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Het begon vijftig jaar geleden, ook 
in Finland, als een tentoonstelling 
van de Noordse landen. Bij toer-
beurt te organiseren in een ander 
Scan  di  navisch land. Tegenwoordig 
doen ook de Amerikanen mee 
(de ver eniging van Scandinavië 
verz amelaars) en dit jaar de Estse 
Bond en de Royal Philatelic Society, 
London.

Jury
De jury was ook zeer internatio-
naal en bestond uit juryleden van 
alle deelnemende landen behalve 

Estland. Hoewel het officieel een 
categorie een tentoonstelling 
was, werd er gejureerd op FEPA, 
 internationaal, niveau. 
Dit soort tentoonstellingen, zoals 
ook de Multi laterale volgend jaar in 
eigen land, vallen een beetje tussen 
servet en tafellaken in. Het is ‘te 
groot’ en ‘te internationaal’ voor een 
gewone Nationale Tentoonstelling, 
maar een klasse hiervoor bestaat 
er niet. Het zou zeer gewenst zijn 
indien er officieel iets geregeld zou 
worden voor een aparte klasse tus-
sen categorie een en FEPA in.

Deelnemers 
Er waren maar weinig deelnemers 
uit Nederland. Maandblad Filatelie 
had zich echter gemeld met twee 
inzendingen: het gedrukte blad en 
de cd-rom. Beide jaargang 2015. 
Dankzij de inzet van vele auteurs, 
de cd-ontwikkelaar en de vormge-
ver zijn we bijzonder goed voor de 
dag gekomen. Het gedrukte blad 
ontving een groot verguld zilveren 
medaille (85p) en de cd-rom een 
verguld zilveren medaille (82p).
De andere Nederlandse inzendin-
gen waren: Het Noorderlicht (Ton 
Steenbakkers) met verzilverd brons 
(68p) en Postmarks of Imperial 
Saint Petersburg (René Hillesum), 
verguld zilver (82p). Er was een 

NORDIA 2016

 

In de stad Jyväskylä (midden Finland, maar wel het horizontale 
midden!) vond van 8-10 april de (tegenwoordig) jaarlijkse 
multilaterale tentoonstelling NORDIA 2016 plaats.

Verenigingsbladprijzen
Ook in 2016 wordt weer gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, met de hoofdprijs van 
€ 250. Dit jaar voor de bladen van de ‘gespeci-
aliseerde’ postzegelverenigingen. Volgend jaar 
komen de publicaties van ‘algemene’ verenigin-
gen voor deze prijzen weer in aanmerking.  
Tevens kunnen er weer artikelen ingezonden 
worden (ook artikelen die zijn geplaatst in bladen 
die niet meedingen naar de Verenigingsblad-
prijs!) die in aanmerking willen komen voor de 

sponsorprijs (€ 100) voor de ‘beste auteur’.
Verenigingen en auteurs die aan de wedstrijd wil-
len deelnemen, kunnen een formulier aanvragen 
bij de secretaris.
Verenigingsbladprijzen 2016
De heer L.F.C. Elzinga, Schalmei 5, 4876 VC 
Etten-Leur of per e-mail leo.elzinga@telfort.nl
Het formulier moet uiterlijk 15 juli 2016 samen 
met drie complete sets bladen (of 3 bladen van 
het nummer als het een artikel betreft) aan de 

secretaris per post worden teruggezonden. Het 
gaat om de nummers van de laatste, complete 
jaargang van vóór 1 juli 2016. Dat kan dus een 
jaargang zijn die geheel in 2015 is verschenen, 
maar ook een jaargang die van 1 juli 2015 tot 
en met 30 juni 2016 loopt. Formulieren die na 
15 juli worden ontvangen kunnen helaas niet in 
behandeling worden genomen.
De redactie wenst u alvast veel succes met uw 
inzending!

FILATELIE

inzending Nederland te bewonderen: 
The Netherlands-King Willem III. The 
four issues with the Kings portrait 
(Kristian Aune, Noorwegen), groot 
verguld zilver (86p).
De volgende editie van de NORDIA 
wordt gehouden van 27-29 oktober 
2017 in het Deense Vejle.

Medaille
Iedere deelnemer kreeg een ‘medaille’. 
Allemaal dezelfde, maar wat voor een. 
Het is een replica van een goud-
schaaltje. In Fins Lapland is er goud te 
vinden in de rivieren. Gelukzoekers (en 
enkele professionals) ‘wassen’ daar 
het goud uit het water met behulp 
van een goudschaal. Op het ‘gouden’ 
plaatje van de ‘medaille’ is een klein 
stukje Laplands goud geplakt.  

Nederland, collectie Aune

‘Medaille’
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Geen vette krantenkoppen deze keer noch mensen 
die er iets over meenden te moeten zeggen op de 
televisie. Geen groot nieuws derhalve. Wel moet 

het hier even genoemd worden. Het ziet er toch naar uit 
dat het gebruik van guldenzegels echt verleden tijd blijft. 
Op 23 maart werd uitspraak gedaan in de aangespan-
nen bodem proce dure tegen PostNL. Deze hoeft van de 
bodemrechter het gebruikt van guldenzegels niet alsnog 
toe te staan.
Dit is natuurlijk niet een echt onverwachte beslissing. 
Had deze anders uitgepakt en waren guldenzegels weer 
frankeergeldig geworden, dan was het natuurlijk heel 
groot nieuws geweest. 

Met het ontvangen van dit meinummer heeft u natuurlijk 
ook weer een nieuw ‘zegel’ op de adresdrager ontvangen. 
Iedere maand een ander zegel (ontwerp: Fake Booij), 
maar we zijn er achter gekomen dat helaas niet iedere 
 abonnee een adresdrager-met-zegel ontvangt. Filatelie 
wordt namelijk vanaf begin dit jaar door Sandd bezorgd. 
Daardoor ontstond de mogelijkheid om op de adresdrager 
een eigen zegel af te drukken. Na een opmerking van een 
buitenlandse abonnee ‘kwamen we er achter’ dat deze 
dit dus mislopen. Heel logisch, want Sandd bezorgt niet 
in het buitenland. Dat doet PostNL. En op deze post mag 
geen zegel afgedrukt worden. We hadden het kunnen 
weten uiteraard, maar hebben er niet bij nagedacht. 
Excuus dus aan de buitenlandse abonnees.

Een bijzondere vorm van ‘postcensuur’ kwam ons begin 
april ter ore. Wie direct denkt dat het censuur betreft 
uit vroeger tijden, die heeft het helaas mis. Postcensuur 
anno 2016! Wat is het geval: In het aprilnummer heeft u 
uitgebreid kennis kunnen nemen van de emissie van de 
Finse postadministratie (Finse vrijheid 1917-2017) die 
tot 5 april in het uitgifteprogramma stond en op 6 mei 
zou verschijnen. Stond ja, want op 5 april werd wereld-
kundig gemaakt dat het postzegelvel niet zal worden 
uitgegeven.
Er was – net als destijds met Tom of Finland – vooraf-
gaand al veel te doen geweest over de aanstaande emis-
sie, met onder andere een afbeelding van een niqaab. 
Discussies alom in de media en uiteindelijk besloot 
de Finse post om het voor te leggen aan Postiraati (de 
postraad). Het resultaat hiervan was dat Posti op 5 april 
besloot de emissie niet uit te brengen.
De zegels waren al gedrukt – bij Joh. Enschedé Stamps 
in Haarlem –, maar ze hebben het daglicht niet gezien. 
Zelfs ontwerper Ville Tietäväinen heeft het gedrukte 
resultaat niet gezien. Dat zal ook niet gaan gebeuren, 
want de Finse post heeft laten weten dat de gehele oplage 
vernietigd is. Zelfs – en dat bevreemdt natuurlijk – is er 
geen exemplaar gegaan naar het Finse postmuseum in 
Tampere. 
Of er nu op 6 mei een vervangende emissie is verschenen 
was bij het ter perse gaan niet bekend.

Het gebeurt niet alle dagen dat de aanleiding voor een 
radio-uitzending en een daaraan gekoppeld artikel in 
het programmablad de uitgifte van een serie postzegels 
betreft. Op 10 april was er echter een bijna een halfuur 
durende uitzending van Marten Minkema in het VPRO-
programma OVT over de Westerbeek. In de VPRO-gids 
van die week een omvangrijk artikel hierover met 
a fgebeeld het Westerbeek blokje van de Faeröer. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

De verleden jaar aangevangen traditie 
werd voortgezet. Op zaterdag 26 maart, 
de tweede dag van De Brievenbeurs, 
streden weer drie filatelisten om de waar-
debon van € 100. De drie lezingen waren:
Engeland: De Penny Black en andere 
engelse zegels, F. Op den Kamp
Engeland: Emissie 1d, 1840-1879, W. Hoitink

Nederland: De Traliezegels en post 
tijdens de W.O. II, A. van der Linden 

De deskundige jury, bestaande uit de 
heren Ben de Deugd, Jan Cees van 
Duin (voorzitter) en Bert van Teijlingen, 
wees de heer A. van der Linden aan als 
 winnaar.

Brievenbeurslezing 2016

 

Westfila 2016
Met als ondertitel ‘Nationaal kampioen-
schap voor filatelie’. Deze categorie een 
tentoonstelling in het Belgische Roese-
lare is echter meer dan het suggereert. 
Het is niet louter en alleen een nationale 
(Belgische) tentoonstelling, want er zijn 
ongeveer 100 kaders  met collecties van 
Nederlandse verzamelaars.
De Nederlandse collecties zijn echter 

uitsluitend in de klassen posthistorie 
en thematische filatelie te bewonderen. 
Daarnaast wel een propagandaklasse, 
waarin ook Nederlandse collecties in 
andere klassen.

10-12 juni 2016, Fabriekspand
Veldstraat 59, 8800 Roeselare
www.westfila.be

(vlnr) Jan Cees van Duin, Bert Oosterloo (penningmeester Stichting De Brievenbeurs), Adam van der Linden 

Nieuw bij PostNL
Fotografie: Ed van der 
Elsken – vel met 10 verschil-
lende postzegels. 
Mooi Nederland 2016: vissers-
plaatsen Scheveningen, 
 Arnemuiden en Verzamel vel – 
3x vel met 5 gelijke postzegels. 
Mozart in Nederland – vel 
met 2 verschillende postzegels. 

Noord Hinder 
Ook dit jaar is weer een 
persoonlijke postzegel 
verschenen van Licht-
schip 12 Noord Hinder. 
Een velletje van 10 zegels 
kost € 10,25.  
Postbus 1014,  
3220 BA Hellevoetsluis
www.noordhinder.nl

‘Medaille’

http://www.westfila.be
http://www.noordhinder.nl
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KOM EENS LANGS IN ONZE WINKEL,  
BEZOEK ONS OP DE GROTERE BEURZEN OF KIJK 

EENS OP ONZE WEBSITE WWW.EUROPOST.NL

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

WWW.EUROPOST.NL

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

POSTZEGELHANDEL 
EUROPOST BREDA
Al 30 jaar een begrip in de filatelie

Europost Breda
Ginnekenweg 360

4835 NM Breda
Tel.: 076 – 561 4923

info@europost.nl

Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 
9.00–17.30 uur
Zaterdag: 9.00–16.00 uur

 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

FI1601 bw.indd   6 02-12-15   17:37

Winkels:
 Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 geopend: wo t/m vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, nieuwtjes op voorraad, grote stock zegels, accessoires.
 Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, numismatiek, accessoires, midden in het centrum!
 Rotterdam, PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00
 Geheel vernieuwde winkel, grote wereldvoorraad, lekker zegelen!.

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

VERZAMELBEURZEN

NAJAAR 2016
kijk op onze beursagenda

 WWW.WBEVENEMENTEN.EU

Info  050-5033926 of  info@wbevenementen.eu
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

FI1601 bw.indd   6 02-12-15   17:37
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Stemerdingweg 12B te Soesterberg,                  Internet info@pzhzeist.nl
Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen, bel dan nu.

Postzegelhandel Zeist  

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

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

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

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in 
binnen- en buitenland. Onze succesformule is een snelle verkoop tegen een winstmarge 
van maar 15%. Bij verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% 
voor de koper en 20% voor de verkoper. Dat is 40%! Bij een verkoop van € 100 krijgt u 

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

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

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

Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselkantoor
is eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 

expertise!

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

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

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

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

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!

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

FI1512 bw vrij.indd   1 03-11-15   20:16
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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

17.05./28.05.

16.05./27.05.

11.05./25.05. 10.05./24.05.

18.05./29.05.

15.05./26.05.
09.05./23.05.

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

NEGEN  
NUMMERS  
PER JAAR

Artikelen over  
alle soorten  

verzamelingen
Meer dan duizend 

evenementen  
per nummer

En veel meer...

HÉT BLAD VOOR VERZAMELAARS

Winkel
adviesprijs: 

€ 5,25
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32e jaargang 

nummer 
324

april
2016

meer dan 
1000 evenementen

Thema: 

vintage

B
P

45,-

NEEM NU EEN ABONNEMENT EN U KRIJGT 
EEN LEUK WELKOMSTGESCHENK:

Twee kaarten voor de Verzamelaarsjaarbeurs,  
of €10 korting op het eerste abonnementsjaar.

WWW.VERZAMELENMAGAZINE.NL
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Overal zijn verschillende belangen. Ook in clubs met dezelfde 
doelstellingen. Neem een sportvereniging. De gemeenschap-
pelijk doelen zijn duidelijk: de leden moeten met plezier 
sporten en de teams moeten zo hoog mogelijk eindigen, 
liefst kampioen worden. De penningmeester heeft echter 
ook andere belangen (een financieel gezonde vereniging) 
dan de trainers (kampioen worden), de medische staf (geen 
blessures en geen doping), de fans (kampioen worden en 
een goede kantine) of de voorzitter (goede pers).
Ook in de filatelie is er eenzelfde doel en zijn er verschillende 
belangen. Het doel is dat zo veel mogelijk mensen plezier 
beleven aan het verzamelen van postzegels. Er zijn verschil-
lende betrokken ‘partijen’ met verschillende belangen: in de 
eerste plaats is er natuurlijk het belang van de individuele 
verzamelaars zelf, maar er zijn ook eigen belangen bij bij-
voorbeeld: de postzegelverenigingen, de KNBF, de postzegel-
handel, PostNL en het Museum voor Communicatie. 
Het is prima om verschillende belangen te hebben en dat 
die belangen ook worden nagestreefd. Maar het mag niet 
gebeuren dat het gemeenschappelijke doel uit het oog wordt 
verloren. Bij een sportvereniging gaat het om het plezier in 
het sporten van een grote groep mensen. Niemand heeft er 
wat aan als de club failliet gaat omdat er bijvoorbeeld voor het 
eerste team veel te dure spelers zijn aangekocht. In de filatelie 
heeft uiteindelijk niemand er wat aan als bijvoorbeeld door 
PostNL zo veel zegels worden uitgegeven dat de verzamelaars 
geen lol meer hebben in het verzamelen en er mee stoppen.
In de filatelie is maar één doel: dat zo veel mogelijk mensen 
plezier beleven aan het verzamelen van postzegels. Dat 
gemeenschappelijke doel moet goed worden ‘bewaakt’. 
Daarbij is het bestaan van zo’n Bond van Verenigingen als de 
KNBF een prachtig instrument. De KNBF neemt het initiatief 
dat alle bij de filatelie belang hebbende partijen met elkaar 
in gesprek zijn en blijven. En nog meer dan dat: dat ze elkaar 
helpen en aanvullen. Alle partijen moeten, figuurlijk gespro-
ken, met elkaar door één deur kunnen. Alle partijen moeten 
gericht zijn op dat ene doel: het plezier van de verzamelaars.
Alle partijen met elkaar door één deur… figuurlijk, en ook 
letterlijk? Eén Nederlands huis van de filatelie? Eén geza-
menlijk huis voor de KNBF en de postzegelverenigingen die 
dat willen, en wie zich er verder nog allemaal bij kan en wil 
aansluiten. Goed bereikbaar centraal in het land, met ruimte 
voor kantoor, voor de bibliotheek, voor bijeenkomsten, 
vergaderingen, opslag, kleine tentoonstellingen… 
Het zal nog veel tijd, werk en overtuigingskracht kosten. Een 
heel mooie gedachte dat ene huis van filatelie, het zou echt 
moeten kunnen!
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF.

Column (11):
Door één deur

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

D e Filatelistenvereniging Veendam 
en omstreken is opgericht op 
1 december 1954 en heeft haar 

thuisbasis in wijkcentrum Dukdalf te 
Veendam. Hier houdt zij 9 maal per 
jaar de clubavonden op de eerste 
donderdag van de maand. De club 
telt momenteel 85 leden waarvan 
gemiddeld zo’n 33 leden de levendige 
clubavonden bezoekt. De leden komen 
niet alleen uit Veendam maar ook uit 
omliggende plaatsen zoals Wildervank, 
Muntendam, Wedde en Stadskanaal. De 
gemiddelde leeftijd van de leden is vrij 
hoog, hetgeen absoluut niet merkbaar 
is aan het enthousiasme waarmee 
de clubavonden worden 
beleefd. Bovendien staat 
daar tegenover dat de 
voorzitter nog geen 
veertig jaar is! Naast het 
officiële gedeelte, waarin 
ook het laatste nieuws 
op filatelistisch gebied 
de aandacht krijgt, wordt 
elke clubavond een veiling 
gehouden van de door 
de leden ingebrachte 

kavels. Ook vindt drie keer per jaar 
een interessante lezing plaats. Voor de 
afwisseling zorgen een quiz, bingo en 
verloting voor de nodige afleiding en 
spanning, uiteraard met leuke prijzen. 
Tevens wordt elke avond gebruikt om 
naar hartenlust te ruilen. Voor het 
verder aanvullen van uw collectie is er 
een goed lopend rondzendverkeer met 
veel aanbod van o.a. postzegels, 1e dag 
enveloppes, poststukken, boekjes en 
ansichtkaarten uit Nederland, maar ook 
met zegels en poststukken uit de hele 
wereld. Na jaren van gestage afname in 
het ledenaantal zijn we het afgelopen 
jaar licht gestegen, we zien dan ook de 

toekomst met vertrou-
wen tegemoet. Heeft u 
interesse? U bent van 
harte welkom op onze 
gezellige clubavonden.  
Voor meer infor-
matie: R.Roossien, 
veenm002@planet.nl, 
tel.:0598 625021 of 
zie onze uitgebreide 
website:  
www.veendamphila.nl

T ijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van de Philatelistenvereniging 
Groningen op maandagavond 

21 maart jl. nam John Tolsma afscheid 
van het bestuur. Uit handen van de 
 secretaris van de KNBF, Hans Kraai-
beek, ontving hij de Bondsspeld.
John Tolsma heeft zich op het terrein 
van de filatelie bijzonder verdienstelijk 
gemaakt, zo is hij jarenlang jeugdleider 
en bondsjurylid geweest.
John heeft vele jaren als gastheer 
opgetreden voor de vergaderingen van 

de Regio 1 van de KNBF, waarbij de 
noordelijke verenigingen warm welkom 
werden geheten in het eigen pand van 
de vereniging in Groningen. Als deelne-
mer aan deze vergaderingen had hij een 
actieve en positieve inbreng.
Van de Philatelistenvereniging Gronin-
gen is hij 25 jaar secretaris en al jaren 
eindredacteur van het verenigingsblad 
Grunopost, dat mede door zijn inzet 
meermaals is uitgeroepen tot beste 
verenigingsblad.
Als auteur is hij een keer uitgeroepen 
tot de auteur van het leukste filate-
listische artikel en heeft hij, als enige 
auteur, de complete geschiedenis 
beschreven in een boek over de eerste 
100 jaar van “zijn” vereniging.
Hij is stimulator en medeauteur ge-
weest van de tentoonstellingscatalogus 
van Groningen 90 (ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de vereniging) 
en ook die van Groningen 100.
De viering van het 100-jarig bestaan 
van de vereniging in 2015, met een 
tentoonstelling in Roden, is mede door 
zijn grote inzet een succes geworden.

Bondsspeld 
voor John Tolsma

Vereniging stelt zich voor: Veendam 

Architect en filatelist Sergey Tkachenko ontwierp in 2009 dit ‘huis van 
de filatelie’, gedacht als hoofdkwartier voor de FIP. Tot uitvoering is het 
nimmer gekomen.

mailto:veenm002@planet.nl
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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 mei, 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

Het Jo Toussaint toernooi werd 
gehouden samen met het 
Postzegel Totaal evenement 

van Filatelistenvereniging “NOVI-
OPOST” Nijmegen, dat plaatsvond 
in wijkcentrum “Titus Brandsma” 
te Nijmegen. In zijn openingswoord 
stipte de heer Hans Kraaibeek, 
secretaris van de KNBF, aan dat 
de nieuwe interpretatie van de 
Gemeente Nijmegen, over het com-
mercieel handelen, of op andere 
wijze commercie bedrijven in wijk-
centra, de doodsteek betekent voor 
alle verenigingen die voor en met 
hun leden leuke evenementen willen 
organiseren of zaken tentoonstellen 
en waarvoor ter dekking van kosten 
een kleine bijdrage wordt gevraagd.
Het berekenen van tafelhuur of het 
onderling verhandelen van doublet-
ten door verzamelaars wordt in 
dit verband door de gemeente als 
commercie gezien. De wethouder 
van de Gemeente Nijmegen, die 
juist daarvoor Postzegel Totaal had 
geopend, kon dat meenemen en 
doorgeven aan zijn ambtenaren ter 
nadere bestudering en bezinning.
Het Jo Toussaint toernooi werd 
druk bezocht. Het niveau lag erg 
hoog. Voor de middag werden de 
voordrachten van Algemene Filate-
lie getoond. 
De heer J.L.C.M. TSchroots 
(5e plaats met 70 punten) gaf een 
overzicht van de ontwikkeling van 
vliegveld Schiphol aan de hand van 
foto’s, documenten en luchtpost 
brieven, onder de titel “Van fort 
naar vliegveld”. 

De heer R. van Dam (3e plaats 
met 76 punten) had zich verdiept 
in de Egyptische Post van eind vori-
ge eeuw. De titel van de voordracht 
was “Egyptische Cassette Post”.
De heer H. Wiersma (3e plaats 
met 76 punten) gaf ons een inzicht 
in de geschiedenis van distributie-
kantoren. De titel van de voordracht 
“Nieuws van distributiekantoren”.
De heer J. Mulder (2e plaats met 
81 punten) nam ons mee naar 
Polen Deze voordracht had de naam 
“Germania in Polen”.
De heer S. Bangma (1e plaats met 
86 punten) had weer een totale an-
dere invalshoek. Een passende titel 
voor de voordracht was “De PRIC, 
een prickel tot verzamelen”.

De jury Algemene Filatelie, bestaan-
de uit mevrouw E. Lipsius, de heer J. 
Spijkerman en de heer L. Goofers als 
voorzitter, hadden er een hele kluif 
aan. Het juryberaad duurde dan ook 
langer dan normaal. De voorzitter 
had veel lovende woorden voor de 
kwaliteit en de verscheidenheid van 
de voordrachten. De wisselbeker 
werd uitgereikt aan de de heer S. 
Bangma met 86 van de maximaal te 
behalen 100 punten. De rest van de 
uitslag is reeds aangegeven in het 
verslag door het plaatsingcijfer en 
aantal punten achter de naam, idem 
voor Thematische Filatelie.
Na de lunch werden de voordrach-
ten van de Thematische Filatelie 
gehouden.
De heer J. Vermeule (3e plaats 
met 76 punten) nam ons mee naar 

Jo Toussaint toernooi op 6 maart

D e reacties op het bericht in 
het februari nummer waren 
bijzonder positief, zo werd 

de collectie verder verrijkt met de 
nodige tentoonstellingscatalogi, 
filatelistische literatuur over Oost-
Europa en Duitsland. Alle gevers 
hartelijk dank.
Een zaak waar wij als bibliotheek 
ook van tijd tot tijd tegen aan lopen 
is het ontbreken van afleveringen 
van tijdschriften. De oorzaak 

hiervan kent velerlei oorzaken, 
zoekraken na binnenkomst, niet 
bezorgd door de post, nummers niet 
meer voorradig etc. Daarom vragen 
wij u graag om uw medewerking om 
de nodige jaargangen weer zo veel 
mogelijk compleet te krijgen. Regel-
matig zullen we een lijst publiceren 
van nummers die bij ons ontbreken. 
De bibliotheek is op woensdagen 
telefonisch bereikbaar onder num-
mer 035-541 25 26 of per e-mail, 

een wereld vol barok architectuur 
met een hoog toeristisch gehalte. 
Een zeer leerzame en mooie reis, 
met een zeer passende titel: “De 
pracht en praal van kerk en vorst”.
De heer S. Bangma (3e plaats met 
76 punten) had een druk program-
ma, eerst algemene filatelie en nu 
een voordracht voor thematische fi-
latelie. Het ging over glas, een soms 
diepgaand verhaal, zonder te diep in 
het glaasje te kijken, zoals hij het zelf 
omschreef.Hij gaf deze voordracht 
de volgende titel mee, “Glas”.
De heer D. Jimmink (2e plaats 
met 87 punten) liet ons weer jong 
voelen met zijn voordracht. Zijn 
voordracht had de titel “Dansen, 
met en zonder”.
De heer N. Helling (1e plaats met 
93 punten) voerde ons over oude 
en slechte wegen met zijn motor-
fiets. Zijn titel was daar ook duidelijk 
in: “De motorfiets en de post”.

De jury Thematische Filatelie, be-
staande uit mevrouw E. Lipsius, de 
heer. J. Diesveld, en de heer A. van 
Deutekom als voorzitter, had weer 
een hele kluif aan de beoordeling. 
Toch was het beraad wat korter dan 
in de morgen. Ook hier weer veel 
lovende woorden voor de kwaliteit 
en de mooie invalshoeken van de 
onderwerpen. De eerste prijs, en de 
wisselbeker werden een prooi voor 
de heer N. Helling, met 93 punten 
van de max. 100. Vermeldenswaar-
dig is dat de heer N. Helling voor de 
eerste keer een presentatie hield.
Na een afsluitingswoord van de 
presentator van de dag, de heer 
Piet Grutters, waarin hij gewag 
maakte van de zeer geslaagde dag, 
kwam er een eind aan dit bekertoer-
nooi en maken we ons weer op voor 
het volgende toernooi dat ijs en 
weder dienende op zondag 5 maart 
2017 zal plaatsvinden.

bibliotheek@knbf.nl en natuurlijk 
zijn wij ook nog steeds per POST 
bereikbaar.Het adres luidt: 
Bibliotheek KNBF, Hoofdstraat 1, 
3741 AC Baarn
Henk Weevers, Bondsbibliothecaris

Lijst van ontbrekende nummers:
Die Briefmarke : Post und Philatelie in 
Oesterreich 2013 nr. 1,2,3; Idem 2014 nr. 2
Schweizer Briefmarken Zeitung 2013 nr. 5/6; 
Idem 2014 nr. 11; Idem 2015 nr. 11 + 12
Le Moniteur de Collection 2008 nr. 5;  
Idem 2015 nr 4+ 5

Bondsbibliotheek: tijdschriften

Links Jo Toussaint, rechts S. Bangma Links N. Helling, rechts Jo Toussaint

mailto:bibliotheek@knbf.nl
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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10 jaar Postcrossing
Op 29 maart 2016 verscheen 
een blok met 10 [=2x5] verschil-
lende zegels van ‘1 Internatio-
naal’ [=125c] met verschillende 
‘ikonen’ van Nederland. Ontwerp 
Reinier Hamel.
• Deltawerken
• De Waddeneilanden
• De Hoge Veluwe
• Het Binnenhof
• Alkmaar Kaasmarkt
• Bollenvelden
• Giethoorn
• Marken
• Zaanse Schans
• Nachtwacht

De zegels zijn gedrukt in 
5-kleuren offset met velinleg 
bij Cartor, La Loupe, Frankrijk. 
Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken 
zijn cyaanblauw (75), magenta 
(15), geel (0) en zwart (ongeras-
terd). Daarbovenop de L-vormige 

fosforbalk. De mengkleuren don-
kerblauw (=cyaan+magenta), 
groen (=cyaan+geel), bruin 
(=geel+cyaan+magenta).
De drukvellen zijn 4 horizontale 
rijen van 4 blokken naast elkaar 
groot. Accordering van het mo-
delvel op 7 december 2015.
Papierrichting  | (verticaal).
Het zegelformaat is 36x25mm. 
De gebruikte kamtanding loopt 
horizontaal links en rechts door, 
boven en onder geen door-
lopende tanding.
De tandingmaat is gemak-
kelijk te herleiden vanuit het 
aantal tanden horizontaal/
verticaal: 24/17 en levert op: 
13.333:13.600 ofwel afgerond 
naar het dichtstbijzijnde kwart 
of half: 13 ¼:13½.
Artikelnummer 360461 en 
productbarcode +87065. Geen 
datum van uitgifte meer op de 
blokken.

Vlinders 
van Janneke 
Brinkman-
Salentijn
Ondertussen zijn alle  vier de 
blokken met 10 verschillende 
zelfklevende zegels verschenen in 
een verzamelmapje tegen nomi-
naal:  € 29.20, bij de Collect Club.
Bij de Bruna winkels wordt de 
volgorde aangehouden volgens 
de artikelnummers:
Thans ‘productbarcode +87157 
artikelnummer 360362’ waarbij 
de 03 staat voor maart; in janu-
ari hadden we ‘productbarcode 
+87133 artikelnummer 360162’. 
Als dit verder klopt, dan zijn 
we pas in juli aan de beurt met 
‘productbarcode +87171 artikel-
nummer 360762’en in november 
met ‘productbarcode +87193 
artikelnummer 361161’.
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Vlinders 
van Janneke 
Brinkman-
Salentijn

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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fgelopen twee jaar heeft 
de Duitse Post maximum-
kaarten uitgegeven van 
onder meer het natuur- en 

stedenschoon van Duitsland in een 
oplage van 2.500 of 3.000 stuks. 
Het nationaal park Unteres Odertal 
(afb. 1), is het eerste nationale 
rivierlandschap op de grens van 
Duitsland en Polen. Over een lengte 
van 60 km zijn er in deze delta 
vele riviereilanden, oeverhellingen 
en bloeiende droogweiden met 
bijzondere dieren en beschermde 
vogelsoorten zoals bevers, zee-
arenden, de zwarte ooievaar en de 
waterrietzanger. Indrukwekkend 
hoog ligt juist het slot Stolzenfelz 
(afb. 2) boven de stad Koblenz 
aan de Rijn. Deze middeleeuwse 
tolburcht werd in 1836 gerestau-

reerd door de architect Schinkel en 
staat nu bekend als het hoogtepunt 
van de Rijnromantiek. De Albrechts-
burg (afb. 3) in Meissen (voormalig 
Oost-Duitsland) is het door hertog 
Albrecht van Saksen gebouwde 
15e eeuwse kasteel. Met zijn opval-
lende ligging boven de stad staat de 
burcht bekend als de ‘Acropolis van 
Meissen.’ Het was het eerste kasteel 
in Duitsland dat niet primair als ves-
ting, maar als residentie gebouwd 
werd. De mooiste residentie (afb. 4) 
is te zien met het doorlopende 
paartje van de stad Dresden in de 
avondschemering vanaf de Elbe. 
In het silhouet zijn onder meer de 
koepel van de herbouwde Dom te 
herkennen, het slot, de toren van 
de Hofkirche en rechts de Semper-
opera.

Moderne bouwwerken zijn aanwezig 
met de tussen 1911 en 1914 ge-
bouwde schutsluis van Minden. 
(afb. 5) Naar de toenmalige stand 
van de techniek was het groot met 
zijn lengte van 85 meter en breedte 
van 10 meter. De postzegel geeft 
een dwarsdoorsnede weer met zijn 
ondergrondse opslagbassins, waar-
in veel water gespaard wordt bij het 
schutten en ‘slechts’ 4.000 m³ in de 
Weser wordt geloosd. De Fagusfa-
briek (afb. 6) is een vroeg werk van 
de architecten Gropius en Meyer, 
dat in 2011 door UNESCO tot we-
relderfgoed is verklaard. De tussen 
1911 en 1913 gebouwde fabriek was 
de eerste met een unieke optische 
lichtheid, waarvan de wanden 
vrijwel geheel van glas waren en op 
de hoeken konden doorlopen, door 

de toegepaste skeletstructuur van 
gewapend beton.

Noordelijk van Stuttgart ligt het 
barokke Slot Ludwigsburg (afb. 7), 
een van Duitslands grootste kaste-
len, compleet met baroktuin. Het 
was aanvankelijk een jachtslot, dat 
later fors werd uitgebreid tezamen 
met de naastgelegen stad Ludwigs-
burg. Het Neues Rathaus (afb. 8) 
van de stad Leipzig, waarvan de 
bouw, in de stijl van het historisme, 
in 1899 startte. Kenmerkend is 
zijn hoge toren, zoals die van het 
oude stadhuis dat in het stempel is 
weergegeven. Tenslotte uit de serie 
Duitslands mooiste panorama’s 
de Chiemsee (afb. 9), het grootste 
meer in Beieren (80 km²) en een 
grote toeristische trekker.

A

Maximumkaarten van de Duitse Post



302 FILATELIE  MEI 2016

en interessant onderwerp, bijvoor-
beeld, is het bestaan van postkanto-
ren van India ‘in den vreemde’, dus 
buiten het grondgebied van dit land. 

Dit in een tijd dat India nog Brits-Indië was.
Zo bestonden er eind 19e eeuw en begin 20e 
eeuw Brits-Indische postkantoren in bij-
voorbeeld Zanzibar, Aden en in plaatsen aan 
de Perzische Golf. Maar, vanuit India gezien 
dichter bij huis, er bestonden ook Brits-Indi-
sche postkantoren in de Franse enclaves die 
gelegen waren in, jawel, Brits-Indië zelf. Over 
deze laatste kantoren gaat dit artikel.

Koloniale tijd
Tot 1947 was het toenmalige subcontinent 
India onder de naam Brits-Indië een Britse ko-
lonie. In 1947, na de onafhankelijkheid, viel het 
gebied uiteen in het huidige India en (Oost- en 
West-)Pakistan. Pakistan, op zijn beurt, viel in 
1971 uiteen in (West-)Pakistan en Bangladesh.
Niet alleen de Britten waren koloniaal actief 
in het gebied. Ook Fransen, Portugezen, 
Nederlanders, Denen en anderen probeerden 
hun deel van India te krijgen (en te behouden) 
met het oog op de profijtelijke handel in, met 
name, specerijen en thee.
Zo verkreeg Frankrijk in de periode van 1673 
tot 1739 [12], na veel strijd met onder anderen 

E
Britten en Nederlanders, uiteindelijk een aan-
tal loges, factorijen en enclaves in bezit. Een en 
ander werd (uiteindelijk) formeel vastgelegd in 
het Verdrag van Parijs van 1814. Frankrijk zou 
de nederzettingen tot 1954 behouden.

Franse nederzettingen
Zoals gezegd, in de 19e eeuw en eerste helft 
van de 20e eeuw bezat Frankrijk tal van loges, 
handelshuizen (zie kaartje), maar ook uitge-
breider grondgebied in Brits-Indië. Het laatste 
betrof een vijftal enclaves onder de naam 
‘établissements français dans l’Inde’, met een 
gezamenlijk oppervlak van zo’n 500 km2. Het 
ging om de enclaves van Pondicherry, Karikal, 
Yanam, Mahé en Chandernagore. [afb. 2]
Het spreekt voor zich dat op enig moment be-
hoefte aan een postorganisatie ontstond. En 
hiermee ontstond ook een bijzonder interes-
sant verschijnsel.
De Fransen vestigden een postkantoor in elk 
van de vijf enclaves, allereerst in Chander-
nagore [12] in 1781, vervolgens in Pondicherry 
(1787), Karikal (1794), Mahé (1795), en Yanam 
(1876). Maar zij waren per verdrag met Brits-
Indië slechts bevoegd het postale verkeer 
van en naar Frankrijk en de Franse koloniën 
te regelen. De rest van het postverkeer, met 
name dat van en naar India zelf werd geregeld 

door de Brits-Indische post. De Brits-Indische 
postorganisatie werd daarbij ondersteund 
door ‘eigen’ postkantoren in de Franse gebie-
den, uiteraard vanaf het moment dat deze 
waren geopend. De auteurs hebben overigens, 
op basis van diverse poststukken, de indruk 
dat aan de hier beschreven afspraak niet altijd 
de hand werd gehouden.

Brits-Indische postkantoren in  
Franse enclaves
Waren het aanvankelijk vijf Brits-Indische 
postkantoren, allengs werden er nieuwe post-
kantoren geopend. Het Indiase beleid was er 
op gericht dat ook inwoners op het platteland 
makkelijk gebruik konden maken van post-
voorzieningen. En dit noopte tot opening van 
allerhande bijkantoren en postagentschappen 
(‘rural offices’) buiten de directe stedelijke 
gebieden van bijvoorbeeld Pondicherry of 
Karikal (‘urban offices’). [afb. 3, 6 + 17]

In tabel 1 zijn alle bekende Brits-Indische 
hoofd- en bijkantoren genoemd, dit mede 
gebaseerd op de bronnen [4], [5], [6], [7] en 
[8]. Tussen haakjes het openingsjaar van het 
Franse postkantoor.
Direct onder de hoofdkantoren (vet gedrukt) 
zijn de bijbehorende bijkantoren opgenoemd. 
De postkantoren van Yanam en Mahé hadden 
evenwel geen bijkantoren (zie ook [11]).
Indien geen sluitingsdatum is gegeven 
betekent dit dat het betreffende kantoor na de 
overdracht aan India in bedrijf bleef.
Het moge duidelijk zijn dat niet elk kantoor een 
uitgebreid pakket aan postale diensten bood. 
Zo kon men bij grotere postkantoren terecht 
voor aantekenen of geldzaken, terwijl kleinere 
kantoren ‘slechts’ een functie hadden in het 
verzamelen of distribueren van post. 

Reikwijdte van dit artikel, 1884-1954
Posthistorisch gezien vonden de auteurs het 
handig de tijd in te delen in drie perioden:

Postkantoren van India in de 
Franse enclaves 1884-1954

een eerste verkenning
In veel opzichten is India een boeiend land, zeker voor 
filatelisten. Op het terrein van posthistorie biedt het land 
talloze mogelijkheden voor studie. 
door Folkert Bruining en Ot Louw

Afb. 1. Overzicht van de Franse loges (‘lodge’), factorijen (‘factory’) en vijf enclaves in Brits-Indië. Situatie ca. 1900.

Afb. 2. Het nogal verbrokkelde gebied van Pondicherry. De paars ge-
kleurde lappendeken is Frans. Opmerkelijk is dat delen van de enclave 
door de Britten en de Fransen samen werden bestuurd (condominium).
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• de voor-filatelistische periode tot 1854;
• de periode 1854-1884;
• de periode na 1884.

De voor-filatelistische periode
Vóór 1854 bestonden er in India geen postze-
gels. De port die voldaan moest worden werd 
soms met potlood op de brief geschreven 
en vervolgens in baar geld afgerekend. Ook 
werden stempels gebruikt met de naam van 
het postkantoor, waarin – of waarbij – datum, 
gewicht, te betalen port etc. konden worden 
geschreven. [afb. 4]

De periode 1854-1884
In 1854 werd in India de postzegel (‘adhesive 
stamp’) ingevoerd. Tal van stempels werden in 
omloop gebracht om de zegels te ontwaarden. 
Het besef groeide dat standaardisatie nuttig 
was. In 1873 werd het eerste standaardtype 
stempel (‘all India type’) voor geheel India 
ingevoerd het zogenoemde ‘postal code type’. 
[afb. 5]

De periode na circa 1884
Het stempeltype ‘postal code’ heeft officieel 
bestaan tot 1884 maar was in de praktijk nog 
tot na 1900 hier en daar in gebruik. De opvolger 
van dit type was het zogenoemde vierkant-
stempel (‘squared circle’). Hierna zijn, tot 1954, 
nog zo’n negen stempeltypen gevolgd.
Wij beperken ons in dit artikel tot de periode die 
start met de uitgifte van het vierkantstempel. 
Waarom? De periode tot en met 1884 is uitvoe-
rig beschreven in de literatuur ([1], [2], [3]) en 
er zijn nauwelijks nieuwe inzichten te bieden. 
De periode na 1884 is onzes inziens echter 
nauwelijks beschreven en goede, informatieve 
literatuur is bijna niet voorhanden. Het is gissen 
waarom dit zo is. De antwoorden op onze vragen 
aan ‘kenners’ zijn doorgaans niet duidelijk. 
Samenwerking met belangstellenden, met name 
in het buitenland, lukt maar mondjesmaat.
Toch menen wij dat een beschrijving van de 
poststempels van de periode 1884 tot 1954 in 
een behoefte voorziet. Wij zien uiteraard uit 
naar reacties en kritiek op dit artikel.

Stempeltypen 1884-1954
Gedurende een aantal jaren hebben wij ‘alles’ 
geregistreerd dat relevant was voor de periode 
die wij wilden beschrijven.
Een en ander heeft geresulteerd in de vaststel-
ling van vier hoofdtypen stempels. Bij gebrek 
aan een adequate bestaande standaard om 
deze stempels te beschrijven – ook Smith en 
Padgham [10] reiken deze niet aan – hebben 
wij de typen aangeduid met een soort ‘zelfver-
klarende afkorting’ (gebaseerd op de Engelse 
taal, dit met het oog op meer publicaties op 
dit gebied). Wij geven ze hier weer, met illus-
traties (niet op ware grootte).

Vierkantstempel, ‘squared circle’, type SC
Waargenomen periode van gebruik: 1887-1901.
De vierkantstempels kregen soms een 
toevoeging ‘W’, ‘X’, ‘Y’ of ‘Z’ boven de datum als 
uuraanduiding. [afb. 7]

Enkele ring, ‘single ring’, type SR 
Binnen dit hoofdtype vonden we vier typen, 
SR1 t/m SR4.  [afb. 8-11]

 Soort kantoor Geopend Gesloten

PONDICHERRY H.O./P.T.O. 1787 (Fr. 1787) 

Ariyankuppam B.O. 1904 

Bahoor B.O. 1885 

Karaiyamputtur Onbekend Vóór 1911 1 februari 1915

Madukkurai Onbekend Vóór 1911 1 december 1917

Mudaliarpet B.O. 1897 

Muthialpet B.O. 1885 

Olugarai B.O. 1907 

Pillaichavadi Onbekend Vóór 1911 1 maart 1912

Pondicherry Bazaar S.O. 1902 

Pondicherry R.S. S.O. 1895 

Valliyanur S.O. 1875 

KARIKAL P.T.O. 1794 (Fr. 1794) 

Ambagarattur B.O. 1904 

Karai Kovilpathu B.O. Circa 1937 

Karikal-Agraharam Onbekend Vóór 1911 15 oktober 1916

Karikal Beach Onbekend 15 oktober 1916 1 februari 1918

Kottuchery B.O. 1901 

Nedungadu B.O. 1903 

Neravy B.O. 1920 

Poraiyar Road R.S. B.O. 1901 

Settur B.O. 1901 

Tirunalar B.O. 1898 

Tirumalrayapatnam S.O. 1875 

Varichikudi B.O. Na 1939 

CHANDERNAGORE P.T.O. 1784 (Fr. 1781) 

Chandernagore R.S. Onbekend Vóór 1893 

Gondalpara S.O. 1906 

Khalisani S.O. 1 maart 1948 

Lakhiganj S.O. 1909 

Palpara S.O. 10 maart 1948 

Temata B.O. 1891 

YANAM P.T.O. 1876 (Fr. 1876) 

MAHÉ P.T.O. 1795 (Fr. 1795) 

Tabel 1. Verklaring bij de tabel:
P.T.O.: Post and Telegraph Office
B.O.: Branch Office, doorgaans klein postkantoor met beperkte 
dienstverlening
S.O.: Sub Office, groter bijkantoor, doorgaans met uitgebreidere 
dienstverlening als aan tekenen of postwissels
R.S.: Railway Station (ook wel afgekort in stempels als ‘Ry. Stn.’)

Afb. 3. Brief verzonden op 
10 oktober 1945 van het 
bijkantoor (‘branch office’) 
Olugarai (type DRS1 met 
toevoeging ‘B.O.’) in de 
enclave Pondicherry (in het 
Indiase district South Arcot) 
naar Saigon. Het octogonale 
stempel met ‘Censor Station 
Code’ D5 duidt erop dat de 
brief de censor in Chennai 
passeerde.

Afb. 5. Het ‘all India 
type’ was een zoge-
noemd duplexstem-
pel, bestaande uit 
twee verbonden 
helften. Het linker 
gedeelte bevat kan-
toornaam en datum 
(tot 1880 zonder jaartal), de rechter helft is een postale codering, in 
dit geval 3/C-28, voor het betreffende kantoor. De ‘C’ staat voor het 
postgebied (‘postal circle’) van Calcutta, ‘28’ is de codering voor de 
plaats Hooghly (in het postgebied van Calcutta) in de nabijheid van 
Chandernagore, codering ‘3’ voor Chandernagore zelf.

