
€ 0.45. Hoofd. 

5-2-’16. Dagblad Diario de 
Avisos 125 jaar.
€ 0.57. Krantenverkoper, 
beeldmerk, landkaart 
Canarische eilanden.
15-2-’16. Brand in Santan-
der 75 jaar geleden.
€ 1.15. Verbrande gebou-
wen, nieuwbouw.
17-2-’16. Verzamelaars-
beurs Exfilna in Zaragoza
Blok € 2.95. Deel van ge-
zicht, treinen, postzegels, 
munten. 
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19-2-’16. Migratie.
€ 0.45. Vluchtelingen, hand 
in hekwerk. 

24-2-’16. Militaire Hulp-
dienst UME.
€ 1.30. Rode knop, helikop-
ter, brandweer, reddings-
werkers met brancard.
29-2-’16. 300 jaar 
Postdienst.
Blok € 3.-. Puerta de Sol 
in Madrid met brievenbe-
zorger op paard. Op rand 
landkaart met postroutes.

TSJECHIË
17-2-’16. Historische 
voertuigen.
27.-, 27.- Kč. Raderstoom-
boot ‘Vyšehrad’, treinmo-
torwagen M 290.0. 

16-3-’16. Tomáš Baťa 
(1876-1932).
13.- Kč. Politicus, 
burgemeester en oprichter 
schoenenconcern Bata.
16-3-’16. Petřín-
uitkijktoren en kabelbaan 
125 jaar.
13.- Kč. Toren in Praag.
16-3-’16. Instituut voor 
Nucleair Onderzoek in 
Dubna 60 jaar.
27.- Kč. Feunman-diagram. 

TURKIJE
23-10-’15. PTT 175 jaar, II.
Blok 2.80 NTL. Tijdspiraal 
met ontwikkelingsfasen 
van Turkse Post.
23-10-’15. PTT, III.
0.60, 0.60, 1.40, 1.40, 1.40, 
1.40, 2.80, 2.80, 2.80, 
2.80 NTL. Resp. Krim-
tartaarse postrijder, Ot-
tomaanse bode, tweemaal 
Peyk-snelloper, tweemaal 
Tartaarse postbode, 
tweemaal brievendrager, 
tweemaal postbestellers. 

VATICAAN
1-2-’16. Pontificaat paus 
Franciscus. 
€ 0.95, 1.-, 2.30, 3.-. Ver-
schillende portretten van 
paus. Ook velletje met de 
zegels.
1-2-’16. Pasen.
€ 0.95, 1.-. Glas-in-
loodramen  in kerk van St. 
Maria Merici in Milaan met 
Christus resp. aan kruis, na 
opstanding. 

1-2-’16. 51e Internationale 
Eucharistisch Congres in 
Cebu (Filippijnen).
€ 0.95, 1.-. Resp. stand-
beeld in Cebu van Heilig 
Kind van Cebu, kathedraal 
van Cebu.

1-2-’16. Jaar van Barm-
hartigheid.
€ 0.95, 1.-. Resp. kerkge-
bouwen en mensen bij 
waterput, vrouw en kind 
delen voedsel uit aan 
vluchtelingen op strand. 

WIT-RUSLAND
28-12-’15. Frankeerzegels, 
monumenten.
A (3.600 r.), H (10.500 r.), 
100, 200, 500, 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000, 
20.000 r. (ook ongetand). 
Resp. Kossov-paleis, Rode 
kasteel in Minsk, toren in 
Kamenets, Hesvish-kasteel, 
kerk in Polatsk, paleis van 
Rumyantsev-Paskevich 
in Gomel, Mirski-kasteel, 
hoofdpostkantoor in Minsk, 
Lida-kasteel, Budslav-
klooster. 
17-3-’16. Vogel.
H. Bucephala clangula. 

5-4-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
H, P. Resp. kind op autoped 
met bomen en huizen met 
zonnepanelen, windmolens 
en bomen met verfroller 
en fietser. 
11-5-’16. 150e geboor-
tedag Léon Bakst (1866-
1924).
Blok P. Portret decor-
ontwerper van Russische 
balletten. 

IJSLAND
18-2-’16. Stad Ísafjörður 
150 jaar.
50g Innanlands. Hoofdstad 
regio Vestfirðir. 

18-2-’16. Federatie van 
Arbeidersverenigingen 
100 jaar.
B50g. Mensen vormen 
beeldmerk ASI.
18-2-’16. Norden 2016, 
eetcultuur.
50g. Evrópa. Vis, groenten, 
vlees, bessen. 

18-2-’16. IJslands Literair 
Genootschap 200 jaar.
50g Innanlands. Beeldmerk.
18-2-’16. Hedendaagse 
ontwerpen, keramiek.
50g Til Evrópu, 100g Utan 
Evrópu, B50g Innanlands, 
500g Innanlands, 
Resp. dinerservies van team 
Postulina, pot van klei met 
deksel van team Borðið, 
bekers van Ólöf Erla Bjar-
nadóttir, kunstwerk ‘Dialoog’ 
van Hanna Dís Whitehead. 

28-4-’16. Toerisme.
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu. Resp. Þjófafoss-
waterval, ijslagune bij 
Jökulsárlón met ijsbergen. 
28-4-’15. Europa, ‘Ecolo-
gie, denk groen’.
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu. Resp. Handen met 
groene kool en landkaart 
met windmolens en bomen 
met verfroller en fietser, 
zeedieren. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
10-2-’16. Geneeskrachtige 
planten.
10.-, 25.- Dh. Resp. Persica-
ria hydropiper, Eupatorium 
cannabinum. 

24-2-’16. Tegen huiselijk 
geweld.
25.- Dh. Stopbord met 
gezin, gezin met harten. 

ASCENSION
22-2-’16. WWF*, rood-
pootgent.
20, 50, 55 p., £ 2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Sula sula. 