Afb. 4. Rechthoekig stempel ‘Chan-
dernagor paid’ uit de voor-filatelis-
tische periode. Binnen de rechthoek 
werd handmatig de te betalen port 
en de datum geschreven.

Afb. 6. Brief verzonden op 
28 maart 1946 van Karai 
Kovilpathu (type DRS1 met 
toevoeging ‘B.O.’), een bij-
kantoor (‘branch office’) in 
de enclave Karikal (district 
Tanjore), naar Devakottai.
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Waargenomen perioden van gebruik:
SR1: 1873-1931;
SR2: 1896-1912;
SR3: 1899-1935, dit type komt ons inziens 
alleen als aankomststempel voor (‘DELY.’, 
delivery);
SR4: 1897-1929.

Dubbele ring met lange datumbalk,  
‘double ring long belt’, type DRL 
In dit hoofdtype onderscheiden we twee 
 typen, DRL1 en DRL2, met één- resp. twee-

regelige datum-/uurbalk. [afb. 12+13]
Waargenomen perioden van gebruik:
DRL1: 1890-1937;
DRL2: 1892-19(40)’s.

Dubbele ring met korte datumbalk,  
‘double ring short belt’, type DRS
In dit hoofdtype onderscheiden we drie typen 
(DRS1 t/m DRS3), met één- respectievelijk 
tweeregelige datum-/uurbalk. [afb. 14-16]
Waargenomen perioden van gebruik:
DRS1: 1914-1954; 
DRS2: 1913-1954;
DRS3 (ook wel ‘killer’ genoemd): 1910-1949. 

Nog veel andere typen stempels
In de bovenstaande paragraaf is een overzicht 
gegeven van de vier hoofdtypen en diverse 
typen daarbinnen van de meest gangbare 
poststempels die in de Franse enclaves zijn 
gebruikt in de periode 1884-1954. Uiteraard is 
dit geen volledig overzicht van de stempels die 
in omloop waren. Binnen de genoemde typen 
komen vele varianten voor in spelling van de 
kantoornaam, volgorde van dag en maand, 
lettertypen en -grootten, enzovoorts.

Om een stempel voor een specifiek doel te 
kunnen gebruiken kreeg het soms een toe-
voeging. We noemen er hier een aantal.

Toevoeging Betekenis
B.O. Branch Office Kleiner bijkantoor
DELY. Delivery Aankomststempel  [afb. 11 +14]
DEP. Deposit Depot, Archief  [afb. 18]
INS. Insured Verzekerde zending
M.O. Money Order Postwissel
PAR. Parcel Pakket
REG. Registered Aangetekend
S.O. Sub Office Groter bijkantoor, meer services
TEL. Telegraph Telegraaf

Poststempels
Voor poststempels kennen we voorts nog de 
typen ‘slogans’ en ‘comets’. [afb. 19+20]

Administratieve stempels
Voor administratieve doeleinden werden kan-
toorstempels (een soort langstempels) met 
kantoornaam (met en zonder frame) gebruikt. 
Voorts waren er stempels om strafport aan te 
geven (‘postage due’) of om aan te geven dat 
de port niet was betaald (‘unpaid’). [afb. 21] 
Voor brieven die in het depot belandden 
(‘dead letters’) waren er stempels (doorgaans 
van het type DRS1) met een toevoeging ‘DEP.’ 
(deposit). [afb. 18]

Afb. 19. Brief verzonden op 9 juli 1949 van Tirumalrayapatnam, een groter bijkantoor (‘sub post office’) in de enclave 
Karikal, en afgestempeld met een zogenoemd ‘slogan’ stempel. De leus luidt: ‘Move with the times, use airmail’.

Afb. 20. Luchtpostbrief verzonden op 12 december 1953 van 
Kar(a)ikal naar Frankrijk. Het stempel is van het type ‘comet’.

Afb. 17. Een naar onze waarneming weinig bekend stempel van het 
bijkantoor (branch office) Varichikudi (type DRS1 met toevoeging 
‘B.O.’). Briefje verstuurd op 13 januari 1953 van Karikal centrum 
naar het bijkantoor Varichikudi, aankomst 14 januari 1953.  
Let op de (meer Indiase) schrijfwijze ‘Karaikal’ (type DRS2).

Afb. 18. Onbestelbare 
poststukken belandden 
uiteindelijk in het depot (type 
DRS1 met toevoeging ‘DEP.’).

Afb. 7

Afb. 13

Afb. 8

Afb. 14

Afb. 9

Afb. 15

Afb. 10

Afb. 16

Afb. 11 Afb. 12

Afb. 21
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 SC SR1 SR2 SR3 SR4 DRL1 DRL2 DRS1 DRS2 DRS3

PONDICHERRY 29 62 4 25  32 48 72 50 43

Ariyankuppam          

Bahoor          

Karaiyamputtur          

Madukkurai          

Mudaliarpet        1  

Muthialpet     12   11  

Olugarai        6  

Pillaichavadi          

Pondicherry Bazaar   4    12 20  27

Pondicherry R.S.     2   6 1 11

Valliyanur          

KARIKAL 19 14  15  1 21 32 10 55

Ambagarattur        3  

Karai Kovilpathu        11  

Karikal-Agraharam          

Karikal Beach          

Kottuchery Tanjore        18  

Kottuchery Negapatam        2  

Nedungadu     1   1  

Neravy        1  

Poraiyar Road R.S.     1   4  

Settur          

Tirunalar     2   11  

Tirumalrayapatnam      3  5 4 7

Varichikudi        2  

CHANDERNAGORE 2 22 6  5 7  8 8 4

Chandernagore R.S. 1 1        

Gondalpara        1  

Khalisani          

Lakhiganj          

Palpara          

Temata          

YANAM 6 1 1   1 16 4 9 4

MAHÉ  26  2  4 1 7 17 4

Aantekenstempels
In India werd gebruik gemaakt van ‘kant-en-
klare’ aantekenstempels, Dit waren stempels 
met een rechthoekig kader waarbinnen de 
kantoornaam en de letter ‘R’ (‘registration’). 
Voor aantekendoeleinden werden eveneens 
blanco aantekenstroken gebruikt in combina-
tie met een (bovengenoemd) administratief 
kantoorstempel. [afb. 22-23]

Afb. 24. Telegraafzegel 
van India (SG T8 1869-
1878) met poststempel 
(type SR1) Karikal.

Tabel 2

Telegraafstempels
De Brits-Indische hoofdkantoren in de 
enclaves waren een combinatie van 
post- en telegraafkantoor. Speciale 
telegraafstempels waren in gebruik. Maar 
met name in Karikal werden ook ‘gewone’ 
poststempels voor telegraafdoeleinden 
gebruikt. [afb. 24]

Het einde van de 
 ‘status aparte’
In 1947 werd India onafhankelijk. 
Als gebaar gaven de Fransen 
enkele loges en factorijen (terug) 
aan India. Voor de vijf enclaves 
was dit echter nog niet het geval. 
De Brits-Indische postkanto-
ren waren vanaf 1947 nu wel 
postkantoren van India, maar 
nog steeds ‘extraterritoriaal’. Aan 
deze laatste situatie kwam pas 
een eind in 1954 (voor Chander-
nagore al in 1950) toen de enclaves de facto 
werden overgedragen aan India, de overdracht 
‘de jure’ volgde jaren later. Een nieuwe ‘union 
territory Puducherry’ werd gecreëerd binnen het 
Indiase staatsverband.

Aantallen waargenomen stempels
In tabel 2, bijgewerkt tot 20 januari 2016, geven 
we een overzicht van alle postkantoren en het 
aantal door ons waargenomen stempels per 
stempeltype.
Het moge duidelijk zijn dat veel afstempelingen 
van sub- en bijkantoren schaars zijn en in een 
aantal gevallen (nog) niet door ons zijn gezien. 
Vandaar ook de subtitel van dit artikel, ‘een 
eerste verkenning’.

Dank aan Uttam Reddy
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de 
heer Uttam Reddy in India voor de informatie die 
hij heeft verschaft over Chandernagore en de 
toestemming die hij heeft gegeven om zijn ma-
teriaal te gebruiken als basis voor de tekeningen 
van de afgebeelde stempels van Chandernagore.
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Publishers Press, Bombay 1950, India, reprinted in India’s 
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2. V.S. Dastur, India used abroad, Mysore Philatelics, 
Mysore India 1982;
3. D.R. Martin, Numbers in early Indian cancellations 
1855-1884, Robson Lowe, London 1970;
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1840-1970, edition 2013;
5. Postal Convention between the Goverment of India and 
the French Settlements in India. Signed at Pondicherry, 
March 7, 1931;
6. Circular despatch, Downingstreet, 1911 ;
7. V.N.S. Rau, Inde Franç(a)ise, India Used in Pondicherry, 
Signet Quarterly Journal, 9/1 April-June 186, Philatelic 
Congress of India;
8. M. Lal, Indian post offices in foreign settlements in 
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a revision of the classification with corrections and ad-
ditions, India Study Circle, UK 1963;
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Afb. 22 en 23. Aange-
tekende luchtpost-
brief verzonden op 
20 januari 1940 van 
het grotere bijkantoor 
(‘sub office’) Pondi-
cherry-Bazaar (type 
DRS1) naar Frankrijk. 
Het kantoorstempel 
Pondicherry-Bazaar 
werd gebruikt in 
combinatie met een 
blanco aanteken-
strookje. Daarnaast 
(rechts) een ‘kant-en-
klaar’ aanteken-
stempel.
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teházy ontworpen jugendstilbrug, wordt in 
1896 door koning Franz Joseph geopend en 
draagt tot 1946 ook zijn naam. Het vroegere 
tolhuisje, rechts op de voorgrond van afbeel-
ding 11a, is thans in gebruik als museum voor 
de Donaubruggen in Boedapest. Hoog boven 
de brugpoorten zitten vier mythische Turul-
vogels met uitgespreide vleugels op gouden 
bollen (afb. 11b).
Op afb. 11a is links op de achtergrond het Gel-
lért kuurhotel zichtbaar, gelegen op de rechter 
oever van de Donau in het vroegere Boeda. 
Dit kuurcomplex (afb. 12), bestaand uit een 
hotel en diverse baden, is ontworpen door de 
Hongaarse architecten Ármin Hegedűs, Artúr 
Sebestyén en Izidor Sterk die beïnvloed zijn 
door de jugendstilgebouwen van architect Ödön 
Lechner. De bouw duurt van 1912 tot 1918. In 
2008 heeft het een grondige renovatie onder-
gaan. Het beeldhouwwerk aan het gebouw en 
enkele beelden in het Gellértbad zijn van de 
hand van Aladár Gárdos (1878-1944). Zowel het 
interieur als het exterieur laten schitterende de-
tails in de jugendstil zien (afb. 13). De kleurrijke 
tegels, majolica beelden en de bekleding van de 
zuilen in het zwembad, zijn geproduceerd door 
de porseleinfabriek Zsolnay in Pécs. 

1.2 Városligeti Park 
Een van de toeristische trekpleisters is het 
stadspark in Boedapest, ofwel het Városligeti 
Park (afb. 14). De aantrekkelijkheid zit hem in 
het feit dat er nogal wat interessante attrac-
ties zijn gevestigd, te weten een dierentuin, 
een lunapark, het grootste kuurbadencomplex 
van Europa (de Széchenyibaden), een kerk, 
een grote vijver en een kasteel. Tegen het park 
aan ligt het Heldenplein met twee imposante 
musea.
De toegangspoort tot de dierentuin en het oli-
fantenhuis zijn in de jugendstil ontworpen door 
Kornél Neuschloss (1864-1935) en in de periode 
1909-1912 uitgevoerd. De prachtige poort wordt 
geflankeerd door twee staande olifanten (op de 
linker zegel van het velletje, afb. 14-15). Andere 
jugendstilpaviljoens zijn ontworpen door archi-
tect Károly Kós (1883-1977) die we verderop in 
dit verhaal ook nog tegenkomen.
Opvallend is dat de ingang van de dierentuin 
in Berlijn (gelegen aan de Budapesterstrasse) 
ook door, in dit geval, zittende olifanten wordt 
geflankeerd (afb. 16). Deze Elefantentor stamt 
uit 1899 (herbouwd in 1984) en heeft de vorm 
van een pagode. Wellicht heeft deze poort 
inspiratie opgeleverd aan Neuschloss.
Aan de zuidwestelijke oever van de grote vijver 
in het park ligt het enkele jaren geleden in de 
jugendstil gerestaureerde Secession-paviljoen 
(het wit-gele gebouw rechts op het velletje, 
afb. 14). 

In 1896 vierde Hongarije het eerste millenni-
um van haar bestaan. Ter gelegenheid daarvan 
is aan de zuidwest kant van het Városligeti 

1. Architectuur
1.1 Hotels aan en bruggen over de Donau
In Boedapest staan aan de oevers van de Do-
nau, de slagader van deze stad, twee prachtige 
jugendstilgebouwen. Alle twee staan ze bij een 
van de bruggen over de Donau. 
Op de linker oever in het vroegere Pest staat 
tegenover de bekende Széchenyi lánchíd 
(Kettingbrug) (afb.8) het prachtige Gresham 
palota (Gresham paleis). De contouren hier-
van zijn rechts op de achtergrond zichtbaar.
In 1906 wordt dit kantoorpand voltooid 
voor en in 1907 in gebruik genomen door 
de Gresham Life Assurance Company 
(afb. 9a+b). De achterkant van de zegel met 
de perfin van Gresham is gespiegeld weerge-
geven zodat hij beter leesbaar is. 
Dit oogstrelende gebouw is ontworpen door 
de lokale architecten Zsigmond Quittner 
(1859-1918) en de broers József (1877-1947) 
en László Vágó (1875-1933). 
Alle vloer- en wandtegels zijn geproduceerd 
door de legendarische Zsolnay Keramiek-
fabriek in Pécs, de beelden en de decoratieve 
elementen aan de gevel zijn door de beeldhou-
wers Ede Telcs (1872-1948) en Géza Maróti 
(1875 -1941) ontworpen; de in de buitenmuren 
aanwezige glasmozaïeken en glas-in-lood-
ramen komen uit de werkplaats van Miksa 
Roth (1865-1944), terwijl het smeedijzeren 
hekwerk met de pauwen boven de ingang 
en dat van de belangrijkste trappen werden 
gesmeed door Gyula Jungfer (1841-1908). 
In de loop der jaren raakt het gebouw in verval 
maar het is na een grondige restauratie in 
2004 weer in gebruik als het chique Four 
Seasons Hotel Gresham Palace (afb.10). 

Ruim anderhalve kilometer stroomopwaarts 
ligt de Szabadság híd of Vrijheidsbrug 
(afb. 11a-c). Deze slanke, door János Feke-

Hongaarse jugendstil onderbelicht?

an komt Duitsland aan bod, want 
daar komt tenslotte de naam van-
daan. Maar ook over de Art Nouveau 
in Frankrijk of België wil je meer 

weten. En uiteindelijk beland je bij de Seces-
sion in Wenen of het Modernisme van Gaudi 
en consorten in Barcelona (afb. 1-6) .
Hongarije komt in een dergelijk rijtje pas in 
de achterhoede aan bod. Ook in de populaire 
literatuur over de jugendstil komt Hongarije 
maar mondjesmaat aan de orde. 
Hierbij speelt de geschiedenis een belangrijke 
rol. Rond de voorlaatste eeuwwisseling, waarin 
de jugendstil haar hoogtepunt beleeft, maakt 
Hongarije deel uit van de Oostenrijks-Hon-
gaarse Dubbelmonarchie, ook wel de Donau-
monarchie genoemd. Het keizerrijk Oostenrijk 
en het koninkrijk Hongarije bevatten toen ook 
Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Kroatië. Ook 
belangrijke delen van Polen, Oekraïne, Servië 
en Italië (Zuid-Tirol) behoorden tot de Donau-
monarchie (afb. 7). 
De metropool Wenen, met circa 2 miljoen 
inwoners, is hierin het absolute culturele 
centrum; steden als Praag, Boedapest en 
Bratislava komen duidelijk op het tweede 
plan. Maar ook deze steden kennen aan het 
eind van de 19e eeuw nieuwbouw en stadsuit-
breidingen die mede een impuls zijn voor de 
onderhavige kunststroming. In Hongarije is 
dan ook volop jugendstil te bewonderen zoals 
in dit artikel zal blijken.

D

Als je eenmaal bent gegrepen door 
de jugendstil is de drang naar 
kennisuitbreiding nauwelijks te 
stoppen. Je leert over de Slaoliestijl 
van Jan Toorop in Nederland. 
door Jan Vogel

1
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4

2 3

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A1nos_Feketeh%C3%A1zy&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%81rmin_Heged%C5%B1s
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%BAr_Sebesty%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%BAr_Sebesty%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Izidor_Sterk&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Korn%C3%A9l_Neuschloss&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_Quittner
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A1nos_Feketeh%C3%A1zy&action=edit&redlink=1
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Park het Heldenplein met het Millennium-
monument ingericht (afb. 17 en 18). De 
zuilengalerijen dragen de Hongaarse helden 
van weleer. Op de millenniumzuil (afb. 19) 

staat de aartsengel Gabrièl, een werk van de 
Hongaarse beeldhouwer Gyorgy Zala (1858-
1937). Hoewel hij niet als jugendstilkunstenaar 
te boek staat mag dit beeld mijns inziens wel 

tot die stijl gerekend worden. In 2008 ver-
schijnt een postzegel met de aartsengel ter 
gelegenheid van de 150e geboortedag van 
Zala (afb. 20).
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1.3 Ödön Lechner
De Hongaarse architect Ödön Lechner 
(1845-1914) (afb. 21) is de grondlegger van 
de Hongaarse variant van de jugendstil die 
szecesszió wordt genoemd. Kenmerkend 
voor deze variant is de oriëntaalse invloed. 
In Boedapest heeft deze architect een vijftal 
bekende gebouwen ontworpen. De gemid-
delde toerist die deze stad bezoekt kent er 
drie, te weten het Thonethuis in de Váci Utca, 
de belangrijkste winkelstraat, het museum 
voor toegepaste kunst aan de Üllői Ut en de 
voormalige postspaarbank aan de Hold Utca 
in de buurt van het parlementsgebouw. 
Het exterieur van het museum voor toegepaste 
kunst (in het Hongaars Iparmüvészeti Mú-
zeum) verkeert helaas in deplorabele toestand. 
Restauratie is onontkoombaar; passanten 
worden met schuttingen beschermd tegen 
vallend puin en de spits van de koepel boven 
de hoofdingang is in delen op een van de bin-
nenplaatsen opgeslagen. Op afbeelding 21 zien 
we naast de beeltenis van Lechner op de ach-
tergrond het museum (met koepel en spits). 
De voormalige postspaarbank heeft ramen ver-
sierd met kleurrijke majolicategels en op het 
dak zitten kleurrijke keramische draken. Op de 
FDC ter gelegenheid van de 150e geboortedag 
van Lechner (afb. 22) is de postspaarbank 
afgebeeld. Dit gebouw is ook, zij het vaag, 

afgebeeld op de postzegel ter gelegenheid van 
de dag van de postzegel in 1988 met daarop 
Gábor Baross afgebeeld (afb. 23).
Gábor Baross (1848-1892) is van 1886 tot zijn 
dood minister van verkeer en communicatie 
en als zodanig nauw betrokken bij de ontwik-
keling van het postwezen en de telecom-
municatie. Wellicht is hij in die hoedanigheid 
ook nog betrokken bij de in 1901 gereed 
gekomen postspaarbank en de prachtige 
jugendstilbrievenbussen en -telefoon van rond 
1900 (afb. 24-27). Maar dit is een veronder-
stelling die uitsluitend op wishful thinking van 
mijn kant is gebaseerd. De kast op afbeelding 
26 is een bijzondere, namelijk een automaat, 
uitgevoerd in de jugendstil, voor het aanteke-
nen van brieven. 
Lechners werk wordt wel vergeleken met dat 
van de iets jongere Antoni Gaudí. Zoals Gaudi 
binnen het modernisme, de Spaanse versie 
van de jugendstil, een heel eigen authentieke 
Catalaanse bouwstijl ontwikkelt en zich daar-
bij laat inspireren door Catalaanse volkskunst, 
zo gebruikt Lechner Turkse en Hongaarse 
volkskunst als zijn inspiratie voor zijn bouw-
werken. Bovendien laten beide architecten een 
groot oeuvre na. Hierom wordt Lechner ook 
wel de Hongaarse Gaudi genoemd. (afb. 28) 
Wellicht heeft de overeenkomst in het uiterlijk 
van beide architecten, een grijze baard, ook 

een rol gespeeld in deze  vergelijking. Maar 
er zijn ook grote tegenstellingen. Zo is Gaudi 
zeer religieus; Lechner meer een man van het 
leven, een fuifnummer. 

1.4 Lechner buiten Budapest. 
In 1893 ontwerpt Lechner, samen met de 
architect Gyula Pártos (met wie hij ook het 
Thonethuis en het museum voor toegepaste 
kunst heeft ontworpen) het stadhuis van 
Kecskemét, hoofdstad van de provincie 
Bács-Kiskun (afb. 29+30). Dit is een van de 
belangrijkste voorbeelden van de jugendstil in 
Hongarije. Zoals bij Lechner gebruikelijk zijn 
de versieringen van het gebouw ontleend aan 
of beïnvloed door de Hongaarse en Oosterse 
volkskunst. Het dak is, hoe kan het anders, 
voorzien van Zsolnay dakbedekking. Het 
gebouw zelf toont stijlelementen uit de Barok 
en de Renaissance. Lechner wordt hiervoor 
bekritiseerd door Karoly Kós (1883-1977), 
etnograaf en architect (en als zodanig betrok-
ken bij de aanleg en bouw van de dierentuin 
in Boedapest), schrijver, illustrator, etnoloog 
en politicus. Kennelijk is het gebouw niet 
vooruitstrevend genoeg. Het interieur van het 
stadhuis is verzorgd door Bertalan Székely 
(1835-1910). Hier valt echter geen of weinig 
jugendstil te bespeuren. Wel aardig om voor 
muziekliefhebbers nog te vermelden dat 
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zich boven de hoofdingang een klokkenspel 
bevindt dat ieder uur een melodie uit de Háry 
János Suite van Zoltán Kodály speelt. 

Hoewel dit artikel de Hongaarse jugendstil 
belicht wil ik ook de Blauwe Kerk (Modrý 
kostolík) in Bratislava hierbij betrekken. 
Trouwens, Bratislava behoort tot het einde 
van de Eerste Wereldoorlog tot het koninkrijk 
Hongarije. 
Deze kerk (afb. 31) is in 1908 gereed  gekomen 
en gebouwd naar een ontwerp van Ödön 
Lechner uit 1904. De eigenlijke naam van deze 
rooms-katholieke kerk is Sint-Elisabeth Kerk 
(Kostol svätej Alžbety). Het is een kleine char-
mante kerk met één beuk en doet haar naam 
eer aan want het exterieur is hoofdzakelijk 
lichtblauw. Het dak is met wat donkerder gegla-
zuurde tegels bedekt. Ook in het interieur is het 
lichte blauw opvallend aanwezig. Zowel binnen 
als buiten domineren de voor de Hongaarse 
jugendstil typerende gebogen ornamenten. 
Lechner heeft ook het naast de kerk gelegen 
gymnasium en de pastorie, aan de andere kant 
naast de kerk, ontworpen. De pastorie heeft 
dezelfde kleurstelling als de kerk.

1.5 De Franz Liszt muziekacademie
Deze muziekacademie, het eerste gebouw 
van gewapend beton in Boedapest, is tussen 
1904 en 1907 gebouwd naar een ontwerp van 
de architecten Flóris Korb en Kálmán Giergl. 
Franz Liszt neemt in de voorgevel een pro-
minente plaats in (afb. 32). Ondanks het feit 
dat het ministerie van cultuur geen jugendstil 
meer wilde financieren was Lechner toch bij 
de bouw van de muziekacademie betrokken. 
Hij was lid van een commissie die de voorbe-
reiding en bouw begeleidde. Een ander lid is 
Ignác Alpár, aanhanger van het historicisme. 
Hun meningsverschillen resulteren in een 
gevel waar jugendstil en neoclassicisme naast 
elkaar staan (afb. 33). Op de postzegels zijn de 
jugendstilelementen helaas niet te zien. Wat 
ook sneuvelde, is de kleurige keramiek die zo 
kenmerkend is voor de Hongaarse jugendstil.
Toch is hier sprake van een van de fraaiste 
jugendstilgebouwen van Boedapest. Want 
achter de neoclassicistische gevel, met 
beeldhouwwerken van de al eerder genoemde 
Ede Telcs en Géza Maróti, gaat een adem-
benemend interieur in de jugendstil schuil. 

De entree, foyer en gangen zijn voorzien van 
prachtige decoraties en het fresco ‘Bron 
van de kunst’ van Aladar Körösfői-Kriesch is 
een lust voor het oog (afb. 34). De originele 
glas-in-loodramen zijn ontworpen door de 
kunstenaar Miksa Róth.

De grote concertzaal toont weer een 
wonderlijk mengsel van stijlen (afb. 35). 
In 2013 wordt de muziekacademie na een 
grondige restauratie van 26 maanden weer in 
gebruik genomen.
(Wordt vervolgd)
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et ingang van 1 maart 1936 werd de 
postovereenkomst van 1932 beëin-
digd en een nieuwe gesloten tussen 
het Verenigd Koninkrijk en Egypte. 

Met ingang van die datum moesten de Britse 
strijdkrachten zegels gebruiken met het portret 
van koning Fouad (26/3/1868-28/4/1936) met 
de opdruk ‘ARMY POST’ (afb. 1), die uitgegeven 
werden door de Egyptische Postadministratie 
(perforatie 13½x14 met watermerk kroon en 
Arabische F). Drukker in fotogravure was het 
Survey Departement in Cairo . 

M
NAAFI
Ook deze zegels zouden alleen verkocht wor-
den door de NAAFI (Navy, Army & Air Forces 
Institutes) en een waarde hebben van 1 piastre 
(10 m). Het verschil met de vorige zegels was 
dat de nieuwe zegel op de voorkant van de 
enveloppe aan de rechter bovenzijde moest 
worden geplakt, wat in overeenstemming was 
met de gewone postzegel (afb. 2). Ook hier-
voor gold dat op deze manier gefrankeerde 
post ook enkel gepost mocht worden in de 
brievenbussen van het leger of de luchtmacht 

en niet in Egyptische brievenbussen. De 
zegels waren eveneens alleen geldig voor post 
met bestemming het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland, inclusief de Ierse Vrijstaat. Dus ze 
mochten niet gebruikt worden voor de Britse 
kolonies en andere landen of voor luchtpost, 
aangetekende post en pakketpost. 

Kerstpost
Ook voor de kerstpost werd een gereduceerde 
zegel uitgebracht van 3m. Op 9 november 
1936 (verkoop vanaf 1 december 1936) ver-
scheen deze in hetzelfde ontwerp als de 10m, 
maar dan in een groene kleur (afb. 3). De be-
treffende zegel werd op 15 februari 1937 uit de 
verkoop gehaald. Deze zegel was weer verkrijg-
baar van 1 december 1937 tot februari 1938 en 
van 1 december 1938 tot februari 1939. 
Het duurde even na het overlijden van koning 
Fouad, voordat deze ‘Army Post’-zegels vervan-
gen werden. Op 27 december 1939 (verkoop 
vanaf 16 december 1939) kwam een soort-
gelijke, kleinere zegel in dezelfde kleuren uit 
(perforatie 13¼x13½ met watermerk kroon en 
Arabische F), maar dan voorzien van het portret 
van koning Farouk (afb. 4). De kerstzegel van 
3m van dit type kwam te laat in omloop en werd 
uit de markt genomen (afb. 5). Deze postzegel 
werd opnieuw in oktober 1940 uitgebracht en 

‘ARMY POST’-zegels Britse 
strijd krachten in Egypte
(1 maart 1936-1 mei 1941)

In het maartnummer van Filatelie werd een bijdrage van mij 
opgenomen over de speciale postzegels voor de Britse strijdkrachten 
in Egypte van 1 november 1932 tot 15 maart 1936. 
door Henk van de Laak

Afb. 1: Mis perfo ratie 
Army Post zegel 
1932 (Fouad)

Afb. 5: 
Kerstzegel 
Army Post 
(Farouk)

Afb. 2: Veldpost Britse 
krijgsmacht in Egypte 
van 24/04/1937 met 
Army Post (Fouad)
zegel (rood) naar 
Engeland met MPO 
(Arabisch) ABU QIR 
afstempeling

Afb. 3: Veldpost Britse krijgsmacht in Egypte van 1/12/1936 met Army Post (Fouad)
kerstzegel (groen) naar Manchester met MPO ABU-QIR afstempeling

Afb. 4: Veldpost Britse krijgsmacht in Egypte 
van FPO 11/4/1940 afstempeling 
op Army Post  (Farouk) 
zegel naar  Cyprus met 
censor nr. 4 R.A.F. 
en censor stempel 
1  Cyprus; achter-
zijde stempel Nicosia 
25/11/1940 Cyprus 
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was evenals de 10 m-zegel geldig tot 1 mei 1941, 
bij de herziening van het postverdrag.

Oorlog
Toen Italië samen met Duitsland in juni 
1940 de oorlog verklaarden aan Groot-Brittan-
nië en Frankrijk, kwam Egypte en het Suezka-
naal onder directe dreiging. Libië, aan de wes-
telijke grens, was onder Italiaanse controle en 
Italiaans Oost-Afrika (Eritrea en Ethiopië) lag 
aan de zuidelijke grens van Soedan. Een zig-
zag oorlog in de westelijke woestijn begon toen 
de Britse troepen in juni 1940 Libië introkken, 
gevolgd door een Italiaanse invasie in Egypte 
in september. De Britten trokken opnieuw in 
december Libië in. In april 1941 stonden de 
gecombineerde Asmogendheden (Duitsland, 
Italie en Japan) aan de Egyptische grens en 
voerden een campagne uit om Alexandrië in te 
nemen. Het was pas in november 1942 dat alle 
Asmogendheden uit Egypte waren vertrokken 
en gevolgd door Libië.
Door het uitbreken van de oorlog in Egypte 

streden er naast de Britse strijdkrachten 
ook legeronderdelen mee uit de voormalige 
koloniën van het Verenigd Koninkrijk, zoals 
Australië en Nieuw-Zeeland. In eerste instantie 
werden voor de ontwaarding van de zegels 
nog de bekende MPO-handstempels, gebruikt, 
maar in 1939 vervangen door de verschillende 
APO’s, FPO’s en BPO’s in 1939 met nummers 
in de 600-serie (E. 601 tot E. 615) (afb. 6). 
Egypte stond vanaf het voorjaar 1940 toe dat 
de ‘Army Post’-zegels ook geldig waren voor 
deze landen van het Britse Gemenebest. Deze 
gebruikten in het algemeen de gewone Army- 
of Fieldpoststempels ter ontwaarding.
Per 1 november 1940 konden de strijdkrach-
ten portvrij normale post verzenden, waardoor 
de gereduceerde kerstzegel van 3m (groen), 
te koop vanaf oktober dat jaar, slechts spora-
disch gebruikt is. Aangetekende- of luchtpost 
kon niet portvrij verzonden worden. De Farouk 
‘Army Post’-zegels werden nu (toegestaan 
vanaf 28 oktober 1939) veelal gebruikt voor 
luchtpost. Dan gold het gereduceerd tarief 

van 40m (voor burgers was het tarief 60m) en 
kon gebruik gemaakt worden van vier ‘Army 
Post’-zegels (afb. 7). Ook kon een combinatie 
van een gewone 30m zegel (meestal de 30m 
luchtpostzegel) met een ‘Army Post’-zegel van 
10m gebruikt worden (afb. 8). Enkel het gebruik 
van Egyptische postzegels was ook toegestaan 
(afb. 9).
Voor portvrijdom werd de Egypt Postage 
Prepaid handstempel gebruikt ter afstempe-
ling van de post van de Britse strijdkrachten, 
behalve voor de mobiele FPO aan het front, die 
het standaardtype Field Post Office/ 
nummer stempels gebruikten (afb. 10).
Vanaf het nieuwe postverdrag per 1 mei 1941 
tot eind 1945 werden willekeurige datumstem-
pels door de strijdkrachten van het Britse Ge-
menebest gebruikt. Men kon de post frankeren 

Afb. 6: Veldpost Britse krijgsmacht in Egypte van 25/10/1939 met Army Post (Farouk)zegel 
naar Sussex met MPO E.606 afstempeling en censuurstempel UNIT 50

Afb. 7: Post Britse krijgsmacht in Egypte 
van 10/12/1940 met vier Army Post 
(Farouk)zegel per luchtpost naar India 
met censuurstempel nr. 466 en stempel 
geopend door de censor, evenals op de 
achterzijde een War Branch-stempel

Afb. 8: Post Britse krijgsmacht in Egypte met Army Post (Fouad)zegel en Egyptische luchtpost-
zegel (30m) per luchtpost naar Devon, Engeland

Afb. 9: Post Britse krijgsmacht in Egypte met gereduceerd luchtposttarief, voldaan in Egypti-
sche zegels (10m + 30m) per luchtpost naar Engeland, afgestempeld met MPO E.603, 1940
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an de 5ct verschenen zes platen en van de 
10ct elf, de geheimzinnige plaat 1A van de 
10ct meegerekend. Van de 15ct is maar één 
plaat gemaakt. Nadat de eerste platen van 

de 5 en 10 ct met zorg waren gemaakt en derhalve 
van uitstekende kwaliteit, slopen er langzamerhand 
slordigheden in. 

Nieuwe plaat
Voor een nieuwe plaat werden de koning Willem III 
koppen langs de verticale lijn ingewiegd, loodrecht 

V

Drukplaat-
fouten bij de 
Emissie 1852

1. Brugblok met maten en pijlen

De metalen drukplaten van de eerste 
emissie 1852 waren in de loop van de post-
zegelproductie onderhevig aan slijtage, 
het geen voor de meest gebruikte platen  resul-
teerde in het vervaardigen van nieuwe. 
door Cornelis Korver

Afb. 10: 
Enveloppe On 
Active Service, 
portvrijdom 
(stempel Egypte 
2/11/1942 Post-
age Prepaid) en 
censuurstempel 
nr. 1224

Afb. 11: Active Service enveloppe per luchtpost naar Cardiff met twee King George VI postzegels van 5p, afgestempeld FPO 164 met censuurstrook, 
leger censuurstempel 1512 etc. (ingesloten brief is gedateerd 6/12/1942)

met gewone Britse postzegels, hoewel de resterende 
‘Army Post’-zegels ook toegestaan waren. Zo waren 
de kosten van luchtpost naar Engeland 10d (afb. 11).
 
Bronnen
Smith, Peter A.S.: Egypt, Stamps and Postal History,  
A Philatelic Treatise
Hamilton, Patrick: Philatelic Magazine, March 25, 1955, 
“So they got their own stamps”
Chaloub, Joseph: The Nile Post. Handbook and  Catalogue 
of Egyptian Stamps
Stanley Gibbons Catalogue
World Wide Web
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als langs een liniaal. Een uiterst precies 
gebeuren, dat naarmate de routine er insloop 
steeds onnauwkeuriger werd. Er ontstonden 
verschillen in hoogte tussen naast elkaar 
staande zegels en verschillen in de ruimte 
tussen de verticale rijen zegels.
De afmetingen in de breedte varieerden 
tussen ca. 1.75 en 2.25 mm. Het brugblok (1) 
geeft deze oorspronkelijke waarden aan.
In het begin van de 20e eeuw werd hiervan 
reeds melding gemaakt door de filatelisten. 
Er werd geen onderzoek naar gedaan, laat 
staan dat erover gepubliceerd werd. Het 
bleef bij een vermelding als ‘slordig in de rij 
staan’ (2-5).
Terzijde: plaat 3 van de 5ct is de minst 
verzorgde plaat en derhalve een goede 
‘oefenplaat’ voor beginners.

Verschil in hoogte en breedte
In 2010 ontdekte Bakermans aan de hand van 
een Moesman herdruk, 10ct plaat 4 (13+14), 
deze verschillen in hoogte en breedte. Doordat 
mijn collectie voor een aanzienlijk deel is 
opgebouwd uit paren, strippen en blokken was 
het voor mij geen onbekend verschijnsel en 
kon ik hem heel wat voorbeelden laten zien.
In Filatelie 7/8 2015 -blz. 486 afbeelding 
8- laat Neerings eveneens een bredere tus-
senruimte zien bij de zegels 6-7 van een strip 
(6-7-8) van de 10ct plaat 5. Deze verbreding 
geldt dus ook voor alle posities in het gehele 
boven- en onder kwadrant.
Dus 6-7=11-12=16-17=51-52 etc. (6-13).
De bekendste ‘verzakking’ is die van de 5ct plaat 
IV, no. 30 en alle daaronder liggende posities, 
zoals 35, 40, 45, 50, 80, 85, 90, 95 en 100 (14).

Grote verschillen in breedte kunnen leiden 
tot vergissingen. Een enkel zegel zou op een 
randstuk kunnen lijken. In veilingcatalogi kan 
men vaak goede voorbeelden hiervan vinden, 
zoals bijvoorbeeld in die van Christies/Zürich 
16/3/1993, 10ct plaat VII.
Overal worden fouten gemaakt. Geen veiling-
huis zal foutloos platen en ook de leden van 
de studiegroep 1e emissie laten wel eens een 
steekje vallen. De vroege afdrukken van de 5ct 
plaat 1 en 15ct geven net zoals de afdrukken 
van een oude versleten plaat grote problemen 
bij het positioneren. Kennis van ‘verhogingen/
verzakkingen’ ‘bredere en smallere’ ruimtes 
kunnen helpen om het normale zoekwerk wat 
accurater te maken. Ook scanner (2400 dpi) 
en computer zijn bij dit onderzoek voor mij 
weer van veel nut geweest.

2. 5 ct plaat 
2, niet mooi 
in de rij 
[paar 56-
57 +strip 
58-59-60]

3. 5 ct 
plaat 2, 31-
32 smaller 
[strip 31-
32-33]

4. 5 ct 
plaat 5, 
46 hoog-
stand [paar 
46-47]

5. 5 ct plaat 6, 
36-37 breder 
[strip 36-37-
38-39-40]

6. 10 ct 
plaat 2, 
76 verzak-
king [strip 
76-77-78]

7. 10 ct 
plaat 3, 
5 hoogstand 
[strip 3-4-5]

8. 10 ct 
plaat 4, 
13-14 breder 
[strip 11-12-
13-14]

9. 10 ct plaat 
4 oplopende 
hoogstand 
[2-3-4]

10. 10 ct 
plaat 6 
oplopende 
hoogstand 
[93-94-95]

13. 10 ct 
plaat 8, 
66-67 smal-
ler [strip 
66-67-68]

14. 5 ct 
plaat 4, 
85 verzak-
king [strip 
82-83-84-
85]

11. 10 ct 
plaat 6, 
87-88 smal-
ler [strip 
87-88-89]

12. 10 ct 
plaat 7, 
18-19 breder 
[strip 16-17-
18-19-20]
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samenstelling Charles Beterams, charlesbeterams@xs4all.nl 

ls u de afgelopen jaren een veiling 
van de Munten- en Postzegelorga-
nisatie (MPO) of Corinphila bezocht 
heeft, en uw gehoor nog in orde is, 

dan bent u ‘m vast wel eens tegengekomen: 
de ‘ping’ die aangeeft dat er een bod is wat 
niet van tevoren bij de veilingmeester is inge-
diend, niet via een commissionair komt, zelfs 
niet via de telefoon en al zeker niet van u. U 
was dan oorgetuige van een ‘online bieder’. 
Aanvankelijk nog gezien als een misschien 
wel ongewenste indringer in de gesloten ‘ons 
kent ons’ wereld van de professionele fila-
telist en verzamelaar, maar vandaag de dag 
niet meer weg te denken uit menig veiling-
zaal. Net als de telefonische en de schrifte-
lijke bieder is de online bieder onzichtbaar 
en dat maakt hem voor de zaalbieder tot een 
wat abstracte tegenstander. Toch verdient 
dat wat nuance, want er zijn ook de nodige 
overeenkomsten. 
De bieder die op voorhand zijn of haar 
biedingen heeft ingediend bij veilinghuis 
of commissionair moet maar afwachten of 
het bod voldoende is. Bij het afslaan van het 
desbetreffende kavel heeft hij of zij geen 
enkele invloed meer. Dat geldt niet voor de 
telefonische bieder, zaalbieder en ook de 
online bieder. Deze bieders kunnen op het 
laatste moment besluiten nog één keer een 
bod door te geven, de hand op te steken of de 
biedknop nog eenmaal in te drukken, om zo 
toch een kavel te bemachtigen.

Rocket science
De toevoeging van een nieuwe deelnemer 
aan het spel lijkt het bieden wat chaotischer 
te maken. De veilingmeester wordt soms 
figuurlijk gezien van alle kanten aangevallen 
om korte tijd later buitengesloten te worden 
als zijn biedingen aan tafel en de biedingen 
vanuit de zaal zijn opgedroogd, en twee of 
meerdere online bieders overblijven en hun 
gevecht om een kavel buiten het zicht van de 
veilingzaal uitvechten. 
Voor de veilingmeester verandert er dus 
wel het een en ander, maar is het geen 
rocket  science, zoals Gerard Garritsen van 
 Corinphila in Amstelveen het verwoordt. 
“Vroeger had je als veilingmeester een exem-
plaar van de veilingcatalogus met daarin de 
schriftelijk binnengekomen biedingen. Later 
werd dat vervangen door een computer-
scherm. Je hoefde dan verder alleen nog te 
letten op bieders in de zaal en eventueel een 
telefonische bieder. Met het online bieden is 
daar een extra scherm bijgekomen waarop 
de online bieders te zien zijn. In een ideale 
situatie zouden die beide schermen samen-

gevoegd zijn tot één systeem maar zover is de 
techniek nog niet.”
De MPO veilt sinds 2012 ook online. “In eerste 
instantie boden we de service alleen aan 
voor losse kavels, maar sinds kort worden 
alle kavels ook live geveild, inclusief dozen en 
verzamelingen,” aldus Huib Pelzer. Het IJssels-
teinse veilinghuis maakt daarbij, net als sinds 
dit voorjaar Van Dieten in Roermond, gebruik 
van een externe partij, Professional Auction 
Service. Die rekent daar een commissie van 
3% voor. Dat levert bij een kavel van 100 euro 
het redelijk te noemen bedrag van 3 euro 
extra voor de service op. Bij een kavel van 
5000 euro moet echter al 150 euro betaald 
worden voor het zelfde stukje techniek. Een 
progressief systeem waarbij bijvoorbeeld 
boven een bedrag x het percentage omlaag 
gaat, zou inzet van onderhandelen tussen 
veilingbedrijf en biedplatform mogen zijn. 

Investering
Corinphila heeft voor een andere benadering 
gekozen en heeft samen met haar partners 
van het Global Philatelic Network een eigen 
platform ontwikkeld, GPN Live Auctions 
(gpn-liveauctions.com), dat ze zonder verdere 
kosten aanbiedt aan haar partners. De kosten 
voor de ontwikkeling worden gezien als een 
investering voor de toekomst. Mededirecteur 
en dit voorjaar voor het eerst ook medevei-
lingmeester Nathan Bouscher van Corinphila 
is daar duidelijk over: “We zien veel nieuwe 
verzamelaars die zich registreren voor het 
online bieden. Vanaf najaar 2015 werken we 
daarbij ook nog eens voor het eerst zonder 
Java software die in het verleden vaak nodig 
was om interactieve sites mogelijk te maken. 
Omdat tablets en smartphones niet met Java 
kunnen werken, is online bieden vanaf nu ook 
op die media mogelijk.”
We namen de proef op de som tijdens de 
veilingen van Corinphila en Van Dieten in 
maart. Zowel bij het Roermondse veilinghuis 

A

als het Amstelveense heb je als online bieder 
het gevoel betrokken te zijn bij de veilingzaal. 
Geluid en techniek gaan hand in hand en het 
bieden is overzichtelijk en duidelijk. Ben je de 
hoogste bieder dan is dat goed te zien, en een 
druk op de knop volstaat om een overbieding 
teniet te doen. De tijd dat de techniek wel 
eens haperde en je wel eens te laat was als 
bieder op afstand, is voorbij. Ondanks dat het 
voor Van Dieten de eerste keer was dat het 
veilinghuis online bieden mogelijk maakte, 
was daarvan in de uitvoering niets te merken. 
Men had zich goed voorbereid en de wis-
selwerking tussen veilingzaal en het internet 
verliep soepel.

Check out
Verschillen tussen het systeem van Profes-
sional Auction Service en GPN Live Auctions 
zijn er, maar het zijn wel kleine verschillen. Bij 
Van Dieten zijn de gewonnen kavels real time 
te zien in hetzelfde scherm inclusief details 
en foto’s. Bij Corinphila moet je daarvoor even 
overschakelen naar het ingelogde deel van 
de reguliere pagina van het veilinghuis, dat 
echter wel uitgebreider is en ook na de veiling 
goed toegankelijk met alle relevante informa-
tie. Vermeldenswaardig is dat je bij Corinphila 
ook een overzicht van niet verkochte kavels 
ziet die je direct aan je aankopen kunt 
toevoegen. Ook kun je voordat het kavel ter 
tafel komt al een of meerdere kavels waar je 
als bieder interesse hebt aanvinken, zodat 
de veilingmeester weet dat er interesse is. 
Voor een ieder staan de veilingresultaten met 
onverkochte kavels direct na afloop van de 
veiling op de site. 
Voor wat betreft de afwikkeling van de online 
veiling zijn in de toekomst nog veel stappen 
te maken. “Na afloop sturen wij onze online 
bieders een overzicht van aangekochte kavels 
met een factuur die dan via iDeal, Paypal of 
creditcard betaald kan worden. Iets wat we 
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Online bieden is ideaal voor verzamelaars met kleine 
handenbinders.

Een uitzonderlijk mooie wapenzegel bracht uiteindelijk 
inclusief opgeld maar liefst driemaal de cataloguswaarde 
op. De hoogste bieders bleken in de zaal te zitten. 
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zo snel mogelijk na de veiling proberen te 
doen,” aldus Huib Pelzer van MPO. Als je het 
vanuit de online bieder bekijkt is een veiling 
te vergelijken met online shoppen waar je bij 
aanvang nog niet weet wat je gaat kopen en 
tegen welke prijs. Op een gegeven moment 
ben je als bieder klaar. Op dit moment is 
het bij alle veilinghuizen nog wachten op de 
afwikkeling. In de toekomst zou het prettig 
zijn als je kunt aangeven wat je daarna als 
winnende bieder wilt: de kavels afhalen, of 
ze laten toezenden. Bij die laatste optie zou 
een online check out de transactie mooi 
afsluiten. Desgevraagd laten ze veilinghuizen 
weten dat die voor de toekomst zeker meege-
nomen gaat worden. 

Lege veilingzaal
Niet alle veilinghuizen bieden op dit moment 
al online bieden aan. John Kuin van Rietdijk 
Veilingen voorziet “dat een en ander er wel 
van gaat komen en natuurlijk houden wij die 
ontwikkeling ook in de gaten.” De veiling in 
de Paleiskerk is al sinds jaar en dag dankzij 
een camera via de site van Rietdijk te volgen. 
Voor het actief online bieden zijn er voor 
het Haagsche veilinghuis echter nog teveel 
haken en ogen. “De risico’s liggen voorname-
lijk op het gebied van techniek en het tijdig 
doorkomen van biedingen. Wanneer iedereen 
zijn of haar biedingen ophoudt tot het laatste 
moment levert dat enorme risico’s wanneer 
de techniek je in de steek laat. Het aantal 
kavels dat wij veilen leent zich op de wijze 
waarop wij de veilingen nu inrichten met 
vijf-/zeshonderd kavels per zitting in twee 
en een half uur ook niet voor een live sessie. 
De techniek kan die snelheid nog niet aan. 
Daarnaast vinden wij dat de veiling ook een 
halfjaarlijkse ontmoetingsplaats is met en 
voor onze klanten en de klanten onderling. 
Om nu letterlijk voor een lege zaal voor de 
camera de kavels af te gaan slaan is wat ons 
betreft niet zo aanlokkelijk. Zaalbezoek moet 
lonen, als je de moeite neemt te komen proef 
je de sfeer en is de kans dat je wat koopt gro-
ter dan wanneer je alleen achter je scherm 
zit te drukken op knopjes.” 
Iets wat ook Martijn Bulterman van de 
Nederlandsche Postzegel Veiling in Weesp 
onderschrijft. “Wij hechten veel waarde aan 
een volle veilingzaal en de beleving tijdens de 
veiling. Door het gratis aanbieden van bieden 
via de telefoon kan men ook zonder aanwezig 
te zijn in de zaal live meebieden.” Ook Bul-
terman is er nog niet helemaal van overtuigd 
dat de techniek op dit moment dusdanig is 
dat het geen teleurstellingen oplevert. Voor 
de toekomst voorziet hij evenwel een grote 
rol voor de digitale techniek. 
Dat virtueel en veilingzaal ook hand in hand 
kunnen gaan, besluit Huib Pelzer van de MPO. 
“Wij veilen al jaren ook online, maar moesten 
in februari stoelen erbij halen omdat de 
veilingzaal helemaal vol zat.”

Kleurrijke Nederlandse  
Postgeschiedenis 1852-1867
In 2014 presenteerde Corinphila tijdens de 
Postex het boek ‘Postverkeer tussen Neder-
land en de Oud-Duitse staten 1852-1900, 
de collectie Bouwe Brandsma’ in de Special 
Edition-serie. In tegenstelling tot de serie 
Edition d’Or van het Global Philatelic Network 
(waarvan Corinphila deel uitmaakt) is deze 
serie boeken niet een één-op-één reproduc-
tie van een met goud bekroonde tentoonstel-
lingscollectie maar een losstaande reeks van 
bijzondere collecties.
Voordat diens collectie via datzelfde Cor-
inphila haar weg zou en zal gaan vinden naar 
verzamelaars, presenteerde het Amstelveen-
se veilinghuis tijdens de Postex van 2015 het 
boek ‘Kleurrijke Nederlandse Postgeschiede-
nis 1852-1967’ van de Spaanse verzamelaar 
Luis Alemany Indarte. 
Zoals we van de publicaties inmiddels ge-
wend zijn is ook dit boek degelijk vormgege-
ven in een gebonden hardback met stofom-
slag. Alemany Indarte verzamelde Nederland 
vanuit het oogpunt van kleur, zoals de titel 
al aangeeft. Bijzondere frankeringen op brief 
en een keur aan blokken, strips, stempels en 
verschijningsvormen vormen het hart van de 
ruim honderdvijftig pagina’s tellende uitgave. 
Zo op het oog derhalve een interessant boek 
en smullen voor de liefhebber van klas-
siek Nederland. Er zijn echter een aantal 
kanttekeningen te plaatsen, voor hen die na 
de prachtige boeken in de serie van Bouwe 
Brandsma hoopten op een nieuwe uitgave 
waar de kwaliteit van afstraalt. In tegenstel-
ling tot Brandsma (niet alleen in bovenge-
noemd boek maar zeker ook die in de aan te 
bevelen serie Edition d’Or) laat de Spaanse 
architect kwantiteit prevaleren boven 
kwaliteit. Nu is het zeker met poststukken 
niet altijd vrij kiezen maar zelfs waar dat wel 
het geval is lijkt de verzamelaar de verleiding 
niet altijd te hebben kunnen weerstaan om 
maar aan te blijven schaffen. Zo is er een 
pagina gewijd aan tricolores (Emissie 1852, 5, 
10 en 15 cent op één poststuk) naar Frankrijk. 
Afgebeeld zijn twee voorbeelden. Een mooie 
(weliswaar gerepareerde) brief met de zegels 
met nette randen, die vergezeld wordt van 
een onooglijke omslag met drie aangesne-
den zegels. Een brief die niet alleen niets 
toevoegt aan de eerste brief, maar er zelfs 
afbreuk aan doet. Ook bij veel losse zegels, 
blokken en strippen vraag ik me meermalen 
af of er (afgezien van het financiële aspect) 
geen betere exemplaren te vinden waren. 
Als we kijken naar de vormgeving, dan is 
het genoegen evenmin onverdeeld. Afgezien 
van de vraag of we te wachten zitten op een 
dozijn pagina’s gewijd aan de man zelf, zijn 
de afbeeldingen te vaak flets en van slechte 
kwaliteit. Zeker gezien het, zoals gezegd, 
geen een één-op-één weergave is van een 
tentoonstellingscollectie, hadden de brieven 

en zegels het verdiend speciaal voor deze 
gelegenheid opnieuw gescand te worden, iets 
wat uiteindelijk wel gedaan is voor de eerste 
van de in totaal drie veilingcatalogi. Ook zijn er 
de nodige onduidelijkheden en kleine foutjes 
in het Nederlands die bij een niet Nederlander 
voorkomen maar in een dergelijk boek storend 
zijn. We snappen dat met  Fynaant het Brabant-
se Fynaart (vandaag de dag met ij geschreven) 
bedoeld wordt, maar wat Alemany Indarte met 
Haiten als plaats bedoelt is mij onduidelijk. 
Zoals gezegd fouten die we allemaal maken 
als we een buitenlandse plaats schrijven maar 
in dit geval was enige correctie op haar plaats 
geweest. Ook de vermeldingen van wie een be-
paald stuk of zegel gekeurd heeft doen niet ter 
zake. We mogen er bij een dergelijke verzame-
ling van uit gaan dat de stukken echt zijn. 
Zoals u al begreep is ‘Kleurrijke Nederlandse 
Postgeschiedenis 1852-1967’ geen hoogtepunt 
in de reeks boeken geworden. De tijd, energie, 
toewijding en investering die de productie 
van een dergelijk boekwerk met zich mee-
brengt wordt bij dit boek jammer genoeg deels 
tenietgedaan door de inhoud. Het is daarmee 
alleen aanbevelenswaardig voor de die hard 
klassiek Nederland verzamelaar. Die zal echter 
net zoveel plezier beleven aan de veilingcata-
logi, waardoor het boek de facto overbodig is 
geworden. Hopelijk laat het Global Philatelic 
Network zich niet van de wijs brengen en 
worden we de komende jaren verwend met 
nog veel nieuwe uitgaven. Dat mogen wat mij 
betreft ook boeken zijn met een wellicht op het 
eerste gezicht minder spannend maar zeker 
zo interessant onderwerp als de emissies 
hangend haar, bontkraag of, om maar een 
dwarsstraat te noemen, Telegramzegels. 

Tweetalig (Nederlands/Engels), 
gebonden, 157 pagina’s, full colour.
Prijs € 69 (excl. verzendkosten).
www.corinphila.nl
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terugval (of was het een stopzetting?) op 9 april 
des te onverklaarbaarder. Was hier soms sprake 
van een instructie van hogerhand, omwille van 
het behoud van de door de posterijen nage-
streefde stempeluniformiteit? Hoe laat zich dit 
dan rijmen met het sporadische gebruik van de 
Hooge Hagenaar tot het eind van het jaar 1881? 
Waren dit en de afdrukken op twee brieven in 
1883 soms incidentele ’ongelukjes’? Het ging 
hier niet om een proefneming. De twee Haagse 
Mellet toestellen waren in 1881 immers reeds 
tien jaar in gebruik. Op de overige onder-
zoeksresultaten zal worden ingegaan bij de 
nu volgende beantwoording van de hierboven 
gestelde vragen.

Machinale of handmatige afstempeling? 
(a) Primaire kenmerken 
De iets grotere letter en diameter van de 
Hooge Hagenaar in samenhang met de kop-
staande stempelafdruk (zie afb. 2-4) bieden 
een belangrijke aanwijzing dat het een me-
chanische stempelafdruk betreft. Veroorzaakt 
door volledig ongerelateerde factoren zijn deze 
twee, als primair te beschouwen kenmerken 
voor machinale afstempeling, ons stempelver-
zamelaars door de posterijen als het ware in 
de schoot geworpen. Zoals uiteengezet in het 
eerste van deze reeks van drie artikelen (Fila-
telie van november 2011), berustte de hogere 
letter waarschijnlijk op een misverstand tussen 
de Hoofddirectie der Posterijen en ’s Rijks 
Munt. De tweede factor, de kopstaande afdruk, 
was het gevolg van een wijziging in de stempel-
voorschriften (Circulaire 933 van 14 Juli 1874). 
Dit leidde ertoe dat briefkaarten kopstaand 
in de machine moesten worden ingevoerd 
teneinde in de rechter bovenhoek te worden 
afgestempeld. De Hooge Hagenaars zijn steeds 
kopstaand geplaatst als vernietigingsstempel, 
zonder ook maar een rechtstaande uitzonde-
ring. Een briefkaart van 23 maart 1881 toont 
evenwel een rechtstaande afdruk links onder 
en geeft hiermee een waardevolle aanwijzing 
van de locatie waar het machinestempel bij 
normaal gebruik terecht kwam. (afb. 5) 

Met de kennis van nu zullen we thans de door 
vorige auteurs genoemde, aanvullende ken-
merken nog eens kritisch de revue laten pas-
seren en waar mogelijk aanscherpen. Met deze 
hulpmiddelen zal het mogelijk zijn met een 
hoge mate van zekerheid vast te stellen of het 
gaat om een afdruk van de Doffegnies/Mel-
letmachine. Het aantal twijfelachtige stukken 
zal hiermee vermoedelijk in aantal afnemen. 
(afb. 6) De aanvullende kenmerken kunnen te-
vens behulpzaam zijn bij de beantwoording van 
de vraag of de reguliere, iets kleinere, Haagse 
tweeletter- en kleinrondstempels en die van 
de andere postkantoren die over een Doffeg-
nies/Mellet toestel beschikten, machinale of 
handmatige afdrukken zijn. 

(b) Aanvullende kenmerken
De briefkaarten in het bestand spelen een 
belangrijke rol. En dit niet alleen vanwege het 
grote aantal (ruim 70%), maar tevens door de 

Studiemateriaal
In Filatelie van maart 2012 verscheen een 
voorlopige analyse en een overzichtje van het 
tot 30 Hooge Hagenaars toegenomen bestand. 
Het thans beschikbare studiemateriaal is de 
afgelopen drie jaar uitgegroeid tot 50 post-
stukken en omvat 34 briefkaarten, 14 brieven 
en twee afdrukken op losse postzegels.4 Voor 
een betrouwbare steekproef behoort dit vol-
doende te zijn.5 De poststukken bevatten een 
schat aan waardevolle gegevens. Dan volgen 
nu de onderzoekresultaten met een korte 
bespreking. Vervolgens richten we de aandacht 
op het beantwoorden van de twee vragen. 

Gebruiksperiode en gebruikstijden 
De reeds in Filatelie van maart 2012 gesigna-
leerde, even opmerkelijke als raadselachtige 
opeenhoping in het gebruik van de Hooge 
Hagenaar tussen zaterdag 19 maart (afb. 2) en 
vrijdag 8 april 1881 is nog verder toegenomen. 
Tachtig procent van de Hooge Hagenaars in 
het bestand stamt uit deze periode van drie 
weken. (Zie grafiek 1) Tot enkele dagen tevoren 
heeft men nog met het reguliere, machinale 
kleinrondstempel gewerkt. (afb. 3) Het is nog 
een open vraag of de Hooge Hagenaars zijn 
afgedrukt met een of beide Haagse toestel-
len. Het studiemateriaal bevat op deze vraag 
geen aanknopingspunten. De uurkarakters 
op de stukken laten zien dat de hele dag 
door machinaal is gestempeld: van 8 uur in 
de voormiddag tot middernacht met pieken 
tussen 9 en 10 uur ’s ochtends, een hele hoge 
piek tussen 4 en 5 uur ’s middags en tenslotte 
een van 10 tot 12 uur ’s avonds. (afb. 4) Deze 
routinematige regelmaat maakt de abrupte 

Wie zoekt mee naar 
de Hooge Hagenaars?

it soort vragen werd eerder aan 
de orde gesteld in het Maandblad 
Philatelie door Smit en De Haan in 
de jaren zeventig.1 En vervolgens 

door het tweemanschap Rozema en Vos in hun 
doorwrochte artikelenreeks in het Maandblad 
van 1994.2 

Buitenbeentje
In ‘Zoek mee naar de Hooge Hagenaars’ in Fi-
latelie van november 2011 dook dit thema op-
nieuw op. Postzegel- en stempelverzamelaars 
werden gevraagd om fotokopieën van hun 
’Hooge Hagenaars’, het buitenbeentje onder 

de kleinrondstempels van 
Den Haag met de opmer-
kelijk hoge en groter dan 
normale plaatsnaamlet-
ter en een middellijn 
van 24 mm. (afb. 1)3 De 
oproep had tot doel een 
representatief bestand op 
te bouwen en met behulp 
hiervan licht te kunnen 

werpen op de volgende twee vragen. 
1. Zijn de Hooge Hagenaars afdrukken van 
een of beide Doffegnies/Mellet toestellen die 
sinds 1871 in gebruik waren op het hoofdpost-
kantoor van Den Haag? 
2. In het bevestigende geval, leveren de Hooge 
Hagenaars nog nieuwe, of andere kenmerken 
op die kunnen dienen tot identificatie van af-
drukken met een Doffegnies/Mellet toestel in 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht (en Den Haag 
uiteraard) van het iets kleinere, gebruikelijke 
type tweeletter- en kleinrondstempel (Vellinga 
nrs. 50a en 54)? 

D

Welke kleinrondstempels zijn geplaatst met een handstempel en welke 
met behulp van het Doffegnies/Mellet stempeltoestel, de bijna 150 jaar 
oude voorvader van onze huidige stempelmachine? Kunnen we dit 
onderscheid ook zelf bepalen en zo ja, hoe ga je hierbij te werk?  
door Otto Koene

nederlands oudste machinestempels

afb. 1  Vellinga nr. 54a

afb. 2  De eerste bekende Hooge 
 Hagenaar van 19 maart 1881

afb. 3  een 
op 14 maart 
1881 ma-
chinaal 
geplaatste 
kleinrond-
stempel

afb. 4  een van de veelgebruikte 
4-5 N(amiddag) uurkarakters 
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homogeniteit van model en afmetingen van het 
poststuk en de vaste plaats van het voorge-
drukte waardestempel. We spreken hier over de 
briefkaarten met ingedrukte waardeaanduiding 
en het mantelwapen.6 Hierbij richten we het 
zoeken op kenmerken binnen, maar vooral ook 
’buiten het stempel’. De kenmerkende hoge 
plaatsnaamletter vormt het enige kenmerk bin-
nen het stempel. Bij het onderzoeksproces was 
het een behulpzame factor dat briefkaarten 
anders werden behandeld dan brieven. Bij hun 
invoering in 1871 werden briefkaarten voorzien 
van een vertrekstempel in de linkerbovenhoek 
aan de adreszijde en sedert midden juli 1874 in 
de rechter bovenhoek, waarmee het tevens tot 
vernietigingsstempel diende. (afb. 7a+b). De 
briefkaarten moesten hiertoe kopstaand in de 

machine worden ingevoerd omdat de instelling 
zich niet liet aanpassen. Brieven met op een 
willekeurige plaats aan voor- of achterzijde af-
gedrukt vertrek- of aankomststempel bleken in 
het kader van dit onderzoek te weinig houvast 
te bieden. Dit geldt in nog hogere mate voor 
losse postzegels, welke destijds in de meest 
uiteenlopende standen werden opgeplakt. Het 
maakt een juiste beoordeling van belangrijke 
factoren, zoals de stempelstand en de posi-
tionering van het stempel op het poststuk te 
onzeker. Het betekent echter geenszins dat de 
brieven en de twee postzegels niet van belang 
zijn. Tien van de elf brieven in het bestand zijn 
gedagtekend in de reeds eerder genoemde 
periode van drie weken en dat geldt ook voor 
een van de twee postzegels. En dit houdt op 

zich reeds een sterke aanwijzing in dat het 
Hooge Hagenaars zijn. Dan nu de vraag welke 
aanvullende kenmerken ons ter beschikking 
staan bij het vaststellen van mechanische 
afstempeling. En hoeveel gewicht we aan zulke 
kenmerken kunnen hechten? In totaal gaat het 
om de volgende zeven kenmerken: 
1. Opname in de stempelboeken
2. Spiegelafdruk (‘Abklatsch’) 
3. Zware buitenrand 
4. Gelijkmatig, duidelijk en compleet 
5. Valse sporen
6. Klokstand
7. Positionering

1. De Stempelboeken 
Identificatie van de Hooge Hagenaars met 
behulp van de oorspronkelijke door de poste-
rijen in Den Haag bijgehouden stempelboeken 
is helaas geen optie. Uitgerekend bij dit zo 
bijzondere stempel is destijds nagelaten hier-
van een afdruk op te nemen in het hiertoe in 
aanmerking komende stempelboek.7 Evenmin 
biedt het na een lange speurtocht getraceerde 
archief Munt Collegie hier soulaas.8 Bij het 
tweeletterstempel en de overige kleinrond-
leveranties door de stempelfabriek bij ’s Rijks 
Munt staat in het stempelboek echter wel, 
keurig netjes en in bewonderenswaardig detail 
vermeld wanneer het een afdruk betreft van 
het toestel. De tussenpozen in de opeenvol-
gende leveranties zijn echter in de regel zo 
gering, dat de stempelboeken, een enkele 
uitzondering daargelaten, niet de behulpzame 
en betrouwbare identificatiebron bieden die 
men zou hopen. 

2. Spiegelafdruk (‘Abklatsch’) 
Machinestempeling kan ’met zekerheid 
worden geconstateerd, indien zich op een 
brief een spiegelafdruk bevindt van vertrek- of 
aankomststempel op precies dezelfde plaats 
aan de tegenovergestelde zijde van de brief’, 
aldus Smit. Hij legt hierbij uit dat het ‘soms 
voorkwam dat, door welke oorzaak ook, er 

afb. 5  recht-
staand en 
kopstaand 

afb. 6  Is dit 
kopstaande 
kleinrond een 
Mellet? 

Grafiek 1. Hooge Hagenaars tussen 19 maart en 8 april 1881
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geen brief onder de machine was gelegd. De 
stempelmachine drukte dan een stempel op 
het tafeloppervlak en de volgende brief nam 
deze natte afdruk dus op precies dezelfde 
plaats waar gestempeld werd over aan de 
achterzijde. In het studiemateriaal bevinden 
zich geen voorbeelden van de spiegelafdruk. 
De gefotokopieerde stukken tonen in de regel 
alleen de voorkant. Het is alleen om die reden 
al de moeite waard ook de achterkant van een 
poststuk te bekijken.’

3. Een zware buitenrand 
Volgens Rozema en Vos laat machinale 
afstempeling ‘zich heel gemakkelijk verraden 
door een tamelijk dikke buitenrand…’ Bij de 
meeste Hooge Hagenaars in het bestand is 
de buitencirkel inderdaad iets zwaarder dan 
de binnencirkel. (afb. 8). Hun korte staat 
van dienst maakt het onwaarschijnlijk dat 
dichtkoeking van de inkt een dikke buitenrand 
tot gevolg had. Uit het onderzoeksbestand 
valt derhalve niet op te maken of een zware 
buitenrand een kenmerk is van machinale af-
stempeling. Speelt de zware buitenrand soms 

wel een rol bij de identificatie van het reguliere 
kleinrondstempel? Uit de stempelboeken op 
het Museum voor Communicatie in Den Haag 
blijkt het volgende. De grote meerderheid 
van de door de poststempelfabriek bij ’s Rijks 
Munt vanaf 1866 aan het kantoor Den Haag 
afgeleverde tweeletter- en kleinrondstempels 
’voor het toestel’ heeft meteen al een vrij 
dikke buitenrand. En dan volgt er iets dat je 
niet zou verwachten. Van de Haagse hand-
stempels is bij ruim 85% van de exemplaren 
in het stempelboek de buitenring vaak 
aanzienlijk zwaarder. (afb. 9) En dat is niet 
alles. Een dikkere cirkel kan ook ontstaan als 
een handstempel niet regelmatig is schoon-
gemaakt of als deze is platgeslagen door veel-
zijdig gebruik. (afb. 10) Met dit aanvullende 
kenmerk is het dus oppassen geblazen. 

4. Gelijkmatig, duidelijk en compleet
Zoals te verwachten bij mechanische afstem-
peling zijn de afdrukken op de briefkaarten 
in het bestand van een hoge tot zeer hoge 
kwaliteit. Hier valt te denken aan factoren als 
gelijkmatigheid, duidelijkheid en compleet-

heid. Een relatief groot aantal afdrukken van 
de Hooge Hagenaars zijn echter wat aan de 
lichte kant, om niet te zeggen iel. (afb. 11) Dit 
kan een gevolg zijn van onvoldoende beïnkting 
van de inktrol. Dit verschijnsel doet overigens 
niet af aan de hoge mate van gelijkmatigheid 
van de afdruk, het machinestempel eigen. 

5. Valse sporen
Het gaat hier om gedeeltelijke stempeling 
buiten de eigenlijke stempelafdruk, afkomstig 
van een ring rondom de kop van het stempel, 
steeds op ongeveer 5 mm afstand van de bui-
tenrand. Smit en De Haan trekken bij de vraag 
of dit een aanvullend kenmerk is fel tegen el-
kaar van leer. De Haan gaat zelfs zo ver dat hij 
valse sporen opvat als bewijs van handstem-
peling.9 Ik noem dit controversiële kenmerk 
alleen volledigheidshalve. Rond de Hooge 
Hagenaars in het studiemateriaal valt van 
deze valse sporen niets waar te nemen. Een 
kenmerkend voorbeeld van zulke ‘valse sporen’ 
rond sommige van de kleinrondstempels van 
Leiden en Rotterdam als aankomststempel 
vormt echter geen uitzondering. (afb. 12) 

6. De klokkestand 
Het antwoord op de vraag naar de klokkestand 
laat zich raden. Op nagenoeg alle briefkaarten 
in het bestand is de stand van het stempel 
tussen de 6 en 7 uur ’s avonds. (afb. 13) Dit 
karakteristieke kenmerk inherent aan de 
kopstaande stand toont hiermee een hoge 
mate van uniformiteit. Slechts een enkele 
afdruk heeft de klok op 5 uur staan; niettemin 
toont dit stuk alle kenmerken van de Hooge 
Hagenaars al valt het ook buiten de primaire 
periode van drie weken. 
 
7. Positionering
Het onderzoek toont aan dat de positionering 
van het stempel over de ingedrukte zegelwaar-
de een belangrijk kenmerk is. (zie grafiek 2). 
Vijfenzeventig percent van de zegelwaarden 
is links onder en midden onder bedekt door 
de stempelafdruk van de Hooge Hagenaar. 
(afb. 14) Een hoge mate van uniformiteit is 

(Links) afb. 8  de vaak iets zwaardere buitencirkel van de Hooge Hagenaar 

afb. 9  de zware buitencirkel 
van de Haagse handstempels afb. 10  handmatige of machinale afstempeling? 

afb. 7A+B  Van linksboven naar rechtsboven 
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natuurlijk wel iets dat je zou verwachten bij 
een staatsbedrijf waar een hoge standaard 
van eenvormigheid wordt nagestreefd. Dit 
blijkt ook uit het voorschrift bij briefkaarten 
dat het postzegelstempel ongeveer voor de 
helft moest worden bedekt door het stem-
pel.10 Johannes Doffegnies, de ontwerper van 
de Doffegnies/Mellet stempelmachine en 
J.F.C. Roelants, de ontwerper van de naar hem 
genoemde Roelantsmachine (de opvolger van 
de Melletmachine in 1894), waren beide post-
kantoordirecteuren. Doffegnies van het post-
kantoor Zevenaar en Roelants van het kantoor 
Dordrecht. En ja hoor, dat Roelants aan het 
aspect van uniformiteit aandacht heeft ge-
schonken blijkt uit de door hem met de hand 
geschreven handleiding voor zijn machine van 
mei 1893. In het hoofdstuk gewijd aan ‘De Af-
stempeling’ staat de volgende aanwijzing ver-
meld: ‘De te stempelen stukken worden tegen 
het opstaand plankje IX geplaatst en met de 
linkerhand onder de stempel geschoven.11 Het 
plankje is helaas niet langer aanwezig op 

ling in Nederland’, Maanblad Philatelie oktober 1975. 
2. H.P. Rozema en J. Vos, ’In de ban van ringen en ster-
ren. Een honderdjarige stempelproef onder kruisver-
hoor.’ Maandblad Philatelie februari t/m mei 1994. 
3. O.M. Vellinga, ‘De poststempels van Nederland.  
1676-1915’, pp. 41, 42, 91, 126 en 127 (1932). 
4. En dan te bedenken dat er tijdens deze drie weken 
in Den Haag naar een conservatieve schatting toch ten 
minste een miljoen van deze machinale afdrukken zijn 
gemaakt. Sommetje: 21 dagen x 16 uur x 60 minuten 
x 100 afdrukken (en daar de helft van)
5. Rozema en Vos werkten met een omvang van 20 tot 
40 stuks in hun onderzoek naar het Roelants stempel. 
6. C. Stapel, ‘Het veranderde gezicht van de briefkaart.’ 
Maandblad voor Philatelie. Bosch & Keuning. 1992. 
7. Door het Hoofdbestuur aangelegd register met stem-
pelafdrukken alfabetisch op plaatsnaam (1865-1890). 
Inv. 19767. Museum voor Communicatie Den Haag. 
8. Dit archief bevindt zich nog bij het Ministerie van 
Financiën. Het wordt in Apeldoorn geschikt gemaakt 
alvorens dit archief zal worden verhuisd naar het 
Nationaal Archief in Den Haag. 
9. D.W. De Haan, ‘De vroegste machinale afstempeling in 
Nederland’, Maandblad Philatelie. Oktober 1975. 
10. Circulaire 933 van 15 juni 1874
11. J.F.C. Roelants, Handgeschreven beschrijving van de 
Stempeltoestel (System Roelants) in Archief van het 
Museum voor Communicatie, Den Haag. mei 1893.

afb. 11  de vaak wat iele 
Hooge Hagenaar afb. 12  valse sporen 

afb. 14  bedekking van het 
waardestempel links of 
midden onder 

afb. 13  de meeste 
 gebruikelijke klokstand 

het stempelvlak van de in het Museum voor 
Communictie opgestelde Roelantsmachine. 
De bevestigingsgaten zijn er nog wel (en goed 
te zien). Het plankje diende daarmee als vaste 
uitgangspositie voor de te stempelen stukken. 
(afb. 15) Dit biedt een logische verklaring 
hoe het kwam dat een zo hoog percentage 
van de ingedrukte waardezegels linksonder of 
middenonder is afgestempeld. Het laat zich 
raden dat het hulpmiddel van het plankje ook 
reeds bij de Mellet machine werd toegepast en 
dat Roelants dit praktische idee in dank van 
Doffegnies had overgenomen. De hoge graad 
van uniformiteit in de positionering links- en 
midden onder vormt een sterke aanwijzing in 
deze richting en biedt hiermee een behulp-
zaam aanvullend kenmerk, ook voor afdrukken 
op de andere kantoren die gebruik maakten 
van een Doffegnies/Mellet stempelmachine. 
(afb. 16) 
 
Dit brengt ons tot het eind van de onder-
zoeksresultaten en hun toepasbaarheid bij 
het bepalen of een afdruk handmatig is, of 
geplaatst is met behulp van het Doffegnies/ 
Mellet stempeltoestel. Onze zoektocht gaat 
verder. Deze richt zich vervolgens op de vraag 
of afstempeling met behulp van het Mellet 
toestel in Den Haag ten tijde van de ingebruik-
stelling van de machine zich laat vaststellen 
met behulp van de in dit artikel genoemde 
kenmerken. 

Woorden van dank 
De volgende lezers van dit blad wil ik graag 
heel hartelijk bedanken voor hun medewer-
king: Jan Arts, Jan van den Berg, Hennie van 
Dijck, Guus Fransen, Ad de Goede, Frans v.d. H., 
René Hillesum, Cees van Hoek, Wieger Jansma, 
Jos Stroom, Martin Sutherland, Jan Vellekoop, 
H.W. v.d. Vlist, John Zeeders en Pietjan Zwaag. 
In het bijzonder zou ik Victor Badran willen 
bedanken voor de opmaak van de grafiekjes. 

Noten
1. A. Smit, ’De oudste machinestempeling in Nederland’, 
Maandblad Philatelie. September, oktober en november 
1970. D.W. De Haan, ’De vroegste machinale afstempe-

afb. 15  het opstaande plankje IX afb. 16  een sterke aanwijzing 

  Links onder 46% 
  Midden onder 29%
  Links boven 14%

  Midden op 8%
  Midden boven 3%

Grafiek 2. Plaatsing van de Hooge Hagenaar 
op de zegelafdruk
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NTvP merkt echter in oktober 1912 al sarcastisch 
op: ‘… dat van die dienstpostzegels enorme 
hoeveelheden zijn gestolen, zoowel gebruikte als 
ongebruikte; zoodat ze reeds sedert geruimen 
tijd in Europa voor het raam van elken postzegel-
handel als “zeldzaam” staan aangeprijsd en in 
geen enkel Indisch album ontbreken!!’4

De opdrukken
En de opdrukzegels zelf? Het is de bekende 
Landsdrukkerij te Weltevreden aan wie de 
opdracht wordt gegund de restanten van de 
emissie Hangend Haar, de oranjegele 2½ cent 
Cijfer uit 1883 en alle waarden van de koersen-
de emissies Vürtheim en Veth van opdrukken 
te voorzien. De Hangend Haar-zegels krijgen, 
op de 30 cent na, machinaal een ronde opdruk 
waarin een ‘D’ is uitgespaard (NVPH nummers 
D1-D7). De door postkantoren ingeleverde aan-
gebroken vellen kunnen niet door de drukpers, 
en worden daarom voorzien van een handmatig 
aangebrachte opdruk.5 Zoals bekend zijn dat 
de waarden 10, 30 en 50 cent alsmede de 2½ 
gulden (NVPH nummers D1h, D1H, D6h en D7h). 
Ook weten we dat de 30 cent niet in omloop is 
gebracht (afb. 2). De vette opdruk ontlokt aan 
het NTvP de opmerking dat deze opdrukzegels 
‘er zoo onsmakelijk uitzagen…’.6 De andere 
zegels (NVPH nummers D8-D27) worden van 
een opdruk DIENST. voorzien.7 En ja hoor, ook 
nu weer een overdaad aan prutswerk dat in 
omloop komt, zoals kopstaande opdrukken 
(waaronder ‘onze’ 25 cent), gedeeltelijke of 
verschoven opdrukken, dubbele opdrukken, 
zonder punt achter DIENST, en nog vele andere 
variëteiten. Enfin, in november 1907 komen 
de overdrukte zegels beschikbaar voor de 
verspreiding onder de ambtenaren.8 Dan 
kan in 1908 met de statistiekperiode worden 
begonnen, net zoals met de JAVA- en BUITEN 
BEZIT.-opdrukzegels.

Controle op het gebruik
Maar die hoop blijkt ijdel. Veel ambtenaren 
hebben verzuimd de aanvragen in te dienen. 
Daarom stuurt de postdienst wederom een 
circulaire naar de ambtenaren met het nadruk-
kelijke verzoek, voor 1 mei 1910 de opgave toe 
te sturen.9 De aanvraag moet nu niet naar de 
Chef van de Post- en Telegraafdienst in Batavia 
worden gezonden, maar naar het dichtstbij-
zijnde post- of hulppostkantoor. De distributie 
van de dienstzegels zal dan via de post- en 
hulppostkantoren verlopen. Hierop ontvangen 
de kantoren tezamen een aanvraag voor zo’n 
enorme hoeveelheid dienstpostzegels, dat de 
oorspronkelijke datum voor de invoering van de 
dienstpostzegels alweer moet worden uitge-
steld, ‘want het was in het belang der statistieke 
opname noodzakelijk, dat alle vrijdom van brief-
port genietende ambtenaren, deze zegels van af 
denzelfden datum in gebruik zouden nemen en 
dat dit gebruik niet wegens gebrek aan voorraad 
gedurende den statistiektermijn moest worden 
gestaakt.’10 Ook zal controle worden uitgeoefend 
over het gebruik, en vooral dat geen zegel wordt 
weggegeven of op andere wijze verdwijnt. Zelfs 
de hoogste gezagsdrager van Nederlands-Indië, 

te verkrijgen dan voorheen. Tevens wil men de 
gederfde inkomsten weten en zo ‘te geraken tot 
eene billijke vergoeding in geld van de door den 
postdienst ten behoeve van de dienstcorrespon-
dentie te maken kosten.’2 Gedurende één jaar 
zullen cijfers over het aantal dienststukken en 
het totaalgewicht worden verzameld. 

Betrouwbare statistiek?
In februari 1907 wordt een circulaire gestuurd 
naar alle personen en instanties (hierna 
gemakshalve ambtenaren genoemd) die 
portvrijdom genieten.3 Zij dienen op te geven 
hoeveel dienstzegels ze nodig denken te heb-
ben om er gedurende één jaar hun dienststuk-
ken mee te kunnen frankeren volgens het tarief 
van 4 cent per 50 gram. Daarna moeten de 
ambtenaren de benodigde aantallen opgeven 
aan de Chef van de Post- en Telegraafdienst te 
Batavia. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat in 
géén geval ongebruikte dienstzegels mogen 
worden verkocht of weggegeven. Na afloop van 
de statistiektermijn dienen de ambtenaren een 
nauwkeurige verantwoording te overleggen van 
het gebruik van de hun verstrekte dienstze-
gels. Ook moeten alle ongebruikt gebleven 
dienstzegels weer worden ingeleverd. Alleen 
als iedereen zich daaraan strikt zal houden, 
kan de verlangde statistiek betrouwbaar zijn. 
Welnu, hoe daarmee de hand is gelicht weten 
we ruim honderd jaar later maar al te goed! Het 

Iets over de dienstzegels 
van Nederlands-Indië

it is niet zo maar een zegel. Gebruikt 
is het de duurste foutdruk van alle 
Nederlands-Indische dienstzegels: 
NVPH nummer D23f. En dat nota 

bene op brief, bovendien naar het buitenland. 
Wat steekt daar nu achter? Dat zullen we 
proberen te achterhalen. Ook zullen enkele 
algemene wetenswaardigheden over deze 
merkwaardige zegels worden opgediept.

Waarom dienstzegels?
Hoe zat het eigenlijk met die dienstzegels? 
Waarom zijn ze in Indië verschenen? De 
geschiedenis van deze zegels is interessant 
genoeg om daar wat uitvoeriger op in te gaan. 
In februari 1907 verschijnt de geboorteakte van 
de dienstzegels. De ambtelijke omschrijving 
luidt: ‘De dienstpostzegels dienen ter aanwijzing 
van het port, dat autoriteiten, collegiën, instel-
lingen, enz., welke nu voor hunne corresponden-
tie vrijdom van port genieten, zouden hebben 
moeten vergoeden, indien bedoelde vrijdom 
niet bestond en hunne poststukken volgens het 
tarief van 4 (vier) centen per 50 (vijftig) gram 
of een gedeelte daarvan hadden moeten zijn 
gefrankeerd.’1 Dit tarief geldt voor alle soorten 
poststukken (zoals brieven, drukwerken, 
documenten en briefkaarten). Het aante-
kenrecht blijft op 10 cent gehandhaafd. De 
postadministratie beoogt met de uitgifte van 
deze dienstzegels meer betrouwbare cijfers 

D

De aanleiding tot het schrijven van dit stukje is een mooie dienstbrief, 
gefrankeerd met een zegel van 25 cent met kopstaande opdruk DIENST., 
verzonden van Bengkalis (op Sumatra) naar Singapore (afb. 1).
door Peter Storm van Leeuwen

een ‘delicatesse’ voor de heeren 
ambtenaren en hunne kennissen

Afb. 1. 25 cent 
met kopstaande 
opdruk op brief: 
een delicatesse

Afb. 2. … onsma-
kelijk … (Collectie 
Waller, Museum 
voor Communi-
catie)
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gouverneur-generaal Idenburg, bemoeit zich 
hiermee: ‘… Z.E. [Zijne Excellentie] vertrouwt, 
dat ten aanzien van de opberging en het ge-
bruik daarvan zoodanige voorzorgen zullen wor-
den genomen, dat zij tot géén ander gebruik, 
dan tot frankeering van dienstcorrespondentie 
kunnen worden aangewend.’11 Het NTvP merkt 
sarcastisch op: ‘Men ziet, de Landvoogd was 
“gaar” genoeg om te begrijpen, dat deze post-
zegeltjes een “delicatesse” zouden zijn voor de 
heeren ambtenaren en hunne kennissen, vooral, 
waar in postzegelvakbladen van Mei en Juni 
1910 reeds 100 Mark werd geboden voor de 
complete serie, zonder die van 30 cent!’12 Van 
deze controle komt dus niets terecht en 
daarom kunnen wij ongebruikte series in onze 
collecties opnemen. 

De statistiektermijn en het resultaat
Zo verschijnt ten slotte Post- en Telegraafcir-
culaire van 14 juni 1911 no. 7979, waarin de 
statistiektermijn wordt vastgesteld van 1 ok-
tober 1911 tot en met 30 september 1912.13 De 
eerste aanvraag van dienstpostzegels moet 
voor 15 september 1911 zijn ingediend, waarna 
aanvullingen kunnen worden besteld. 
Wat heeft al deze moeite de postdienst opgele-
verd?14-15 Zonder de soorten dienststukken uit 
te splitsen in brieven, briefkaarten, etc. blijkt 
dat het gemiddelde gewicht van de dienst-
poststukken 108½ gram te zijn, zodat het 
gemiddelde ‘port’ 12 cent bedroeg (immers, 
4 cent per 50 gram of een gedeelte daarvan). 
In totaal is aan de ambtenaren een bedrag 
van ƒ 713.301,92 aan dienstzegels verstrekt, 
waarvan ƒ 57.684,60 voor de aantekening 
van 57.684 dienststukken. Als uitkomst bleek 
dan dat er 5.463.478 dienststukken zijn 
verzonden met een gezamenlijk gewicht van 
592.787,363 kilogram. Het ging om 46% van 
het aantal gefrankeerd verzonden brieven, dus 
bijna de helft. Wat de postdienst nu verder met 
deze gegevens heeft gedaan weten we niet.
Feit is dat zeer veel ongebruikte dienstzegels 
in verzamelaarshanden zijn terechtgekomen, 
wat dus zeer nadrukkelijk tegen de regels was. 
Of dat de uitkomst flink heeft vertroebeld 
wordt nergens aangegeven. 

Op de keper beschouwd is de uitgifte van de 
dienstzegels misschien nog wel merkwaardi-
ger dan de JAVA- en BUITEN BEZIT.-opdrukze-
gels. Immers, men had voor het doel waarvoor 
zij werden uitgegeven feitelijk kunnen volstaan 
met zegels van 4, 10 en 20 cent en eventu-
eel 1 gulden voor de zware stukken vanaf 
1.250 gram (afb. 3+4+5). Maar nee hoor, het 
hele scala aan frankeerwaarden tot en met 
de 2½ gulden werd van opdrukken voorzien, 
compleet met allerlei opdrukvariëteiten. Dat 
maakt het nu voor ons, filatelisten, wel prettig: 
deze emissie leent zich namelijk uitstekend 
voor een gespecialiseerde verzameling. 
Wees echter op uw hoede: er zijn veel verval-
singen in omloop, zowel van de opdrukken 
zelf als van de daarop voorkomende stem-
pels (niet alleen op de dure ‘kopstaanden’)! 
Een waarschuwing is hier op zijn plaats voor 
 geveinsde onnozelheid van sommige ‘top- 
verkopers’, boordevol positieve feedback, die 
via webwinkels vervalsingen voor echt trach-

ten te slijten aan goedgelovigen.16 Hoewel 
poststukken met dienstzegels vrij zeldzaam 
zijn komen we niet zelden ogenschijnlijk 
echte, maar vreemd en onjuist gefrankeerde 
‘dienststukken’ tegen, meestal afkomstig uit 
Bangkalan op Madoera (afb. 6). 

Verkrijgbaarstelling
De dienstzegels zijn niet aan de loketten van 
de post- en hulppostkantoren voor het publiek 
te koop geweest. Zij zijn uitsluitend verstrekt 
(dus niet verkocht) aan ambtenaren om deze 
te gebruiken op hun dienstpost van 1 oktober 
1911 tot en met 30 september 1912. Vanaf 1 ok-
tober 1912 mochten ambtenaren de zegels niet 
meer gebruiken. De toevoeging in de Speciale 
Catalogus van de NVPH dat het einde der gel-
digheid (E.G.) 31 december 1912 is, is onjuist.