AUSTRALIË
5-1-’16. Frankeerzegel.
30 c. Zoutwaterkrokodillen 
(Crocodylus porosus).
1-3-’16. Bijzonder Austra-
lisch alfabet, I.
Vijfmaal $ 1.-. N (New 
South Wales): kinderen op 
surfplank, vogel, buidel-
miereneter (Myrmecobius 
fasciatus), buideldier, Q 
(Queensland): vliegtuig, 
wallaby, buidelmarter, S 
(South Australia): vader en 
kinderen met zandkasteel, 
man met surfplank in 
winkelwagen, golf, kind met 
hotdog en haai, zeesterren, 
V (Victoria): man in groen-
tetuin met maaimachine, 
viool, Vegemite gist- en 
groentepasta, W (Western 
Australia): wombat 
(Vombatus ursinus) met 
parasol geeft waratahplant 
water, cricketbat, fles met 
acaciabloem. Alle zegels 
met landkaart. 

BENIN
2015. Middelbare school 
Behanzin 100 jaar.
100, 300, 600 F. Schoolge-
bouw in Porto Novo. 

BHUTAN
2016. Traditionele sporten.
Velletje met viermaal 
30 nu.; blok 80 nu. Resp. 
viermaal werpsporten; 
boogschieten. 

BRAZILIË
12-2-’16. Olympische Spe-
len 2016 in Rio de Janeiro, 
persoonlijke zegels.
Tweemaal 1O Porte Carta 
Comercial. Beeldmerk 
Olympische Spelen, 
beeldmerk Paralympische 
Spelen. Op beide zegels 
ruimte voor persoonlijke 
invulling. 

25-2-’16. Diplomatieke be-
trekkingen met Nicaragua, 
dichters.
R$ 2.95, 2.95. Portretten 
van Manoel de Barros 
(Brazilië, 1916-2014), 
Rubén Dario (Nicaragua, 
1867-1916).

CANADA
1-3-’16. Frankeerzegels, 
voorjaarsbloemen.
Tweemaal P (85 c.). Resp. 
Hydrangea macrop-
hylla ‘Endless Summer’, 
Hydrangea arborescens 
‘Annabelle’. Ook velletje 
met beide zegels.
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CURAÇAO
28-8-’15. Elvis Presley 
(1935-1977).
Velletje met 300, 400, 
400, 500 c. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri-
kaanse zanger en acteur.
24-9-’15. Honden.
86, 119, 177, 183, 305, 434 c. 
Verschillende honden.
8-10-’15. Op weg naar 
zelfbestuur op 10 oktober 
2010.
177, 177, 305, 305 c. Gezich-
ten in barcodes met resp. 
Algemeen Kiesrecht 1948, 
Eilandenregeling 1951, 
Statuut 1954, Van Eiland 
naar Land 2010.  

29-12-’15. Kinderzegels. 
65, 119, 177, 305, 434 c. 
Resp. meisje poetst tanden, 
jongen met wasbak, meisje 
op toilet, kind in bad, 
meisje kamt haar.  

26-11-’15. December zegels.
65, 86, 119, 177, 183, 305 c.
Resp. Boom, schip, vuur-
toren, kerstman in slee 
met geiten, hijskraan met 
container en kerstboom, 
brug en vuurwerk.

DOMINICA
1-12-’15. Werelderfgoed, 
Nationaal Park Trois Pitons.
Velletje met zesmaal 
$ 3.50; blok $ 10.-. Resp. 
vijfmaal landschap, Antil-
liaanse groene leguaan 
(Iguana delicatissima); 
waterval. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
9-4-’15. Dag van de 
Postzegel.
$ 75. Vooraanstaand 
filatelist Gustavo A. Moré 
González (1925-2002) met 
kind en postzegelalbum.
16-11-’15. Gelijkheid voor 
mensen met beperking.
$ 100. Rolstoel, jongen 
in zee. 

18-12-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
$ 50, 50 (samenhangend). 
Man, koffer met gezichten, 
geboeide handen met 
wereldbol.
18-12-’15. Presidenten.
Velletje met achtmaal 
$ 20. Portretten van 
Francisco Henríquez y 
Carvajal, Juan Bautista 
Vicini Burgos, Rafel Estrella 
Ureña, Jacinto Bienvenido 
Peynado, Manuel de Jesús 
Troncoso De La Concha en 
Joaquín Balaguer Ricardo. 
Van de presidenten Rafael 
Leonidas Trujilli Molina en 
Héctor Bienvenido Trujulli 
zegels zonder portret maar 
met regeringsdata. 
18-12-’15. Eerste Domini-
caanse postzegel 150 jaar 
geleden.
 $ 30, 35, 45, 50; blok 
$ 150. Zegel-op-zegel 
(1865)resp. ½ r. , 1 r., ½ r. 
1 r. Yvert nr. 1 t/m 4; brief 
met zegel met Yvert nr. 1.

EL SALVADOR
19-8-’15. ‘Bonn Challenge’, 
herstel ontboste gebieden.
$ 0.20, 1.-. Beeldmerk, 
ontboste landstreek Barra 
de Santiago.
30-11-’15. Dag van de 
Vakbonden.
$ 0.03. Vrouw met 
microfoon.

4-11-’15. Bescherming cul-
tuur Inheemse bevolking.
$ 0.05, 0.20. Beeldmerk 
met resp. vrouwen, man 
en vrouw.
11-11-’15. Rekenkamer 
75 jaar.
$ 0.05, 0.75. Resp. beeld-
merk, gebouw. 

11-11-’15. Ondersteunings-
centrum voor Borstvoeding 
35 jaar.
$ 0.20. Vrouw geeft borst-
voeding, beeldmerk.
18-11-’15. Postdienst 168 
jaar.
$ 1.-. Beeldmerk.
25-11-’15. Internationale 
Dag van Eliminatie Geweld 
tegen Vrouwen. Gezamen-
lijke uitgifte met Domini-
caanse Republiek, Ecuador, 
Venezuela en Guatemala.
$ 2.50. Wereldbol, 
bebloede hand, vlinders, 
vrouwengezicht.
26-11-’15. Departement La 
Libertad 150 jaar.
€ 0.01. Beeldmerk, anker, 
koffiebonen, 
7-12-’15. Filatelistenorga-
nisatie Afisal 75 jaar.
$ 0.20. Beeldmerk met 
vulkaan.

ETHIOPIË
18-11-’15. Artiesten.
0.10, 0.40, 1.-, 4.- B. Resp. 
Yegezu Bisrat (1926-1973), 
Emealaf Hiruy ( 1907-1971), 
Belachew Yimer (1869-
1957), Agegnehu Engida 
(1905-1950). 

FILIPPIJNEN
1-2-’16. Senaat 100 jaar.
15.- P. Vlag, beeldmerk met 
wapenschilden.
1-2-’16. Hof van Beroep 
80 jaar.
15.- P. Gebouw in Manilla, 
beeldmerk.

1-2-’16. Frankeerzegels, 
fruit.
12.-, 13.-, 15.- P. Resp. 
tangerine (Citrus nobilis), 
sterfruit (Averrhoa 
carambola), sterappel 
(Chrysophyllum cainito), 
zoete tamarinde (Phithe-
cellobium dulce). 
5-2-’16. Valentijnsdag.
25.- P. Roos.
10-2-’16. Gemeente 
Tagkawayan 75 jaar.
15.- P. Beeldmerk, strand.
15-2-’16. Lepra Week.
15.- P. Mensen en scheepjes 
bij gezondheidscentrum. 

GABON
1-12-’14. President Ali 
Bongo Odimba (1959).
250, 500 F. Portret, vlag in 
landkaart. 

GUATEMALA
6-11-’15. Ontdekking van 
rivierblindheid 100 jaar 
geleden.
6.50 Q. Zegel-op-zegel 4 c. 
Yvert nr. 278 (1963) met 
portret ontdekker Rodolfo 
Robles (1878-1930). 

1-12-’15. Kerst.
0.50, 5.- Q. Resp. kerst-
krans met paard en ballen, 
kerstboom met engeltje en 
versieringen.
3-12-’15. Genietroepen 
125 jaar.
Driemaal 1.- Q. (doorlopend 
beeld). Militairen, militairen 
en jeep, voertuigen op brug.

11-12-’15. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
4.-, 4.- Q. (doorlopend 
beeld). Hand met boei, 
hand.

HONGKONG 
16-1-’16. Groetzegels.
Local Mail, Air Mail (beide 
met aanhangsels met lam-
pionnen). Aap met hart.
22-2-’16. Meisjespadvin-
derij in Hongkong 100 jaar.
$ 1.70, 3.70, 2.90-, 5.-. 
Padvindster en beeldmerk 
met resp. verbanddoos 
en hart met cardiogram, 
kompas en kampvuur 
met verrekijker, boek en 
weegschaal, schilderspalet 
en touwknoop. 

INDIA
Jan. ’16. Frankeerzegel.
25.- R. Portret Mahatma 
Gandhi (1869-1948).
6-2-’16. Internationale 
vlootschouw.
5.- R. Onderzeeboot, vlieg-
dekschip, straaljager. 

8-3-’16. Gendergelijkheid. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Verenigde Naties. 
5.-, 25.- R. Resp. linkerhelft 
mannengezicht, rechter-
helft vrouwengezicht.

IRAN
15-9-’15. Frankeerzegel, 
Perzisch alfabet.
6.000 Rls. Tapijtmotief met 
letterteken.
2015. Geneeskrachtige 
planten.
500, 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000, 20.000 Rls. 
Origanum majorana, viola 
tricolor met vlinder, Orchis 
simia met vlinder, Matri-
caria chamomilla met bij, 
Glycyrrhiza glabra, Echium 
amoenum. 

JAPAN
29-1-’16. Groeten uit 
Japan.
Viermaal 1.000 yen (met 
gouddruk). Tweemaal berg, 
tweemaal golven. 
1-4-’16. Bloemen.
Vijfmaal 52, vijfmaal 82 
yen. Resp. akelei, duifkruid, 
phlox, orchidee, iris, Afri-
kaanse lelie, anjer, spirea, 
alstroemeria, clematis.
8-4-’16. Kastelen, VI.
Tienmaal 82 yen. Vijf-
hoekig fort, Ueda, Osaka, 
Muragame, Matsuyama, 
Matsumoto, Inuyama, 
Hikone, Mineji, Matsue. 

KAZACHSTAN
18-1-’16. Worstelaar 
Hadjimukan Munaytpasov 
(1871-1948).
60, 200 t. (samenhan-
gend). Wereldkampioen 
Grieks-Romeins worstelen 
en circusartiest met 
medailles, dankbetuiging 
van Stalin voor geschonken 
vliegtuig en vliegtuig. 
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KENIA
2-10-’15. VN* 70 jaar.
35 Sh. Beeldmerk. 

KIRGIZIË
6-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
76 s. (ook ongetand). Aap. 

13-2-’16. Tulpen en 
orchideeën.
Velletje met 36, 39, 48, 
55 s. (ook ongetand). Resp. 
Tulipa kolpakovskiana 
Regel, Tulipa portofino, 
Phalaenopsis Riobamba, 
Cattleya Queen Sirikit 
‘Diamond Crown’. 

KOREA NOORD
20-1-’16. Nieuwjaarsbood-
schap staatshoofd Kim 
Jong-un.
Blok 50 w. Trein, elektrici-
teitsmast, windmolens.
25-1-’16. Bosbeheer.
30 w. Bosarbeider met 
boom. 