De brief uit Bengkalis
Nu gaan wij terug naar het begin: het hoofd-
gerecht van dit verhaal. Een oogstrelend 

Afb. 3. Echte 
dienstbrief 
van 60 gram, 
waarop “ter 
frankering” 8 
cent geplakt 
moest 
worden

Afb. 4. Ook op een dienstbriefkaart moest 4 cent geplakt worden
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couvert afkomstig van de assistent-resident 
van Bengkalis die daarop een dienstzegel 
van 25 cent met kopstaande opdruk heeft 
geplakt, afgestempeld met het grootrondstem-
pel Bengkalis 17 FEB 12, verzonden naar de 
Nederlands-Indische postagent te Singapore. 
Op de achterkant staat het aankomststempel, 
ook type grootrond, N.I.Postagent Singapore 
19 FEB 12. Er rijzen direct een aantal vragen. 
Mogen dienstzegels wel gebruikt worden voor 
buitenlandse correspondentie? Klopt dit tarief? 
Vrijdom van briefport geldt alleen voor het 
binnenlands postverkeer, met als uitzondering 
brieven naar het buitenland ‘die den dienst 
der posterijen betreffen’.17 Daaraan lijkt onze 
brief te voldoen, hoewel, wat weten we van de 
inhoud? Het ‘briefport’ tijdens de statistiekpe-
riode is bepaald op 4 cent per 50 gram, dus de 
brief is geen juiste ‘enkelfrankering’. Kortom, 
maakwerk. Maar nu een theorie. Stel dat de 
brief tussen de 15 en 30 gram heeft gewogen 
(uit de achterzijde van de envelop blijkt dat de 
envelop een inhoud heeft gehad). Daarvoor 
geldt een speciaal tarief voor Singapore (Straits 
Settlements), zoals u in Tempo Doeloe van 
maart 2016 heeft kunnen lezen. Dat bedraagt 
in 1912 12½ cent per 15 gram.17 De assistent-
resident plakt op de brief een zegel van 25 cent, 
en omdat het een dienstzegel is schrijft hij 
‘Dienst’ op de brief. Een oneigenlijk gebruik, 
maar hij heeft als ambtenaar nu eenmaal 
dienstzegels aangevraagd, waaronder van 
25 cent. Het exemplaar met kopstaande opdruk 
is hem waarschijnlijk al opgevallen. En wie is de 
postagent eigenlijk? Dat weten wij. De geadres-
seerde is de heer W.G. Broek, van wie meerdere 
aantrekkelijke poststukken aan hem gericht, 
en door hem verzonden, bewaard zijn gebleven. 
Misschien was Broek wel een van de onzen: een 

filatelist. En wellicht kende hij de bestuursamb-
tenaar van Bengkalis, die zo ruimhartig was 
Broek de zeldzaamste opdrukfout te gunnen. 
Of beseften beide heren dat in 1912 nog niet?

Noten
1. Gouvernements Besluit van 18 februari 1907 nr. 2, Staats-
blad 1907 nr. 123, art. 5b
2. Koloniaal Verslag 1912, Hoofdstuk P, §2, p. 237-238 
3. Circulaire van de 1e Gouvernements-Secretaris van 18 febru-
ari 1907 nr. 459, Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 
(NTvP), 28 e jaargang, 1911, p. 135-136
4. NTvP, 29e jaargang, 1912, p. 120
5. NTvP, 29e jaargang, 1912, p. 150-151
6. NTvP, 29e jaargang, 1912, p. 151
7. Merkwaardig is de dienstzegel van 15 cent met strepen. 
Deze blijkt niet te zijn gebruikt. Waar hebben alle vellen van 
deze zegel, waarvan naar schatting 25.000 exemplaren zijn 
gedrukt, zich al die tijd bevonden? Op het hoofdbureau van 
de Posterijen te Batavia? Het bestaan ervan werd pas in het 
NTvP van januari 1913 gemeld. Als nu de regel was dat geen 
ongebruikte zegels in handen van het publiek mochten komen, 
en dat in juni 1913 alle ongebruikt gebleven dienstzegels op het 
hoofdbureau van de Posterijen te Batavia zijn verbrand (NTvP 
1913, p. 102 plus bijvoegsel, advertentie G.J. Turk), hoe kan het 
dan dat deze 15 cent met strepen toch in verzamelaarshanden 
is terechtgekomen? Interessanter is de vraag waarom deze 
zegel niet is gebruikt 
8. Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië, Deel I 
(1920), Hoofdstuk XIII, p. 74
9. Circulaire van de 1e Gouvernements-Secretaris van 1 maart 
1910 nr. 482, NTvP, 28e jaargang, 1911, p. 135-136
10. NTvP, 28e jaargang, 1911, p. 136
11. NTvP, 29e jaargang, 1912, p. 120
12. NTvP, 29e jaargang, 1912, p. 120. Hoort bij die ‘complete 
serie’ ook de 15 cent met strepen?
13. NTvP, 28e jaargang, 1911, p. 136
14. Verslag omtrent den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1912, p.25
15. Koloniaal Verslag 1913, Hoofdstuk P, §2, p. 221-222
16. Zie daarvoor http://www.studiegroep-zwp.nl/vals
17. Huishoudelijke Voorschriften. Postdienst. [1895], §10,  
art. 137 (Art. 11 § 2 der Conventie, I R 6)

Afb. 5. De 20 cent op dit 
omslagbandje verraadt 
het gewicht van het oor-
spronkelijke poststuk, 
dat tussen 200 en 250 
gram moet zijn geweest

Afb. 6. 
Dienstzegels 
van 17½ 
cent en 22½ 
cent op een 
aangetekende 
brief van 
Bangkalan 
10-9-1912 
naar Kwanjer, 
eveneens op 
het eiland 
Madoera. Op 
de envelop is 
geen ‘Dienst’ 
geschreven. 
Bovendien 
kan een tarief 
van 40 cent 
voor een 
aangetekende 
dienstbrief 
niet juist zijn

18. Binnenlandse en Buitenlandse Posttarieven van 
Nederlands-Indië 1864-1949 (1997-2002), ZWP NITAR 100-101

Bijlage
Tot dienstzegel overdrukte aantallen (inclusief fout-
drukken). Volgens P.C. Korteweg in ‘De dienstzegels van  
Ned.- Indië’, De Philatelist (2), juni 1927, p.90-91

Type Hangend Haar (Prinses Wilhelmina)

Machinale opdruk 

10 cent (D1)  550.600 

12½ cent (D2)  77.622

15 cent (D3)  91.800

20 cent (D4)  208.095

25 cent (D5)  63.200

50 cent (D6)  251.844

2½ gulden (D7)  20.075

Handstempel opdruk

10 cent (D1h)  48.000

30 cent (D1H)  900

50 cent (D6h)  1.500

2½ gulden (D7h)  3.500

Cijfer type 1883

2½ cent (D8)  300.000

Type Vürtheim (cijfer) en Veth (Koningin Wilhelmina)

½ cent (D9)  98.000

1 cent (D10)  474.000

2 cent (D11) 3.500.000

2½ cent (D12)  200.000

3 cent (D13) 1.000.000

4 cent (D14) 4.000.000

5 cent (D15)  500.000

7½ cent (D16)  97.000

10 cent (D17)  500.000

12½ cent (D18)  150.000

15 cent (D19)  225.000 (geschatte verdeling)

15 cent met strepen (D19a)  25.000 (geschatte verdeling;

                                                       niet in omloop gebracht)

17½ cent (D20)  97.000

20 cent (D21)  225.000

22½ cent (D22)  98.400

25 cent (D23)  125.000

30 cent (D24)  225.000

50 cent (D25)  10.000

1 gulden (D26)  408.000

2½ gulden (D27)  105.000 
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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

Nederlands
symbool
Hoewel de tulp eigenlijk uit 

Turkije komt, is het wel een 
typisch Nederlands symbool 
geworden. Het zal je geen 
moeite kosten om stempels 
en zegels te vinden met dat 
symbool. Na de Tweede We-
reldoorlog gaf de Nederlandse 

koninklijke familie tulpenbol-
len aan Ottawa, waar prinses 
Juliana gastvrij was ontvan-
gen. In de Canadese stad werd 
haar dochter, prinses Margriet 
geboren, een tante van koning 
Willem-Alexander. Canada gaf 
een postzegelboekje uit met 
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post-
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

Dag van de Jeugd-
filatelie gaat toch door! 
Goed nieuws over de Dag van 

de Jeugdfilatelie. Tijdens de 
Postex zal er op zaterdag 
15 oktober toch een Dag van 
de Jeugdfilatelie georgani-
seerd worden. Dat  betekent 
dat er niet alleen leuke 
jeugdactiviteiten zullen zijn, 
maar dat je ook je verzame-

ling kunt laten zien. De vragen 
voor de Fila marathon kun je 
nu gewoon weer uit werken 
en tentoonstellen. Vraag aan 
je jeugdleider om je zo snel 
 mogelijk aan te melden bij 
Tonny Mayen. 
(a.mayen.peemen@hccnet.nl)

Trotse regenboogvlag
Het is dit jaar precies vijftien 

jaar geleden dat het eerste 
homohuwelijk in Nederland 
werd gesloten. Tot dan toe 
konden mannen niet met mannen 
trouwen en vrouwen niet met 
vrouwen. In 2001 kwam daar 
verandering in. Amsterdam 
herdacht het jubileum door op al-
lerlei plaatsen de kleuren van de 
regenboog te laten zien. Dat was 
natuurlijk geen toeval. De vlag 
met de kleuren van de regenboog 
is het symbool van de 
homobeweging. De 
Zweedse postdienst 
gaf een postzegel 
uit met wat ook wel 
de Trotsvlag wordt 
genoemd. Deze vlag 
werd voor het eerst 
gebruikt in San 
Franciso in 1978. Hij is 
ontworpen door Gil-

bert Baker en 
had oorspron-
kelijk acht kleuren. Sinds 1979 
zijn de kleuren om praktische 
redenen teruggebracht tot zes: 
rood, oranje geel, groen, blauw 
en violet.
De kleuren van de regenboog-
vlag zijn ook te zien op een 
postzegel van de Verenigde 
Staten uit 2014. Met de zegel 
werd Harvey Milk geëerd. Hij was 
onder andere plaatsvervangend 

burgemeester van 
San Francisco. Hij 
schaamde zich niet 
om te vertellen dat hij 
homo was. Een jaar na 
zijn benoeming werd 
hij doodgeschoten 
door lid van de ge-
meenteraad die tegen 
homo’s was. Dat was 
in 1978.

Kees Mulders vertrekt bij JFN
Na vele jaren voor Jeugdfilatelie Nederland 

de functie van secretaris te hebben 
bekleed, heeft Kees Mulders het bestuur 
van JFN verlaten. Tijdens de jaarvergadering 
werd hij vorig jaar nog onderscheiden met de 
JFN Trofee vanwege zijn grote verdiensten. 
Vanaf deze plaats bedanken we hem voor al 
het werk dat hij voor JFN heeft gedaan. De 
secretariaatswerkzaam heden worden voorlopig 
waargenomen door Tonny Mayen-Peemen. 

postzegels van “Nederlandse” 
tulpen. Als je goed kijkt zie je 
op een van de zegels ook nog 
het ziekenhuis waar prinses 
Margriet werd geboren. Speci-
aal voor die gebeurtenis had de 
regering van Canada bepaald 
dat de ziekenhuiskamer tijdelijk 
 Nederlands grondgebied was. 

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

Antarctica leeft. Er zijn daar maar twee soorten, 
de andere soort is de keizerspinguïn. Opvallend 
is de witte ring om het oog. Hij heeft ook dikkere 
veren en een langer staartje dan andere soorten. 
Hij kan 70 cm lang worden en hij weegt maar 
5 kilo.

De geelkuifpinguïn 
Deze soort ben ik eens tegengekomen op een 
reis in Zuid-Afrika. Er was daar een stukje strand 
afgezet en daar zat een 
hele kolonie te waggelen 
en te wiebelen. Ik besloot 
dat ik daar wilde blijven: 
wat kan een mens nog 
meer willen dan de hele 
dag naar deze leuke 
dieren blijven kijken? 
Maar na een tijdje ging 
de bus weer verder en ik 
moest mee.

water te bewegen zoals vogels door de lucht 
vliegen.

Waar komt de naam vandaan?
Dat zul je interessant vinden: van het Keltische 
pen gwyn en dat betekent witte kop. In de tijd 
van de Kelten leefde in hun gebied de reuzenalk, 
die lijkt een beetje op de huidige pinguïn. Maar 
ze zijn geen familie, en de reuzen-alk (met een 
klein wit 
vlekje op zijn 
snavel) is al 
 uitgestorven.

De Adelie 
Pinguïn 
Dit is een klei-
ne zwart-witte 
pinguïnsoort 
die op de 
ijskappen van 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Vinden jullie het ook zo leuk dat 
de Dag van de Postzegel toch 
doorgaat dit jaar? Ik verheug 
me er al op om er heen te gaan. 
Wist te trouwens dat je dan 
een leuke verrassing krijgt? 
We zullen jullie er tegen die tijd 
meer over laten weten.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Pinguïns
Ik ben dol op de pinguïns. In een dierentuin mag 
je mij een middag achterlaten bij deze bijzondere 
vogels. Ik verveel me geen moment. Die beestjes 
zijn voortdurend bezig met zichzelf en anderen. 
Dan weer hierheen, dan weer daarheen, dan even 
kijken wat de ander doet: o, heb jij iets lekkers 
gevonden? En wat is daar dan voor mij bij? Wat! 
Heb je niets voor mij achtergelaten? Jij, jij… en 
dan vliegen ze elkaar achterna.

Een vogel?
Ja, ik heb het nu 
wel over vogels, 
maar ze kunnen 
echt niet vliegen, 
hoor! Ze hebben 
wel vleugels, en 
die gebruiken 
ze om door het 

Doordat bij het drukken de 
postzegelvellen vier maal door 

de machine moeten, hoeft er 
maar iets te gebeuren of het gaat 
fout. Vooral als het vel verschuift, 
treden er soms merkwaardige 
fouten op. In 1978 gaven ze bij ons 
een postzegel uit met de tekst 
“Donornieren redden levens”. Er 
staat een stripfiguur op, waarbij 
de nier in rood zichtbaar is. Bij het 

uitvoeren van de rode drukgang, 
verschoof één van de postzegelvel-
len. Het gevolg was dat de nier 
gedeeltelijk buiten het lichaam 
van de stripfiguur terechtkwam. 
We hebben hier duidelijk te maken 
met een “wandelende nier”. Bij het 
drukken draaien de drukcilinders 
snel rond. Als er dan wat te veel 
inkt wordt toegevoerd, vliegen de 
inkt klodders rond. Gevolg: een vlek 

Soms gaat er iets fout
op de postzegel. Grappig zijn ook de 
miskleunen die worden gemaakt bij 
het perforeren, dus bij het tanden 
van de zegels. Bij deze Nigeriaanse 
zegels uit 1990 zien we een grote 
verschuiving van de zogenoemde 
tandingskam. De horizontale perfo-
ratie loopt dwars door de postzegels.

Daniël Waddingsveen
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sen. Ook hier 
broedt het 
mannetje het 
ei uit en daarna 
zorgen ze om 
de beurt voor 
voedsel voor de 

kleine en voor zichzelf. Omdat dat zoeken naar 
voedsel nogal wat tijd kost, zijn de jonge pinguïns 
vaak alleen. En dat is spekkie voor het bekkie van 
de reuzenstormvogel, die graag zo’n argeloos 
diertje pakt. 

Antactica
De meeste 
mensen 
denken, dat 
pinguïns 
alleen maar 
voorkomen 
op Antarc-

tica, de Zuidpool. Maar dat is een misverstand. 
Ze komen voor in Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, 
Australië en Nieuw-Zeeland. 

Het waggelen 
Het doet zo aandoen-
lijk aan, dat onbehol-
pen gewaggel van de 
pinguïns. Die wag-
gelende loop wordt 
veroorzaakt doordat 
het dier eigenlijk niet op zijn voeten loopt, maar 
op zijn hurken. Zijn heup zit laag bij de grond en 
de knie een stukje hoger. Als jij op je hurken zit, 
rusten je billen op je hielen. Dat is dus ook het 
geval bij de pinguïn. Snap je? Idee om hier eens 
een mooie verzameling van op te zetten? Succes 
er mee!

De keizerspinguïn 
Natuurlijk heb 
je het al gezien: 
Happy Feet! 
Dat is deze pin-
guïnsoort. Bij 
de keizerspin-
guïn broedt het 
mannetje het ei 
uit, terwijl het 
vrouwtje naar 
zee teruggaat 
om te eten. Het 
is de grootste 
pinguïnsoort, 

ze zijn ongeveer 110 cm en ze worden ongeveer 
20 jaar oud. Ze eten ijsvissen, krill en inktvissen.
 
De koningspinguïn
Deze soort is bijna net zo groot als de keizerspin-
guïn en eet ook inktvissen en kleine lantaarnvis-

…de meeste planten in het 
voorjaar weer beginnen met 
het vormen van nieuwe blade-
ren en nieuwe bloemen? Maar 
er zijn ook planten die doen 
het omgekeerd. Die begin-
nen met de bloemen en pas 
daarna met de bladeren. Het 
zijn planten die als het ware 
met hun bloemen als eerste 

het voorjaar willen begroeten. 
Enkele planten in mijn tuin die 
als eerste hun bloemen laten 
zien zijn de cyclaampjes (hier 
op de postzegel), de (gele) 
winterjasmijn en de (gele) 
forsythia. En zo heb je al heel 
vroeg in het jaar toch iets 
kleurigs in je tuin.

Toon Oomens

Wist je dat…
B ij een verzameling horen meer dan 

alleen postzegels. Er kunnen ook al-
lerlei stempels en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat noemen we 
filatelistische elementen. Bijzonder 
zijn de postzegels van Israël omdat ze 
onder de postzegel een stukje papier 
hebben dat we de “tab” noemen. Het 
is ook beslist niet de bedoeling dat je 

dat eraf scheurt (stel je voor!), het is 
een onderdeel van de postzegel. Er 
staat wat uitleg over het onderwerp 
van de afbeelding op, of een woord dat 
belangrijk is in de serie. Ook Neder-
landse postzegels hebben wel een 
velrand waar wat op staat, daar vertel 
ik de volgende keer iets over. 

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen
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Terneuzen

e thans Terneuzen genoemde plaats, 
die in 1584 stadsrechten kreeg, ont-
leent zijn naam aan ‘Novesium’, dat 
terug te voeren is tot de Romeinse 

naam waarin ‘Nove’, naar ‘nieuw’ wijst. Nieuw 
is Terneuzen inmiddels allang niet meer, maar 
eeuwenlang werden de verschillende namen 
in de volksmond en ook in ambtelijke kringen 
door elkaar gehaald. Pas in 1938 werd per 
raadsbesluit aan de verwarring een eind ge-
maakt. In dit artikel laat ik die verwarring links 
liggen en houd me aan de naam Terneuzen.

Ligging
Wie thans Terneuzen zegt, denkt aan de 
geïsoleerde ligging aan de Westerschelde, 
waardoor de plaats geografisch meer bij 
Belgisch Vlaanderen dan bij Zeeland hoort, 
en ook het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
schiet u dan te binnen. En de chemische 
industrie DOW die de werkgelegenheid moet 
redden. Zelf denk ik dan daarbij ook aan mijn 
grootvader Eise Eisma, die er begin 1900 le-
raar Frans was aan de christelijke MULO in de 
Grenulaan. Hij schreef om wat bij te verdienen 
een leerboekje voor de lagere school waarin 
hij in les 30 over Terneuzen onder andere 
meldt: ’Terneuzen telt thans 9221 inwoners. 

Terneuzen heeft een identiteitsprobleem. Jaren-
lang twijfelde het tussen Neuzen, Ter Neuzen of 
Terneuzen. De naam verwijst echter allerminst naar 
neuzen hoewel de omliggende plaatsen, zoals Knol, Hengst dijk, 
Boerengat en Boerenhol, doen vermoeden dat de Zeeuwen recht 
voor hun raap gaan in het geven van namen aan hun woonplekken.
door Eise Eisma

D
Wat de tegenwoordige toestand betreft, die is 
niet rooskleurig. Had men vroeger gedacht dat 
Terneuzen nog eenmaal tot bloei zou komen, 
het is niet waarschijnlijk dat die hoop ooit nog 
in vervulling zal gaan. Terneuzen gaat zelfs 
achteruit. Eén der oorzaken moet men zoeken 
in de vestingwerken die het maken van ruime 
loskaden onmogelijk maakte. Zodra de stad 
echter in 1910 geen vestingstad meer was 
is men meteen begonnen de hoge wallen te 
slechten, doch het valt nog te bezien of dit nu 
nog de gewenste gevolgen zal hebben. Voor 
de nieuwe haven klaar was en het Kanaal naar 
Gent verbreed en verdiept, moesten alle grote 
boten ‘gelicht’ worden. Thans is dit overbodig 
geworden, waardoor veel arbeidsgelegenheid 
is verdwenen. De neringdoenden ondervinden 
eveneens heel wat schade van het nieuwe 
kanaal, want bleven grote boten vroeger een 
dag of drie, vier in de stad liggen, thans gaan 
ze Terneuzen voorbij direct naar Gent. Volgens 
het gevoelen der handeldrijvende Terneuze-
naars betekent het nieuwe kanaal de dood van 
Terneuzen.’ 
Dat was Terneuzen rond 1900. Er ging dus heel 
wat ‘aan de neus van Terneuzen voorbij’ (dus 
toch een neus!) volgens de voorspelling van 
mijn grootvader. 

Postkantoor
En hoe verging het de post? Tien jaar na 
het graven van het kanaal werd op 1 januari 
1838 een eerste postkantoor aan de Roeiers-
gang geopend onder leiding van directeur 
Steinbruch. Zijn hulpje werd de brievenbestel-
ler Joos Drechmans. En dat was het dan. Het 
publiek kon dagelijks terecht van 8 tot 11 uur 
’s morgens en ’s avonds van half 6 tot 7 uur. 
En terwijl de directeur het publiek aan de 
Roeiersgang bediende liep Joos twee bestellin-
gen af: één om 8 uur ’s morgens en één om half 
7 ’s avonds. De eerste bestelling nam, te voet of 
met een kar, drie kwartier in beslag, de tweede 
maar één kwartier. Het schikte dus nogal met 
de drukte in Terneuzen. Dat België een belang-
rijk achterland was blijkt uit het feit dat per 
1 oktober 1839 Terneuzen grenskantoor voor 
Belgische correspondentie werd. De verbinding 
met Nederland boven de Westerschelde was 
moeilijker. Er waren postvaarten over de Wes-
terschelde naar Ellewoudsdijk. Over land ging 
de post te voet of per kar naar Hulst, en Axel. 
Aanvankelijk ging het er nogal gemoedelijk 
aan toe daar in Terneuzen, zoals uit ambtelijke 
correspondentie blijkt. 

Rijkstelegraaf
In 1859 werd er een rijkstelegraafkantoor 
gevestigd in een bestaand rijksgebouw 
op de hoek van de Westkolkstraat en de 
Nieuwstraat, dat leeg was gekomen toen het 
vestinggarnizoen in Terneuzen verliep. 
In 1869 werd Terneuzen, en dus ook de post, 
aangesloten op het internationale spoorwegnet 
met een lijn naar Gent. Een jaar later, augustus 
1873, verzoekt de directeur de aanschaf van 
een postwagentje voor de overbrenging van 
de dienstpakketten van de stoomboot naar 
het spoorwegstation. De inspecteur antwoordt 
daarop: ‘het is voor de overbrenging der gewone 
depeches volkomen overbodig. De besteller 
kan zich sneller zonder dan met een wagentje 
beweegen. Daarbij komt het slechts een paar 
malen per jaar voor dat gelijktijdig meerdere 
dienstpakketten door de ontvangers, contro-
leurs of burgemeesters gewisseld worden en het 
ware m.i. bij zodanige gelegenheid wel door een 

opkomst en teloorgang van 
nederlandse postkantoren 8

1. 1906. Infirmerie, tijdelijk onderkomen tijdens verbouwing kantoor Knuttel. 2. Oude Postkantoor hoek Nieuwstraat/Westkolkstraat.
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gewoon handwagentje of dergelijke ’t welk daar-
toe wel in leen verkrijgbaar zal zijn, te voorzien.’ 
Of te wel: zoek het maar uit, wij zijn niet thuis!’ 
Maar de kleingeestigheid wordt nog erger: in 
september, een maand na de afwijzing, verzoekt 
de inspecteur opgaaf te doen van de postboden 
die postpakketten (depeches) vervoeren met 
een kar, bespannen met een hond, ezel of ander 
trekdier… wie is hier nu de ezel? Toch houdt 
directeur Lagerwerff (die een jaar later het 
veld moet ruimen voor Driessen Mareeuw) vol, 
en blijkbaar met succes, want de inspecteur 
vraagt, bij wijze van laatste uitvlucht, of er 
wel bergplaats voor zo’n wagentje is waarop 
Lagerwerff antwoordt: ‘In antwoord op Uwe 
missive heb ik de eer UED mede te delen dat de 
wachtkamer voor het publiek in het nieuwe ge-
bouw mij als de geschiktste plaats voorkomt tot 
bergplaats voor het wagentje. Die kamer heeft 
een lengte van 3,5 meter op gelijke breedte. Er 
staat een lessenaar in een portaal van 1,5 meter 
lengte en 1,2 meter breedte. De lengte van het 
wagentje zal geen beletsel opleveren.’ Maar of 
toen het wagentje er kwam staat nergens.
Niet lang daarna meldt Lagerwerff de vertra-
ging van de (post) treinen vanuit Mechelen 
vanwege het vervoer langs die lijn van ‘suiker-
peeën’(suikerbieten). En in diezelfde maand 
meldt hij ook nog het ontslag van brievengaar-
der Ritzmeester wegens: ‘het verwisselen van 
twee ter post bezorgde postzegels op brieven 
door andere reeds gebruikte zegels voor eigen 
gewin.’ 

Post- en Telegraafdienst
In 1873 werden Post- en Telegraafdienst 
samengevoegd in het bestaande pand op de 
hoek Westkolkstraat- Nieuwstraat dat voor dat 
doel verbouwd werd tot een gecombineerd 
post-telegraafkantoor, met een paar jaar later 
een extra bergloods in de achtertuin. Dit alles 
had uiteraard gevolgen voor de personele 
bezetting: directeur van het postkantoor 
A.Lagerwerff werd overgeplaatst naar Oud 
Beyerland (als straf voor het karretjes inci-
dent?), terwijl de directeur van het telegraaf-
kantoor, J.J. van den Driessen Mareeuw, de 
nieuwe man voor het gecombineerde PTT 

straat. (afb. 2), nadat J.A.A.Schwan, inspecteur 
te Middelburg de Directeur Generaal gerap-
porteerd had dat ‘het kantoor te Terneuzen 
niet geacht kan worden aan den eischen der 
tegenwoordigen tijd te voldoen, noch wat de 
dienstlokalen noch wat de woning betreft.’
Dat is het moment waarop de rijksbouwmees-
ter in actie komt. En, misschien raadt u het al: 
ook Terneuzen kreeg te maken met architect 
Daniel E.C.Knuttel, als civiel- en bouwkundig 
ingenieur opgeleid aan de Delftse polytech-
nische school en nu rijksbouwmeester in het 
Tweede District, waaronder Zuid-Holland, 
Zeeland, Brabant en Limburg ressorteerden. 
We kwamen hem al tegen in Geertruidenberg. 
Opvallend is dat in de postarchieven van 
Terneuzen de naam Knuttel nergens valt, zoals 
dat ook in Geertruidenberg het geval was, 
terwijl de rijksbouwheren met hun creaties 
toch zo’n dominante plaats innamen in de 
oude binnensteden rond 1900.
Dit vastgesteld hebbende luidt het advies 
van Knuttel om het bestaande kantoor af te 
breken om plaats te maken voor een geheel 
nieuw pand. Als ik de foto’s van het ‘oude 
kantoor’ vergelijk met ‘het nieuwe’ bekruipt 
mij een licht gevoel van onbehagen, want dat 
oude pand mocht er zijn hoor (afb. 3-5)! En 
wat de grootte betreft: oordeelt u zelf. De 
staf van Knuttel vond echter dat de dienst-
lokalen ‘van te geringe hoogte’ waren, en de 
directeurswoning werd onbruikbaar geacht. 
Bovendien vond Knuttel het van belang dat de 
aanpalende woning van de Westersluiswach-
ter, rijks eigendom, bij het nieuw te bouwen 
kantoor getrokken zou worden. Dat kwam 
het rijk eigenlijk wel goed uit, want ook die 
sluiswachterswoning stond er vervallen bij 
en het plan lag er al om die woning geheel te 
vernieuwen. Maar dat kon natuurlijk ook op 
een betere plek, dichter bij de sluis. Dus was 
het niet moeilijk om een wisseldeal te sluiten. 
Toen er opnieuw een plek gevonden werd voor 
de PTTdienst tijdens de twee jaar van afbraak 
en opbouw, in de infirmerie van Defensie, en 
bovendien van weduwe Reijschler een woning 
voor de directeur aan de Nieuwstraat voor 
400 gulden voor twee jaar gehuurd kon wor-

kantoor werd, tenminste als hij zou slagen 
voor aanvullende examens. Dat gebeurde, zo-
dat hij de functie per 1 oktober 1875 kreeg met 
een aanvullingstraktement van 100 gulden per 
jaar boven zijn ‘jaarwedde’ van 1400 gulden. 
Dat was een mooie besparing want zijn afge-
wezen concurrent van de post, Lagerwerff, 
genoot een jaarwedde van 850 gulden. Maar 
ging het wel zo goed nu? Was goedkoop geen 
duurkoop? Dat is de vraag, want in 1879 duikt 
een merkwaardig schrijven op van de Minister 
van Waterstaat waarin onder andere staat: 
‘het verslag van den Lijninspecteur omtrent 
diens bezoek ten Uwen kantore op 23 oktober, 
is, wat de bijwerking der schrifturen betreft, 
zeer ongunstig. De verkeersvoorschriften, de 
Gemeentenlijst, de dradenkaart, de agenda-
klapper waren niet bijgehouden. De eerste dier 
schrifturen komt voor Uwe rekening. Gij schoot 
dus reeds tekort in het geven van een goed 
voorbeeld… Ik waarschuw U zeer ernstig dit 
onderdeel der dienst beter te behartigen…Tot 
nader bevel wensch ik bovendien den eersten 
van iedere maand te vernemen hoe het met 
den postadsistent Terveer gaat… enz.
De aanvankelijke gemoedelijkheid, waarover ik 
eerder repte, is inmiddels ver te zoeken. 
Helaas heb ik niet kunnen achterhalen wie het 
prachtige pand op de hoek van de Westkolk-
straat-Nieuwstraat heeft ontworpen. Vast staat 
dat het rond 1880 verbouwd en uitgebreid 
werd met een aangekocht ‘belendend pand’. 
Tijdens de verbouwing vonden de PTT dien-
sten onderdak aan de overkant van de straat 
in de voormalige ‘infirmerie’ (afb. 1). (militair 
hospitaal, later marechaussee kazerne.) De 
krenterigheid van de PTT- inspecteur steekt 
wel schril af bij de ruimhartigheid van het 
Departement van Defensie, die het gebouw 
gratis ter beschikking stelde. En dat ook nog 
een tweede keer toen in 1899 opnieuw sprake 
was van ernstig ruimtegebrek. Goedkoop bleek 
in Terneuzen tot nu toe steeds duurkoop. 

Opnieuw uitbreiding
In 1899 kwamen de eerste plannen op tafel 
voor opnieuw een uitbreiding van het bestaan-
de PTT kantoor aan de Westkolkstraat-Nieuw-

3. 1901. Het Postkantoor van Knuttel. 4. 1904. Loketten kantoor van Knuttel.



330 FILATELIE  MEI 2016

den, was de zaak in feite rond. Het werk werd 
gegund aan J. Bijlaard en J.K de Jong te Hilver-
sum voor een bedrag van 42.500 gulden.
Maar er kwam al snel een kink in de kabel: de 
vier meter dikke kleilaag werd hier en daar door 
schuin liggende veenlagen doorbroken. Het 
werk werd stil gelegd voor nader onderzoek. 
Tenslotte besloot men om onder de muren 
1,5 meter brede voetplaten aan te brengen 
om verzakking te voorkomen. Meerkosten: 
2.000 gulden. Het nieuwe kantoor werd op 
26 juni 1901 in gebruik genomen, nadat het 
volledig gemeubileerd was door de Stoom-
meubelfabriek Zeelandia te Middelburg voor 
967,75 gulden! (heb je nu net één luxe stoel 
voor…) En sinds die tijd heeft het gebouw 
jarenlang het profiel van de stad aan de haven 
bepaald. Op talloze prentbriefkaarten komt 
men het slot-achtige gebouw tegen, dat als een 
kathedraal hoog boven z’n omgeving uittorent. 
 
Telefoonkantoor
In 1905 werd in dat kantoor een rijkstelefoon-
kantoor gevestigd (aangesloten op Roosen-
daal), terwijl één jaar later mijn grootvader 
vanuit Friesland in Terneuzen arriveerde 
om leraar Frans te worden aan de Mulo. Zijn 
verloofde Sietske was achtergebleven in 
Balk, waar zij een hoedenzaak dreef. Zodra de 
leraar Frans een woning had gevonden zou 
ze overkomen en trouwen met haar Zeeuwse 
prins. Vanuit zijn kosthuis ondernam hij vele 
malen de tocht naar het postkantoor aan de 
Nieuwstraat/hoek Westkolkstraat. Om zijn 
brieven te posten, en om een enkele maal de 
telefoonverbinding tot stand te brengen, want 
dat kon sinds kort. Een weekendje Balk zat er 
immers niet in in die tijd. 
Als ik in februari 2016 voor dat gebouw sta 
voel ik de verre aanwezigheid van mijn groot-
vader, die ik postuum zeer bewonder.

Bloei
Dan begint voor de PTT in Terneuzen, zoals 
overal in het land, de grote bloei en groei, 
waardoor om de haverklap de behuizing te 
klein wordt. 
Dat begint al in 1913 met een inwendige 
verbouwing. Door de Kamer van Koophandel 
werd bovendien aangedrongen op ruimere 
openingstijden, meerdere telefoonlijnen 
naar overig Nederland en verbetering van de 
zogenoemde ‘spreekcel’. Die was niet genoeg 
beschermd tegen het geratel van voorbijko-

mende karren en het gefluit van sleepboten. 
Tenslotte had de Kamer ook kritiek op de 
wijze van afhandeling van bankzaken. Er was 
een gebrek aan geheimhouding bij het loket. 
Iedereen kon horen wat er besproken werd. Er 
moest een apart loket komen. Privacy!

Eerste Wereldoorlog
In 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak 
en de Duitsers tenslotte vastliepen aan de 
IJzer kwam er een enorme toeloop van cor-
respondenten met navenante toename van 
het telegraafverkeer. De ene zijn dood… Er 
kwam meer personeel. Johan de Vries vertelt 
in zijn ‘Postale Herinneringen’ dat hij een kans 
kreeg om met nog drie anderen aangesteld 
te worden in Terneuzen. Directeur Buwalda 
zwaait er dan de scepter. Zijn tent raakt 
overvol. Aan het eind van de oorlog krijgt het 
kantoor 700 interlokale gesprekken per dag 
te verwerken. Vooral de technische telefoon/
telegraafdienst stond op barsten. Men zocht 
een tijdelijk onderkomen buiten het gebouw 
en vond dat wederom in het Arsenaal van 
defensie (een bomvrije kelder) dat al eerder 
gratis over de brug was gekomen (afb. 6).
In de jaren na de oorlog normaliseerde de 
situatie zich enigszins, maar aan uitbreiding, 
met name voor de telefoon/telegraafdienst 
viel niet te ontkomen. Over het onderkomen in 
de kazerne bericht het personeel: ’In een hoek 
van het vertrek is een ruimte afgeschut voor 
de privaten. Gebruik wordt gemaakt van een 
tonnenstelsel. De tonnen moeten door het tele-
foonvertrek worden gebracht en gehaald. Het is 
derhalve alleszins verklaarbaar dat de telefonis-
ten zich beklagen over de onaangename lucht 
welke daardoor in het vertrek wordt verspreid.’ 
In hedendaags Nederlands: het stonk daar dus 
als de hel. Hoewel verbouwingsplannen tot aan 
de aanbestedingsfase elkaar met de regelmaat 
van de klok opvolgden, gebeurde er niets! 
Mijn Terneuzense vriend, Jan Platteeuw (86 en 
schrijver van vele boekjes over de historie van 
Terneuzen en omgeving), herinnerde zich uit 
overlevering dat er rond de twintiger/dertiger 
jaren van 1900 een hulpkantoortje ‘op Hoek’ 
was. Mijn grootvader Eise zal ook dat ongetwij-
feld geweten hebben, want hij was toen hoofd 
van de lagere school op buurtschap De Knol, 
ook hij Terneuzen behorend. Jan’s grootvader, 
Christiaan Bakker, was in die tijd één van de 
twee vaste postboden die nog dikwijls te voet 
naar Terneuzen gingen om de post te halen en 

te brengen. Soms kwam die grootvader dan 
terug met een paar fietsbanden om z’n nek, 
aldus Jan…( ‘Echt waar Jan?’) 

Tweede Wereldoorlog
Pas in 1937, toen Terneuzen werd aangeslo-
ten op het nachtpost-treinnet kwam een 
verbouwing van de grond. De telefoon/tele-
graafdienst werd daarbij ‘uit huis geplaatst’ 
naar een apart gebouw aan de Van Steenber-
genlaan (afb. 7).
Daarna, na 1937, mijn grootvader is dan allang 
vertrokken naar elders, vallen er enorme 
gaten in de geschiedschrijving. Jan Platteeuw 
herinnert zich nog dat tussen 15 en 24 mei 
1940 Duitse tanks Terneuzen binnen reden. Het 
personeel van de post hokte enige tijd samen 
in de kelder van het kantoor van Knuttel aan 
de Nieuwstraat/Westkolkstraat. Maar afgezien 
van royale glasschade en uit het lood geraakte 
deuren en vensters, veroorzaakt door het op-
blazen van de aanlegponton van de boot kwam 
het gebouw de oorlog ongeschonden door. 
Door de overhaaste terugtocht van Nederland-
se militairen begin mei 1940 en de chaos die 
daarop volgde kon de kasoverdracht niet meer 
plaatsvinden, zodat de kas in z’n geheel maar 
in de kluis werd verstopt. Belgische en Franse 
militairen boden nog enige weerstand tegen 
de binnenrukkende Duitsers, maar het was 
onbegonnen werk. Toen de zaken zich enigszins 
genormaliseerd hadden, bleek de kas echter 
nog ongeschonden en compleet. Het tele-
graafkantoor aan de Van Steenbergenlaan was 
er slechter aan toe, want de terugtrekkende 
Nederlandse militairen hadden het inwendige 
van de automatische telefooncentrale vernield, 
zodat de vijand (maar ook de eigen vriend) 
niets meer met de apparatuur kon beginnen.

Watersnood
In 1953, toen de grote watersnood Zeeland 
teisterde verging het de post al niet veel beter. 
Zodra het water kwam kon er geen brief meer 
besteld worden. Ook bij die gebeurtenis was 
het telegraafkantoor aan de Van Steenber-
genlaan opnieuw slechter af. Het stijgende 
water veroorzaakte in de kelders kortsluiting 
in kabels en lijnen. De eerste kontakten met 
de buiten- en binnenwereld kwamen van 
zendamateurs en de redders voor in het nauw 
gedreven burgers kwamen met alle soorten 
scheepjes. Ik herinner me uit die tijd een 
koude, tochtige tocht in een legertruck vanuit 

5. 2016. Kantoor van Knuttel met noodkreet tot redding. 6. 2016. achterzijde Artilleriekazerne ( voorzijde winkels/restaurantjes). 7. 2016. Telegraafkantoor aan Van        Steenbergenlaan.
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Weert, waar ik toen gelegerd was, om via 
Antwerpen en Terneuzen bij Kloosterzande en 
Hontenisse de doorgebroken dijken te helpen 
herstellen met zandzakken en de kadavers van 
verdronken vee te verzamelen. Geen begin-
nen aan en geen postbode gezien. Meteen 
na de rampnacht werd een nationaal comité 
opgericht. Op aandringen van ‘Postzegelverza-
mel Vereeniging Zeeuws-Vlaanderen’ was er al 
na tien dagen een Nederlandse hulpzegel met 
opdruk. (Rampenfonds NVPH nr. 601). On-
dertussen had de Amsterdamse kunstenaar 
J.E.Cserno (afb. 8) op eigen initiatief ook een 
zegel aangeboden, maar helaas net te laat. 
Het was een prachtig ontwerp voorstellende 
een hand die uit de golven omhoog steekt. De 
productie van de officiële opdrukzegel was 
toen echter al in volle gang. 

Blokkendoosbouwwerken
Pas in 1976 haalt de postgeschiedenis de pers 
weer, want het sobere paleis van Knuttel is 
nu echt te klein geworden. Er breekt een tijd 
aan van blokkendoosbouwwerken. Eerst in de 
Alvarezlaan. Het oude postkantoor van Knuttel 
degradeert bij die gelegenheid tot een hulp-
kantoor. Het personeelsbestand in het nieuwe 
pand groeit naar 40 bestellers en 15 kan-
toorbeambten omdat de dienst als voorsor-
teercentrum voor de hele Zeeuws-Vlaamse 
Kanaalzone gaat werken. De blokkendoos is 
door Kraaijenvanger Architecten te Rotterdam 
ontworpen, en als Knuttel het had kunnen 
zien… Het is dan inmiddels 100 jaar geleden 
dat hij z’n sobere postkasteel realiseerde. 
Om 14.30 uur, donderdag 21 april 1976 opent 
burgemeester Ockeloen het nieuwe gebouw, 
waarna er een bijeenkomst is in de Opstan-
dingskerk. In het oude kantoor van Knuttel 
dringen in 1980 twee rovers binnen die met 
een pistool de loketbeambten tegen de grond 

werken, een greep in de kas doen en er als de 
bliksem vandoor gaan met 2.000 gulden. Voor 
de kluis hadden de mannen gelukkig geen tijd. 

In 1985 worden nieuwe panden geopend aan 
de Markt nummer 1 (afb. 9) en hulppost Axel-
sestraat 122 (afb. 10). Opnieuw is burgemees-
ter Ockeloen de man die de linten doorknipt, 
het vijfde tijdens zijn ambtsperiode, merkt een 
slimme spreker op, waaronder ook een bij-
kantoor in Hoek, ja inderdaad daar waar mijn 
grootvader promoveerde tot ‘hoofd ener chris-
telijke lagere school in buurtschap De Knol.’ 
De aansluitende bijeenkomst is nu echter niet 
in een naburig kerkgebouw maar in café Du 
Commerce. U voelt het al, het niveau zakt. Oud 
directeur en ereburger van Terneuzen de heer 
De Vries, die zijn eigen posthistorisch leven zo 
mooi op schrift heeft gesteld (Postale Herin-
neringen, 1980), was er bij en keek er naar.

In 1990 wordt er een groot voorsorteercen-
trum geopend aan de Huygerssluis 27. Het 
gebeurt onopgemerkt door de media, want 
er is niets van terug te vinden. Wie de moeite 
neemt het te bekijken vindt een enorme platte 
doos, ver weg uit het centrum. 

In 1994 is er nog een verbouwing van het pand 
aan de Alvarezlaan en dan begint voor het 
publiek zo langzamerhand het aftellen richting 
kantoorboekhandel en tabakswinkel. Ik heb de 
locaties voor u nagelopen. En het resultaat is 
bedroevend. 
Het gebouw van rijksbouwheer Knuttel heeft de 
tand des tijds dan wel met succes doorstaan, 
hoewel Knuttel in zijn stoutste dromen niet 
heeft kunnen denken dat zijn pand ooit herge-
bruikt zou worden door een hypotheekverstrek-
ker. Nadat mooie plannen voor een maritiem 
museum sneuvelden, en als ook de hypotheek-
verstrekker en de appartement bewoners op de 
bovenverdieping er helaas de brui aan hebben 
gegeven, schreeuwt het van de gevels om 
behoud, en dat is het dubbel en dwars waard.

Knuttel
Knuttel was de jongste uit een domineesgezin, 
waarin tien kinderen geboren werden. Vijf 
jongens en vijf meisjes. Een zeer getalenteerd 
stel. Dominees, natuurkundigen, scheikun-
digen, theologen, doctoren in de medicijnen. 
Twee van zijn zusjes stierven binnen het 
jaar, de andere drie trouwden met al even 

8. 1953. Niet 
uitgegeven 
ontwerp Waters-
noodzegels. 
Het is helaas 
niet gelukt het 
origineel van 
dit ontwerp te 
traceren. De 
scan komt uit 
het Handboek 
Postwaarden 
Nederland.

getalenteerde mannen. Oud zijn ze geen van 
allen geworden: afgezien van de twee te vroeg 
gestorven zussen, varieert hun leeftijd van 
51 tot één 80-jarige. Daniel zit met 69 ergens 
in het midden. Zijn gebouwen houden het 
gelukkig langer vol. Topproducties staan in 
Leiden (stadsgehoorzaal), Den Haag (Binnen-
hof), Amsterdam (Rijkspostspaarbank) en De 
Bilt (Weerkundig Instituut in de zogenaamde 
Chaletstijl). Zijn gebouwen laten verschillende 
stijlen zien, een gevolg van zijn manier van 
leidinggeven die ook andere architecten in 
zijn team volop kansen gaf. Hij had ambitieuze 
tijdgenoten, waaronder Peters, die meer voor 
de eigen sier gingen. Knuttel (zijn voorouders 
kwamen uit Denemarken), was een bescheiden 
en zeer sociaal voelend mens. Hij publiceerde 
artikelen over crematie, vrouwenarbeid en over 
de verbetering van arbeidsomstandigheden 
op de bouwplaats. Met die kennis in het hoofd 
sta ik februari 2016 voor zijn kantoor aan de 
Nieuwstraat. Het is minder imposant dan het 
oogt op de stadsgezicht-ansichtkaarten van 
rond 1900. En inderdaad het is sober, degelijk 
en functioneel. Precies zoals het moet, want 
de belastingbetaler mocht niet opdraaien voor 
sierlijke fratsen. Ik mag die Knuttel wel.

Verlaten
Aan de Van Steenbergenlaan trof ik nog het 
bouwkundig weinig interessante telegraaf-
kantoor, leeg en verlaten. Ik moet daarbij 
aantekenen dat het strikt genomen nooit de 
status van postkantoor heeft gehad. Het doet 
dus eigenlijk ‘buiten mededinging’ mee.
Aan de Alvarezlaan zult u ook tevergeefs naar 
de platte doos van de post zoeken want rond 
2008 viel het ten prooi aan de slopershamer. 
Markt 1 herbergt tegenwoordig een advoca-
tenkantoor en Axelsestraat 122 een dieren-
speciaalzaak. Opwindende gebouwen zijn 
het nooit geweest. Daarvoor moet je niet bij 
Knuttel zijn. Naast hem vond ik in Terneuzen 
mijn grootvader Eise Eisma, mijn vriend Jan 
Platteeuw, en de zeer behulpzame archief-
medewerker, tevens voormalig ambtenaar 
van de post (!), Toon Guérand. En dat maakt 
Terneuzen meer dan de moeite waard! 

Bronnen
Museum voor Communicatie, den Haag.
Gemeente Archief Terneuzen.
Jan Platteeuw, schrijver volksverhalen.
Eigen onderzoek en foto’s op locatie.

7. 2016. Telegraafkantoor aan Van        Steenbergenlaan. 9. 2016. Advokatenkantoor Markt 1. 10. 2016. Voormalig hulpkantoor Axelsestraat 122, thans dierenspeciaalzaak.
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NEDERLANDSE BLADEN

Meer dan leuke plaatjes
In Jungfraupost 147 (maart 2016) 
is Bert de Graaff inmiddels bezig 
met de vijfde aflevering van een zeer 
interessante reeks over de Zwitserse 
Pro Juventute-zegels. Centraal staat 
de ‘maatschappelijke inbedding’ van 
de klederdrachten-series. 
De Graaff wijst op het verschijnsel 
dat in de eerste vijftig jaren van 
de twintigste eeuw ‘een intensieve 
maatschappelijke beweging in brede 
zin op gang kwam ten faveure van 
de klederdrachten’. Dat Oostenrijk 
en Duitsland in de jaren dertig met 
klederdrachten-series kwamen die 
opvallend veel gelijkenis vertoonden 
met de Zwitserse zegels kan geen 
toeval geweest zijn. Het zijn mooie 
plaatjes, maar zeker voor de Duitse 
zegels geldt dat ze ook een sym-
boolfunctie hebben. De Graaff stelt 
‘dat de Duitse volksklederdrachten 
als symbolen van het oorspronke-
lijke, diep Duitse karakter door de 
staat van het Derde Rijk als het ware 
[werden] gekaapt’. De volkskunde 
werd een soort hulpwetenschap in 
dienst van het nationaalsocialisme. 
Voor Zwitserland gaat dat uiteraard 
niet op, maar er was wel een grote 
belangstelling voor ‘Heimatschutz’ 
en de geschiedenis van de kleder-
drachten in de verschillende kan-
tons. Er werden nationale exposities 
en manifestaties gehouden die een 
sterk appel deden op strijdvaar-
digheid, solidariteit, nationalisme 
en conservatief patriottisme. Het 
waren evenementen die uiting gaven 
aan één gedachte: ‘Herr Gott, es ist 
schön ein Schweizer zu sein’.  
www.studiegroepzwitserland.nl

Overzee
Ruim aandacht voor verenigings-
activiteiten en een geslaagde club-
tentoonstelling in het december (!) 
nummer van ZWP. Veel artikelen 

ook die met elkaar een mooi beeld 
schetsen van dit veelzijdige verza-
melgebied: de postgeschiedenis 
van de (voormalige) Nederlandse 
overzeese rijksdelen en Australasia. 
Rob Ackerstaff bespreekt een aantal 
postale facetten van de noordelijke 
kuststrook van de residentie Ben-
koelen (Sumatra). Mooie kleurenaf-
beeldingen van stempels, zegels en 
poststukken illustreren de tekst. 
Duplicaatbrieven kennen we uit de 
VOC-periode. Om ervan verzekerd 
te zijn dat belangrijke informatie 
zijn bestemming bereikte, werd een 
kopie van de brief langs een an-
dere weg verstuurd. Nico de Weijer 
presenteert een artikel van Fons 
Simons over deze materie, met 
brieven van Fons en Frans van den 
Heuvel uit de Eerste Wereldoorlog 
(afbeelding). 
Han Dijkstra schrijft over twee ogen-
schijnlijk saaie APO-enveloppen 
(WO2), die door hun inhoud (en het 
artikel) tot leven kwamen. Een ander 
artikel van hem gaat over een drietal 
poststukken uit Merauke, die – hoe-
wel ze onmiskenbaar maakwerk zijn 
– een bijzonder licht werpen op de 
verkoop van de laatste postzegels in 
deze plaats in 1944.
Veel aandacht ook voor Nieuw-
Guinea in deze aflevering en 
natuur lijk een bijdrage van Bert van 
Marrewijk: Antilliaans/Arubaans 
strooigoed, nr. 5. 
De Studiegroep heeft een website: 
www.studiegroep-zwp.nl

Zuid-Amerika
LACA staat voor Latin America 
Collectors Association en heeft een 
Nederlandse ‘tak’ in de ‘Vereniging 
voor de bevordering en studie 
van de filatelie van Midden- en 

Zuid-Amerika’. Het verenigings-
periodiek, dat mij tegenwoordig 
over de digitale snelweg bereikt, 
heet ‘Corre(i)o Latino Ameri-
cano’. Centrale man in de club lijkt 
me Hans Vinkenborg, voorzitter, 
penningmeester en redacteur. Hij 
tekent voor een van de twee grote 
artikelen in aflevering 42 (maart 
2016) en behandelt stempels 
voor aangetekende post van 
Puerto Rico. Bij de koloniën Cuba 
en Puerto Rico hebben destijds in 
de Spaanse periode zegels bestaan 
voor gewone frankering van post, 
voor drukwerk (impresos) en voor 
telegraafgebruik (telégrafos). Voor 
aangetekende post hebben nooit 
aparte postzegels gecirculeerd, 
dit werd op de brief geschreven of 
gestempeld (‘correo certificado’) of 
zichtbaar gemaakt op een andere 
wijze. Aparte plakstrookjes en b.v. 
zegels voor ‘correo urgente’ beston-
den toen nog niet, deze zijn na de 
koloniale periode wel in Spanje in 
gebruik gekomen. Vanaf 1855, toen 
de eerste postzegels in de koloniën 
geïntroduceerd werden, werd in Pu-
erto Rico de post voorzien van een 
stempel waarmee werd aangegeven 
dat het om aangetekende post ging. 
Vinkenborg bespreekt de verschil-
lende stempeltypen die voorkomen 
op zegels of poststukken, met 
mooie kleurenafbeeldingen.
Het tweede grote artikel is van 
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Anton Luyendijk. Hij gaat in op de 
bewogen geschiedenis van het 
grensgebied tussen Guyana en 
Venezuela, waar in een ver verleden 
Zeeuwse kolonisten hun stempel 
gedrukt hebben. Een deel van het 
landschap moet hun vertrouwd 
voorgekomen zijn: vlak land, 
doorsneden door vele rivieren, met 
een klei- en leemachtige grond. 
De website (www.laca.nl) biedt 
een schat aan informatie over het 
verzamelgebied Midden- en Zuid 
Amerika. Ook zijn hier oude num-
mers van het verenigingsperiodiek 
te raadplegen.

Boeken en schepen
Boekbesprekingen moeten niet de 
boventoon voeren in een filatelis-
tisch tijdschrift, zo stelt de redactie, 
maar bij Het Noorderlicht zijn ze er 
toch altijd gul mee. In het kwartaal-
blad van de Nederlandse Filatelis-
tenvereniging ‘Skandinavië’ schrijft 
Ton Steenbakkers lovend over de 
Norgeskatalogen 2016, over Nor-
geskatalogen Postal II en over het 
Noorse Filatelistisch Jaarboek 2015, 
voor het eerst volledig in kleur. 
Het gaat daarbij om een bundeling 
van artikelen uit tentoonstellings-
catalogi (Nordia 2014, Trondheim 
2015) en artikelen die verschenen 
in diverse Noorse tijdschriften van 
lokale postzegelclubs. Een jaar 
geleden verzuchtte ik dat zoiets in 
Nederland toch ook mogelijk moet 
zijn…. Ook besteedt hij aandacht 
aan een artikel naar aanleiding 
van de honderdste geboortedag 
van Agnar Mykle. Op een aan deze 
kunstenaar gewijde postzegel is een 
naakte vrouw te zien, maar omdat 
bijna niemand dat opgevallen is, 
toont de redactie haar paginabreed: 
‘om de mannelijke en vrouwelijke 
lezers (…) met oog voor schoon-
heid een plezier te doen’. Ook Henk 
Burgman neemt wat boeken voor 
zijn rekening, waaronder de Facit 
Postal IX, ‘een weergaloos knap 
stempelboek’ over de Zweedse 
poststempels. Henk verzorgt ook 
de rubriek Laesa-Lukea-Lese-Lesa-
Läsa en nog eens lezen!
Rinus de La Fosse kende ik al als 

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

http://www.studiegroepzwitserland.nl/
http://www.studiegroep-zwp.nl/
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een altijd enthousiaste handelaar 
in poststukken. Samen met Ton 
Steenbakkers schreef hij een mooi 
(geïllustreerd) artikel over zijn 
scheepspost-verzameling. Deense 
zeilschepen staan in dat artikel 
centraal. 
Wiebe ten Wolde richtte ook zijn 
aandacht op een zeilschip, de Oost-
Indiëvaarder ‘Götheborg’ (afbeel-
ding) en belicht de achtergronden 
van het schip, waaraan in 2003 een 
postzegelboekje gewijd werd: een 
Scandinavische uitgave met een 
oranje/ Nederlands randje. 
www.nfvskandinavië.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Nederland over de grens
Een stukje België in Nederland.
De Vlaamse gemeente Baarle-
Hertog is een Belgische enclave in 
Nederland. Ze is dientengevolge 
in de eerste wereldoorlog onbezet 
gebleven. Het spreekt voor zich dat 
dit interessante filatelie oplevert. In 
het maartnummer van ‘The Nether-
lands Philatelist’, het tijdschrift van 
de Engelse ‘Netherlands Philatelic 
Circle’ staat een artikel van Alan 
Bartlett getiteld ‘Belgium within 
the Netherlands part II’. Dit artikel 
besteedt vooral aandacht aan de 
oorlogsperiode van deze enclave. 
Hoe was de situatie? Een groot 
deel van België was bezet door de 
Duitsers. De zuidgrens van bezet 
België was een grote frontlinie en 
het oosten grensde aan het Duitse 
keizerrijk. Aan de noordkant lag 
neutraal Nederland met daarin 
Baarle-Hertog, wat een verzamel-

punt was geworden voor Belgische 
verzetsmensen, geheim agenten, 
soldaten en postagentschappen die 
via smokkelroutes zorgden voor de 
postale verbinding tussen vrij en 
bezet België. Voor de Duitsers een 
reden om vlak bij de Belgisch/Ne-
derlandse grens een hek te plaatsen 
van 3 meter hoog met 2000 volt 
spanning erop. Toch waren er zowel 
smokkelaars als spionnen die dit 
hek trotseerden en bezet België 
binnen kwamen. Er worden in dit 
artikel stukken getoond van zowel 
officieel erkende (zoals Oeuvres du 
Soldat Belge) als illegale postsmok-
kelaars. Naast smokkelpost is er 
uiteraard ook gewoon postverkeer 
mogelijk, welke uiteraard altijd via 
Nederlands grondgebied gaat. In 
deze oorlogstijd was er ook ruimte 
voor filatelie. De firma Gevers 
produceerde tal van bijzondere 
frankeringen met speciale kaarten, 
meestal verzonden van Baarle-
Hertog naar het Belgisch kantoor in 
Le Havre of terug. Naast dit artikel 
ook nog een kort stuk over een 
kaart verzonden kort na de Japanse 
overgave in Indië. Het betreft een 
officiële mededeling betreffende de 
teruggave van een motor. Er wordt 
afgesloten met een artikel over de 
spoorlijn Maastricht-Aken.
www.netherlandsphilatelic.org.uk

Writers block?
De laatste 2 nummers van 
‘Netherlands Philately’, het blad 
van de ‘American Society for 
Netherlands Philately’ viel het me 
al op dat er bizar veel aandacht 
was voor de nieuwe uitgiften van 
tante Pos. Talrijke kleurrijke plaatjes 
die onbewust je gedachten laten 
afdwalen naar de postzegelvloed die 
we vroeger zagen uit de Arabische 
Emiraten, Equatoriaal Guinee en 
Roemenië. Dit keer kreeg ik het 
nummer 4 van 2016 toegestuurd 
en dacht ik ‘ha, eindelijk weer een 
normaal nummer’. Men was na num-
mer 3 immers klaar met de nieuwe 
uitgiften. Maar helaas, het valt weer 
wat tegen. Maar liefst 7 bladzijden 

zijn ingeruimd voor het bespreken 
van buitenlandse tijdschriften 
inclusief onze eigen Filatelie. Wel is 
er een leuk artikel van Erling Berger 
over de overgang van zeilschepen 
naar stoomschepen op de post-
verbindingen over de Noordzee. 
Een aantal mooie stukken wordt 
getoond, zowel vanuit Nederland als 
vanuit Engeland verzonden.

Het blad bevat verder een korte 
nieuwsflits over de ontdekking van 
een 5 cent 1852 met harmonicavouw 
en een kort stukje over een kaart 
met strafport welke in 1983 was 
verzonden naar ‘Little Buddy’, een 
ernstig zieke jongen die de droom 
had in het Guinness record boek te 
komen als persoon die de meeste 
ansichtkaarten had ontvangen.
www.asnp1975.com

Rolzegels
In de Berner Briefmarkenzeitung 
3/16 staat een kort stukje over de 
Zwitserse rolzegels die uit een au-
tomaat konden worden getrokken. 
Precies 100 jaar (1911-2011) heeft 
dit systeem bestaan. Vaak konden 
zegels uit deze automaten alleen 
worden herkend aan een nummer 
op de achterzijde, maar een enkele 
keer was het eenvoudiger voor de 
filatelist. Van 4 langlopende zegels 
werd een ontwerp gebruikt met een 
kleine afwijking ten opzichte van de 
velzegels. Reden hiervoor was niet 
duidelijk, maar ze konden wel keurig 
via de filatelistische dienst worden 
besteld. Verder aandacht voor Syrië. 
Ondanks felle gevechten worden er 
nog gewoon zegels uitgegeven. Sy-
rië is nog steeds een land met een 
voorbeeldig uitgiftebeleid, waarbij 
alleen zegels worden uitgegeven 
die nodig zijn voor het postverkeer. 

Fraaie thema’s als inheemse dieren, 
historische monumenten, Baschar 
al-Assad en het WK voetbal in Bra-
zilië kenmerken het uitgiftebeleid. 
Dus mocht u nog aan een nieuw 
verzamelgebied denken…
www.briefmarken.ch

Zwitsers
Als u wilt lezen over de zegels van 
Zwitserland, dan is het zevende 
nummer van de DBZ een goede 
bron. Onder de kop ‘Klassik muss 
nicht teuer sein’ wordt Zwitserland 
opgevoerd als het land om een klas-
sieke verzameling mee te beginnen. 
Toegegeven, de Bazeler duif, de 
dubbele Geneve en de 4 en 6 rap-
pen zegels van Zürich liggen voor 
de meesten van ons toch buiten het 
bereik, maar vanaf 1854 is een en 
ander met een blik op de catalo-
guswaarde beter te doen (aldus 
DBZ). Uiteraard zijn de zegels fraai, 
maar op poststuk is het helemaal 
een aanrader. Inmiddels ben ik iets 
wijzer wat betreft de eerste zittende 
Helvetia uitgifte, de zogenoemde 
Strubel. Waar velen denken dat dit 
te maken heeft met Struwelpeter 
(waar de dame op de zegel eigenlijk 
wel wat van heeft), is het gewoon 
zo dat Strubel het schwyzerduitse 
woord is voor de roos die we in de 
hoeken van de zegels zien. Verder 
geeft de DBZ ons maar liefst twee 
maal een basisles filatelie. Eerst 
heel kort aandacht voor de zoge-
noemde ringstempels. Wij kennen 
dit stempeltype in Nederland niet, 
maar in landen als Oostenrijk, Zwe-
den en Pruissen zien we ze regelma-
tig op klassieke zegels. Iets verder 
in de afdeling ‘Markt und Marken’ 
een stukje over zegelkwaliteit. Waar 
moeten we op letten om te weten 
of ons zegel een Luxusstück, een 
Kabinettstück of een Prachtstück is. 
Eerlijk gezegd, als ik soms kijk naar 
tentoonstellingsverzamelingen, 
uitgeprijsde rondzendboekjes of 
zelfs afbeeldingen bij artikelen, dan 
kunnen veel Nederlandse verzame-
laars dit lesje ook wel gebruiken. 
www.deutsche-briefmarkenzeitung.de
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Oostenrijk of Hongarije ‘Drzava S.H.S. 1919’ 
of ‘Hrvatska/SHS’ (afb. 1-2). Vanaf 1919 had 
het koninkrijk onder Peter I (afb. 3) zijn eigen 
 zegels. Vanaf 1929 wordt de naam veranderd 
in koninkrijk Joegoslavië onder de autocra-
tisch regerende koning Alexander (afb. 4) 

Albanië
In 1912 werd ook Albanië onafhankelijk 
(afb. 5), maar daar waren een aantal Balkan-
landen het niet echt mee eens. Verder vonden 
een aantal landen na de 1e Balkanoorlog de 
invloed van Bulgarije te groot en om die over-
heersing te verminderen begon een 2e Bal-
kanoorlog. Bulgarije verloor en zo ging Thracië 
naar Griekenland en een groot deel van 
Macedonië naar Servië. En dan lag er nog een 
betwist gebied op de grens van Bulgarije en 
Roemenië, Zuid-Dobrudja (afb. 6). Nadat het 
gebied in WO II nog eens weer van Bulgarije 
werd, verloor Bulgarije het uiteindelijk defini-
tief aan Roemenië. Uit de tijd dat Macedonië 
en Dobrudja nog onder Bulgaarse heerschap-
pij vielen, bestaan een tweetal Bulgaarse se-
ries (1916-1917 Yv 109-116 en 1921 Yv 148-155). 
Ook Roemenië vereerde de terugkomst van 
het verloren gebied daarna met zegels (1928 
Yv 358-364) en dat deed Bulgarije opnieuw in 
1940 (Yv 350-353; afb. 7).
Het gevolg van alles was wel dat een groot 
deel van de Ottomaanse islamitische bevol-
king van de Balkan werd vermoord of verdre-
ven. Uiteindelijk leidde dit mede tot het feit 
dat het Ottomaanse Rijk en Bulgarije in WO I 
de kant van Duitsland kozen en hoopten op 

Europa’s grenzen na WW I

oor autochtone migratie en aanpas-
sing zijn sommige situaties onder-
tussen zo permanent geworden, dat 
we kunnen verwachten dat die, mede 

door het ontstaan van de Europese gemeen-
schap, stabiel zijn geworden. Andere echter 
sluimeren onder de oppervlakte (on)rustig 
voort, zodat daar elk moment weer eens een 
crisis kan uitbreken. 

Balkanoorlogen
Aan het begin van de 20e eeuw waren in 
Europa de meeste grenzen redelijk vastgelegd. 
Italië en Duitsland waren van een verzameling 
regio’s en stadstaten landen geworden. 
Dat het begon te rommelen aan de oude gren-
zen was vooral het gevolg van de afname van 
de invloed van het Ottomaanse rijk of te wel 
de Turken. Daardoor begonnen verschillende 
gebieden zich van die overheersing los te 
scheuren wat in eerste instantie leidde tot de 
1e en 2e Balkanoorlog in 1911-1912 en uitein-
delijk tot WO I. Op dat moment ook beginnen 
de grensconflicten met postale repercus-
sies. Het eerste nieuwe land wordt gevormd 
op 1 december 1918 namelijk het koninkrijk 
van de Serviërs, Kroaten en Slovenen (SHS) 
waarin ook opgenomen Bosnië-Herzegovina 
en Macedonië. Tot dit koninkrijk behoorden 
ook delen van: Dalmatië, Istrië, Stiermarken 
en Karinthië, waardoor er later spanningen 
optraden met respectievelijk Italië en Oosten-
rijk. Postaal gezien hadden alle onderliggende 
staten hun eigen zegels. In het koninkrijk 
circuleerden eerst opdrukken op zegels van 

D

Europa was en is vol met conflicten tussen landen en regio’s. 
Veel ervan bestaan al langere tijd en zijn vooral het gevolg van 
een anders sprekende en voelende etnische, religieuze, culturele 
of politieke minderheid of zelfs een regionale meerderheid, die 
onderdrukt wordt of zich onderdrukt voelt. 
door John Beenen

terugverovering van verloren gegaan gebied, 
wat tussen 1939 en 45 eventjes lukte. 

Verschillende grenzen
Maar de echte aantasting van verschillende 
grenzen volgde na WO I, met de Vrede van 
Versailles op 28 juni 1919, waarbij een flink 
aantal Europese staten, vooral de verliezers, 
behoorlijk van vorm veranderden. (afb. 8-17)
Duitsland verloor in het westen, noorden, 
oosten en zuiden een aantal kleinere (Eupen, 
Malmédy, Moresnet, Elzas-Lotharingen, 
Saarland, Sleeswijk (Schleswig) en grotere 
gebieden (Opper-Silezië, delen van West- 
en Oost-Pruisen, Sudetenland) en al hun 
koloniën, maar hun echte verlies werden de 
herstelbetalingen die al snel een loden last 
gingen vormen en leidden tot de grote inflatie 
van 1923. Iedereen zal de zegels van miljoenen 
en miljarden marken wel kennen.
Op het gebied van verlies aan land was de 
grote verliezer de Oostenrijks-Hongaarse 
monarchie, die werd opgedeeld in Oostenrijk 
en Hongarije, waarbij vooral Hongarije 2/3e 
van zijn grondgebied verloor. Door al deze ver-
schuivingen schoof Polen op naar het westen. 
Het Verdrag van Saint-Germain in 1919 regelde 
het ontstaan van Oostenrijk uit de Oosten-
rijks-Hongaarse Dubbelmonarchie en dat van 
de andere nieuwe staten, zoals Tsjechoslowa-
kije, Hongarije, Polen en Joegoslavië. 
Daarbij vervielen Bohemen en Moravië en 
Oostenrijks-Silezië aan Tsjechoslowakije, 
Opper-Silezië werd een deel van Polen. Zuid-
Tirol, Trentino en een deel van Karintië gingen 
naar Italië (zie daar). Galicië werd Pools en 
later gedeeltelijk ook Oekraïens en delen van 
Zuid-Stiermarken en Zuid-Karintië Sloveens. 
(afb. 18-21)

Hongarije
Met Hongarije werd in 1920 het Verdrag van 
Trianon gesloten. Daarbij verloor Hongarije 
dus 2/3e van zijn grondgebied. Transsylvanië 
(Zevenburgen), het land van de vermeende 
vorst Dracula, moest worden afgestaan aan 
Roemenië. 
Aan de westkant wordt een klein stuk ervan 

afb. 1-2, 1919 Yv 64 afb. 3, 1911 Yv 99 afb. 4, 1926-27 Yv 174 afb. 5, 1917, Yv 44 afb. 6, 1921 Yv 152 afb. 7, Yv 351

afb. 8, Eupen-Malmé-
dy 1920 Yv 3 afb. 9, Eupen-Malmédy wieder 

Deutsch 1940 Yv 749

afb. 10, Belgien Lan-
despost 1916 Yv 12

afb. 11, Elzas1940 
Yv 13

afb. 12, Lotharingen 
1940 Yv 4

afb. 13, Saar 1926 Yv 113
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nog steeds overwegend bewoond door een 
Hongaarse gemeenschap, de Székely, Dat 
gebied blijft een bron van onderhuidse span-
ningen. (afb. 22-24)

Ook de oostelijke helft van de Banaat (had u er 
ooit van gehoord?) en enkele andere gebieden 
gingen naar hen. In 1919 werd aan de oostkant 
de Hongaarse stad Debreczen kort bezet door 
de Roemenen. Het koninkrijk van de Serven, 
Kroaten en Slovenen, gevormd na de Balka-
noorlogen, kreeg de regio Vojvodina en de 
westelijke helft van de Banaat en nog wat an-
dere gebieden; Oostenrijk, Burgenland. Deze 
verschuivingen betekenden dat een groot 
aantal Hongaren plotseling een minderheid in 
het betreffend land werden. Het Verdrag hield 
daar eigenlijk geen rekening met de feitelijke 
etnische samenstelling van Centraal-Europa 
en van de Wilson-doctrine kwam dus niet erg 
veel terecht. De regeling werd en wordt door 
Hongarije uiterst onrechtvaardig gevonden en 
belast het Hongaarse denken ook nu nog. Het 
is te hopen dat deze kwestie in Europa op enig 
moment geen splijtzwam zal blijken te zijn. 

Het is verleidelijk aan de hand van hun ge-
schiedenis de winst- en verliesrekening van de 
diverse landen te presenteren, maar dat wordt 
ongetwijfeld een heel lang en saai verhaal, 
omdat veel van de grenswijzigingen na WO I 
eenzelfde patroon volgen. Dat patroon gaat zo: 
Volgens het Verdrag van Versailles en zijn deel-
verslagen wordt een groter of kleiner stuk land 
overgeheveld van de verliezer naar de overwin-
naar. Dat leidt vrijwel steeds tot onlusten of er-
ger, omdat bepaalde grotere etnische groepen 
in één klap in het nieuwe land in plaats van een 
meerderheid een minderheid gaan vormen en, 
niet te onderschatten, zij waren de verliezers. 
Dan volgen zuiveringen van de betreffende 
regio en worden deze minderheden onder-
drukt, weggepest, soms zelfs geëxecuteerd en 
vervangen door autochtonen. Dat gaat vaak 
gepaard met aanzienlijke volksverhuizingen 
van miljoenen mensen, het vluchtelingenpro-
bleem is bepaald niet nieuw. Dat stabiliseert 
zich tot circa 1938 wanneer nazi-Duitsland zijn 
oude en andere gebieden herovert en de pro-
blemen in omgekeerde richting plaatsvinden. 
Na 1945 wordt (met enkele uitzonderingen) de 
vroegere staat hersteld en vinden weer de no-
dige zuiveringen en volksverhuizingen plaats. 
Het blijft echter een feit dat de geografische 
realiteit niet altijd met de grenzen van een 
staat overeenkomt, waardoor bevolkingsgroe-
pen zich soms miskend blijven voelen.
Veel van de grenzen in Europa zijn echter 

vanaf de Vrede van Versailles bepaald.
Enkele van deze wijzigingen vereisen echter 
een aparte behandeling omdat zij of het pa-
troon niet volgen of omdat de Grote Mogend-
heden niet wisten wat ze ermee moesten 
beginnen en die gebieden zelf gingen beheren 
of onder hun bescherming er zelfstandige 
staatjes van maakten, zoals gebeurde met het 
Memelgebied, Fiume, Triëst, Danzig, Konings-
bergen, het Saargebied, links-Rheinisch Duits-
land, Allenstein en Marienwerder.
In de meeste gevallen bestaan er van elke fase 
postzegels al of niet met opdruk op zegels van 
de oorspronkelijke of nieuwe eigenaar of de 
tijdelijke beheerder.

Verdrag van Versailles
Nog even over het Verdrag van Versailles. 
(afb. 25-26) Dat bestaat eigenlijk uit een 
kernverdrag met daaromheen een aantal 
deelverslagen. 
Op 28 juli 1914 brak na de moord in Serajevo 
op aartshertog Frans Ferdinand van Oosten-
rijk de 1e Wereldoorlog uit, ook wel de Grote 
Oorlog (Great War) genoemd. Duitsland, 
Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije verloren. 
Op 28 juni 1919 werd het Verdrag van Versailles 
getekend dat het einde van WO I betekende. 

Duitsland werd vertegenwoordigd door twee mi-
nisters, Johannes Bell en Hermann Müller. Van 
die overgave bestaat een schilderij van de Brit 
W.Orpen en thans ook een zegel van de Marshall 
Islands (Sheet: 20th century events 1997). 
De inhoud van het verdrag werd vooral 
uitgewerkt in deelverdragen: het Verdrag van 
Sèvres met het Ottomaanse Rijk, het Verdrag 
van Saint-Germain met Oostenrijk, het Ver-
drag van Trianon met Hongarije en het Verdrag 
van Neuilly met Bulgarije.
In Europa worden Tsjecho-Slowakije (in 
hoofdzaak samengesteld uit Bohemen en 
Moravië en Sudetenland), Polen (met delen 
van West-Pruisen en Galicië), Letland (met 
de provincie Letgallen), Litouwen (dat delen 
moest afstaan aan de Sovjet-Unie, maar ook 
stukken terugkreeg, zoals Memelland) en 
Estland gevormd. 
We gaan nu verder met de uitwerking van 
enkele van de in het Verdrag vastgelegde 
regelingen. 

Duitsland
In het Noorden ging na een volksstemming een 
deel van Sleeswijk (Schleswig) (afb. 15+27) 
naar Denemarken. Daarbij werd nauwkeurig 
getracht de gebieden naar meerderheid van de 

afb. 14, Saar 1921 opdruk Yv 78
afb.15, Schleswig 
Plebicit 1920 Yv 1;

afb. 16, Opper-Silezië 
1921 Yv 34 afb. 17, Silezië SO 1920 Yv 2

afb. 18, Bohemen en 
 Moravië 1939 Yv 29

 afb. 19, Galicië emissie 
Krakow 191 Yv 145

afb. 20, Hongarije Trans-
sylvanië Oradea 1919 Yv 84

afb. 21, Hongarije 1940 Yv 558 terugkeer 
van (een gedeelte van)Transsylvanië

afb. 22, Hongarije 
Banaat 1919 Yv 21

afb. 23, Roemeense bezetting Debreczen 
1920 Yv 71

afb. 24, Hongarije Debr-
eczen 1919-20 Yv 54.

afb. 25, 
Aartsher-
tog Franz 
Ferdinand 
Bosnië 1917 
Yv 118

afb. 26, Marshall Islands 1997 Sc 646o
afb. 27, Denemarken 1920-
21, Yv 126, terugkeer van 
Noord-Sleeswijk.

afb. 28, VS Woodrow 
Wilson 1938 Yv 397
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bevolking in te delen. Met de stad Flensburg 
lukt dat niet. Haar bevolking koos voor het 
merendeel voor Duitsland, maar werd toch 
bij Denemarken ingedeeld, omdat het daar 
economisch mee verbonden was. 

Ik zal er vaker op terugkomen. Wees 
voorzichtig met opdrukken! Vervalsing is 
zeker met de huidige Photoshop-methoden 
bepaald niet uit te sluiten, en zelfs door 
leken zoals ik, gemakkelijk te realiseren. Ook 
moeilijker opdrukken zijn in principe geen 
probleem als men het juiste font kent. Op in-
ternet zijn in periodes van tien jaar die oude 
fonts prima te vinden. Voor de Sudetenland-
zegel vond ik de ‘Alte Schwabacher’, waarmee 
de ‘Wir sind frei’ opdrukken ook voor relatieve 
leken prima na te maken zijn. (afb. 29+30)

Die meerderheidskeuze was eigenlijk een 
wens van de Amerikaanse president Wood-
row Wilson (1856-1924) (afb. 28), maar kon 
ook in andere gebieden niet steeds verwe-
zenlijkt worden en veroorzaakte daarmee een 
aantal blijvende bronnen van ontevreden-
heid, zoals in Silezië. 
In het zuidoosten werd het overwegend 
Duitstalig gebied, Sudetenland, samen met 
Bohemen en Moravië onderdeel van een 
nieuwe staat, Tsjecho-Slowakije. Dat gaf 
aanleiding tot wederzijdse grote spanningen 
en uiteindelijk de verdrijving van miljoenen 
Sudetenduitsers wat gepaard ging met 
massa-executies, gevangenneming, interne-
ring en onteigening.
Ook nu nog ligt de zaak gevoelig en is de 
Tsjechische regering beducht voor claims 
van nabestaanden voor hun onteigende 
onroerend goed.

Memel
In het oosten lag tussen Oost-Pruisen en Litou-
wen een klein autonoom sterk Duits georiën-
teerd gebiedje rondom de havenstad Klaipėda, 
Memelland, maar werd na 1920 gedwongen 
afgestaan aan Litouwen. Van 1920-23 werd 
het door Frankrijk bestuurd, werd in 1923 door 
Litouwen bezet en functioneerde onder de vlag 
van Litouwen daarna min of meer zelfstandig. 
Tot 1923 werden Franse zegels met opdruk 
‘Memel’ gebruikt daarna Litouwse zegels met 
de opdruk of naam ‘Klaipėda’. (afb. 31+32)

In 1939 moest Litouwen het gebied weer ‘vrij-
willig’ aan Duitsland afstaan. In 1944 werd het 
door de Russen bezet en werd een groot deel 
van de Duitse bevolking gedeporteerd. Vanaf 
1945 vestigden zich er vooral personen uit 
verschillende Sovjet Republieken en Litouwen. 
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1990 
werd het gebied weer Litouws.
Overigens lagen er meer kleine staatjes in die 
regio, zoals de havensteden Dantzig (Gdańsk) 
(afb. 33) en Koningsbergen (Kaliningrad) 
(afb. 34). Beide steden maakten een eigen 
ontwikkeling door.
Ook Dantzig (Gdańsk) was sterk Duitsgezind 
en werd tot het einde van WO II een Duitse 
enclave binnen Polen. Daarna ging het verder 
als een Poolse stad, Gdańsk.
Iets dergelijks was aan de hand met Konings-
bergen, maar die havenstad werd na WO II een 
Russische enclave. En als Kaliningrad is het 
dat nog steeds. 

Marienwerder
Na WO I werd de regio Marienwerder in 
principe toegewezen aan de tweede Poolse 
Republiek. Na een volksstemming ging echter 

het grootste deel naar de Duitse Weimar Re-
publiek. Tijdens deze volkstelling van 13 maart 
tot 16 augustus 1920 konden ook Duitse 
zegels worden gebruikt. Na de verovering door 
Duitsland van Polen in 1939 kwam ook de rest 
weer bij Duitsland. Dat werd anders na 1945 
toen beide delen onder de naam Kwidzyn 
bij Polen kwamen. Pas in 1990 werd deze 
toestand door Duitsland geratificeerd. 
Ook Allenstein is zo’n geval. Allenstein (Olsz-
tyn) is een stad in het noordoosten van Polen. 
Oorspronkelijk hoorde het bij Oost-Pruisen. Bij 
de Vrede van Versailles werd het opgeëist door 
Polen, maar omdat de bevolking koos voor 
Duitsland bleef het Duits. Pas na WO II kwam 
het onder de naam Olsztyn onder Pools be-
stuur. Niet of slecht Pools sprekende Duitsers 
werden verdreven. Ook van Olsztyn bestaan er 
zegels onder andere Polen 1954 Yv 751; 1971 
Yv 1937. (afb. 35-38)
Polen kent nog zo’n gebied, Galicië, op de 
grens van Polen en Oekraïne (afb. 19). De 
bekendste steden zijn Lviv (Lemberg) en 
Krakau. Tijdens WO I voerden de Russen en 
Oostenrijkers heftige strijd in dit gebied, 
dat daarna aan Polen werd gegund. In 1939 
werd het door nazi-Duitsland en de Sovjet-
Unie veroverd, waarbij het daar aanzienlijke 
Jodendom grotendeels vernietigd werd. Na 
WO II behielden de Sovjets het oostelijk deel 
van Galicië en deelden het in bij de Oekraïne. 
De daar wonende Polen werden verdreven. De 
rest van Galicië is Pools gebleven. Van zowel 
Lvov (of Lviv of Lemberg) en Krakau bestaan 
verscheidene zegels, waarvan die van General-
gouvernement uit 1940 (Krakau Yv 40-51) en 
1943-44 (Lemberg Yv 115). Interessant is ook 
de serie uit 1919 (Yv 74-93) van Oostenrijkse 
zegels met opdruk Poczta Polska uitgegeven 
in Krakau. Het blijkt echter dat deze opdruk 
vaak vals blijkt te zijn (afb. 39). 

Griekenland
Ook Griekenland kende zijn grenswijzigingen. 
Die in het noorden zagen we al: Thracië en 
 Macedonië. Ook aan de oostkant werd getracht 
gebied te veroveren dat eerder van het Otto-
maanse Rijk was geweest. De Turks-Griekse 
oorlog van 1919-1922 verloor Griekenland en 
veel Grieken moesten vluchten uit Anatolië of 
werden gedood. Het Verdrag van Lausanne in 
1923 beëindigde de vijandelijkheden. De Dode-
canesische eilanden (onder andere Rhodos en 
Kos), die in 1912 bij Italië waren gevoegd, bleven 
echter tot 1947 Italiaans. Nadat een Italiaanse 
inval was afgeslagen werd in WO II Griekenland 
uiteindelijk door Duitsland veroverd. Een toe-
stand die door de Grieken bepaald niet zonder 
slag of stoot werd geaccepteerd. (afb. 40-43)

afb. 29, 
Tsjecho-
slowakije, 
Sudetenland 
Reichenberg-
Maffersdorf 
1938 Yv 24, 
hand gestempelde opdruk: 
‘Wir sind Frei

afb. 30, Duitsland Sude-
tengau 1938 Yv 685.

afb. 31, Memel 1920 Yv 25 afb. 32, Klaipėda 
1923 Yv 127

afb. 33, Danzig

afb. 34, Kaliningrad 
Rusland 2005

afb. 35, Marienwerder 
1920 Yv 11

afb. 36, Marienwerder Comm.
interallée 1920 Yv 27

afb. 37, Polen 
Kwidzyn 
1971 Yv 1910

afb. 38, Allenstein 
1920 Yv 19

afb. 40, Thracië 
 Bulgaars 1920 Yv 54afb. 39, Polen 1919 Yv 82
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In 1974 vielen de Turken Cyprus binnen en 
hielden het noordelijke deel van het eiland in 
handen. 

Epirus
In de 1e Balkanoorlog probeerden een aantal 
revolutionairen de Ottomanen te verdrijven 
uit hun Ottomaanse republiek. Na deze oorlog 
ging Noord-Epirus naar Albanië. (afb. 44-45) 
Maar de inwoners wilden bij Griekenland 
blijven en rebelleerden in 1914. In het Protocol 
van Korfoe kregen zij toen soevereiniteit onder 
Albanese vlag. Maar dat duurde niet lang. In 
juli 1914 brak WO I uit en in september stortte 
Albanië ineen. De Grieken namen de macht 
over, daarna kwamen de Italianen en daarna de 
Fransen. Na WO I werd Noord-Epirus Grieks. Na 
de Turks-Griekse oorlog in 1924 kwam Noord-
Epirus weer bij Albanië en dat is nog zo.
Wikipedia zegt over de postzegels die van 
februari-april 1914 werden uitgegeven dat ze 
vrijwel steeds vals zijn. 

Italië
En dan Italië. Dat is een beetje een ingewikkeld 
verhaal, omdat een aantal zaken door elkaar 
lopen. Allereerst de poging de verzwakte Otto-
maanse invloed terug te dringen, de Italiaans-
Turkse Oorlog van 1911-12. (afb. 46-48)
Kort voor WO I annexeerde Italië na deze 
oorlog Eritrea, Somalië, Libië (de provincies 
Cyrenaica, Tripolitanië en Fezzan) en de 12 
Dodecanesische Eilanden. Verder namen 
zij Albanië in, dat werd uitgeroepen tot een 
Italiaans protectoraat. Zij veroverden heel Dal-
matië, een gebied dat hen in de loop van WO I 
door de Geallieerden was beloofd. Maar, na de 
oorlog vonden die het meer passen bij Joego-
slavië, wat gezien de bevolking niet onredelijk 
was. Italië behield slechts de stad Zadar. Ook 
Albanië raakten zij in 1920 al weer kwijt na een 
korte partizanenoorlog. (afb. 49-52)
Als onderdeel van de Grote Mogendheden kon 
Italië ook enkele prijzen ophalen. Dat werden 
Zuid-Tirol (Alto Adige), Trentino en het Karin-
thische Kanaltal (Val Canale). De Italiaanse 
President Vittorio Emmanuale Orlando (1860-

1952) was echter door interne en externe pro-
blemen niet in staat Fiume en Dalmatië voor 
zich op te eisen. In 1929, bij het Verdrag van 
Rapallo werd een en ander geregeld met het 
koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen. 
Italië verwierf een aardig aantal gebieden in de 
westelijke Balkan. Fiume bleef een vrije stad 
maar werd, zoals wij eerder zagen, ingenomen 
door de Italiaanse troepen van D’Annunzio en 
uitgeroepen tot het koninkrijk van Carnaro. 
Met het Pact van Rome in 1924 kwam Fiume, 
nu min of meer de stad Ryeka, bij Italië en een 
nabijgelegen havenstad bij de SHS. 
In 1922 werd nog een 2e Verdrag van Rapallo 
gesloten, maar dat was tussen de Duitsers en 
de Russen. Daarbij werd de Weimarrepubliek 
erkend, de herstelbetalingen aan de Sovjet-
Unie afgesloten en de Duitse bezettingen 
in Rusland verbeurd verklaard. Het verdrag 
betekende het einde van de invloed van de 
Britse onderhandelaar in Versailles, David 
Lloyd George (1863-1945). 
In 1922 kwam Benito Mussolini aan het 
bewind en meteen begon de expansiedrift. De 
Dodecanesische eilanden en Libië werden in-
gelijfd. Korfoe werd veroverd en Jubaland werd 
Italiaans. Overigens legde hij een principiële 
claim op alle landen rond de Middellandse Zee 
die vroeger Romeins waren geweest. Daarna 
annexeerde het fascistische regiem Dalmatië 
en Slovenië en in de 2e Italiaans-Ethiopische 
Oorlog werd in 1935 Ethiopië toegevoegd. Nog 
in 1990 ontmoette ik in Triëst enkele Italiaanse 
studenten uit Ethiopië die in Italië studeerden. 

In 1940 viel Mussolini vanuit Albanië Grie-
kenland binnen (Grieks-Italiaanse Oorlog), 
maar die aanval werd afgeslagen. Een oorlog 
winnen lukte de Duitsers wel en met hun hulp 
bezetten Italiaanse troepen zowel Joegoslavië 
als Griekenland.
Verlies in Afrika leidde in 1943 de val van Il 
Duce in en op de dag van de landing van de 
Amerikanen in Italië (Salerno) zwaaiden de 
Italianen om en kozen voor de Geallieerden. 
Daarna beëindigden de Duitsers de Italiaanse 
invloed in Albanië, Joegoslavië en de 12 eilan-

den. Verder verloor Italië na WO II alle koloniën.
En dat is nog niet alles. Enkele regio’s verdie-
nen een bijzondere aandacht.