22-2-’16. Kunst.
Viermaal 30 w. Militair, 
visser en vissersschepen, 
sporters met vlag, weten-
schapper in laboratorium 
met trein en raketten.
6-3-’16. Pluimvee.
30, 50, 70 w. Resp. Gallus 
gallus domesticus, Anser 
cygnoides domesticus, 
Struthio camelus.

12-3-’16. Eerste Noord-
Koreaanse postzegels 
70 jaar geleden.
30, 30 w. Zegel-op-zegel 
Yvert nr. 4 (1946) 50 ch. 
en nr. 9 (1947) 1 w., 10 w. 
(2009) en verschillende 
zegels met tentoonstel-
lingsgebouw. 

20-3-’16. Auto’s.
10, 30, 50, 110 w. (ruit-
vormig). Resp. Hwipha-
ram, Junma, Changjon, 
Ppokkugi. 

MADAGASCAR
15-6-’15. Flora en fauna. 
1.500, 1.600, 5.000 Ar. 
Resp. plant (Hildegardia 
ankaranensis), plant (Oura-
tea obtusifolia), zijdesifaka 
(Propithecus candidus). 

MALEISIË
25-2-’16. Frankeerzegels 
Johor, bloemen.
10, 20, 30, 40, 40, 60 sen. 
Staatswapen en portret 
sultan Ibrahim Ismael 
(1958) met resp. Nelum-
bium nelumbo, Hydrangea 
macrophylla, Hippeastrum 
reticulatum, Bougainvillea, 
Ipomoea indica, Hibiscus 
rosa sinenses. Ook velletje 
met de zegels, prijs RM 5.-. 

MAROKKO
16-1-’16. Eerste Wet 
Ruimtelijk Ordening 100 
jaar geleden.
3.75 Dh. Beeldmerk, Rabat 
met Hassan-toren en brug. 

MEXICO
22-12-’15. 200e sterfdag 
José María Morelos y Pavón 
(1765-1815).
$ 7.- Onafhankelijkheids-
strijder.
21-1-’16. Vrouwen 
belangrijk in Mexicaanse 
geschiedenis.
$ 7.-. Lachende vrouw en 
kind.
3-2-’16. Sluiting Internati-
onaal Jaar van het Licht.
$ 13.50. Schilderij ‘De grote 
Galaxy’ van Rufino Tamayo 
(1899-1991). 

5-2-’16. Grondwet van 
1857, fundament van 
Mexicaans federalisme.
$ 9.-. Grondwet, verga-
derzaal.
10-2-’16. Valentijnsdag.
$ 11.50. Hart, bloemen. 

13-2-’16. Bezoek paus 
Franciscus.
$ 15.- Paus, duif, vlag.
17-2-’16. Hoofdpostkan-
toor.
$ 11.50. Voorgevel histo-
risch gebouw in Mexico 
City, ornamenten.

NIEUW-CALEDONIË
9-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
110 F. Aap, bloesemtak. 

NIEUW-ZEELAND
2-3-’16. Gloeiwormen.
80 c., $ 1.40, 2.-, 2.50. 
Gloeiwormen in grotten 
van resp. Mangawhitikau, 
Nikau, Ruakuru, Waipu. Ook 
velletje met de zegels. 

NORFOLKEILAND
14-1-’16. Kanowedstrijd 
Ocean Challenge.
$ 1.-, 1.-, 1.85, 2.75. Beeld-
merk met verschillende 
kano’s. 

OEZBEKISTAN
22-2-’16. ITU* 150 jaar.
Blok 2.500 (S). Beeldmerk, 
deel wereldbol, satelliet, 
digitale cijferreeksen. 

PAKISTAN
24-12-’15. Vogels.
Deze uitgifte is gemeld 
in de editie van febr. jl. 
Als gevolg van een 
meningsverschil tussen 
de organisatoren van de 
postzegeltentoonstelling 
en de postdienst is deze 
emissie geannuleerd.
10-2-’16. Nucleaire instal-
latie in Nilore 50 jaar.
50.- R. Beeldmerk, reactor. 

PALESTIJNSE STAAT
31-12-’15. Dag van 
Dankbaarheid voor de 
Palestijnse Journalist.
50, 100, 150, 500, 750, 
1.000 m.; blok 2.000 m. 
Resp. journalist met pen en 
kogelvrij vest, traliehek en 
hand met pen, hand met 
pen, camera, man met galg, 
fotograaf; geweer en hand 
met camera en Al-Aqsamos-
kee (Jeruzalem) met duif. 

POLYNESIË
29-1-’16. Etnografie, 
sierraden.
10, 20, 80 F. Resp. Pa’e 
Kea & Pavahina (kroon), 
Hei Ku’a (hoofdtooi), Peue 
Kavi’i (hoofdtooi). 

8-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
140 F. Aap en lampion.

SAUDI ARABIË
19-8-’14. Ambachtelijk 
handwerk.
Velletje met zesmaal 2 R. 
Verschillende traditionele 
producten. 

1-9-’14. Okaz-markt.
2 R. Beeldmerk.
14-9-’14. Aanwijzing 
Muqrin bin Abd al-Aziz 
(1945) tot tweede kroon-
prins.
2, 5 R. Portret.
23-9-’14. Bedevaart naar 
Mekka.
Velletje met 2, 2, 2, R. 
Gebouwen in Mekka.

23-9-’14. Nationale Dag.
2 R. Landkaart, trein, sta-
dion, gebouwen in Jeddah.
16-10-’14. Wereld 
 Standaard Dag.
2 R. Beeldmerk.

SRI LANKA
2-2-’16. Wereld Wetlands 
Dag, vogels.
7.-, 10.-, 35.-, 50.- R. Resp. 
Dendrocygna bicolor, 
Phoenicopterus roseus, 
Anas poecilorhyncha, 
Sterna caspia. Ook blok van 
elk zegel. 