Triëst
Dat is dan allereerst de stad Triëst. In principe 
een Italiaans georiënteerde stad en oorspron-
kelijk de hoofdstad van het Oostenrijks-Hon-
gaarse Küstenland.
In 1915 was in het geheime Pact van Londen 
overeengekomen dat de stad en een groot 
deel van Küstenland bij Italië zou worden 
gevoegd. Dat gebeurde in 1918 en Triëst werd 
bij Italië gevoegd. De fascisten voerden daarna 
een schrikbewind uit onder de Sloveense en 
Kroatische minderheden. Wel richtten die een 
illegale gewapende verzetsorganisatie op, 
maar veel van hun leden werden geïnterneerd 
of naar Zuid-Italië gedeporteerd.
Na capitulatie van fascistisch Italië in 1943 
namen de Joegoslavische troepen van Tito 
de macht over, maar moesten zich in 1945 op 
afspraak terugtrekken. Geallieerde troepen 
bewaakten de orde. Vandaar tussen 1947 
en 1954 de (Italiaanse) zegels met opdruk 
A.M.G. F.T.T. (Allied Military Government, Free 
Territory of Triëst). Uiteindelijk werd de stad 
gesplitst in een zone-A en –B. In 1954 werd 
zone-A aan Italië en zone-B aan Joegoslavië 
toegewezen. Tussen 1945 en 1990 was Triëst 
een enclave binnen Joegoslavië, alleen aan de 
noordkant met Italië verbonden via een smalle 
strook.
Hoed u ook hier voor namaak. De opdruk AMG 
FTT is eenvoudig na te maken, wat ik zelf al 
eens heb geoefend. (afb. 53-54)

Trentino-Zuid-Tirol
Het gebied bestaat uit twee provincies: Trento 
en Alto-Adige (Zuid-Tirol). Zuid-Tirol was over-
wegend Duits georiënteerd, Trento ongeveer 
half om half. Na WO I werden beide gebieden 
door Italië geannexeerd en in de tijd van het 
Fascisme sterk veritaliaanst door massale 
immigratie. In 1939 werden de Tirolers zelfs 
verplicht om of naar Duitsland te emigre-
ren of volledig Italiaan te worden. In WO II 

afb. 41, Thracië 
Grieks 1920 Yv 57

afb. 42, Italië Rho-
dos 1932-33 Yv 54

afb. 43, Italië 
Rhodos Yv 1

afb. 44, Epirus 1914 Yv 30 afb. 45, Epirus 
1914 Yv 8.

afb. 46, Volta Cyre-
naica 1927 Yv 42

afb. 47, Volta Tripoli-
tana 1927 Yv 28

afb. 48, Isole Jonie 
opdruk op Italië 
1929-30 Yv 232, 
1941 Yv 6

afb. 49, Italië Venezia 
Giulia 1919 Yv 7 Joegosla-
vische bezetting

afb. 50, Italië Fiume 1919 Yv 4

afb. 51, 
Italië 
Carnaro 
1920 Yv 
112

afb. 52, Italië Campione 1944 Yv 9
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organiseerden de Zuid-Tirolers een petitie om 
Oostenrijks te worden. De geallieerden gingen 
hierin niet mee, maar verplichtten Italië wel 
tot het instellen van een regionale autonomie. 
Van die autonomie kwam niet veel terecht. 
Ouderen onder ons zullen zich nog wel de 
aanslagen herinneren die uit die regio werden 
gemeld. (afb. 55)
Op dit moment bestaat er nog steeds een 
scheiding tussen de plattelandsbewoners en 
die uit de steden. En, zoals ik zelf heb kunnen 
meemaken, tussen jongeren en ouderen. Toen 
ik op een camping in de buurt van Bolzano 
mijn elementaire Italiaans wilde proberen, 
moedigde moeder mij aan verder te gaan 
in het Duits. De dochter verzette zich daar 
heftig tegen: “Het is hier Italië en wij spreken 
Italiaans, laat die man”. Kortom, Zuid-Tirol in 
optima forma. 

afb. 56, cinderella

afb. 53, Triëst 1945 
Yv 7 Joegoslavische 
bezetting

afb. 54, Triëst AMG-
FTT 1945-47 Yv 6

afb. 55, Italië Trente 
e Trieste 1919 Yv 6

Discussie
En dat zijn dan nu de grenzen van staten in 
de Europese gemeenschap. Of dat zo zal 
blijven hangt af van de cohesie binnen deze 
gemeenschap en de kracht en wil om locale 
conflicten te beslechten. Er bestaan zeker 
een aantal gebieden waar brandhaarden 
zomaar kunnen uitgroeien tot een uitslaande 
brand. Aan de andere kant zie ik niet in 
waarom elke stam, volk of religie in het hui-
dige economische geweld een eigen niet of 
nauwelijks levensvatbaar gebied zou moeten 
hebben. Tenslotte wonen in Nederland ook de 
Friezen, Franken en Saksen broederlijk door 
en naast elkaar in elk geval hebben zij geen 
eigen postzegels. Dat is wel het geval met de 
republiek Moluku Selatan, een zelf uitgeroe-
pen Molukse staat binnen de Nederlandse 
gemeenschap (afb. 56). 

Overigens bestaan er binnen Europa nogal 
wat echte en onechte afscheidingsbewegin-
gen. Op internet zijn er ruim 100 te vinden, 
maar daar zijn er ook een flink aantal bij die 
wel van de voordelen van hun moederland 
willen profiteren, maar toch een vorm van 
zelfbestuur claimen. Sommige hebben inder-
daad eigen postzegels. 
Ik noem een paar belangrijke: Spanje: Cata-
lonië; Italië:  Padana; België: Vlaanderen, 
 Wallonië; een aantal Kaukasische staten 
in feite zelfstandig: Nagorno-Karabach, 
Zuid-Ossetië, Abchazië; Bosnië-Herzegovina: 
Republika Srpska; Turkije: Noord-Cyprus, 
Noord-Koerdistan; Italië: Zuid-Tirol, Sardinië: 
Frankrijk: Corsica; Kosovo; Servisch Noord-
Kosovo; Roemenië; Szekélyland; United King-
dom; Schotland, Noord-Ierland. In hoeverre 
al deze bewegingen recht van spreken heb-
ben, kan en wil ik niet beoordelen, maar in elk 
geval kunnen zij of weer andere voor een zo-
danige onrust zorgen dat sommige grenzen 
van Europa opnieuw gewijzigd zullen worden 
of zelfs nieuwe ‘landen’ ontstaan. Positief 
zijn dergelijke veranderingen op den duur 
meestal niet, maar in elk geval is duidelijk dat 
ook heel gewone postzegels aanleiding kun-
nen zijn voor een spannende verhaal. 
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tel. 0525-684841.
Bussum
FV De Verzamelaar Bussum 
& Omstreken
O. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, 
tel. 035-6933132.

Capelle a/d IJssel
FV IJssel-&Lekstreek
F. Schuiling, Tussenspoor 2, 
2908 Be Capelle a/d IJssel, 
tel. 010-4580301.
Castricum
PV Castricum
S.C.F. Netten, Molenweide 36, 
1902 CH Castricum, 
tel. 0251-651943.
Coevorden
PV Coevorden- 
Hardenberg e.o.
H.J. Dorman, 
Fonteinkruid 37, 
7772 ML Hardenberg, 
tel. 0523-272182.
Dalfsen
PV ’t Raedthuys Dalfsen e.o.
J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, 
tel. 0529-484061.

Delft
VVP Delft
J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, 
tel. 015-2564838, 
hansmuis@telfort.nl
Delfzijl
PV ‘De Fivel’
R.A.M. Peters, 
Eemskanaal ZZ 12 A, 
9936 AM Farmsum, 
tel. 0596-567183, 
rudi.en.corry@kpnplanet.nl
Deventer
NVPV
Mw. T.M.M. van der Heijden-
ten Hacken, Postbus 246, 
7400 AE Deventer, 
tel. 0570-657740, 
info@deventerpostzegel-
vereniging.nl
Diemen
PV ‘De Zegelaars’
P. A. van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, 
1111 GV Diemen, 
tel. 020-6995314.
Doesburg-Hengelo (Gld)
PV Phila Hanze
J.F. van Ushen, 
Acaciastraat 26, 
6982 AR Doesburg, 
tel. 0313-474317.
Dordrecht
FV ‘De Dordtse Postjager’
R.C. Vos, 
Van Slingelandtlaan 20, 
3311 DS Dordrecht, 
tel. 078-6146165, 
secretaris.postjager@gmail.com
Drachten
PV Drachten
R.J. Brouwer, 
De Wiek 4, 
9285 VC Buitenpost, 
rj.brouwer@achtkarspelen.nl
Driebergen
FV ’stichts Overkwartier’
A.J. Kopmels, 
Julianaweg 15, 
3941 DK Doorn, 
tel. 0343-415098, 
adenada@hetnet.nl 
Dronten
PV Dronten e.o.
Mw. A.P. Schippers- 
Hooglugt, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, 
tel. 0321-313329. 
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mutaties uitsluitend aan Mevr. E. Braakensiek, Prins Willem Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas, e.braakensiek@tele2.nl

Overzicht van vereni gingen 
die bij het maandblad 
 Filatelie zijn aangesloten
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Drunen
PV ‘Philatron’
I. Slikkerveer, Bellinipark 39, 
5151 LL Drunen, 
tel. 0416-383799, 
i.slikkerveer@kpnmail.nl
Duiven/Westervoort
FV Globe
B.W. van Vliet, 
dr. Schaepmanstraat 37, 
6931 DM Westervoort, 
tel. 026-3118740.

Echt
Philatelisten-Vereniging Echt
R. Vossen, Gansbaan 51a, 
6231 LN Meerssen, 
tel. 043-3111760, 
robvossen07@home.nl
PhV Gelre-Gulick/Echt
Vic Bours, Irenelaan 6, 
6114 BS Susteren, 
tel. 046-4492604.
Ede
FV De Gelderse Vallei
Molenstraat 73, 6712 CT Ede, 
secretaris@fv-degelderse-
vallei.nl
Eindhoven
EFV
C. van der Woerdt, 
Vondelstraat 49, 
5691 XB Son en Breugel, 
tel. 0499- 474800, 
EFV.secretaris@gmail.com
Emmeloord
PV Emmeloord
J. Gerbens, Noordzoon 48, 
8316 CJ Marknesse, 
tel. 0527-201960, 
j.gerbens@planet.nl
Emmen
Philatelica Emmen
A.K. Bos, Achterkamp 10, 
7761 DR Schoonebeek, 
tel. 0524-531750.
Enschede
EPV
W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, 
tel. 053-4281221.
Epe
NVPV
wnd. W.C. Lokker, 
Dokter Mijsstraat 9, 
8162 GK Epe, 
tel. 0578-614570.

Geleen
VVPV ‘De Philatelist’
A.J. Hurenkamp, Stegen 13, 
6191 TR Beek, 
tel. 046-4377423, 
alberthurenkamp@online.nl

Goeree/Overflakkee
FV Goeree/Overflakkee
drs S. Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 AC 
Stad a/h Haringvliet, 
tel. 0187-611542.
Goes
FV ‘De Bevelanden’
P.J. van Eijkeren, Middel-
meet 43, 4464 AX Goes, 
tel. 0113-228562, 
ecm@zeelandnet.nl
Gorinchem
PV Gorinchem e.o.
J. Hoegee, Brunellaan 42, 
4143 EG Leerdam, 
tel. 0345-612644, 
pvgorinchem @hetnet.nl
Gouda
VVPV Gouda
W.J. den Ouden, Wilhelmina 
van Pruisenlaan 78, 
2807 KB Gouda, 
tel. 0182-581847, 
vvpgouda@xs4all.nl
’s-Gravenhage
Verenigde Haagse Filatelisten
G.K. van Dommelen, 
Frankenstraat 26, 
2582 SL Den Haag, 
tel. 070-3118730(zaak), 
dommelen @vladeracken.nl
Zuid-Hollandse Postzegel 
Vereniging “ZHPV”
H.M. Jetten, Herikerberg 3, 
2716 ET Zoetermeer, 
tel. 079-3213218, 
secretaris@zhpv.nl
Groningen
PV ’t Poststuk
D. Roosjen, Mezenlaan 13, 
9753 HX Haren (GR), 
tel. 050-5344229.
PV Groningen
J.P.A. Tolsma, Phil. Centrum, 
Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen, 
tel. 050-5018234.

Haarlem
Philatelica Haarlem
D. Molenaar, 
Vergierdeweg 165, 
2026 ZC Haarlem, 
dirk.molenaar@upcmail.nl
HFV ‘Op Hoop van Zegels’
L.A. Koelemij, postbus 6236, 
2001 HE Haarlem, 
tel. 023-5244520.
Haarlemmermeer
PV Haarlemmermeer
mw. M. van Ditzhuyzen-
Albarda, Dorsersstraat 79, 
2151 CG Nieuw-Vennep, 
tel. 0252-673134.

Halfweg-Zwanenburg
PZV S.P.A.
J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9, 
1165 LL Halfweg, 
tel. 020-4974024.
Harderwijk
PV Harderwijk en Omstreken
D.N.R. Breitenbach, 
Zeggemeen 112, 
3844 RS Harderwijk, 
tel. 0341-410115, 
dickbreit@live.nl
Hardinxveld-Giessendam
PV ‘De Philatelist’
A.C.J. van Baaren, 
De Buurt 45, 3372 DB 
Boven-Hardinxveld, 
tel. 06-20111834, 
arjanvanbaaren@concepts.nl 
Heemskerk
PV Heemskerk
H. Winterberg, 
Mozartstraat 84 A, 
1962 AD Heemskerk, 
tel. 0251-234256, 
herman.winterberg@ziggo.nl
Heerenveen
PV Heerenveen
D.S. Salis, Toellân 11, 
8447 DZ Heerenveen, 
tel. 0513-626073, 
dsalis@planet.nl
Heerhugowaard
PHV Heerhugowaard e.o.
mw. L.J. Folkers, 
Bloemaertlaan 11, 
1701 VH Heerhugowaard, 
tel. 072-5715665.
Heerlen
PV Heerlen e.o.
mw. C.H. Wolsing-Grens, 
Promenade 267, 
6411 JJ Heerlen, 
tel. 045-5717790.
Heeze
Filatelie Heeze
J. van der Linden, Atlas 42, 
5591 PK Heeze.
Den Helder
FV Den Helder
L.J. Hordijk, Rozenstraat 11, 
1782 MS Den Helder, 
tel. 0223-693101.
Helmond
FV ‘De Helmveste’, 
Helmond en Omstreken
corr.adres: Caroluslaan 1, 
5707 BL Helmond, 
tel. 0492-772901, 
secretaris@dehelmveste.nl
Hendrik Ido Ambacht
Ambachtse FV
C.D. van Dijk, Serenade 18, 
3335 BN Zwijndrecht, 
cdvandijk@hetnet.nl

’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbossche FV
R. Kok, J. Perkstraat 45, 
5242 GA Rosmalen, 
tel. 073-5230479, 
secretaris@hertogpost.nl
Hilversum
FV Hilversum e.o.
M. Versteeg, Staringlaan 38, 
1215 BS Hilversum, 
tel. 035-6216749.
Hoekschewaard
FV Hoekschewaard
M. van Aalst, 
Roerdompweg 53, 
3263 AJ Oud-Beijerland, 
tel. 0186-619590.
Holten
NVPV
J.C. Bogaard, Churchill-
straat 141, 7451 ZE Holten, 
tel. 0548-362398.
Hoogeveen
PC Hoogeveen
H. Apperlo, Ahornhage 10, 
9501 VE Stadskanaal, 
tel. 0599-616693, 
p.c.hoogeveen@outlook.com 
Hoogezand-Sappemeer
PHV Hoogezand-Sappemeer
T.H. Nienhuis, 
Van Limburg Stirumlaan 19, 
9602 GN Hoogezand, 
tel. 0598-321282.
Hoorn
NVPV afd. West-Friesland
H.J. van der Meulen, 
’t Roems 9, 
1616 PN Hoogkarspel, 
tel. 0228-561828.
Philatelica Hoorn e.o.
W.E. Bok, Tinnegieter 93, 
1625 AV Hoorn, 
tel. 0229-230322.
Huizen
Postzegelvereniging Huizen 
en Omstreken 
G.J. Visscher, 
Co Bremanlaan 26, 
1251 HV Laren, 
tel. 035-5387550, 
gjvis123@xs4all.nl

Kampen
Kamper Filatelistenclub
J.G. Fidder, 
Galléstraat 43, 
8266 CV Kampen, 
tel. 038-3315968.
Katwijk
PV Katwijk/Rijnsburg
M. te Nijenhuis, 
Oranjelaan 17, 
2231 DE Rijnsburg, 
tel. 071-4027446.

Kerkrade
EKPV
A. Brull, 
Wackersstraat 59, 
6471 KC Eijgelshoven, 
tel. 045-5453215, 
albrull@ziggo.nl
Klimmen
PhV ‘’t Fakteurke’
H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 
6343 ED Klimmen, 
tel. 043-4592797, 
harryraes@planet.nl

Langedijk
Philatelica Langedijk
A.J. Duineveld, 
Keppelsloot 22, 
1721 HJ Broek op Langedijk.
Leerdam
NVPV
C. Kiesel, 
Eksterlaan 28, 
4143 AC Leerdam, 
nvpvleerdam@xs4aal.nl
Leeuwarden
VPV ‘Friesland’
Mw. H. van de Witte-Bosch, 
Bûterhoeke 17, 
9041 AA Berlikum, 
tel. 0518-461632, 
w.vdwitte@upcmail.nl
Leiden
Philatelica Leiden
H.W. van den Blink, 
Alphons Diepenbrocklaan 8, 
2343 NA Oegstgeest, 
tel. 071-5176533, 
hvandenblink @planet.nl
LVvPV; P.J. van de Kasteele, 
Oude Vest 109 B, 
2312 XV Leiden, 
tel. 071-8889405, 
kasteeledrost@casema.nl
Leiderdorp
PV Postaumaat
H.A. Wolf, 
Laantje van Sibbes 14, 
2351 EN Leiderdorp, 
tel. 071-5893209, 
hencywolf@gmail.com
Lelystad
AV ‘De Philatelist’
W.L. Wolschrijn, 
Karveel 56-80, 
8242 CR Lelystad, 
tel. 0320-221803.
Leusden
VPZV ‘De Loupe’
Dick Klaassen, 
Hoefijzer 31, 
3833 XA Leusden, 
tel. 033-4946125, 
deloupe@hccnet.nl
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Lochem/Borculo
NVPV
G.G. Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 
7271 XT Borculo, 
tel. 0545-272543, 
wissenburg.g@hetnet.nl
Losser
PV Losser
mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat 335, 
7585 PB Glane, 
tel. 053-5382938.

Maassluis
VVPV Maassluis (VPM)
P.M.J.A. van der Aa, 
Cornelis van der Kolffstraat 
203, 3144 RB Maassluis.
Maastricht
PV Zuid-Limburg
C.L.M. Janssen, 
Christinastraat 25, 
6267 AS Cadier en Keer.
Meppel
PVV Regio Meppel
T.A.F. Kuiper,  
Jan van  Scorel straat 7,  
7944 CZ Meppel,  
tel. 0522-256001, 
af.kuiper@hetnet.nl
Monnickendam
PV ‘Waterland
J.B. van Dulst,  
Hermanus Reijntjes-
laan 134, 1141 HB  
Monnickendam, 
jbdulst@gmail.com
Monster
NVPV
N.W.M. van den Ende, 
Robijn 24,  
2691 TJ ’s-Gravenzande, 
tel. 0174-415738, 
nwvdende@caiw.nl
Mijdrecht
PC De Ronde Venen
H. Kraan,  
Windmolen 57, 
4642 DA Mijdrecht, 
tel. 0297-241242.

Noordwijk
V.P.N.
R.G. Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 
2215 DE Voorhout, 
tel. 0252-216525.
PV ‘Onder de loupe’
J.M.M. Ooms, 
’s-Gravendamseweg 20a, 
2211 WK Noordwijkerhout, 
tel. 0252-373632.

Noordwijkerhout
PV Noordwijkerhout
J.M.G. van Mullekom, 
Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
tel. 0252-373440.
Nunspeet
NVPV
C.A. de Bil, 
Kuntzestraat 150, 
8071 KP Nunspeet, 
tel. 0341-254522.
Nijmegen
NVPV
Rob P. van Bruggen, 
Graadt van Roggen-
straat 81, 6522 AW 
Nijmegen, 
tel. 06-10003147, 
rpbrug@kpnmail.nl
FV ‘Noviopost’
Drs. W.J. Nelissen, 
Heidepad 8, 
6584 CX Molenhoek, 
tel. 024-3584332, 
secretaris@noviopost.nl

Oldenzaal
OPHV
H.J. Teunis, 
Dr. De Bruynestraat 35, 
7576 BJ Oldenzaal, 
tel. 0541-514243. 
Oostburg
PV Land van Cadzand 
J.W. Lanse, Mr. Jhr. J.W. 
Quarles van Uffordweg 47, 
4501 KM Oostburg, 
tel. 0117-454546.
Oosterhout
OVVP
J.R. Luinge, 
Hertogshoef 76, 
4041 KE Raamsdonksveer, 
tel. 0162-517101, 
secretariaatovvp@gmail.com
Oosterwolde (Frl)
Stellingwerver Fil.Ver.
P. Rauwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
tel. 0516-441646.
Ootmarsum
PV Ootmarsum e.o.
E. Post, Beatrixstr. 26, 
7591 GD Denekamp, 
tel. 0541-351936.

Papendrecht
Postzegelver. ‘Iris’
L.A. Koster, 
Cort v.d. Lindenstraat 8, 
3354 AD Papendrecht, 
tel. 078-6155037, 
l.akoster@kpnmail.nl

Purmerend
Purmerender Postzegel 
Ruilclub, PPRC
J. Groeneveld, 
De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend, 
tel. 0299-463850, 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Putten
PV ’telstar’
H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE 
Nijkerk, tel. 033-2452484.

Raalte
PV Raalte
E. Bakker, Melisse 21, 
8101 CZ Raalte, 
tel. 0572-353352.
Renkum/Heelsum
FV De Veluwezoom
W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum.
Reuver
FV ‘Filvero 
L.A.F. Piek, Vincent van 
Goghstraat 28, 5953 JE 
Reuver, tel. 077-4743032, 
filvero.reuver@hotmail.com
Roden-Leek
FV Roden-Leek
W. v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 
9321 TC Peize, 
tel. 050-5032608, 
sec@fvrl.nl
Roermond
PV Roermond
mw. J. Maessen-Hens, 
Karthuizerlaan 17, 
6042 NB Roermond, 
tel. 0475-321179.
Roosendaal
PV Philatelica West-Brabant
A.K.H.M. Coppens,  Doelen 8, 
4875AD Etten-Leur, 
tel. 076-5035524 of 
0623928445, 
secretaris@filawb.nl
PV Roosendaal
F. Jonkergouw, 
Emmastraat 88, 
4701 GH Roosendaal.
Rotterdam
PV Philatelica
D. van der Kroef, 
Hooidrift 16a, 
3023 KP Rotterdam, 
dvdkroef@hetnet.nl.
RPhV
F.J. van Riel, Capellapad 11, 
3204 AH Spijkenisse, 
tel. 0181-615986, 
fj.vanriel01@hetnet.nl

PC Rotterdam
mw. M.C. Erkelens, 
Siergaarde 105, 
2285 JE Rijswijk, 
tel. 070-3961702, 
secretaris.kleineclub@
planet.nl
Rijssen
PV.’n Poszeagl Rijssen 
A. Haase, 
Roelf Bosmastraat 74, 
7462 ME Rijssen, 
arno1998@zonnet.nl
Rijswijk
VVPV Rijswijk
D. van der Winden, 
Sir Winston Churchillln 370, 
F 438, 2285 SJ Rijswijk, 
tel. 070-3931315.

Santpoort
PV Santpoort PVS
H. van der Schuit, 
Eendrachtstraat 14, 
2013 RH Haarlem, 
tel. 023-5316573, 
hvanderschuit@chello.nl
Sassenheim
VVPV Sassenheim
B.G. Doornekamp, 
Westerstraat 41, 
2171 CG Sassenheim, 
tel. 0252-216740.
Schagen
FV ‘Westfriesland’
Mw. C.M. Boersen-Bergen, 
Seringenhof 40, 
1741 WE Schagen, 
tel. 0224-290243, 
nelboersen@planet.nl
Schoonhoven
Schoonhovense Ver. van 
Postzegelverzamelaars
Mw. J.H. Wensveen, 
Koestraat 36, 
2871 DR Schoonhoven.
Schijndel
SVVP
K. van de Greef, 
Putsteeg 4a, 
5481 XT Schijndel, 
kvdgreef@gmail.com
Sittard
FV Sittard e.o.
H.M.J. Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 
6438 GZ Oirsbeek, 
tel. 046-4422264.
Sliedrecht
PV ‘Philetica’
K. Kuiken, 
Rijnstraat 217, 
3363 EG Sliedrecht, 
tel. 0184-415521, 
kkuiken@hetnet.nl

Soest
PV. Eemland
L. le Fèbre, 
Monnickskamp 338, 
1273 KB Huizen, 
tel. 035-5263255, 
secretariaat@pzveemland.nl
Spijkenisse/Hoogvliet
PV De Maasmond
Mw. M.H. de Kort-Lievaart, 
Mercuriusstraat 6, 
3204 BM Spijkenisse, 
tel. 0181-616995, 
maliev@planet.nl
Stadskanaal/ 
Kanaalstreek
PZV De Kanaalstreek
H. Apperlo, Ahornhage 10, 
9501 VE Stadskanaal, 
tel. 0599-616693, 
pzv-dekanaalstreek@
outlook.com 
Steenwijk e.o.
FV. Ijsselham
F. Kluitenberg, 
Tukseweg 236 B, 
8334 RZ Tuk, 
kluitf@home.nl

Terneuzen
PV Zeeuwsch-Vlaanderen
G.v.d. Bosch, 
Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, 
tel. 0115-648618.
Tiel
Philatelistenclub Tiel
A. Rombout, Groeneweg 49, 
4197 HE Buurmalsen, 
tel. 06-50233644, 
secretaris@postzegelclubtiel.nl
Tilburg
VPT Tilburg
W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK 
Tilburg, tel. 013-5714417, 
vpt-tilburg@planet.nl

Uithoorn
Fil.Ver. Uithoorn 
J.S.P. Drost, Couperuslaan 6, 
1422 BD Uithoorn, 
tel. 0297-563646.
Utrecht
UphV
J.G. Boer, Maansteenhof 9, 
3402 JN IJsselstein, 
tel. 030-6881053, 
uphv.utrecht@gmail.com
PV Utrecht
J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16, 
3992 SJ Houten, 
tel. 030-6373634.
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Veendam
FV Veendam e.o.
D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraat 16, 
9645 NV Veendam, 
tel. 0598-632793.
Veenendaal
FV Rijn en Grift e.o.
F.J. Suijdendorp, 
Meesvink 33, 
3906 AR Veenendaal, 
tel. 0318-512392, 
deglobe-vndaal@live.nl
PV ‘Frimärket’
N.G. Bender, Bachlaan 29, 
3906 ZH Veenendaal, 
tel. 06-52373273, 
Frimarket@xmsnet.nl
Veldhoven
PC Groot-Veldhoven
Mw. Henriette Schalks, 
Zandhei 25, 
5508 WS Veldhoven, 
tel. 040-2536511, 
secretarispcgv@ 
onsbrabantnet.nl
Venlo
FV ‘Phila Venlo’
G.P.M. van Bree, 
Leijgraaf 98, 
5951 GW Belfeld, 
tel. 06-51669561, 
info@philavenlo.nl
Vianen
FV ‘De Posthoorn’
H.G. Veldman, Biezen-
weg 16, 4124 AB Hagestein.
Vlaardingen
NVPV
W.G.L. Poels, 
L. de Colignyln 96, 
3136 CS Vlaardingen, 
tel. 010-4746725.

Vleuten
PV” Postfris 68”
P. Brunt,  
Iepenlaan 9, 
3481 XA Harmelen, 
tel. 0348-443237, 
secretariaat.postfris68@
hetnet.nl
Vlissingen
Vlissingse FV
W.F. Broeke, 
K. van de Coppellostraat 15, 
4384 BT Vlissingen, 
tel. 0118-464109.
Volkel-Uden
PV Volkel-Uden e.o.
Mw. S.B. Christiaans, 
Jonkerveld 148, 
5403 CB Uden, 
tel. 0413-264291, 
siegi.christiaans@planet.nl
Voorschoten
NVPV
Han van der Peet,  
Vliet zicht 12,  
2251 VW Voor schoten,  
tel. 071-5619853, 
hanvanderpeet@hotmail.com

Wageningen
FV Wageningen
N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 
6708 DW Wageningen, 
tel. 0317-424711.
Weert
Filatelica Weert e.o.
Mr. E.W.Th. Goossens, 
Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, 
tel. 0475-494086, 
ewtgoossens01@hetnet.nl

Weesp
PV Weesp e.o.
J.J. van Rossum-v/d Kraats, 
Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, 
tel. 0294-416740.
Wieringen
PV ‘De Snuffelaar’
J. Kort, Planetenlaan 8, 
1771 BZ Wieringerwerf, 
tel. 0227-603166.
Winschoten
FV Winschoten e.o
mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 
9679 MD Scheemda, 
tel. 0597-856371, 
gr.elzen@ziggo.nl
Winterswijk
FV ‘De Klomp’
P.H.A.M.F Brouwer, 
Leliestraat 22-2, 
7101 CJ Winterswijk, 
PHAMFBrouwer@kpnmail.nl
Woerden
FV Woerden
G.J. van der Waal,  
Skutsje 47, 
3448 KW Woerden, 
tel. 0348-567157, 
filatelie.woerden@wanadoo.nl
Woudenberg
WPV ‘Onder de Loep’
W. Tel, Prangelaar 68, 
3931 RD Woudenberg, 
tel. 033-2863389.
Wijchen
PV Wijchen
P. Hartjesveld, 
De Lingert 64-85, 
6605 DZ Wijchen, 
tel. 024-6450041, 
hartjesveld@planet.nl

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

IJmuiden
PV Ijmuiden
G. Swets,  
Kon. Emmastraat 1,  
1975 BL IJmuiden, 
tel. 0255-516574, 
incl. rondzendverkeer, 
g.swets@quicknet.nl

Zaanstad
VVZPV ‘De Posthoorn’
T. Jansonius, 
Botenmakerstraat 137, 
1506 TD Zaandam, 
tel. 075-6169518, 
06-22410102, 
t.jansonius@versatel.nl
Zeewolde
PV Zeewolde
E. Brugman,  
Muzenlaan 59,  
2352 KB Leiderdorp, 
tel. 071-5149310.
Zeist
Zeister Zegel  
Zoekers 2000
R. Lie,  
De Brink 112, 
3703 AT Zeist, 
tel. 030-6915161, 
ronentreeslie@planet.nl 

Zetten
FV De Globe Zetten
J. Niggebrugge, Hoge 
Riem 3, 6666 JA Heteren, 
tel. 026-4722637.
Zevenaar
FV De Liemers
J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 
6903 CJ Zevenaar, 
tel. 0316-528801.
Zierikzee
PV Schouwen Duiveland
A.A. van Goethem, 
Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, 
tel. 0111-412460, 
avangoethem@hetnet.nl
Zoetermeer
PV Zoetermeer en Omstr.
Wnd. E.F.M. van der Geld, 
Jacobus Bellamyhove 34 Z, 
2717 WR Zoetermeer, 
tel. 079-3612130 en 
0651788574.
Zutphen
FV Zutphen e.o.
A.H. Woolthuis, 
Polsbroek 244, 
7201 BZ Zutphen, 
tel. 0575-575317.
Zwijndrecht
VVPV Zwijndrecht e.o.
G. Ottenheijm, 
Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, 
tel. 078-6120086, 
g.ottenheijm@orange.nl
Zwolle
PV Zwolle
J.W. Havers, Den Uyl-
straat 14, 8015 DX Zwolle, 
tel. 038-4600508.

 

 

uim 30 jaar geleden verscheen het stan-
daardwerk voor verzamelaars van Neder-
landse postale etiketten: de ‘Naamlijst’ 
van D. de Vries. Sinds die tijd is er veel 

veranderd: PTT Post werd PostNL, de postbode 
als ambtenaar is vervangen door de parttime 
post bezorger en aangetekende brieven worden 

tegen woordig afgeleverd door de Pakketdienst. 
Een nieuwe De Vries is nog niet opgestaan, maar 
op deelgebieden hebben fanatieke verzamelaars 
het inventarisatiewerk voortgezet. Een van die ge-
drevenen is Ot Louw. Enkele jaren geleden bracht 
hij – samen met Arie Zonjee – de stempels, 
formulieren en etiketten rond de expresse-post in 
kaart en nu heeft hij zich verdiept in de kwesties 
‘Geen gehoor’ en ‘Retour’. Dat leverde een kloeke 
paperback op, met een overvloed aan illustraties.

Deze nieuwe publicatie is voor het overgrote deel 
een catalogus, waarin alle bekende etiketten 
systematisch worden beschreven en afgebeeld. 
De hoofdrubrieken zijn: Geen gehoor-etiketten 
P 4515 en P 4517, Geen gehoor-etiket P4518, 
Geen gehoor-etiket P4519, Etiketten ‘Te kleine 
brievenbus’, etiketten en stempels ‘Retour wegens 
onbestelbaarheid’, etiketten ‘Retour aan afzender 
ter bijfrankering’ en etiketten ‘Retour afzender’ 
met andere redenen. 

B
O

EK

ENPLANK

‘Geen gehoor’ in beeld gebracht

R
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n de tachtiger jaren van 
de 19e eeuw bedachten de 
Posterijen een groot aantal 
nieuwe diensten. Sommige 

daarvan, zoals het vervoer van post-
pakketten, dat begon in 1882 en het 
vanaf 1871 veel goedkopere postwis-
selverkeer, waren zeer succesvol en 
zouden de economie sterk vooruit 
helpen. Er werden echter ook een 
aantal postale producten ingevoerd 
waarvan slechts zeer weinig gebruik 
werd gemaakt, zoals voorgefrankeer-
de enveloppen en postbladen. De 
reden was dat het publiek hiervoor 
een halve cent boven de frankeer-
kosten moest betalen. Een ander 
voorbeeld zijn de postbewijzen. Ook 
hiervan werd, vergeleken met het 
gebruik van postwissels en na 1917 
met de Postcheque en Girodienst, 

slechts in zeer beperkte mate ge-
bruik gemaakt. Desondanks bleven 
de postbewijzen tot 23 oktober 1955 
in gebruik. Het kwam regelmatig 
voor dat uitgegeven postbewijzen 
niet werden ingewisseld, zodat de 
posterijen gemiddeld ƒ 3.300,- per 
jaar extra winst behaalden (zie afb. 
54 pagina TAR-B-52 in het Hand-
boek Postwaarden Nederland). 
Postbewijzen werden wel verzameld 
door filatelisten. Na 1 augustus 
1902 was het namelijk mogelijk om 
op het postkantoor een postbewijs 
aan te schaffen met een zelf vast te 
stellen bedrag tot en met 10 gulden. 
Het minimum over te maken bedrag 
was vanaf 1 augustus 1902 niet 
langer 1 gulden, maar een ½ cent. 
Het minimale bedrag voor het 
aanschaffen van een postbewijs 

werd toen 2½ cent recht, ½ cent 
voor het formulier en ½ cent over te 
maken bedrag, in totaal 2½ + ½ + 
½ = 3½ cent. 
Een onderzoek van 177 postbe-
wijzen in filatelistische handen 
uit de periode 1 augustus 1902 
– 23 o ktober 1955 leverde het 
volgende resultaat op:

 Aantal     %
Ongebruikt 9 5,08
½ cent 14  7,91
1 cent 133 75,14
2 cent 3 1,69
2½ cent 1 0,56
5 cent 8 4,52
10 cent 7 3,95
20 cent 1 0,56
1 gulden 1 0,56

Hieruit blijkt dat ongebruikte 
postbewijzen behoorlijk schaars 
zijn. Verder blijkt dat driekwart van 

de door filatelisten aangekochte 
postbewijzen met 1 cent werden in-
gevuld, terwijl ½ cent voldoende zou 
zijn geweest. Het bedrag van 10 cent 
kwam vooral voor bij de postbe-
wijzen die in 1945 in Eindhoven als 
nooduitgifte werden gedrukt. Opval-
lend is dat bij slechts één exemplaar 
een ‘normaal’ bedrag was ingevuld 
van 1 gulden (zie afbeelding). Blijk-
baar zijn, ondanks dat jaarlijks een 
aantal postbewijzen niet werden in-
gewisseld, deze niet in filatelistische 
handen terecht gekomen. Hoewel 
gebruikte postwissels schaars zijn, 
zijn gebruikte postbewijzen ingevuld 
met een bedrag van 1 gulden of 
hoger nog schaarser. De vraag is 
of er in filatelistische kringen nog 
meer postbewijzen met een bedrag 
van 1 gulden of hoger aanwezig zijn. 
Zo ja, graag melden via  
www.postwaarden.nl.

Gert Holstege

I
Terug naar 1955

 

Een rubriek ‘Varia’, een conversie tabel naar de 
nummering van De Vries en een index op (post-)
etiketnummers completeren het geheel. 
Als bronnen voor deze inventarisatie heeft Louw 
zijn eigen collectie en de collecties van enkele an-
dere grote verzamelaars gebruikt. De auteur heeft 
alle gemelde etiketten dus werkelijk gezien. In zijn 
nummersysteem heeft hij er geen rekening mee 
gehouden dat er nog etiketten kunnen opduiken uit 
andere bronnen. Toch zal dat waarschijnlijk gebeu-
ren. Op de flaptekst is sprake van een ‘afgesloten 
verzamelgebied’. Ik ben zo vrij dat te betwijfelen.

Informatie van PostNL over oude en nieuwe etiket-
ten is niet te verwachten, maar voor liefhebbers 
van moderne posthistorie ligt hier een schone taak. 
Dus, verzamelaars: laat u stimuleren door deze 
publicatie en ga op zoek! 

Jac. Spijkerman

Ot Louw: Geen gehoor- en retouretiketten, 
alsmede enkele gerelateerde postale etiket-
ten. Uitgeverij Lozon, 2016. Formaat A5, 254 
pagina’s in kleur. Prijs € 30 (€ 35 incl. verzen-
ding). Inlichtingen: ot@louw.nu

http://www.postwaarden.nl
mailto:ot@louw.nu
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en vertonen dus minimale verschillen. 
Bovendien kunnen ook clichés uit het frame 
rollen en soms kopstaand op het frame 
teruggezet. Als dan ook nog kleine oplagen 
gedrukt worden en er dus vaak nieuwe inkt 
moet worden aangemaakt is het duidelijk 
dat er kleine (en ook grotere) verschillen per 
zetting zijn te vinden.
Door al deze bijzonderheden zijn veel zet-
tingen ontstaan in de lange periode dat deze 
zegels gebruikt zijn (tot 1930) en is er een 
interessant scala voor de filatelist ontstaan.
Alleen al van de 1 anna zijn 27 zettingen 
bekend in de periode van 1881 tot 1917.

Twee periodes
Juist van deze 27e zetting is onze bijzondere 
zegel een exemplaar en nog wel de beide 
onderste rijen van een vel samen goed voor 
16 clichés. De periode dat deze zetting is 
gedrukt, is in twee tijdvakken te verdelen, 
namelijk van 1903 tot 1907 en voor onze 
zegel van 1917 tot 1928. Door het grote aantal 
drukken zijn de kleurnuances van lichtblauw 
tot ultramarijn ontstaan terwijl ook de 
kwaliteit enorm achteruit is gegaan. Zo zeer 
zelfs dat het moeilijk is de kopstaande zegels 
in het vel te vinden en dat zijn er nogal wat: 
maar liefst 9. Maar nog interessanter is het 
feit dat een aantal vellen, mogelijk slechts 
5 of 6, in een wel zeer afwijkende kleur zijn 
gedrukt en wel emerald (afb. 2). Deze kleur is 
uitsluitend gevonden op telegramformulieren 
vanaf 1917 en ontwaard door het nieuwe 
Kathmandu Telegraaf stempel. Ongebruikte 
exemplaren zijn niet gevonden.

Brieven voor het buitenland gingen via de 
Britse ambassade in Kathmandu want Nepal 
was niet aangesloten bij de U.P.U. Het lijkt 
vreemd dat de complete vellen 64 zegels 
bevatten, maar dat komt door het monetaire 
systeem dat tot 1903 werd gehanteerd. 
Daarbij was 1 anna 4 paisa waard, 1 rupee 
was 16 annas en dus 64 paisa.

Apart gegraveerd
De zegels, gedrukt bij Chapakhane, Thapa-
tali/ Kathmandu, zijn alle apart gegraveerd 

Een bijzondere zegel 
met een apart stempel

eze zegels, geperforeerd en gedrukt 
op Europees papier in vellen van 
8x8 zegels, vertonen de hoofdtooi 
van de koning met juwelen versierd 

boven een paar khukuris (zwaarden van de 
Gurkhas). De waarde staat daar links en 
rechts van, boven Shri Gorkha en daaronder 
Sarkar (Gouvernement Nepal)(afb. 1). 
De 1 anna werd gebruikt voor brieven tot 
1 tola, de 2 anna voor het dubbele gewicht en 
4 anna +1 anna voor aangetekende brieven. 
1 tola is ongeveer 11,60 gram.

D

Op 13 april 1881 schaart Nepal zich aan de zijde van de meeste 
landen in de wereld door de uitgifte van een serie van 3 postzegels. 
door Dick van der Wateren

1. ek ana (1 anna) do anna (2 anna) char anna (4 anna)

2. De onderste 2 rijen van de zeldzame emaraldkleurige 1 anna van 1917

3. De strook van het telegramformulier waar de 16 zegels op zijn geplakt
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Telegram
De 16 getoonde zegels zijn op een telegram 
geplakt (afb. 3). Van deze 16 zegels zijn er 
2 kopstaand, namelijk positie 51 en 64. Dit 
laatste zegel toont tevens een beschadiging 
in de rechter bovenhoek, een kenmerk voor 
deze zetting.
Nu de afstempeling van dit zeldzame stripje 
van 16 zegels. Dat is niet het hierboven 
bedoelde Kathmandu telegraafstempel met 
de tekst Shri/Telephone Head Office/74 sal 
waarmee zowel de blauwe als de emerald 
1 anna zegels van deze zetting zijn ontwaard 
(afb. 4). 
Het is een onbekend ovaal stempel met 
een negatieve tekst die als volgt te lezen is: 
bovenin tussen maan en zon het bekende 
woordje Shri, de aanspreektitel. Dan volgt 
Kumari Chowk, daaronder Nepal Phat en 
onderaan het getal 60 (afb. 5).
Het woord Chowk betreft een plaats waar de 
financiële controle wordt uitgeoefend, in dit 
geval hoogstwaarschijnlijk van de Kumari. 
Het woordje Phat duidt op een open, meestal 
gecultiveerde plaats of een binnenplaats van 
een gebouw.

Dit ovale stempel is in geen andere publicatie 
besproken dan in het boek ‘Nepal Revenues’ 
van de schrijver. (2002)
Dr. Hellrigl vermoedde dat het een contro-
lestempel is. Goed te zien is dat de zegels 
zijn geplakt op een telegramformulier. Op 
afb. 3 is duidelijk in een rechthoek de kosten 
van het telegram te lezen: 19 rupee en 
16 paisa.

Levende godin
Maar wat is nu de Kumari? In het overwegend 
hindoeïstische Nepal en vooral in de vallei 
met de hoofdstad Kathmandu wordt nog 
altijd een zogenoemde levende godin in ere 
gehouden: de Kumari. Deze Kumari dient 
een maagd te zijn en om die reden wordt een 
nieuwe kumari gezocht zodra de vorige geen 
maagd meer is door haar eerste ongesteld-
heid.
Maar ook wordt ze vervangen bij een lichte 
verwonding waarbij bloed vloeit. Dit zoeken 

naar een nieuwe Kumari is een serieuze 
aangelegenheid dat gedaan wordt door een 
raad van Hindoepriesters uit de kaste van 
Shakija, de kaste van de Newari goudsme-
den. Een serieuze nieuwe Kumari moet niet 
bang zijn uitgevallen, want ze wordt getest 
op onverschrokkenheid. Dan heeft ze haar 
goddelijkheid waardig getoond en krijgt ze 
de toevoeging Devi (god) (afb-6).

Mooi paleis
De Kumari woont in een mooi paleisje mid-
den in Kathmandu vlak bij de belangrijkste 
Stupa’s. Prachtig houtsnijwerk siert de 
voorpui van het bouwwerk dat bewaakt wordt 
door 2 stenen leeuwen (afb. 7).
Op de binnenplaats van het paleis is de 
Kumari te zien als ze zich even vertoont. 
Fotograferen is verboden. De houtsnijkunst 
van de Newari is hier ook zeer te bewonderen 
(afb.8). Ook andere steden in de omgeving 
van Kathmandu, zoals Patan en Bhaktapur, 
hebben hun eigen Kumari.
De Kumari van Kathmandu stond en staat 
nog als hoogst geplaatste te boek omdat ze 
ook door de koningen werd aanbeden en ook 
nu Nepal een republiek is, door de lands-
bestuurders. Bijzonder is overigens dat de 
Nepalese boeddhisten haar ook aanbidden 
maar de Tibetanen niet.

Onbeantwoord is de vraag of het toeval is dat 
de foutdruk van de groene 1 anna samenvalt 
met de invoering in Nepal van het telefoon/
telegraafsysteem in 1917.
Er zijn, behalve de hier besproken strip van 
16 zegels, nog enkele blokjes bij mij bekend.

Bronvermelding
Afbeelding 4 en 7 van het internet. Verder 
eigen materiaal.

4. Het gebruikelijke telegraafstempel Shri Kathmandu 
Head Office

5. Het Kumari Chowk stempel

6. De Kumari 
op een zegel 
uit 1975

7. Voorgevel van Kumari Chowk van het paleisje van de Levende Godin 8. De binnenplaats Kumari Phat
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli-/augustus-
nummer 2016 (verschijnt 
5 augustus) moeten uiterlijk 
op 3 juli 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

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

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, 
 Bilderdijkhof 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 Wal-
noot, Reginahof 1 ST01, 10.00-13.00 
uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis St. Joris, Cypresstr. 
58. van 9.30-13.00uur.  
T: 06-27066971 
Hout-Blerick. Zalzerhaof, Zalzers-
kampweg 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.postzegel-
verenigingkatwijkrijnsburg.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

22 mei:
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650.  
postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl 

23 mei:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

28 mei:
Bodegraven. Rijngaarde, 
 Rijngaarde 1, 10.00-15.00 uur. T: 06-
53260579.
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur.  
T: 0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
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De Bilt. Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), Cultureel & 
Vergadercentrum H.P. Witte, Henri 
Dunantplein 4, 10.00-15.00 uur. 
T: 06-51692748. 
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00uur. T: 0475 582658. 

29 mei:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Huissen. Cultureelcentrum 
‘de Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-
14.00 uur. T: 026-3271979.

4 juni:
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
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 

5 juni:
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1, 
9:30-12:30uur. T: 073-6567680. 
info@hertogpost-event.nl

Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 0402019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

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

11 juni:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl 
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.

12 juni:
Boxtel. Gemeenschapshuis De Wal-
noot, Reginahof 1 ST01, 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

18 juni:
Boskoop. ‘In de Stek’, Puttelaan 
148, 13.00-17.00 uur. T: 0182-
616946. jandezwijger@telfort.nl

Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl

20 juni:
Deventer. Wijkgebouw Van Vlo-
tenlaan 85, 19.00-22.00 uur.www.
deventerpostzegelvereniging.nl 

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

25 juni:
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00uur. T: 0475 582658. 

26 juni:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. postze-
gelbeursveldhoven@upcmail.nl 

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

2 juli:
Putten. ‘t Voorhuys, Voorthuizer-
straat 14, 10.00-16.00 uur. T: 033-
2459923

3 juli:
‘s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1, 
9:30-12:30uur. T: 073-6567680. 
info@hertogpost-event.nl

9 juli:
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl

10 juli:
Hout-Blerick. Zalzerhaof, Zal-
zerskampweg 64, 10.00-13.00 uur. 
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl

24 juli:
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl

7 augustus:
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1, 
9:30-12:30uur. T: 073-6567680. 
info@hertogpost-event.nl

13 augustus:
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl

28 augustus:
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl

3 september: 
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hoofddorp. USA-Canada, De Jeugd 
van Gisteren, 9.00-16.00 uur.  
T: 06-25240316. www.usca.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,  
Bloemenhof 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 

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
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: 
Informatie bij Monique Erkelens 
(T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toe-
gankelijk na met mevr. Spiekman 
sspiekman@muscom.nl

 

mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:info@philavenlo.nl
mailto:jandezwijger@telfort.nl
mailto:secretaris@zhpv.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:info@hertogpost-event.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:info@philavenlo.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:info@hertogpost-event.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
http://www.usca.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/


348 FILATELIE  MEI 2016

aarom niet? Catalogusmakers 
hebben eigenaardige opvattingen 
over wat postzegels zijn. Zegels die 
slechts gebruikt konden worden 

voor de frankering van een eerste KLM-vlucht 
naar Verweggistan worden in de catalogi 
opgenomen. Postzegels waarmee gans 
Nederland postpakketten mee kan frankeren 
of aangetekende of spoedeisende zendin-
gen mee kan frankeren worden domweg 
genegeerd en verdwijnen daardoor in de 
prullenmand. 

Overgeslagen
Postzegels die niet in het half-jaarprogram-
ma van PostNL staan worden eveneens 
overgeslagen. Verzamelaars die zich afvragen 
waar in de catalogus die postzegels staan 
kunnen lang zoeken. Catalogi dienen een 
getrouwe weerspiegeling te zijn van de post-
zegels die door de postadministratie worden 
uitgegeven.
 
Proforms
De pakketpostzegels die sinds 1995 worden 
uitgegeven zijn in eerste instantie gedrukt 
door de drukkerij in Haarlem - Joh. Enschedé. 
In 2000 ging een deel van de pakketpostze-
gelproductie over naar de drukkerij ProForms 
waar ook de Aangetekend-postzegels en 
de Express-postzegels werden gedrukt. In 
2002 ging Proforms failliet en werd de pro-

W
ductie van alle 3 soorten postzegels -pakket-
post, aangetekend en expresse- overgebracht 
naar Speciaaldrukkerij Lijnco in Groningen. 
Ook Joh. Enschedé stopte in maart 2002 met 
de aanmaak van de pakketpostzegels.

Lijnco
In 1936 werd door Max Israël Lichtenstädter 
en Leon van der Lijn de drukkerij v.d. Lijn&Co 
opgericht. In 2002 was Lijnco een van de 
gespecialiseerde drukkerijen op het gebied 
van kettingformulieren en dergelijke naast De 
Blauwe Wereld in Amersfoort en Proforms. 
Na de fusie van de beide laatste drukkerijen 
en vervolgens het faillissement, was Lijnco 
een voor de hand liggende kandidaat voor de 
productie van deze aangetekend- , expresse- 
en pakketpostzegels. Deze postzegels -na een 
grondige normalisatie in 2011[?]- worden nog 
steeds gedrukt in Groningen.

Cendris
In 2008 wordt de aanmaak van de persoon-
lijke postzegels –dat wil zeggen de digitaal 
geprinte invulling met afbeeldingen binnen de 
vast kader zegels- overgeheveld van Cendris 
in Leidschendam naar Lijnco. Tegelijkertijd 
wordt de bestelling van de persoonlijke post-
zegels geheel gereorganiseerd en voortaan 
via een internetapplicatie binnengehaald. 
Lijnco print de afbeeldingen op reeds elders 
[door Joh. Enschedé, De La Rue] gedrukte 

vast kader postzegels. Met ingang van de 
Decemberzegels in rollen [2011] worden de 
vast kader postzegels (in rollen) niet meer 
aangeleverd maar wordt alles geheel door 
Lijnco ‘gedrukt’: digitaal geprint. En daarmee 
is Lijnco dan ook producent geworden van 
de ‘mainstream’ postzegels, naast bekenden 
als Joh. Enschedé, Walsall, Cartor, De La Rue, 
Lowe-Martin etc.

Excursie naar Lijnco
Van eerdere bezoeken aan postzegeldrukke-
rijen heb ik in Filatelie reeds verslag gedaan. 
Recent over WSP in Wolverhampton en in 
2002 over Proforms in Heerhugowaard.
Vanuit de Vereniging van Persoonlijke Post-
zegels Verzamelaars kwam een initiatief om 
een bezoek te brengen aan drukkerij Lijnco 
te Groningen waar toch praktisch alle ‘echte’ 
persoonlijke postzegels vandaan komen. Zie 
voor de ‘achterdeuruitgiften’ de februari-
aflevering van de rubriek Nederland. 
Op 13 januari 2016 meldde een groep verza-
melaars zich bij Lijnco. Na een inleiding door 
Sacha van Hoorn van PostNL en Hanjo Batt-
jes, accountmanager van Lijnco, kregen we 
een rondleiding door de drukkerij. Er mochten 
op verzoek foto’s gemaakt worden en er werd 
uitvoerig ingegaan op vragen van de leden van 
VPPV die nu met eigen ogen konden zien waar 
hun geliefde postzegels vandaan komen. 

Rolzegels
Tijdens de rondleiding werd al gelijk duidelijk 
dat de rolzegels apart door Lijnco van het 
vaste kader waren voorzien. Er lagen grote 
rollen bedrukt papier klaar.
De vast kader zegels in rollen [December en 
1 zwart] worden gedrukt op een Gallus offset-
rotatiepers. (afb. 1+2) 
De invulling van de vast kader zegels wordt 
gedaan op een digitale druk-aan-de-rol pers 
HP Indigo WS6000 (afb. 3) 

80 jaar Lijnco 1936-2016

Sinds 2000 zijn er twee Nederlandse drukkerijen geweest die 
postzegels hebben gedrukt waarvan de verzamelaars eigenlijk niets 
afweten: Proforms/Profix in Heerhugowaard en Lijnco in Groningen. 
door Rein Bakhuizen van den Brink

21
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Blokken
Lijnco heeft 3 Xerox printers in gebruik: de 
Xerox 1000, de Xerox 770 en de Xerox D110. 
De blokken met 10 zegels worden, met alleen 
het kader, gedrukt [gegomd+geperforeerd of 
zelfklevend+geslit] door andere drukkerijen 
aangeleverd zoals Joh. Enschedé. Lijnco 
 beprint deze blokken met afbeeldingen zoals 

die via de applicatie van PostNL binnen-
komen. Van de 3 printers wordt vooral de 
Xerox 770 gebruikt. De Xerox 1000 (afb. 4) 
kan veel grotere formaten aan.
Ook de verdere afhandeling richting afnemer 
geschiedt in dezelfde zaal als waar de digitale 
printers staan (afb. 5).

Andere producten
In de grote zaal met drukpersen staat de pers 
waarmee de rolzegels worden gedrukt alsmede 
de formulieren en de pakketpostzegels (afb. 6).
Er staan ook ‘collating’ machines waarmee 
bijvoorbeeld meerdere lagen bedrukte rollen 
papier tot ‘stapels’ formulieren of ‘postzegel-
boekjes’ kunnen worden omgetoverd (afb. 7+8). 

43
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7 8
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
Griend
Op 25 april kwam het tweede presti-
geboekje van dit jaar uit. Het boekje 
verscheen ter gelegenheid van het 
feit dat Natuurmonumenten hon-
derd jaar geleden het waddeneiland 
Griend in beheer nam. Dit eiland ligt 
tussen Harlingen en Terschelling en 
is bij vloed een vluchtplaats voor 
tienduizenden vogels. De inhoud 
bestaat uit tien postzegels voor 
binnenlandse briefpost (73c) en 
de teksten in het boekje vertellen 
honderduit over de grote diversiteit 
van al die vogels. Prijs van PR 63 is 
€ 12.45. (afb. 1)

Mooi Nederland 2016
Nadat er op 1 februari van dit jaar 
drie velletjes verschenen met 
bekende Nederlandse vissersplaat-
sen (Zoutkamp, Volendam en Urk), 
volgt er op 23 mei nog een tweetal 
(Arnemuiden en Scheveningen). 
Alle vijf zijn te vinden in het eveneens 
op 23 mei te verschijnen prestige-
boekje. Elke zegel (waarde 1) bevindt 
zich twee maal in het boekje, zodat 
de waarde op € 7.30 komt. Verkoop-
prijs is nog steeds € 12.45. Het 
boekje is genummerd PR 64. (afb. 2)

ANDORRA (FR)
Permanente zegels in boekje
In 2007 verscheen in Frans Andorra 

voor het laatst een postzegelboekje. 
Het bevatte tien zegels met het 
wapen van dit staatje. Op 1 maart 
verscheen er weer zo’n boekje met 
twaalf zegels waarop het wapen in 
rood staat afgebeeld.
De zegel heeft geen waarde-
aanduiding, maar is bestemd voor 
briefpost naar Frankrijk. Momen-
teel 80 cent. Op de kaft staat 
een afbeelding van de Romaanse 
fresco’s van de Sint Michaëlskerk 
in Engolasters. De oplage bedraagt 
25.000 boekjes. (afb. 3)

AUSTRALIË
Herdruk 
Elke staat heeft zo z’n eigen 
karakteristieke bloem. Op 24 maart 
2014 verscheen er een boekje van 
twintig 70-centzegels met een 
viertal verschillende bloemen. Op 
4 januari van dit jaar kwam er een 
herdruk van dit boekje. De herdruk 
is te herkennen aan een gestileerde 
kleine koala op de zegelzijde van 
het boekje. Ook de barcode op de 
kaft is verschillend.

Alfabet
De Australische uitdrukking ‘Fair 
Dinkum’ betekent zoiets al ‘eerlijk, 
echt waar’. In Australië heeft men 
nogal wat eigen woorden en 
uitdrukkingen. Het is dan soms 
een afkorting, een neologisme of 
invloed van een aboriginals-taal.
Op 1 maart gaf de post een serie van 
vijf zegels uit waarmee gestart werd 
met een fair dinkum Aussie alphabet. 
Begonnen werd met de beginletters 
van vijf staten: N (New South Wales), 
Q (Queensland), S (South Australia), 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • V (Victoria) en W (Western Australia). 
Het is een wat ouderwets alfabet 
met grappige plaatjes. Afgebeeld 
zijn onder meer een nipper (soort 
surf-strandwacht), een quakka 
(kleine kangoeroe) en vegemite 
(broodpasta).

Bruggen
Een drietal bruggen is te vinden 
op een op 15 maart verschenen 
serie postzegels van $ 1.00 elk. Het 
gaat om de Gladesville Bridge (over 
de Parramatta rivier ten westen 
van Sydney), de Story Bridge 
(een opmerkelijke landmark van 
Brisbane) en de Tasman Bridge (een 
vijf rijbanen brede brug over de 
Derwent rivier).
Een boekje van twintig zegels bege-
leidt de serie.

Wereldoorlog I
Op 12 april verscheen de derde serie 
in een reeks, gewijd aan de Eerste 
Wereldoorlog. De zegels vestigen 
vooral de aandacht op gebeurte-
nissen in 1916, waarbij Australiërs 
betrokken waren, zowel aan het front 
als in het eigen land. Het gaat daar-
bij om vijf zegels van elk $ 1.00. 
Er zijn ook twee boekjes verkrijg-
baar. Allereerst een prestigeboekje 
van $ 20.95 (inhoud twintig zegels 
van $ 1.00), waarin in woord en 
beeld het oorlogsjaar 1916 wordt 
toegelicht. Daarnaast ook een 
boekje met tweemaal de serie.

CANADA
Hortensia
Canada verwelkomde de lente op 
1 maart met een tweetal fraaie hor-

tensia’s. Een echte lentebloem en 
daarom ook leuk om de voorjaars-
post ermee op te tuigen. De twee 
zegels, elk voorzien van de letter 
P (= Permanent = 85c), zijn per tien 
ook in een boekje verkrijgbaar. Je 
kunt het poststuk bovendien ook 
‘verzegelen’ met een in het boekje 
aanwezige hortensiasticker. De 
oplage bedraagt 1.000.000 boek-
jes. (afb. 4)

Vrouwenkiesrecht
Op 8 maart – Internationale Vrou-
wendag – markeerde de post het 
feit dat de Canadese vrouw honderd 
jaar eerder kiesrecht verwierf met 
een postzegel waarop op creatieve 
wijze het woord VOTE vermeld 
staat. De O en de T geven samen het 
venussymbool ( ). Het betreft weer 
P-zegels. De prijs van het boekje 
komt dus op $ 8.50.

Fotografie
Op 13 april verschenen voor het 
vierde jaar postzegels met voor-
beelden van foto’s van topfotogra-
fen uit de laatste 150 jaar. Volgend 
jaar zal het culmineren in de vijfde 
en laatste serie.
Vijf foto’s hebben het P-tarief 
(85c), terwijl twee andere zegels 
$1.20 (post naar de V.S.) en 
$ 2.50 (post voor overzee) kosten. 
Het leidt ook tot drie boekjes: tien-
maal P (tweemaal de vijf zegels), 
zesmaal $ 1.20 en zesmaal $ 2.50.

FAERÖER
Europa
Net als de meeste Europese landen 
komt ook de Faeröer – op 9 mei – 

1. PR 63

2. PR 64

3. De St Michaëlskerk 
in Andorra

5. 100 jaar padvindsters in 
Hongkong

6. Gevogelte in Noord-Korea 7. Voor zover bekend worden er 
in Noord-Korea maar bescheiden 
 aantallen auto’s geproduceerd. 
Eerder honderden, dan duizenden

4. Hydrangeas

8. Vogels in Noord-Korea

9. Nieuw-Zeelandse 
gloeiwormen

10. Het 
boekje met 
Slowaakse 
paas zegels

11. Kabel-
baan en 
toren op 
de voor-
zijde

12. Oude en nieuwe 
bruggen in Zweden

13. ‘Vreemd’ eten 
in Zweden



MEI 2016 FILATELIE 351

met een serie Europazegels. Twee 
stuks: van 9 en 17 kronen. Met de 
groene energie gaat het wel goed 
op deze eilanden: in 2015 is al 60% 
van de gebruikte energie duurzaam 
(water- en windkracht). Men ver-
wacht dat in 2030 de productie van 
de energie voor 100% duurzaam 
zal zijn.
Drie van beide zegels zijn ook zelf-
klevend verkrijgbaar in een boekje. 
Prijs 84 kronen.

FRANKRIJK
Paris-Philex 2016
Het boekje met twaalf rode Mari-
anne zegels (80c) is sinds 1 april 
voorzien van een nieuwe kafttekst. 
De gebruiker wordt attent gemaakt 
op de tentoonstelling Paris-Philex 
2016. U kunt er nog naar toe: van 
19 tot en met 22 mei.

Impressionisten
Zelfportretten van bekende impres-
sionisten staan op de zegels in een 
op 4 april verschenen boekje. De ze-
gels hebben het groene tarief: 70c. 
Te zien zijn o.a. Gaugain, Monet, 
Cézanne en Van Gogh. Het portret 
van Van Gogh staat zelfs op de kaft. 

GROOT-BRITTANNIË
90ste Verjaardag Britse vorstin
Op de datum van haar 90e verjaar-
dag – 21 april – kwam de post met 
een zestal zegels om deze mijlpaal 
te markeren: drie eersteklaszegels 
(portret met haar vader, bij de ope-
ning van het parlement, en foto met 
prinses Anne en prins Charles) en 
drie zegels van £ 1.52 (bezoek aan 
Nieuw-Zeeland, staatsbezoek aan de 
V.S. en rijtoer met Nelson Mandela). 
Deze zegels plus nog wat ongere-
geld Machin vormen de inhoud van 
een op dezelfde datum verschenen 
prestigeboekje van £ 15.11.

HONGKONG
Eeuw padvindsters
Op 22 februari vierde de post van 
Hongkong het honderdjarig bestaan 
van de plaatselijke afdeling van meis-
jesgidsen. Een viertal zegels – van 
$ 1.70, $ 2.90, $3.70 en $ 5.00 – laat 
de uniformen door de jaren heen 
zien, terwijl op de achtergrond de 
diverse activiteiten staan getekend.
De vier zegels zijn ook verkrijgbaar 
in een prestigeboekje: twee velletjes 
met elk twee zegels. Daarnaast 
bevat het boekje informatie over de 
padvindsters en toelichting bij de 
afbeeldingen op de zegels.
Wat gortig is overigens dat de 

zegelwaarde in het boekje slechts 
$ 13.30 bedraagt, terwijl de ver-
koopprijs van het boekje op maar 
liefst $ 45 komt. (afb. 5)

JERSEY
90 Jaar
Natuurlijk kan Jersey niet ontbre-
ken in het rijtje landen/gebieden 
dat de negentigste verjaardag van 
de Engelse vorstin met een uitgifte 
viert. Op de dag zelf (21 april) kwam 
Jersey met tien zegels in velletjes. 
Elke zegel toont een beeld uit een 
decennium. Het hele verhaal, plus 
twee maal de serie, is eveneens te 
vinden in een prestigeboekje. Prijs 
ervan is £ 14.98.

KOREA-NOORD
Pluimvee
Op 3 maart gaf de post van Noord-
Korea een boekje uit met afbeel-
dingen van pluimvee. Het gaat om 
huis-tuin-en-keuken gevogelte: 
30w (kip), 50w (gans) en 70w 
(struis vogel). Ook nog een vignet 
met een sierkip.
De prijs van het boekje is 165 won. 
Er is ook een ongeperforeerde 
versie. (afb. 6)

Transportmiddelen
Een viertal Peace auto’s staat 
afgebeeld op de vier zegels (van 
10, 30, 50 en 110 won) in een op 
20 maart verschenen boekje. Er 
worden in Noord-Korea ook auto’s 
geproduceerd als gevolg van een 
joint venture tussen Pyonghwa Mo-
tors (Seoul) en Ryonbong General 
Corporation (Noord-Korea). Het 
gaat overigens om auto’s gebouwd 
onder licentie van buitenlandse au-
tofabrikanten. Boekje kent ook een 
ongeperforeerde versie. (afb. 7)

Vogels
De oostelijke goudlijster (10w), 
een koppel goudvinken (30w), 
een Chinese klapekster (50w) en 
een paartje Japanse pestvogels 
(110w), zij sieren de vier zegels in 
het op 19 mei te verschijnen boekje. 
De prijs van het boekje ligt zoals 
gewoonlijk 15 won boven de nomi-
nale waarde. Verschijnt eveneens 
ongeperforeerd. (afb. 8)

KROATIË
Flora
Fauna en Flora wisselen elkaar af. 
Dit jaar is de flora aan de beurt. 
Op 21 maart verscheen een drietal 
boekjes met elk tien zegels: 2.80k 
(rozemarijn), 3.10k (lavendel) en 

kerrieplant (4.60k). Het gaat om 
20.000 boekjes van elk. Daarnaast 
verschenen de zegels ook in vel-
letjes van twintig.

NIEUW-ZEELAND
Gloeiwormen
Vijf postzegels met diverse 
gloeiwormen zagen op 2 maart 
het licht. Eén van de zegels, die 
van 4.200 met de Ruakuri Cave, 
is ook per tien verkrijgbaar in een 
postzegelboekje.
Interessant is dat de zegels gedrukt 
zijn met een glow-in-the-dark 
technologie. Houd de zegels even 
in het zonlicht en vervolgens in een 
donkere ruimte. Mooi effect. (afb. 9)

NOORWEGEN
Sandefjord lokale boekjes
Al jarenlang komt de Sandefjord 
Filatelistklubb in samenwerking met 
de Noorse post met lokale boekjes. 
Sandefjord was het centrum van 
de walvisvangst. Het plaatselijke 
walvismuseum draagt bij aan de 
totstandkoming van de boekjes.
Dit jaar staan, net als vorig jaar, op 
de vier boekjes walvis verwerkende 
fabrieksschepen afgebeeld. Zij 
opereerden op de Zuid-Shetland 
Eilanden en Graham Land in de 
periode tussen 1905 en 1931. 
Er zijn 200 sets vervaardigd. Ze 
verschenen op 9 april en bevatten 
elk twee A-post zegels met dezelfde 
afbeelding als op de kaft. De kaften 
zijn voorzien van het logo van de 
Noorse post. Reden waarom ze in 
deze rubriek vermeld worden.

OOSTENRIJK
Sondermarkensets
In het eerste kwartaal van dit jaar is 
een vijftal sets (‘boekjes’ met losse 
zegels) met gelegenheidszegels 
verschenen: 20 januari vier maal 
68c 120 Jaar Touringclub, 28 janu-
ari vier maal 68c digitale fotokunst, 
28 januari vier maal 80c toekomst, 
19 februari vier maal 80c uitvinder 
van de scheepsschroef en 16 maart 
vier maal 80c nieuwe kunst van 
Esther Stocker.

SLOWAKIJE
Paaskip
Tien postzegels van € 0.45 vormen 
de inhoud van het op 26 februari 
verschenen Slowaakse paasboekje. 
Afgebeeld is een geborduurd werkje 
dat een paaskip moet voorstellen. 
En om in de sfeer te blijven zien we 
op de kaft een geborduurd paasei. 
(afb. 10)

 

TSJECHIË
Technische monumenten
Praag heeft ook z’n Eiffeltoren. Alleen 
veel kleiner. De Petřín toren ligt wel op 
een heuvel van 318 meter hoog, zodat 
de hoogte van heuvel plus toren onge-
veer gelijk is aan die van de Eiffeltoren. 
Op 16 maart verscheen een zegel 
met de toren vanwege diens 125-jarig 
bestaan. De zegel van 14 kronen is 
per acht in een boekje verkrijgbaar. 
Het velletje bevat bovendien een 
viertal vignetten. Daarop staat ook 
de Petřín kabelbaan, waarmee men 
de toren op een comfortabele wijze 
kan bereiken. (afb. 11)

VERENIGDE STATEN
Tariefsverlaging!
In weerwil van de drastische vermin-
dering van het postvolume en de 
uitdrukkelijke wens van de Postmaster 
General besloten het congres en het 
gerechtshof de tijdelijke verhoging 
van eind 2013 terug te draaien. Sinds 
10 april kost het versturen van een 
binnenlandse brief nog maar 47c (was 
49c). En loopt het verlies van US Pos-
tal Service alleen maar verder op.
Het is de derde keer in de geschiede-
nis van de Verenigde Staten dat de 
tarieven verlaagd werden: eerder was 
dat in 1885 en 1919.
Er kwamen geen nieuwe postzegels. 
Het for ever tarief past zich moeite-
loos aan.

ZWEDEN
Bruggen
Vijf bruggen uit verschillende 
tijdperken sieren de zegels van een 
op 17 maart in Zweden uitgekomen 
postzegelboekje: de Tallberg bruggen 
(in Västerbotten, drie naast elkaar), 
de Sölvesborgsbron (Europa’s 
langste brug voor fietsers en wande-
laars), de Tullbron (stenen brug uit 
de achttiende eeuw), de Uddeval-
labron (tuibrug) en de Lejonströms-
bron (houten brug uit 1737).
Het boekje bevat tweemaal de vijf 
zegels. Ze zijn bestemd voor bin-
nenlandse brieven en hebben de aan-
duiding brev (= 7 kronen). (afb. 12)

Voedsel in Zweden
Het voedsel dat staat afgebeeld op 
vijf op 17 maart verschenen zegels 
kun je op twee manieren zien: dat 
wat we tegenwoordig eten en een 
indicatie hoe we de eetcultuur van 
anderen oppikken. Het laatste is vaak 
het werk van trendsetters.
Ook deze zegels (brev) zijn alleen 
per tien verkrijgbaar in een boekje. 
(afb. 13)



352 FILATELIE  MEI 2016

 

EUROPA

ÅLAND
9-5-’16. Medicinale 
planten.
Driemaal Inrikes (€ 1.30). 
Hyoscyamus niger, Digitalis 
purpurea, Tanacetum 
vulgare.

9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
Europa, Europa. Resp. 
hoofd met boom, wind-
molens en bomen met 
verfroller en fietser. 
27-5-’16. Klassiek ontwerp.
€ 2.50. Stoel Lilla Åland 
van Carl Malmsten (1888-
1972).

ANDORRA FRANS
1-3-’16. Frankeerzegel.
Rood (tot 20 gram). 
Wapenschild.
18-3-’16. Sprookje van het 
verbrande meisje. 
€ 3.77. Meisje, bloemen. 

23-4-’16. Decreet 
‘Nouvelle Réforme’ 150 jaar 
geleden.
€ 1.-. Landkaart, bergland-
schap, stenen. 

ANDORRA SPAANS
2-3-’16. Museum Romaans 
Centrum 10 jaar.
€ 0.57. Raam. 

22-4-’16. Europa, ‘Ecolo-
gie, denk groen’.
€ 1.15. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 

ATHOS (Heilige Berg)
26-1-’16. Steenreliëfs in 
kloosters.
€ 0.20, 0.72, 0.80, 0.90, 
1.-, 1.20. Verschillende 
motieven. 

AZERBEIDZJAN
22-2-’16. Radio en 
televisie.
0.50 m. Communicatie-
satelliet, radiotoestel, 
tv-apparaat. 

BOSNIË- 
HERZE GOVINA 
 (Kroatische Post-
Mostar)
20-3-’16. Relativiteitsthe-
orie van Einstein 100 jaar.
0.90 KM. Albert Einstein 
(18179-1955), lamp, 
wiskundige formule. 

5-4-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
3.- KM. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 

CYPRUS
10-3-’16. Traditioneel 
handwerk.
€ 0.41, 0.64. Resp. manden 
vlechten, houtsnijwerk. 

DUITSLAND 
2-5-’16. Felicitatiezegels.
Driemaal € 0.70. Algemeen: 
bloemen, verjaardag: 
taart met kaars, huwelijk: 
schoenen. 

2-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.70. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.
2-5-’16. Toeslagserie ‘Voor 
de sport’.
€ 0.70+0.30,0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. voetbal, 
rugbybal, golfbal. 

2-5-’16. 100e Dag van de 
Katholieken. 
€ 0.70. Wit kruis in honderd 
stippen.
2-5-’16. Altötting, 20 jaar 
Europese bedevaartplaats.
€ 0.85. Wallfahrtskapel, 
Zwarte Madonna. 

ESTLAND
17-3-’16. Innovatie in 
architectuur.
Viermaal € 0.65 (samen-
hangend). Narva College in 
Narva, Tigutorn-hoogbouw 
in Tartu, Estse ambassade 
in Peking, Rotermanni-wijk 
in Tallinn. Ook boekje met 
de zegels. 

22-3-’16. August Rei 
(1886-1963).
€ 0.65. Portret politicus.
1-4-’16. Gemeente Otepää 
900 jaar. 
€ 0.65. Gemeentewapen 
met berenkop, vlag. 

FAERÖER
1-4-’16. Postdienst 40 jaar.
Velletje met 9.-, 17.- kr. 
Brievenbussen. 

26-4-’16. Norden 2016, 
eetcultuur.
9.- kr. Wild en gevogelte, 
vis, vlees. 

9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
9.-, 17.- kr. Resp. groene cir-
kels, windmolens en bomen 
met verfroller en fietser. 

FRANKRIJK
2-2-’16. Europees 
kampioenschap voetbal in 
Frankrijk.
€ 1.- (rond te maken zegel). 
Beker, beeldmerk, bal. 

18-4-’16. Edmond Locard 
(1877-1966).
€ 0.70. Portret forensisch 
onderzoeker, microscoop, 
vingerafdruk, silhouet van 
Sherlock Holmes met pijp 
en vergrootglas.
29-4-’16. Caisse de Dépôts 
200 jaar.
€ 0.80. Beeldmerk.
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 1.-. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 

17-5-’16. Saint-Brévin 
les-Pins.
€ 0.70. Strand met zeilbo-
ten, parasol, badmeester-
stoel, zeilboten, parasailers 
en brug. 

GIBRALTAR
30-3-’16. Europa, ‘Ecolo-
gie, denk groen’.
£ 1.50, 1.50. Windmolens 
en bomen met verfroller 
en fietser, boom met kroon 
in hersenvorm met rebus: 
wereldbol + windmolens - 
kerncentrale = smiley. 

GRIEKENLAND
9-2-’16. Havens. Gezamen-
lijke uitgifte met Israël.
€ 0.90. Haven van Haifa 
met containerschip, haven 
van Thessaloniki met 
cruiseschip, vlaggen. Ook 
blok met het zegel.
23-2-’16. Vrijheidsstrijders 
Tweede Wereldoorlog.
€ 0.20, 0.50, 1.-, 2.-, 2.10. 
Resp. Kostas Maragkouda-
kis, Apostolos Santas, 
Manolis Glezos, Vardis 
Vardinogiannis, Stelios 
Zamanos. 

GROOT-BRITTANNIË
22-3-’16. Frankeerzegel, 
type Machin.
£ 1.05. Kruisbesgroen.

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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22-3-’16. Regionale 
frankeerzegels. 
Viermaal £ 1.05. Eik 
(Engeland), narcis (Wales), 
distel (Schotland), linnen 
(Noord-Ierland). 
21-4-’16. Koningin 
 Elizabeth II 90 jaar.
1st, 1st, 1st, £ 1.52, 1.52, 
1.52. Resp. koning George 
VI (1936-1952) met prinses 
Elizabeth, portret, koningin 
met prinses Anne (1950) 
en prins Charles (1948), 
portret, met echtgenoot 
prins Phillip (1921), vorstin 
met Nelson Mandela (1918-
2013). 

17-5-’16. Dieren.
Velletje met 1st, 1st, £ 1.05, 
1.05, 1.33, 1.33. Resp. vogel, 
slang, aap, vleermuis, 
orang-oetan, beren. 

HONGARIJE
22-1-’16. 150e geboor-
tedag István Tömörkény 
(1866-1917).
340 Ft. Portret schrijver 
met handschrift, handte-
kening.
8-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap. 
300, 300 Ft. Aapjes, 
Chinese karaktertekens.
4-3-’16. 100e geboortedag 
József Simándy (1916-1997).
150 Ft. Portret operazan-
ger, gebouw Hongaarse 
Staatsopera. 

4-3-’16. Pasen.
115 Ft. Getekend motief 
met bloemen.
18-3-’16. 1700e geboor-
tedag heilige Martinus van 
Tours (317-397).
115 Ft. Martinus met tekst 
uit middeleeuwse codex 
Pannonhalma Evangelis-
tarium. 

ITALIË
2-3-’16. Boksfederatie 
100 jaar.
€ 0.95. Bokser, vlag.
5-3-’16. Dagblad Corriere 
della Sera 140 jaar.
€ 0.95. Voorpagina eerste 
editie. 

18-3-’16. Instituut van de 
Heilige Familie 120 jaar.
€ 0.95. Kerk van de Heilige 
Familie in Cesano Boscone, 
beeld van oprichter 
monseigneur Domenico 
Pogliani (1838-1921).
25-3-’16. Heilige Doornen-
kroon van Andria.
€ 0.95. Relikwie, histori-
sche landkaart, kathedraal 
van Andria. 

JERSEY 
21-4-’16. Koningin 
Elizabeth II 90 jaar.
48, 48, 60, 60, 66, 74, 
76, 89 p., £ 1.-, 1.29. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse vorstin met 
familieleden. 

29-4-’16. Huwelijk hertog 
en hertogin van Cambridge 
5 jaar geleden.
48, 60, 74 p., £ 1.-, 1.29; 
blok £ 2.-. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin en kinderen.
3-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
74, 76 p., £ 1.-, 1.29. Resp. 
hoofd met teksten, globe 
met teksten, landkaart met 
teksten, windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 

11-5-’16. Relativiteitstheo-
rie van Einstein 400 jaar. 
48, 60, 66, 76, 88 p., £ 1.- 
Verschillende afbeeldingen 
van Albert Einstein (1879-
1955) met wiskundige 
formules en meetkundige 
figuren. Ook velletje met 
de zegels. 

KOSOVO
17-2-’16. Verzetsstrijders.
€ 1.-, 1.-. Luan Haradinaj, 
Skënder Rexhepi.
29-2-’16. Kunst.
€ 0.40, 0.80, 0.90 (ook sa-
menhangend). Figuratieve 
werken van Rexhep Ferri 
(1937). 

KROATIË
14-9-’15. Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij-
ding.
1.55 kn. Man met hond, 
vogel, boom. (Verplicht 
toeslagzegel 14-21 sept.).

7-12-’15. Rode Kruis, Week 
van de Solidariteit.
1.55 kn. Jongen en meisje 
met slee en geschenk-
pakketten. (Verplicht 
toeslagzegel 7-13 dec.)
8-3-’16. Pasen.
3.10 kn. Paashaas met 
verfkwast, ei.
21-3-’16. Flora.
2.80, 3.10, 4.50 kn. Resp. 
Rosmarinus officinalis, 
Lavendula angustifolia, 
Helichrysum italicum. 

LETLAND
4-3-’16. Waterlelie.
€ 0.50. Nymphaea candida. 

16-3-’16. 150e geboor-
tedag schilder Jaņa 
Rozentāla (1866-1917).
Velletje met € 0.50, 0.50. 
Schilderij met Eva en slang 
in Hof van Eden, portret.
 
LITOUWEN
16-2-’16. 100e geboor-
tedag Juliui Juzeliūnas 
(1916-2001).
€ 0.39. Portret componist, 
muziekstuk, handtekening.
5-3-’16. Technisch erfgoed.
€ 0.58. Papierfabriek in 
Verkiai. 

MAN
24-3-’16. Vogels.
Vijfmaal 1st, vijfmaal EU. 
Resp.
Phasianus colchicus, 
Carduelis carduelis, Puf-
finus puffinus, Erithacus 
rubecula, Strix aluco, Cya-
nistes caeruleus, Fratercula 
arctica, Falco subbuteo, 

Sturnus vulgaris,, Phlacro-
corax carbo. Ook velletje 
met de zegels. 

MOLDAVIË
1-3-’16. Voorjaarsfestival 
Mărțișor.
1.20, 5.75 L. Resp. sneeuw-
klokjes, fruitbloesem. 

MONTENEGRO
27-2-’16. Scheepsramp bij 
Medova 100 jaar geleden.
€ 0.30. Schip ‘Brindisi’, 
bloemenkrans. 

OEKRAÏNE
4-3-’16.Bezienswaardighe-
den regio Transkarpatië.
2.40 Hr.; velletje met 2.40, 
2.40, 3.-, 6.- Hr. (ruitvormige 
zegels). Resp. Palanok-kas-
teel (Mukacheve), waterval 
van Shypit, Mykhailivska-
kerk (Svaliava), meisje in 
klederdracht. 

25-3-’16. Militaire 
voertuigen.
2.40, 2.40 Hr. Gevechtswa-
gen Dozor-B, Oplot-tank.
1-4-’16. Kunst.
5.25 Hr. Illustratie van Ana-
tolii Bazylevych (1926) met 
mythologische Trojaanse 
held Aeneas met zwaard.

POLEN
3-3-’16. Pasen.
2.-, 3.50, 6.- ZŁ. Gedes-
sineerde eieren.
23-3-’16. Historie van 
Poolse fotografie.
2.-, 2.-, 2.50, 2.50 ZŁ. 
Foto’s van resp. Jan 
Kosidowski (1922-1992): 
kind met fototoestel, 
Kosidowski: verkeer in 
Warschau met scooters en 
motoren en tram, WiesŁaw 
Pražuch (1925-1992): 
bouwvakkers bij bouw van 
energiecentrale in Turów, 
Pražuch: betoging in 
Warschau 1 maart 1953. 

30-3-’16. Kerstening van 
Polen 1050 jaar geleden.
Blok 6.-. ZŁ. Schilderij van 
Jan Matejko (1838-1893).
2-4-’16. Heilig Jaar van 
Barmhartigheid.
2.40 ZŁ. Mozaïek van 
beeldmerk. 

PORTUGAL
14-3-’16. Bekende 
personen.
N20g, A20g, E20g. Resp. 
schrijver Vergílio Ferreira 
(1916-1996), oud-president 
António José de Almeida 
(1866-1929), schrijver en 
schilder Mário Dionísio 
(1916-1993). 

16-3-’16. Museum Grão 
Vasco in Viseu 100 jaar. 
€ 0.80; blok € 2.05. 
Verschillende schilderijen 
en museale voorwerpen.
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18-3-’16. Bekende 
jezuïeten. 
€ 0.47, 0.58, 0.75, 
0.80; blok € 2.-. Resp. 
São Francisco Xavier 
(1506-1552), São João de 
Brito (1647-1693), Padre 
Manuel Antunes (1918-
1985), Padre Luís Archer 
(1926-2011); Padre António 
Vieira (1608-1697). 

ROEMENIË
8-3-’16. Internationale Dag 
van de Vrouw.
1.20, 1.40, 1.60, 4.50, 
8.-, 16.- L. Flora resp. 
chrysant, huislook, dahlia, 
voorjaarsadonis, azalea, 
gladiool. Individuele zegels 
met letters cu drag = met 
liefde. Ook velletje met de 
zegels.
18-3-’16. Bekende 
personen.
1.-, 2.-, 3.50, 4.-, 12.-, 
31.- L. Resp. beeldhou-
wer Constantin Bran-
cusi Brâncuși (1876-1957), 
musicus George Enescu 
(1881-1955), celbioloog en 
Nobelprijswinnaar George 
Emil Palade (1912-2008), 
wetenschapper en uitvin-
der George Constantinescu 
(1881-1965), bioloog en 
arts Ana Aslan (1897-
1988), theoloog Dumitru 
Stăniloae (1903-1993).
23-3-’16. Pasen.
1.-, 1.- L.; blok 8.- L. Resp. 
icoon met kruisiging van 
Jezus, voorjaarsbloemen 
Anemone nemorosa met 
Anemone ranunculoides 
en Fritillaria imperialis; 
Christus aan kruis. 

RUSLAND
3-3-’16. RCC* 25 jaar.
17.- r. Beeldmerk. 

24-3-’16. Nationale 
helden.
19.-, 19.-, 19.- r. Victor 
Adamshin (1962-1995), 
Alexey Balandin (1961-
2009), Dmitry Serkov 
(1981-2007). Alle zegels 
met medaille en bewa-
pende militairen.
5-4-’16. Postcrossing.
31.- r. Huizen, schip, 
vliegtuig, hart.

SERVIË
16-3-’16. WWF*, zuidelijke 
pijpbloemvlinder.
23, 46, 50, 70 din. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Zerynthia polyxena. 

SLOVENIË
25-3-’16. Fossiel.
€ 0.58. Kop van grotten-
beer (Ursus spelaeus). 

25-3-’16. 130e geboorte-
dagen van kunsthistorici.
€ 0.58. Izidor Cankar 
(1886-1958), Vojeslav Mole 
(1886-1973), France Stele 
(1886-1972).
25-3-’16. Flora.
€ 0.60, 0.64, 0.92; blok 
€ 0.97. Resp. Leucojum 
vernum, Leucojum aesti-
vum, Galanthus nivalis; 
Narcissus radiifloris. 

25-3-’16. Toerisme.
€ 1.25. Lokale gerechten 
uit Goriška Brda, landschap 
met stadje Šmartno. 

SPANJE
10-3-’16. Musea.
Driemaal € 0.45. Museum 
voor Moderne Kunst in Va-
lencia: sculpturen, Museum 
voor Hedendaagse Kunst 
in Barcelona: bezoekers 
op trap, Natuurkundig 
Wetenschaps Museum in 
Madrid: olifant.
16-3-’16. Tradities, Heilige 
Week.
Viermaal € 1.-. Wapen-
schild met kruistocht in 
Cuenca, Christusbeeld met 
kruis in Sevilla, paarden 
en wagen met ruiter op 
paard in Lorca, kruistocht 
in Tobarra. 

21-3-’16. Bijzondere 
dorpen.
Viermaal A. Santillana del 
Mar, Albaraccin, La Alberca, 
Alcalá del Jucar. 
23-3-’16. Organisatie van 
Industriële Ingenieurs.
€ 0.57. Beeldmerk, 
robotarm.
29-3-’16. Jerez, wereld 
motorhoofdstad. 
A. Coureur, stad Jerez, 
motief van wedstrijdvlag. 
31-3-’16. Lancering eerste 
ruimteshuttle 35 jaar 
geleden.
€ 0.45. Ruimteshuttle 
Columbia, Aarde gezien 
vanaf de maan beeldmerk 
NASA*.

1-4-’16. Donostia-San 
Sebastián, Europese 
cultuurhoofdstad.
€ 1.15. Beeldmerk.
5-4-’16. Wet op nationale 
parken 100 jaar.
€ 0.45. Berglandschap. 

8-4-’16. Eerste postzegel-
beurs in Barcelona 125 jaar 
geleden.
€ 0.57. Verzamelaars met 
postzegelboeken. 

12-4-’16. 700e sterfdag 
Ramon Lull (1232-1315).
€ 1.30. Standbeeld van 
Mallorcaans schrijver, 
theoloog en dichter.
12-4-’16. Rocío Jurado 
(1946-2006).
€ 0.57. Zangeres en actrice 
met plaat.
19-4-’16. 30 jaar vriend-
schapsbetrekkingen met 
Spanje.
C. Atirantado-brug van 
Spaanse architect Santiago 
Calatrava in Jeruzalem, 
kleuren van vlaggen van 
beide landen.
21-4-’16. Posterijen 
300 jaar.
Blok € 3.-. Telegrafiste met 
Morseapparatuur.
22-4-’16. Europa, ‘Ecolo-
gie, denk groen’.
A. Windmolens en bomen 
met verfroller en fietser. 
25-4-’16. Camino de 
Santiago.
B. Kathedraal, pelgrims. 

TSJECHIË
6-4-’16. Kasteel.
19.- Kč. Buchlov-kasteel bij 
Stupava.

4-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
27.- Kč. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 

TURKIJE
22-2-’16. Frankeerzegels, 
gebouwen.
0.10, 0.30, 0.50, 1.-, 1.40, 
4.50 NTL. Resp. gebouwen 
in Izmir, Meram, Kozlu, 
Ankara, Istanbul, Artuklu.
26-2-’16. Paleis.
Velletje met 1.40, 1.40 NTL. 
Paleis van İshak Paşa bij 
Doğubeyazıt.
9-3-’16. Historische 
bruggen.
Tweemaal 1.40+0.10 NTL. 
Irgandi-brug in Bursa, 
Varda-spoorviaduct bij 
Hacikiri. 

22-3-’16. Historische 
markten.
Velletje met 1.40, 2.80 NTL.; 
velletje met 1.40, 2.80 NTL. 
Resp. Egyptische Bazaar; 
Grote Markt.

WIT-RUSLAND
2-2-’16. RCC* 25 jaar.
H. Beeldmerk. 

12-5-’16. Roofvogels. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan.
H, H. Aquila chrysaetos, 
Aquila nipalensis. 

ZWEDEN
17-3-’16. Jubilea.
Velletje met driemaal Brev. 
Koning Karel XVI Gustav 
70 jaar, koningin Silvia 
(1943) 40 jaar koningin, 
koning en koningin met 
prinsessen Victoria (1977) 
en Estelle (2012). 

17-3-’16. Bruggen.
Viermaal Brev. Sölves-
borgsbrug, Tullbrug, 
Uddevallabrug, Lejon-
strömsbrug.
17-3-’16. Norden 2016, 
eetcultuur.
13.- kr. Haring, aardap-
pelen, knäckebröd, kaas, 
bieslook, eieren. 

17-3-’16. Eten in Zweden.
Vijfmaal Brev. Ingrediënten 
van pasta, sushi, taco, 
shish kebab, hamburger.
4-5-’16. Gender-gelijk-
waardigheid.
Brev. Regenboogvlag. 

ZWITSERLAND
12-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
100, 100 c. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser, vlinder en bladeren. 
12-5-’16. Pro Patria, 
kastelen.
85+40, 100+50 c. Resp. 
kasteel in Burg, Kasteel 
Neu-Bech. 
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12-5-’16. Fauna.
85, 100, 150, 200 c. Resp. 
bosuil (Strix aluco), eikel-
muis (Eliomys quercinus), 
glimworm (Lampyridae), 
egel (Erinaceus euro-
paeus). 