12-2-’16. 80e geboortedag 
H.R. Jothipala (1936-1987).
10.- R. Portret zanger.
14-2-’16. 100e geboorte-
dag oud-president Dingiri 
B. Wijetunga (1916-2008).
10.- R. Portret, vlag.

SURINAME
17-2-’16. Vogels.
SR$ 2.25, 2.75, 3.25, 
3.75, 4.25, 4.75, 5.25, 
5.75, 6.25, 6.75, 7.25, 7.75. 
Resp. Ajaia ajaja, Ardea 
alba, Ardea cocoi, Chauna 
torquata, Dendrocygna 
viduata, Egretta thula, Fre-
gata magnificens, Mycteria 
americana, Phalacrocorax 
brasilianus, Spheniscus 
magellanicus, Syrigma 
sibilatrix, Theristictus 
caerulescens.

TADZJIKISTAN
26-10-’15. Sergey Karyakin 
winnaar wereldbeker 
schaken.
Velletje met 0.10, 0.25, 
0.50, 0.70, 0.90, 1.- (S). 
Zwarte opdruk op velletje 
uitgegeven in 2001. Resp. 
Wilhelm Steinitz (1836-
1900), schaakpartij, José 
Raúl Capablanca (1888-
1942), Emanuel Lasker 
(1868-1941), schaakpartij, 
Alexander Alekhine (1892-
1946). Ook velletje met 
violette opdruk.
27-12-’15. Roofvogels.
2.-, 2.-, 3.-, 3.- (S) (samen-
hangend, ook ongetand). 
Verschillende roofvogels. 
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27-12-’15. Overwinning 
Tweede Wereldoorlog 70 
jaar geleden.
3.50 (S) (ook ongetand). 
Slagveld.
5-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
3.-, 3.- (S) (samenhangend, 
ook ongetand). Apen met 
bananen, aap met jong in 
boom.

TAIWAN
18-3-’16. 120 jaar post-
dienst.
Velletje met NT$ 5.-, 12.-. 
Brievenbus met resp. fiets, 
motor.

29-3-’16. Schilderijen 
van missionaris Guiseppe 
Castiglione (1688-1766), II.
NT$ 5.-, 5.-, 7.-, 9.-, 9.-, 10.-, 
12.-, 12.-. Resp. pioenen, 
perzikbloesem met zwa-
luwen, pioenen, bloesems 
van magnolia en appel, 
papavers en irissen, rozen 
en vogels, anjers, kersen 
en vogels. 

THAILAND
8-2-’16. Nieuwjaar.
5.- B. Drakenfiguur, vuur-
werk.
8-2-’16. Liefde.
5.- B. Roos. 

15-2-’16. 84 jaar koninklijk 
beschermheerschap 
Valaya Alongkorn Rajabhat 
Universiteit.
3.- B. Oprichter prinses 
Valaya Alongkorn (1884-
1938).

URUGUAY
28-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
$ 20. Apenkop.
19-2-’16. Carnaval.
$ 20. Maskers, vrouw. 

VERENIGDE NATIES
8-3-’16. Gendergelijkheid. 
Gezamenlijke uitgifte met 
India.
US$ 0.49, 1.20, Zw.Fr. 
1.-, 2.-, € 0.68, 1.70. Per 
munteenheid linkerhelft 
mannengezicht, rechter-
helft vrouwengezicht. 

VERENIGDE STATEN 
22-2- ’16. Global USA.
Forever Global (rond zegel). 
Maan. 

19-2-’16. Frankeerzegels, 
fruit.
1, 5 c. Resp. appels, druiven.

WALLIS EN FUTUNA 
14-2-’16. Telefoondienst 
Manuia.
500 F. Mobiele telefoon, 
strand, beeldmerk. 

 

Afkortingen:
ITU: International Tele-
communication Union
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Upaep: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal 
VN: Verenigde Naties
WWF: World Wildlife Fund

**Chinees Nieuwjaar
Jaar van de Aap:  
9-2-‘16 t/m 27-1-’17.

e nieuwe langlopende zegels kwa-
men op 1 april 1940 aan het loket, 
welgeteld 40 dagen voor de Duitse 
inval. De zegels hebben dus veel mee 

gemaakt. Hoewel de verkoop op 1 oktober 
1940 werd gestaakt en de ‘guilloche zegels’, 
of in de volksmond ‘traliezegels’, verschenen, 
waren de Wilhelmina zegels tot 31 maart 
1944 gewoon frankeergeldig.

Oranje boven
Het gebruik van koninginnenzegels werd 
eind 1940 al steeds schaarser. Post met deze 
zegels uit 1942 tot maart 1944 is zeldzaam.

D
Stil protest

Als je zoals ik je al jaren toelegt op 
het verzamelen van één emissie, dan 
kom je soms vreemde zaken tegen. 
De emissie ‘Koningin Wilhelmina 
met hermelijnen mantel’ naar het 
ontwerp van W.A. van Konijnenburg 
uit 1940 is bijzonder interessant, 
en wel om verschillende redenen. 
door Rob de Vreng

Toch werd er hier en daar nog gebruik 
gemaakt van deze zegels, en soms is dat uit 
protest tegen de bezetter. We kennen de enve-
loppen waar de 2 cent vliegende duif boven de 
andere zegels werd geplakt, ‘Oranje boven’.

Verzet
Dan is er de particuliere opdruk ‘Houdt goe-
den moed’ van Van den Ban (zie Postzak 217).
En mogelijk is er nog meer verzet via de 
filatelie gepleegd.

Een mooi voorbeeld zijn de enveloppen die 
ik op verschillende momenten heb gevonden 
geadresseerd aan F. van Kol in Doorn. Tot nog 
toe 5 verschillende, maar mogelijk zijn er 
nog meer. Dit zijn alle duidelijk uitingen van 
protest.
Maar wie was deze F. van Kol ? Alle brieven 
zijn lokaal gepost, en hebben geen straat-
naam of huisnummer. Behalve de laatste 
briefkaart van 4 augustus 1945, een bevrij-
dingskaart, daar komt een afzenderadres op 

1
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1

2 2A

3 4

voor: Parklaan 6 in Baarn. Volgens Google 
bestaat er geen Parklaan in Baarn wel een 
Parkstraat.

Doorn
In Doorn bestaat er een monumentale villa 
met de naam van Kol. Deze was eigendom 
van ene F. van Kol in de jaren 1920-30. Zoon 

van een ‘nabob’, een rijk gezaghebber in Indië.
Het moet haast wel deze persoon zijn geweest 
die de enveloppen heeft geschreven en 
verstuurd.
De 4 enveloppen zijn alle rouwbrieven, type-
rend want men was in rouw. Helaas is er geen 
inhoud aanwezig, maar daar zal het ook niet 
om gegaan zijn.

De brieven
De eerste die ik heb gevonden is van 31 decem-
ber 1940. Een rouwbrief op de laatste dag van 
het jaar, gefrankeerd met de hele serie Konij-
nenburg zegels. Wat betekende deze  envelop? 
Het oorlogsjaar uit met de koningin? (afb. 1)
De tweede is ook een rouwbrief van 14 mei 
1941 precies 1 jaar na de capitulatie van 
Nederland. Deze keer 4 emissies koningin 
Wilhelmina. De betekenis van deze is duidelijk 
een herinnering aan de koningin. (afb. 2+a)
De derde is een klein rouwenvelopje op 
dezelfde datum, 14 mei 1941. 5 cent Konijnen-
burg. Herdenking van de capitulatie? (afb. 3)
De vierde is een zelfde rouwenvelopje, nu 
van 31 augustus 1941 de verjaardag van de 
koningin. (afb. 4)

Bevrijding
Dan vind ik niets meer totdat de bevrijding 
een feit is. Op 4 augustus 1945 werd deze zelf 
gefabriceerde kaart verstuurd alweer naar F. 
van Kol in Doorn met verscheurde  traliezegel 
en de opnieuw geldige Konijnenburg zegel. 
(afb. 5)
Ik ben ervan overtuigd dat er meerdere van 
deze poststukjes zijn en misschien nog wel 
van verschillende data. Graag zou ik meer 
willen weten over de achtergronden van 
deze persoon en zijn poststukjes. Wie was 
F. van Kol? Alle info is welkom. 
r.vreng@upcmail.nl

5
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et zal u niet ontgaan zijn dat Nederland 
dit half jaar voorzitter is van de Europese 
Raad van Ministers van de Europese 
Unie (EU). Dat is voor de twaalfde keer. 

Nederland is niet erg scheutig met het uitgeven 
van postzegels om dit te gedenken (alleen in 1997, 
NVPH 1726). Ook dit jaar zal er waarschijnlijk geen 
zegel komen. Bij het schrijven van dit artikel is het 
uitgifteprogramma van PostNL voor 2016 nog niet 
bekend, dus wie weet. Wel kunnen hier enige voor-
beelden getoond worden van andere Europese 
landen die voorzitter waren gedurende een half 
jaar: Duitsland 1999 (afb 1), België 2001 (afb 2), 
Italië 2003 (afb 3), Spanje 2010 (afb 4), Polen 
2011 (afb 5).
Op onregelmatige basis zal in het Thematisch 
Panorama aandacht geschonken worden aan 
Europa, want de EU is interessant en belangrijk, 
maar ook ingewikkeld en verwarrend. Zo is de 
Raad van Europa (afb 6) heel iets anders dan de 
Europese Raad. Elke lidstaat van de EU komt aan 
de beurt om een half jaar voorzitter te zijn. Nu heb 
je als voorzitter maar beperkte mogelijkheden 
om onderwerpen aan te dragen, want de agenda 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
grote landen. Nederland heeft wel enkele uit-
gangspunten geformuleerd waaraan wij aandacht 
willen geven:
• Een EU die zich richt op hoofdzaken
• Een EU die zich richt op groei en banen
• Een EU die verbindt, waarbij de inwoners 
centraal staan, zodat die zich herkennen in de 
besluiten die de EU neemt.
Het voorzitterschap betekent dat Nederland 
de vergaderingen van de Raad voorzit en het 
voortouw neemt bij de onderhandelingen over 
nieuwe Europese regelgeving. Nederland zal dus 
een essentiële rol spelen bij de sturing van het 
wetgevend en politiek besluitvormingsproces.
De voorzitter is tevens gastland, en als er in dat 
half jaar een verdrag wordt gesloten, dan draagt 
dat de naam van de plaats waar vergaderd werd, 
zoals het verdrag van Maastricht in 1992 (afb 7), 
waar besloten werd tot de oprichting van de 
Europese Unie. 

Van crisis naar crisis
We zijn het binnen Europa niet steeds met elkaar 
eens, wat er toe leidt dat Europa van crisis naar 
crisis gaat. Dat is al heel wat beter dan de afgelo-
pen eeuwen toen Europa van oorlog naar oorlog 
ging. Een belangrijk voordeel van Europa is, dat 
we nu een ongekend lange periode hebben zonder 
oorlog in West-Europa (afb 8). De EU kreeg hier-
voor in 2012 de Nobelprijs voor de Vrede, en daar 
werd nogal smalend over gedaan. Alleen Italië gaf 
een zegel uit (afb 9) en er was nog een bijzonder 
stempel in Duitsland (afb 10) en dat was alles. 
Maar de Nobelprijs is volkomen terecht. Europa 
is een bijzonder experiment om als staten samen 
te groeien waar er voorheen gewapende strijd 