12-5-’16. Opening treinver-
binding Erstfeld-Bodio door 
Gotthardtunnel.
100, 100, 100 c. (samen-
hangend en doorlopend 
beeld). Bergmassief, 
locomotieven. 
12-5-’16. Schwingen, 
Zwitsers worstelen.
100 c. Worstelaars. 

12-5-’16. Bodensee.
85, 85, 85 c. (samenhan-
gend en doorlopend beeld). 
Meer met zwanen, zeilboten, 
rondvaartboot, luchtschip 
en steiger met voeten.

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
16-3-’16. Mogelijkheden 
voor ontwikkeling Zuid-
Algerije.
25.- Dh. Handen, 
tandwielen, pijpleidingen, 
landbouwmachine, zon-
nepanelen, windmolens.
22-3-’16. Internationale 
Dag van het Water.
25.- Dh. Stuwdam van Beni 
Haroun in Mila, brug. 

ARUBA
28-1-’16. Vissen.
90, 130, 205, 220, 320 c. 
Resp. Holacanthus tricolor, 
Thalassoma bifasciatum, 
Stegastes diencaeus, 
Acanthurus coeruleus, 
Myripristis jacobus. 

16-3-’16. Nationale 
symbolen.
Velletje met driemaal 
500 c. Staatswapen vlag, 
volkslied.

ASCENSION
21-4-’16. Koningin 
Elizabeth II 90 jaar.
50, 55, 65 p., £ 1.60; blok 
£ 3.-. Britse vorstin resp. in 
Canada (1951), bij polowed-
strijd in Windsor (1973), 
met honden op luchthaven 
van Aberdeen (1974), tij-
dens banket (1995); tijdens 
toespraak (1961). 

AUSTRALIË
15-3-’16. Bruggen. 
Driemaal $ 1.-. Gladesville-
brug (Sydney), Story-brug 
(Brisbane), Tasman-brug 
(Hobart). 

5-4-’16. Koningin  
Elizabeth II 90 jaar.
$ 1.-, 2.75. Resp. portret, 
bloemenboeket. Ook vel-
letje met de zegels.

12-4-’16. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, III.
Vijfmaal $ 1.-. Militairen 
bij aankomst op westelijk 
front, Somme-offensief, re-
ferendum over dienstplicht 
met vlaggen en landkaart, 
verpleegster Grace Wilson 
met eremedaille, militair 
schrijft brief. Ook velletje 
met de zegels.

BAHAMAS
31-3-’16. Zeezoogdieren 
Onderzoeks Centrum 
25 jaar, I.
15, 50, 65, 70 c. Dolfijnen 
resp. Stenella attenu-
ata, Tursiops truncatus, 
Stenella frontalis, Steno 
bredanensis. 

21-4-’16. Koningin 
Elizabeth II 90 jaar.
15, 50, 65, 70 c.; blok $ 4.-. 
Britse vorstin resp. in Lon-
dense Banquet Hall (1965), 
op bezoek in India (1961), 
tijdens theaterbezoek in 
Liverpool (2007), tijdens 
bezoek aan Blois (Frankrijk, 
1992); bij bezoek aan 
paardenrace Epsom Derby 
(1966).
 
BANGLADESH
16-12-’15. Dag van de 
Overwinning.
10.- t. Oud-president Muji-
bur Rahman (1920-1975), 
Nationaal Monument in 
Savar, deel van landkaart.
10-1-’16. Indische Oceaan 
Marine Symposium in 
Dhaka.
10.- t. Beeldmerk, wapen 
met anker, vliegdekschip, 
vliegtuig, helikopter, 
marineschip, booreiland, 
landkaart. 

25-1-’16. Internationale 
Dag van de Douane.
10.- t. Beeldmerk met 
landkaart, verschillende 
pictogrammen.

5-2-’16. Muslin Festival.
5.-, 10.- t. Resp. katoenen 
jas, weefmotief.

BARBADOS
18-1-’16. Frankeerzegels, 
bekende personen.
5, 10, 25, 60, 65 c, $ 1.-, 
1.50, 1.80, 2.-, 2.20, 2.50, 
3.-, 5.-, 10.-. Resp. sla-
venleider Bussa (?-1816), 
sociaal hervormer Grantley 
Adams (1898-1971), vak-
bondsactivist Frank Wal-
cott (1916-1999), stichter 
arbeidersorganisatie Hugh 
Springer (1913-1994), 
theaterpersoonlijkheid 
Daphne Joseph-Hackett 
(1915-1988), chirurg 
Charles Duncan O’Neal 
(1879-1936), nationale held 
en politicus Samuel Jack-
man Prescod (1806-1941), 
vakbondspionier Clement 
Osbourne Payne (1904-
1941), leraar en politicus 
Arlington DaCosta Edwards 
(1933-1996), religieus 
leidster Sarah Ann Gill 
(1795-1866), verpleegster 
Eunice Gibson (1895-1974), 
politicus Errol Walton 
Barrow (1920-1987), zaken-
man James Arthur Tudor 
(1892-1985), cricketspeler 
Garfield Sobers (1936). 

BHUTAN
5-2-’16. Nieuwjaar.
Velletje met driemaal 
30 nu; blok 50 nu. Resp. 
aap. draak, rat; olifant met 
aap, konijn en vogel. 

CANADA
8-3-’16. 100 jaar vrouwen-
kiesrecht.
P (85 c.), Beeldmerk. 

13-4-’16. Fotografie, IV.
Vijfmaal P, $ 1.20, 2.50. 
‘Zonder titel’ van Michel 
Campeau, ‘Vrachtscheepjes 
op oevers van de Rode 
Rivier’ van Humphrey Lloyd 
Hime, ‘Victoria-brug met 
spoorweg’ van Alexander 
Henderson, ‘Raam’ van 
Angela Grauerholz, ‘Be-
klimming van Mount Habel’ 
van Byron Harmon, portret 
‘Grijze uil’ van Yousouf 
Karsh. Ook velletje met 
viermaal P en velletje met 
$ 1.20, 2.50 en P.

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
16-3-’16. Schilderijen van 
Liu Haisu (1896-1994).
1.20, 1.20, 1.50 y. Resp. 
landschap met bomen 
en bergen, lotusbloem, 
waterval.
20-3-’16. Posterijen 
120 jaar.
Viermaal 1.20 y.; velletje 
met 0.80, 1.20 y. Resp. 
posterijen: brievenbus 
met postkantoor en fiets, 
logistiek: sorteercen-
trale met vliegtuig en 
auto, financiële diensten: 
geldautomaat met pinpas-
sen, servicedienst: balie 
met telefooncel; vissen, 
vogel en bloemen

CHRISTMASEILAND
26-4-’16. Krab.
$ 1.-, 1.- (samenhangend), 
2.-. Birus latro. 

COOKEILANDEN
29-12-’15. Nachtluchten 
boven Rarotonga.
30, 30, 30, 30, $ 1.-, 1.-, 1.-, 
1.-, 1.30, 1.30. Verschillende 
luchtbeelden. 

CUBA
23-1-’16. Universiteitshos-
pitaal Calixto García 
120 jaar.
65 c. Gebouw in Havanna 
Vedado.
25-1-’16. Internationale 
welzijnsconferentie.
2.05 P. Schrijfveer, steen, 
tekst. 

23-2-’16. Ministerie van 
Industrie 55 jaar.
3.- P. Beeldmerk, Ché 
Guevara (1928-1967) in 
fabriek.
24-2-’16. Renovatie Martí-
theater.
45, 50, 65 c. Ornament met 
gezicht en resp. gebouw, 
podium, zaal.
1-3-’16. Postdienst 
260 jaar.
10, 40, 65, 65 c.; blok 1.- P. 
Resp. zeilschip met kapi-
tein (1727), brievenbezor-
ger met ezelkoets (1902), 
postbezorger met scooter 
(1950), bezorging per fiets 
(2013); bezorger op paard. 

14-3-’16. Internationale In-
formatica Beurs in Havana.
Blok 1.- P. Mobiele telefoon 
met landkaart in beeld-
scherm.
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EQUATORIAAL
GUINEE
2015. Bijeenkomst Afri-
kaanse Unie in Sipopo.
650, 700, 750, 2.100 F. 
(samenhangend). Resp. 
vergaderzaal, spreek-
gestoelte, tweemaal 
congresgebouw.
2015. 200e geboortedag 
schilder Federico de Ma-
drazo y Kunst (1815-18914)
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Vrou-
wenportretten van resp. 
Dona Amalia de Llano y 
Dotres, Elizabeth Wethered 
Barringer, Carolina Coro-
nado, Luisa Bassecourt y 
Pacheco. 

2015. Internationaal Jaar 
van het Licht.
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Verschil-
lende afbeeldingen van 
vezelkabel en verbindingen.
2015. Kerst.
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Verschil-
lende schilderijen van 
geboorte van Christus.

ETHIOPIË
2016. Keizerlijke paleizen.
0.10, 0.40, 2.-, 4.- B. Resp. 
Tweemaal Menelik-paleis, 
Guenete Leul-paleis, 
Nationaal Paleis. 

FALKLANDEILANDEN
30-3-’16. Historisch 
Scheepswerfmuseum.
31, 76 p., £ 1.01, 1.22. Resp. 
tuig voor werkpaarden, 
turfkachel, schedel van 
Falklandwolf (Dusicyon 
australis), hut voor onder-
zoek op Antarctica met 
portret poolreiziger Wally 
Herbert (1934-2007). 

21-4-’16. Koningin 
Elizabeth II 90 jaar.
31, 76 p., £1.01, 1.22; blok 
£ 3.-. Britse vorstin resp. in 
Nieuw-Zeeland (1977), op 
Salomonseilanden (1982), 
tijdens kroningsceremonie 
(1953), bij herdenking 
Eerste Wereldoorlog in 
Londen (2014); tijdens 
bezoek aan ziekenhuis in 
Glasgow (1962).

INDIA
Okt. ’15. Frankeerzegels, 
bouwers van India.
Zevenmaal 5.- R. Deendayal 
Upadhyaya (1916-1968), 
Rajendra Prasad (1884-
1963), Shyama Prasad 
Mukherjee (1901-1953), 
Bhagat Singh (1907-1931), 
Ram Manohar Lohia (1910-
1967), Swami Vivekananda 
(1863-1902), Moulana Abul 
Kalam Azad (1888-1958).
Jan. ’16. Frankeerzegel, 
bouwers van India.
25 p., Mahatma Gandhi 
(1869-1948). De melding 
in de januari editie van een 
25.- R. zegel komt hiermee 
te vervallen.
Feb. ’16. Frankeerzegels, 
bouwers van India.
50 p., 5.-, 5.- R. Resp. 
Subramania Bharati (1882-
1921), Lal Bahadur Shastri 
(1904-1966), Jayaprakash 
Narayan (1902-1979).
Mrt. ’16. Frankeerzegels, 
bouwers van India.
10.- R. Chhatrapati Shri 
Shivali Maharaji (ca.1630-
1680).

4-3-’16. 100e geboortedag 
Vasantrao Srinivasa Sinai 
Dempo (1916-2000).
5.- R. Portret zakenman en 
filantroop.
11-3-’16. Nationaal Archief 
125 jaar.
5.- R. Gebouw in New Delhi, 
beeldmerk, document. 

13-3-’16. Hooggerechts-
hof staat Uttar Pradesh 
150 jaar.
5.-, 15.- R. (samen-
hangend). Gebouw in 
Allahabad. Ook velletje met 
de zegels.

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
12-2-’16. Haaien.
Velletje met zesmaal 50 p. 
Carcharhinus albimar-
ginatus, Carcharhinus 
amblyrhynchos, Nebrius 
ferrugineus, Galeocerdo 
cuvier, Carcharhinus falci-
formis, Isurus oxyrinchus. 

INDONESIË
23-2-’16. Zonsverduis-
tering.
Velletje met driemaal 
5.000 Rp. Hoofden van wa-
jangpoppen en verschillen-
de fases van verduistering 
met landkaarten. 

ISRAËL
19-4-’16. 30 jaar vriend-
schapsbetrekkingen met 
Spanje.
7.40 NIS. Atirantado-brug 
van Spaanse architect 
Santiago Calatrava in Jeru-
zalem, kleuren van vlaggen 
van beide landen. 

19-4-’16. Parlements-
gebouw Knesset 50 jaar.
2.70 NIS. Gebouw.
19-4-’16. Markten.
4.10, 4.10, 4.10 NIS. 
Vlooienmarkt in Jaffa met 
tweedehands voorwerpen, 
Mahane Yehuda-markt in 
Jeruzalem met groenten en 
fruit en noten en olijven, 
Oude Markt in Acre met vis 
en specerijen. 

19-4-’16. Voorjaar.
4.10 NIS. Kinderen in 
bloemenveld, vlinders.
19-4-’16. Druktechnieken.
2.50, 8.50 NIS. Granaat-
appelen in resp. digitale 
prepress-techniek, digitale 
techniek. 

19-4-’16. Herdenkingsdag. 
2.30 NIS. Strand, zee, 
militairen.

JAPAN
16-3-’16. Diplomatieke 
betrekkingen met Italië 
150 jaar.
82, 82 yen. Dirigent Ricardo 
Muti (1941), componist 
Guiseppe Verdi (1813-1901) 
met componist en librettist 
Arrifo Boito (1842-1918).

8-4-’16. G7-bijeenkomst in 
Ise Shima, I.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Vredesmonument 
in Hiroshima, Shinano-
rivier met Bandai-brug en 
bloesem, brug in Ritsurin-
park, stad Mojiko, huizen in 
Kurashiki, Toyama-kasteel, 
ruimtevaartcentrum in 
Tsukuba, standbeeld van 
ruiter op paard bij Sendsai-
kasteel, haven van Kobe, 
waterval van Shiraito. 

20-4-’16. Postzegel Hobby 
Week.
Velletje met tienmaal 
82 yen (doorlopend 
beeld). Kamerscherm met 
historische afbeelding van 
stad Kyoto.
22-4-’16. Katten.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
Schotse vouwoorkat, 
Blauwe Rus, Maine Coon, 
Abessijn, ragdoll, ocicat, 
munchkin, Perzische kat, 
tonkanees, Amerikaanse 
kruloorkat; Amerikaans 
korthaar, Britse korthaar, 
Noorse boskat, Himalaya 
kat, bengaal, Singapura, 
Somalische kat, Sha Ruth 
Liu, ragamuffin, siamees.
26-4-’16. G7-bijeenkomst 
in Ise Shima, II.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Tweemaal 
beeldmerk met parels en 
Ago-baai, strandplevier 
(Charadrius alexandrinus), 
tweemaal Isuzu-rivier 
met Uji-brug (doorlopend 
beeld), iris, garnaal, rotsen 
bij Meotoiwa, vuurtoren 
en hortensiabloemen bij 
Daiozaki, papierproducten 
uit Ise. 

6-5-’16. 99e Conventie 
Lions Club.
82 yen. Beeldmerk, 
bloemen.
11-5-’16. Wet lokale auto-
nomie Fukushima 60 Jaar.
Velletje met vijfmaal 82 yen. 
Bacterioloog Hideo Noguchi 
(1876-1928) met stad Ban-
dai en Inawashiro-meer, tra-
ditionele Okiagari-koboshi 
poppetjes, kersenboom met 
bloesem, vaas van Sōma-
yaki aardewerk, aquarium-
gebouw in Fukushima. 

13-5-’16. Groetzegels, 
Sanrio-figuren.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. vier-
maal Hello Kitty, tweemaal 
My Melody, tweemaal 
Little Twin Stars, tweemaal 
Pomupomu; viermaal Hello 
Kitty, tweemaal My Melody, 
tweemaal Little Twin Stars, 
tweemaal Pomupomu.
20-5-’16. Groenten en 
fruit, VI.
Vijfmaal 52 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. grapefruit, 
gember, shiso, ginkgonoot, 
aardappel; pompoen, pa-
prika, tuinboon, kumquat, 
blauwe bes.
27-5-’16. Kinderen, III.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Jongensportret, 
meisje met berenpop, 
kinderen op fietsjes, kind 
in bos, meisje en planten, 
kind in pyjama met pop, 
kuikentje, kind opent deur, 
grootmoeder met kind en 
berenpop, jongen. 
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KOREA ZUID
20-4-’15. Frankeerzegel, 
vogel.
400 w. Pitta nympha. 
4-2-’16. Instituut van We-
tenschap en Technologie 
50 jaar.
300, 300 w. (samenhan-
gend). Beeldmerk met 
onderzoeker, gebouw.
15-3-‘16. Bedreigde 
diersoort, otter.
390, 390 w. Verschillende 
afbeeldingen van Lutra 
lutra. Ook velletje met de 
zegels. 

LIBANON
30-12-’15. Nieuwjaar.
L£ 2.000. Sterren.
17-2-’16. Bekende 
personen.
L£ 2.000, 2.000. Geestelij-
ke Hani Fahes (1946-2014), 
politicus en historicus 
Jawad Boulos (1966). 

LIBIË
30-1-’16. Nationale postze-
geltentoonstelling.
1.000 Dh. Zegel en monu-
ment met zeilschip.
17-2-’16. Februari Revolu-
tie 5 jaar geleden.
500, 500, 500 Dh. 
Handen, landkaart en vlag, 
landkaart. 

MAAGDENEILANDEN
21-4-’16. Koningin 
Elizabeth II 90 jaar.
20, 40 c., $ 1.-, 2.-; blok 
$ 4.-. Britse vorstin resp. 
als prinses (ca. 1940), in 
Fiji (1977), in Seychellen 
(1972), bij Koninklijke 
Variété Voorstelling in Bir-
mingham (1999); op balkon 
van gouvernementshuis in 
Melbourne (1954). 

MACAU
1-3-’16. Keizerlijk Paleis in 
Beijing.
2.-, 3.-, 4.-, 5.- ptcs.; blok 
12.- ptcs. Resp. Paleis 
van Vrede en Lang Leven, 
Poort van de Goddelijke 
Grootheid, Paviljoen van 
Rechtvaardigheid, Pavil-
joen van Voorjaar en Geluk; 
Paviljoen van Opperste 
Vrede. 
14-3-’16. Openbare veilig-
heidspolitie 325 jaar.
2.50, 3.50, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Beeldmerk 
met resp. Agent en agente, 
agenten met geweer, 
agente, agent op motor; 
agenten in verschillende 
uniformen. 

8-4-’16. Klassieke Chinese 
dichtkunst.
2.50, 3.50, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Verschil-
lende afbeeldingen uit 
ballade van Mulan.

28-4-’16. Macau geschil-
derd door Chan Chi Vai 
(1946).
2.-, 3.30, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. 
tempel, stad aan het water, 
gebouwen aan waterkant, 
St. Laurens-kerk; vissers 
met hengels en net.

MALEISIË
7-3-’16. Geurende 
bloemen, II.
60, 60, 80, 80, 80, 
80 sen; blok RM 5.-. Resp. 
tweemaal Vallaris glabra, 
tweemaal Saraca cauli-
flora, tweemaal Couroupita 
guianensis; Gardenia 
jasminoides. 

21-3-’16. Frankeerzegels, 
Perak, bloemen.
10, 20, 30, 40, 50, 60 sen. 
Staatswapen en portret 
sultan Azlan Muhibbuddin 
Shah met resp. Nelum-
bium nelumbo, Hydrangea 
macrophylla, Hippeastrum 
reticulatum, Bougainvillea, 
Ipomoea indica, Hibiscus 
rosa sinenses. Ook velletje 
met de zegels, prijs RM 5.-.

MAROKKO
15-2-’16. Week van de 
Solidariteit 2016.
9.- Dh. (rond te maken). 
Gestileerde mensen.
8-3-’16. Internationale Dag 
van de Vrouw.
9.- Dh. Vrouwen.
13-3-’16. Internationale 
Dag van de Burgermaat-
schappij.
3.75 Dh. Beeldmerk met 
mensen. 

MEXICO
3-3-’16. Autonome Uni-
versiteit van Mexico-Staat 
60 jaar.
$ 7.-. Gebouw in Mexico-
Stad. 

8-3-’16. College van Civiele 
Ingenieurs 70 jaar.
$ 11.50. Beeldmerk, bouw-
werk.

MONGOLIË
28-12-’15. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
650, 650 t. Apen.
20-3-’16. Tradities.
Blok 2.000 t. Mongoolse 
yurt, paarden. Op rand 
klederdrachten. 

NAMIBIË
4-3-’16. Allgemeine 
Zeitung 100 jaar.
Postcard, Standard. 
Voorpagina’s uit resp. 1916, 
2016. Ook velletje met de 
zegels. 

18-3-’16. Wevervogels.
Inland Registered Mail, 
N$ 6.05, 7.-. Resp. Vidua 
regia, Vidua paradisaea, 
Vidua macroura. 

NIEUW-CALEDONIË
15-3-’16. Palmen en 
coniferen.
120 F. Cyphoenix nucele, 
Callitris sulcata, Clinosper-
ma macrocarpa, Araucaria 
luxurians, Agathis moorei. 

15-4-’16. Eiland.
110 F. Île de Tiga.

NIEUW-ZEELAND
6-4-’16. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden, III.
Zesmaal 80 c, $ 2.-, 2.-, 
2.50, 2.50. Resp. portret 
militair Solomon Isaacs 
(1894-1923), militairen bij 
vertrek, gedenkteken in 
tunnels van Arras, aankon-
diging dienstplicht, mili-
tairen op kamelen in het 
Midden-Oosten, aanleg van 
loopgraven bij de Somme, 
militairen met verlof in 
Londen met wandelaars 
en auto’s op straat, eerste 
herdenkingsbijeenkomst, 
thuisfront met kantoor en 
personeel met fiets, Slag 
bij Jutland met slagschip 
‘New Zealand’. Ook velletje 
met de zegels. 

PAPOEA-NIEUW-
GUINEA
31-3-’16. Neushoornvogel.
1.45, 6.60, 15.-, 25.-; blok 
10.- K. Verschillende af-
beeldingen van Rhyticeros 
plicatus. Ook velletje met 
de zegels. 

PITCAIRNEILAND
5-3-’16. 400e sterfdag 
William Shakespeare 
(1564-1616).
$ 1.-, 1.80, 2.-, 2.20 (sa-
menhangend met 
tussenveld). Resp. scènes 
uit Macbeth, Hamlet, 
Midzomernachtdroom, 
Romeo en Julia. 

SAMOA
7-3-’16. Frankeerzegels, 
zeefauna.
$ 2.-, 2.50, 2.70, 3.-, 
3.70, 3.90, 4.70, 5.-, 
5.40, 6.25, 12.50, 19,25. 
Resp. koraal (Alveopora 
excelsa), langsnuitdolfijn 
(Stenella longirostris), 
grijze rifhaai (Carchar-
hinus amblyrhynchos), 
roodpootgent (Sula sula), 
Brydevinvis (Balaenoptera 
brydei), elfenstern (Sterna 
nereis), koraal (Acropora 
cervicornis), tijgerhaai 
(Galeocerdo cuvier), mas-
kergent (Sula dactylatra), 
Galapagoshaai (Carchar-
hinus galapagensis), 
grote fregatvogel (Fregata 
minor), tuimelaar (Tursiops 
truncatus). 

SRI LANKA
26-2-’16. 130e geboor-
tedag D.R. Wijewardhena 
(1886-1950). 
10.- R. Portret leider 
bevrijdingsbeweging en 
ondernemer, Lake House-
krantengebouw. 

 



358 FILATELIE  MEI 2016

 

ST. HELENA
11-11-’15. Frankeerzegels, 
vogels. 
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 
80 p., £ 1.-, 2.-, 5.-. Resp. 
Gygis alba, Geopelia stri-
ata, Alectoris chukar, Sula 
leucogaster, Padda oryzi-
vora, Oceanites oceanicus, 
Phaethon aethereus, Sula 
dactylatra, Sterna fuscata, 
Serinus flaviventris, Foudia 
madagascariensis, Chara-
drius sanctaehelenae. 

1-2-’16. Aankomst Napo-
leon 200 jaar geleden.
Blok £ 2.-. Generaal 
Napoleon Bonaparte (1769-
1821). 

ST. MAARTEN
2-1-’16. Vlinders.
25, 100, 125, 200, 250, 
300, 350, 400, 450, 500 c.; 
achtmaal blok 500 c. 
Resp. Achlyodes thraso, 
Amblyscirtes eos, Anartia 
jatrophae, Apodemia nais, 
Atrytonopsis hianna, 
Biblis hyperia, Callicore 
hydaspes, Catocala ama-
trix, Chlosyne rosita, Erora 
laeta; Tithorea harmonia; 
Mechanitis polymnia; 
Morpho anaxibia; Strymon 
acis bartrami; Perisama 
priene; Eumaeus atala; 
Prepona praeneste; Greta 
andromica. 

ST. PIERRE ET 
 MIQUELON
20-2-’16. Fotowedstrijd 
Concours de l’Arche.
€ 0.40. Verlaten vis-
serijwerf. 

18-3-’16. Schip ‘La grande 
Hermine’.
€ 1.10. Trawler.
21-3-’16. Frankeerzegels.
€ 0.01, 0.02, 0.03, 0.0-5, 
0.10, 20g. Landkaart.
22-4-’16. Kerk.
€ 1.40. Notre-Dame des 
Ardilliers in Miquelon-
Langlade, raam.

SURINAME
16-3-’16. Vlinders.
SR$ 1.50, 1.75, 2.50, 2.75, 
3.50, 3.75, 4.50, 4.75, 5.50, 
5.75, 6.50, 7.25. Resp. 
Atlides halesus, Berberia 
abdelkader, Callophrys 
dumetorum, Catopsilia 
florella, Celastrina ladon, 
Charaxes smaragdalis, Cha-
zara briseis, Delias aruna, 
Euchromia lethe, Kanetisa 
circe, Nymphalis urticae, 
Trogonoptera brookiana. 

TANZANIA
2015. Vogels van Tanzania.
Velletje met zesmaal 
2.000 Sh.; blok 5.000 Sh. 
Resp. Agapornis fischeri, 
Mycteria ibis, Philoma-
chus pugnax, Sagittarius 
serpentarius, Actophilornis 
africanus, Ciconia nigra; 
Coracias caudatus.
2015. FAO* 70 jaar.
Velletje met zesmaal 
2.000 Sh.; blok 6.000 Sh. 
Beeldmerk met resp. veld 
suikerriet, herders en 
koeien, maïskolven, Watu-
sirunderen, handen met 
koffiebonen, theeplantage; 
hand en zaailing. 

THAILAND
26-2-’16. Thaise coöpera-
ties 100 jaar.
3.- B. Portret koning Rama 
VII (1893-1941), beeldmerk.
1-3-’16. Burapha Universi-
teit 60 jaar.
3.- B. Gebouw.

9-3-’16. 100e geboortedag 
Oud-bankdirecteur en 
rector aan universiteit Puey 
Ungphakorn (1916-1999).
Viermaal 3.- B. Portret, 
speelt fluit, in toga, portret.
14-3-’16. Troonzaal Ananta 
Samakhom 100 jaar, 
museum.
5.- B. Gebouw.
26-3-’16. Chlalongkorn 
Universiteit 100 jaar.
3.- B. Gebouwen in Bang-
kok, beeldmerk. 

TONGA 
2-2-’16. Tonga’s 
betrokkenheid bij Eerste 
Wereldoorlog.
Velletje met viermaal 
$ 2.-; velletje met viermaal 
$ 2.25. Resp. viermaal 
monumenten met teksten; 
militairen met geschut, 
militairen oefenen met 
geweren, rupsvoertuigen, 
inspectie erewacht.
26-2-’16. WWF*, fijilegu-
aan
$ 1.20, 2.-, 2.25, 2.70. 
Pandabeeldmerk met 
verschillende afbeeldin-
gen van Brachylophus 
fasciatus. 

TONGA NIUAFO’OU
26-2-’16. WWF*, zwarte 
stormvogel.
50 c., $ 2.-, 2.25, 3.50. 
Pandabeeldmerk met 
verschillende afbeeldingen 
van Procellaria parkinsoni. 
Ook velletje met de zegels. 

TRISTAN DA CUINHA
21-4-’16. Koningin 
Elizabeth II 90 jaar.
35, 40, 90 p., £ 1.10; blok 
£ 3.-. Britse vorstin resp. 
bij tuinfeest in Melbourne 
(1954), op Balmoral Castle 
(1952), in Saudi Arabië 
(1979), in Westminster Ab-
bey tijdens viering 400 jaar 
bijbel van St. James 
(2011); tijdens bezoek 
aan Gloucester (1962); 
bij Koninklijke Variété 
Voorstelling (1962). 

TUNESIË
20-1-’16. Arbeidersorgani-
satie UGTT 70 jaar.
250 m. Beeldmerk.
1-3-’16. Internationale Dag 
Bescherming Bevolking.
250 m. Brandweerman 
en auto, beeldmerk met 
landkaart. 

URUGUAY
4-3-’16. Gauchofeesten in 
Tacuarembó 30 jaar.
Blok $ 30. Lasso. Rand 
met gaucho op paard en 
landkaart. 

8-3-’16. Dag van de Vrouw.
Driemaal $ 20. Stichter 
kleuterscholen Enriqueta 
Compte y Riqué (1866-
1949), vrouw met lans op 
paard, tekst over strijd 
tegen gendergeweld.

11-3-’16. Bijzondere 
vrouwen.
$ 20. Politievrouwen.
16-3-’16. Organisatie 
Colectividad Helenica 
100 jaar.
$ 20. Beeldengroep, 
Griekse vlag, beeldmerk. 

VERENIGDE STATEN
18-4-’16. Shirley Temple 
(1928-2014).
Forever. Portret van actrice 
en diplomaat. 

28-4-’16. Frankeerzegel.
Non Profit Org (5 c.). USA, 
ster.

VIETNAM
1-12-‘15. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
3.000, 10.500 d. Aap.

ZIMBABWE
28-11-’15. Klassieke hotels.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Resp. 
Leopard Rock, Bulawayo 
Club, Victoria Falls Hotel, 
Meikles Hotel. 

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
21-4-’16. Koningin 
Elizabeth II 90 jaar.
70, 80, 90 p., £ 1.25; blok 
£ 3.-. Britse vorstin resp. 
bij eventing in Badmington 
(1968), in Australië (1954), 
tijdens tuinfeest in Sydney 
(1954), na bezoek aan 
kerstviering in Sandring-
ham (2014); portret 
(1968). 

ZUIDPOOLGEBIED 
BRITS 
21-4-’16. Koningin 
Elizabeth II 90 jaar.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22; blok 
£ 3.-. Britse vorstin resp. bij 
Over-Seas House in Londen 
(1948), in Mauritius (1972), 
tijdens bezoek aan Rijks-
museum in Amsterdam 
(1962), in Dersingham 
(2009); in Malta (1967). 

Afkortingen:
FAO: Food and Agriculture 
Organization
NASA: National Aeronau-
tics and Space Adminis-
tration
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
WWF: World Wildlife Fund

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

http://www.bird-stamps.org/cspecies/6804300.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/7210400.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/7210400.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/3801000.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/1600900.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/1600900.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/19313600.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/19313600.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/1400100.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/1600700.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/1600700.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/6803300.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/19609500.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/19209000.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/19209000.htm
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Rarities
Auction in New York 
May 30, 2016

Preview of our Rariti es Aucti on
in New York with a great part of 
postal history.

ORDER YOUR FREE
AUCTION CATALOGUE

Give us a call: 
+49-(0)7142-789400

or contact us by mail: 
info@aukti onen-gaertner.de

Dear philatelic friends,

the World Stamp Show in New York 2016 
will be the most important philatelic event 
this year.

I’m looking forward to many inspiring 
conversati ons and I’m very pleased to 
have been selected as one of the Offi  cial 
Aucti oneers for the largest World
Exhibiti on for years.

With best regards
Yours

Christoph Gärtner
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eel verzamelaars houden erg van zegels 
die in plaatdruk zijn vervaardigd. Het 
zijn vaak de mooiste zegels. De inkt 
ligt bovenop het papier en dat kun je 

voelen. De zegel kan sterk uitvergroot worden 
maar het blijft scherp, dat in tegenstelling tot 
offset of rasterdiepdruk. Zegels die in boekdruk 
werden gedrukt hebben een grof patroon van 
lijnen en punten, maar bij plaatdruk is de tekening 
veel fijner. Frankrijk heeft slechts enkele zegels 
uitgegeven die zowel in plaatdruk als in een 
andere techniek zijn vervaardigd. De langlopende 
serie Marianne van Gandon is een voorbeeld van 
boekdruk (afb 1) en plaatdruk (afb 2). 
Frankrijk behoort tot de landen die veel plaat-
drukzegels hebben uitgegeven. De Franse term 
is taille-douce, letterlijk: ingesneden, diepdruk. 
En het betekent dus niet slanke taille. Plaatdruk-
zegels worden ook gegraveerde zegels genoemd 
omdat het proces begint met een gravure te 
snijden in een stuk metaal. Sommige graveurs 
zijn erg bekend geworden bij verzamelaars, zoals 
Slania, maar namen van Franse graveurs schieten 
mij niet meteen te binnen, die moest ik opzoe-
ken: Cheffer, Decaris, Gandon, Mazelin, Mignon, 
Munier, Ouvré, Piel, Serres en vele anderen. Daar 
zijn toch wel bekende namen bij. De naam van de 
graveur staat meestal aan de onderkant van de 
zegel vermeld.

Trésors de la Philatélie
In de serie Trésors de la philatélie (schatten van 
de filatelie) geeft Frankrijk de mooiste plaatdruk-
zegels uit de periode 1928-1959 opnieuw uit, 
maar dan in eurobedragen, elke keer in een blok 
met vijf zegels in verschillende kleuren waarbij de 
oorspronkelijke kleur in het midden staat (afb 3). 
Het geeft wel een vervreemdend effect als je een 
bekende zegel opeens in een heel andere kleur 
tegenkomt (afb 7), maar zo veel mogelijk zal de 
oorspronkelijke kleur getoond worden. Er worden 
50 zegels opnieuw uitgegeven vanaf 2014-2018, 
elk jaar tien velletjes. De series van 2014 en 
2015 zijn reeds uitgegeven. De velletjes hebben 
geen grote oplagen: 30.000 in 2014 en 15.000 in 
2015. Dat heeft alles te maken met de toch wel 
hoge aanschafprijs: 120 euro in 2014 en 90 euro in 
2015. Het is mij niet bekend wie de selectie heeft 
gemaakt, want het zijn niet alleen de mooiste 
zegels, maar ook andere criteria hebben meege-
speeld: een belangrijke gebeurtenis, een zegel 
met een hoge prijs of een beroemde persoon. De 
term Schatten van de Filatelie past hier goed bij. 
Enkele malen zal de oorspronkelijke zegel naast de 
herdruk worden getoond, want het is leuk om te 
vergelijken. Welke verschillen zijn er? De tanding is 
anders, het papier van de herdruk is witter dan wit, 
en de kleuren zijn wat fletser. Maar de gravure is 
niet erg verschillend. Had men de oorspronkelijke 
gravuren nog? Of zijn er moderne technieken om 
het te kopiëren? Het lijkt of men met minder inkt 

heeft gedrukt, en dat ligt niet alleen aan het witte 
papier. De donkere partijen van de zegels zijn 
echt minder donker. Welke zegels werden reeds 
herdrukt? Hieronder volgt een selectie want de 
ruimte ontbreekt om alles te kunnen tonen.

Parijs
Parijs is de modehoofdstad van de wereld, en 
daar wijzen twee zegels op: Ganterie (hand-
schoenen) uit 1955 (afb 4+5) en Haute Couture 
uit 1953 (afb 6+7). Het zijn elegante zegels 
uit een serie van zeven export zegels. Ook het 
stedenschoon van Parijs komt aan bod, waarbij 
de UPU zegel uit 1947 (afb 3) en de zegel voor 
het congres van de UIT/CITT uit 1949 (afb 8+9). 
De afgebeelde brug is de ‘Pont Alexandre III’, een 
prachtige zegel met twee zwaluwen in de lucht. 

Belangrijke personen
Frankrijk heeft vaak beroemde en belangrijke per-
sonen afgebeeld op de postzegel, maar sommige 
daarvan zijn bij ons wat minder bekend.
Victor Hugo (1802-1885) was een schrijver en 
staatsman (afb 10). Hij schreef ‘De Klokkenluider 
van de Notre Dame’. Hij was lid van de Académie 
Française en lid van het parlement. Door zijn kritiek 
op Keizer Napoleon III moest hij in ballingschap 
gaan, eerst in Brussel en later op het eiland Guern-
sey. In 1870 keerde hij triomfantelijk terug in Parijs.
Juliette Récamier (1777-1849) was een Parijse 
schoonheid. De zegel (afb 11+12) toont een deel 
van haar schilderij in het museum Carnavalet. Zij 
was een tegenstander van Napoleon en ze wees 
driemaal een aanstelling als hofdame af. Haar 
echtgenoot ging in 1805 failliet. 
Joseph Jacques Césaire Joffre (1852-1931) 
(afb 13) was een Frans militair die diende in 
Vietnam en Afrika. In 1911 werd hij bevorderd tot 
maarschalk en opperbevelhebber van het Franse 
leger, dat hij moderniseerde en versterkte. Daar-
door was Frankrijk beter bestand tegen de Duitse 
aanval tijdens het begin van de Eerste Wereld-
oorlog. Bij de slag bij de Marne wist hij de Duitse 
opmars te stoppen.
Jean-François Pilâtre de Rozier (1754-1785) 
(afb 14) was een natuurkundige die experi-
menteerde met ballonnen van de gebroeders 
Montgolfier. Hij was in 1783 de eerste die met 
een ballon opsteeg, maar twee jaar later ook het 
eerste slachtoffer van de luchtvaart.
Jean Moulin (1899-1943) (afb 15) was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een belangrijke verzetsheld. 
Hij werd boven Frankrijk geparachuteerd om het 
verzet te coördineren. Hij toonde grote moed door 
tijdens gruwelijke martelingen door de Duitsers 
niets los te laten. Hij stierf als gevolg van de mar-
telingen onderweg naar een concentratiekamp.

Dag van de postzegel 1950
De stoere postbode met zijn wapperende cape 
(afb 16) mag natuurlijk niet ontbreken. De 

originele zegel uit 1950 wordt getoond op een 
maximumkaart naast de herdruk uit 2014 (afb 17). 
De zegel uit 1950 van 12+3Fr werd uitgegeven met 
toeslag voor de Filatelie, maar de herdruk van 
2,20 euro of 2,45 euro heeft geen toeslag.

Toeristische motieven
Frankrijk heeft altijd veel zegels uitgegeven om het 
toerisme te bevorderen. Het is logisch dat enkele 
prachtige zegels hier ook opduiken.
Guadeloupe (afb 18) is een Frans overzees depar-
tement in de Caribische Zee, dat bestaat uit meer-
dere eilanden. De rivier de Sens stroomt in zee bij 
Gourbeyre op het eiland Basse-Terre. De meeste 
overzeese departementen geven geen eigen 
postzegels meer uit, maar gebruiken de zegels van 
het Franse moederland. Daarom geeft Frankrijk 
regelmatig zegels uit die aandacht schenken aan 
de overzeese gebieden. 
Languedoc (afb 19+20) was destijds een provincie 
van Frankrijk, tegenwoordig onderdeel van het 
departement Languedoc-Roussillon. De provincie-
naam verwijst naar de taal, het Occitaans (Langue 
d’Oc). De oorspronkelijke zegel uit 1939 was 
gedrukt op blauwgrijs papier maar de herdruk 
heeft wit papier. De Franse post schrijft: ‘65 jaar 
na het verschijnen van deze zegel zou het onwettig 
zijn om een glas wijn af te beelden om alcoholisme 
tegen te gaan‘.
Quimper (afb 21) is een stad in Bretagne met 
60.000 inwoners waarvan de geschiedenis terug 
gaat tot de Romeinse tijd. De Franse post schrijft: 
‘Het perspectief van de straat en de schaduw op 
de gevels zijn een krachtig pleidooi voor gegra-
veerde zegels. De straat, de Rue Kéréon, was 
destijds het centrum van de leerindustrie’. Op de 
achtergrond is de kathedraal Saint Corentin te 
zien, genoemd naar de eerste bisschop, Corenti-
nus.
Pont du Gard (afb 22+23). De oorspronkelijke 
zegel uit 1929 van 20Fr was destijds de hoogste 
waarde. De kleur was roodbruin. Het aquaduct over 
de Gard werd gebouwd in de Romeinse tijd om 
water te transporteren naar de stad Nemausus, 
tegenwoordig Nimes. Later in de 18de eeuw werd 
op het onderste niveau een brug eraan gebouwd. 

Voorspelling
Een kleine voorspelling durf ik wel aan. Het is mij 
niet bekend welke zegels er in de komende jaren 
opnieuw uitgegeven gaan worden, maar ik denk 
dat deze twee er zeker bij zullen zijn: de feestelijke 
zegel Champagne uit 1938 (afb 24) en de wapen-
stilstand ook uit 1938 (afb 25). De wapenstilstand 
maakte op 11-11-1918 een einde aan de Eerste We-
reldoorlog, wat voor Frankrijk een buitengewoon 
belangrijke gebeurtenis was. In elk Frans dorp 
is een monument te vinden voor de gevallenen 
tijdens deze verschrikkelijke oorlog. 
Nu maar afwachten of men in Frankrijk zal luiste-
ren naar mijn voorspelling.

V
Schatkamer van Frankrijk

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

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

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

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

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.

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

Ned. Uit mijn verzameling ver-
koop ik tegen scherpe prijs. Zend 
uw mancolijst. Molenaar PB 64 
3760AB Soest. Ook losse waarden.

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

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

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 

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. 

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.

Postzegels Palestina  nieuwtjes + 
catalogus of lijsten van uitgifte per 
jaar of welke info. 033-2453228 

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

Diversen

Postzegel-ansichtkaarten-en 
muntenbeurs. Zaterdag 28 mei 
van 10.00-15.00 in Rijngaarde, 
Dronensingel 1, 2411EV Bodegra-
ven.Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. voor invaliden toeganke-
lijk.Inl.D.Verwoerd  T:06-53260579 
email verwoerdvanwijk@casema.nl 
Tafels te huur:5 euro.

Polifer brand- en braakvrije kast 
inwendige scharnieren Afm. 90 x 50 
x 180. Prijs N.O.T.K. Tel 0251587027

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

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.

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

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

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

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

Alle in 2016 (en verder) geboekte 
kleine annonces kunnen uitsluitend 
geplaatst worden door particuliere 
abonnees en kleine verenigingen 
(zonder winstoogmerk).
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LET OP: NIEUWE AANLEVERGEGEVENS (ADRES EN BANKNUMMER) KLEINE ANNONCES ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD.

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

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.

Informatie: Organisatie V.O.V.V.   •  Tienwoningenweg 53, 
7312 DL  APELDOORN NL  •  Tel. (0031)-(0)55-3558600

Website: www.eindejaarsbeurs.nl  •  e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl

HOLLANDFILA
3 & 4 JUNI

LOCATIE:
DE  VELUWEHAL

Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL

Entree € 3,- p.p./p.d.
3 juni van 10.00 - 17.00 uur
4 juni van 10.00 - 16.00 uur

Eigen vervoer:
A1: Afrit 16, Voorthuizen/Harselaar

Volg Barneveld-centrum.
400 m. van het station-centrum

Leden gratis toegang op vertoon van geldige lidmaatschapspas!

< Barneveld

•  Wat kunt u verwachten van dit evenement:
•  Ca. 100 handelaren filatelie w.o.  

ook semihandel.

•  Veel gratis parkeermogelijkheden.
•  Uitstekend restaurant, vele  

gezellige zitjes.

•  Jeugd t/m 17 jaar toegang gratis.
•  Dit mag u zeker niet missen !!!!!
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Volg Barneveld-centrum.
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Grote najaarsveiling 407 

 1155 november 2016 

 1166 november 2016 

 1177 november 2016 

Neemt u ook eens een kijkje op onze 

uitgebreide website: www.rietdijkveilingen.nl 

RRiieettddiijjkk  BB..VV..  
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

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

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

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl 

          

 

VVeeiilliinngg  440077  

zzaall  hhaallff  nnoovveemmbbeerr  22001166    

ppllaaaattss  ggaaaann  vviinnddeenn..  

 

      
 

NNrr..  22  PPllaaaatt  11AA 
In veiling 440077, gevonden         
in een reguliere collectie! 

Voor deze grote internationale gebeurtenis zoeken wij wederom materiaal: 

zegels, stempels, bijzondere stukken, collecties, partijen & voorraden,      

poststukken en prentbriefkaarten. 

Kortom, alles wat met Filatelie te maken heeft is welkom                          

voor dit komende spektakel. 

Ook u kunt uw zegels in deze internationale etalage plaatsen met                   

presentatie via luxe veilingcatalogus en via internet. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.          

Een renteloos voorschot behoort tot de mogelijkheden 

Wij zijn u graag van dienst. 

                            

  

 