was. In Nederland kennen we het ‘polderen’ en 
Europa kan er ook wat van. Om de kool en de geit 
te sparen worden de meest creatieve compromis-
sen bedacht, waarbij iedereen kan roepen dat men 
zijn zin heeft gekregen. Dat kan leiden tot bizarre 
situaties, zoals het Europees Parlement dat elke 
maand verplicht een keer in Straatsburg moet ver-
gaderen (afb 6) en voor de rest van de tijd gewoon 
in Brussel. Dit verhuiscircus kost handenvol geld, 
maar het is onbespreekbaar om het te veranderen, 
vanwege de belangen van lidstaat Frankrijk. Ove-
rigens is het heel merkwaardig dat de Raad van 
Europa (Conseil de l’Europe) iets vermeldt in hun 
stempels over het Europees Parlement want die 
twee hebben niets met elkaar te maken. De Raad 
van Europa is geen onderdeel van de Europese 
Unie, en landen kunnen er lid van worden zonder 
EU lid te zijn. San Marino is een voorbeeld daar-
van: wel lid van de Raad van Europa, geen EU lid en 
men gebruikt wel de Euro (afb 11).

Brussel
Het is niet moeilijk om kritiek te hebben op Eu-
ropa, maar de politici van de verschillende landen 
maken het nog erger door voortdurend te roepen: 
“dit moet van Brussel”. Men vergeet erbij te ver-
melden dat men er zelf bij was om die besluiten 
te nemen. Dan is het wel makkelijk om ‘Brussel’ 
de schuld te geven van impopulaire maatregelen 
die men toch had moeten nemen. Dat maakt 
Europa weinig geliefd onder de bevolking. Maar 
Europa heeft enorme voordelen, zowel econo-
misch als praktisch: vrije handel zonder tolmuren, 
vrij reizen, dezelfde munt, en samen sta je sterk. 
Als klein land heeft Nederland altijd wel invloed 
gehad in Europa door Nederlanders op belangrijke 
posities, zoals Wim Duisenberg die van 1998 tot 
2003 de eerste voorzitter was van de Europese 
Centrale Bank. Je kunt nog altijd eurobankbiljet-
ten aantreffen met zijn handtekening (afb 12).

Aansluiten bij de EU
Landen willen graag bij de Europese Unie behoren 
vanwege de voordelen. Ook zijn er subsidiepotjes 
waar elk land gebruik van kan maken. Vooral de 
voormalige Oostblok landen hebben daarvan de 
voordelen ondervonden. Het welvaartsniveau is in 
die landen flink gestegen.
Het begint in 1952 met de oprichting van de EGKS 
(Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
CECA, Communauté Européenne du Charbon et 
de l’Acier) (afb 13) door België, West-Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Jean 
Monnet (afb 14) was de eerste voorzitter van de 
Hoge Autoriteit van de EGKS. 
Een Duitse maximumkaart laat de ondertekening 
zien op 25 maart 1957 (afb 15) van het Verdrag 
van Rome waarmee Euratom (afb 16) en de EEG 
(Europese Economische Gemeenschap) (afb 17) 
werden opgericht door dezelfde zes landen die lid 
waren van de EGKS. In 1962 wordt Algerije onaf-

hankelijk van Frankrijk en daarmee behoort Algerije 
niet meer tot het gebied van de EEG. In 1967 werd 
de naam EEG gewijzigd in EG (Europese Gemeen-
schap) (afb 18). Veel Europese instellingen werden 
destijds in Brussel gevestigd waardoor Brussel zou 
uitgroeien tot hoofdstad van Europa.
Op 1 januari 1973 treden Denemarken, Groot Brit-
tannië en Ierland toe tot de EG. Een referendum in 
Noorwegen haalt het niet en Noorwegen blijft bui-
ten de EG. Op 1 januari 1981 wordt Griekenland lid 
van de EG. In 1985 krijgt Groenland zelfbestuur van 
Denemarken en treedt per referendum uit de EG. In 
1986 komen Portugal en Spanje erbij en daarmee 
heeft de EG twaalf lidstaten. In 1990 wordt de DDR 
verenigd met de Bondsrepubliek Duitsland waar-
door het grondgebied van de DDR voortaan deel uit 
maakt van de EG. Met het verdrag van Maastricht 
(afb 7) wordt de Europese Unie opgericht. Het 
treedt in werking op 1-11-1993. Daarmee verving 
de EU drie organisaties: de EEG/EG, Euratom en 
de EGKS, die daarmee ophielden te bestaan. Op 
1-1-1995 traden Finland, Oostenrijk en Zweden toe 
tot de EU.
Op 1 mei 2004 werden tien nieuwe lidstaten 
toegevoegd aan de EU: Cyprus, Estland (afb 19), 
Hongarije, Letland, Litouwen, Malta (afb 20), 
Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Dat gaat 
niet vanzelf. Er gaan stevige onderhandelingen aan 
vooraf, want elk land moet wetgeving aanpassen 
aan Europese regels, corruptie bestrijden, demo-
cratische instellingen bevorderen, en beloven dat 
men de Euro invoert. Polen gaf een serie zegels uit 
die het proces laten zien: onderhandelen (afb 21), 
overeenkomst sluiten (afb 22) en een referendum 
houden (afb 23). Malta laat de ondertekening zien 
(afb 24). In 2007 treden Bulgarije en Roemenië 
toe en in 2013 Kroatië. De EU heeft tegenwoordig 
28 lidstaten. Er is nooit een lidstaat uitgetreden. 
Alleen door het dekolonisatie proces zijn Algerije 
en Groenland erbuiten gevallen. 

Poststukken behoren een onderdeel te zijn 
van elke thematische verzameling.
Bij een aantal afbeeldingen wordt slechts een 
detail getoond van een poststuk. Het is mijn stel-
lige overtuiging dat stempels op compleet poststuk 
verzameld moeten worden, omdat een poststuk 
zoveel meer informatie geeft, en ook meer waard 
is dan een knipsel. Poststukken behoren een on-
derdeel te zijn van elke thematische verzameling: 
enveloppen, postwaardestukken, ansichtkaarten, 
FDC’s, maximumkaarten, formulieren. En iedereen 
heeft vast wel ruimte voor een schoenendoos of 
een FDC album. Ik heb dus nergens het schaartje 
gehanteerd voor de afbeeldingen bij dit artikel, 
maar alleen de scans werden soms kortgeknipt. 
Bij elk thema zijn bijpassende afstempelingen te 
vinden, die een verrijking zijn voor de collectie.

Bronnen
www.rijksoverheid.nl >> EU-voorzitterschap

H
Europa

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 

T
H

EMATISCH

P A N O R A M
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Te midden van alle negatieve meningen over Europa voelde 
ik mij geroepen een positief geluid te laten horen. Ik stel hier 
 duidelijk dat deze politieke uitspraken geheel voor mijn eigen 
 rekening komen en niet de mening van het blad Filatelie weergeven.
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Aangeboden

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

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

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

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

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 

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. 

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

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

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 

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

Gevraagd

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

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

Telegramzegels ontwaard met 
rode, paarse of zwarte strepen, 
vierkant gat of stempel.  
Tel. 0499477082. E-mail  
tom.thalhammer@kpnmail.nl

Diversen

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.

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

Amersfoort zaterdag 23 april. 
van 10.00-15.00 grote verza-
melbeurs. De Bron, Vogelplein, 
Amersfoort NL. G.J. ten Dam. Tel. 
0548-858220. Studiegroep Britan-
nia, de verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Bel 0575-848859, zie 
www.sgbritannia.nl   Blad, mee-
tings, grote veilingen, boekjes en 
verzamelplezier.  Join the club!

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

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

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

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

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

K
LEIN E

A N N O N
C

E
S

LET OP: NIEUWE AANLEVERGEGEVENS (ADRES EN BANKNUMMER) KLEINE ANNONCES ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD.

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 CD-rom’s wilt bestellen, kunt u € 10 (per jaar) overmaken op 
NL11 INGB 0008 5914 03 ten name van de penningmeester van de 

Stichting Neder landsch Maandblad voor Philatelie in Leusden, onder 
vermelding van de gewenste jaargang(en).  Let op: vermeldt bij uw 

overschrijving naar welk adres de CD-rom (’s) moet  worden gezonden. 
De toezending kan enige tijd in beslag nemen.

26e Internationale
Postzegelbeurs Essen
Messe Essen
Messehaus Süd
n Meer dan 130 vakhandelaren,

veilinghuizen, producenten
van accessoires, uitgevers
postadministraties 
& agent schappen uit 
de hele wereld

n 1e Dag emissies

n Speciale beursstempel & -postwaardestuk

n Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters

n Duitse kampioenschappen 
voor thematische filatelie

GRATIS TOEGANG!

Verheugd u op de wereld
van de postzegels

Öffnungszeiten: 12.-13. Mai, 10-18 Uhr · 14. Mai, 10-17 Uhr

Veranstalter: Jan Billion · Messeagentur · Postfach 10 82 54 · 40863 Ratingen
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 · Fax + 49 (0) 2102/89 58 25

info@briefmarkenmesse-essen.de · www.briefmarkenmesse-essen.de

12.-14. Mei 2016
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Tel. +298 346200, Fax. +298 346201
E-mail: stamps@posta.fo

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

Buy Faroese stamps here: www.stamps.fo/en

   w
w

w.stamps.
fo

 

 

t

Faroe Islands Postal Anniversary

 

01.04.2016
40th Anniversary of “Postverk Føroya” 
- the Faroese Postal Service
On April 1st 1976 the Danish postal services in the 
Faroe Islands were formally taken over by the Faro-
ese government. The mini-sheet illustrates the red 
Danish postbox (17KR) which was replaced by the 
new blue Postverk Føroya postbox (9KR) in 1976.

09.05.2016
EUROPA 2016: THINK GREEN
The 9KR Europa stamp is designed by Faroese artist, 
Edward Fuglø, and the 17KR stamp is the winning 
design in PostEurop’s design contest designed by 
Doxias Sergidou from Cyprus.

New Stamp Issues April and May 2016

FO 828-829

FO 831

FO 832-833

FO 830

FO 828 829

26.04.2016
Nordic issue 2016: Faroese Food culture
The stamp depicts some of the traditional Faroese speci-
alities which are 
stored in the so-
called “hjallur” - the 
Faroese variant of 
the pantry, a drying 
shed ventilated by 
the wind all year 
round.

If you ask a Faroese whom 
he considers to be the 

national hero of our 
small nation, the 
answer will almost 
certainly be: Nólsoyar 
Páll.

FO 831

9 KR2016

FØROYAR

FO 832-833

FØROYAR 9 KREdward Fuglø 2016 FØROYAR 17 KRDoxias Sergidou 2016

FO 830

26.04.2016
Nólsoyar Páll 250 Yrs



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

WWW.CORINPHILA.NL

DE LUIS ALEMANY INDARTE COLLECTIE  
(DEEL 2) & NAJAARSVEILING: 
14 T/M 17 SEPTEMBER 2016

OOK UW COLLECTIE IN DEZE VEILING?
WIJ ADVISEREN U GRAAG. 

DE LUIS ALEMANY INDARTE COLLECTIE 

(DEEL 1, GEVEILD OP 10 MAART 2016)

ENIGE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

POSTZEGELS, PRENTBRIEFKAARTEN EN MUNTEN

Horizontaal brugpaar op poststuk   € 40.000

Poststuk naar Italië met unieke mengfrankering 
emissies 1852 en 1864    € 19.000  

Enig bekende poststuk emissie 1852 naar
het Groothertogdom Luxemburg   € 22.000

Één van de zeldzaamste proeven
emissie 1852    € 7.400

Luxe set met opdruk
specimen  € 5.600
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