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Postzegel app

 

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’ vereni-
gingen 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

Je zou denken dat er postzegel apps 
in overvloed zijn. Dat valt reuze te-
gen in dit app-tijdperk, behalve dan 
natuurlijk van de vele postbedrijven 
in de wereld.
Op zaterdag 14 mei werd tijdens de 
museumnacht in het Postmuseum 
in de Finse stad Tampere een app 
gepresenteerd, speciaal gericht 
op kinderen en jeugd. De app is 
beschikbaar voor smartphones 
met iOS en Android en er is een 

kinetische versie beschikbaar die 
gespeeld kan worden met behulp 
van Microsoft Kinect. Het Post-
museum, dat dit jaar haar 90e 
verjaardag viert, heeft de app laten 
ontwikkelen door spelletjesontwik-
kelaar Meanfish, ook uit Tampere.
Men hoopt dat indien de jeugd op 
deze speelse wijze en met de smart-
phone in contact komt met post-
zegels er wellicht interesse gaat 
komen voor de echte postzegels.

De app, genaamd Catch a Stamp, 
is te gebruiken zonder enige kennis 
van de Finse taal. Er komt namelijk 
geen woord aan te pas. Het enige 
‘nadeel’ voor spelers buiten Finland 
is dat de voor het spelletje gebruik-
te postzegels uitsluitend Finse zijn. 
Het is een soort van kwartetten. 
Vanuit de ‘postzegelregen’ moeten 
postzegels gekozen worden die bij 
het thema van dat moment passen. 
Bijvoorbeeld honden. Tevens moet 

de postzegel in een van de vakjes 
passen. De kinetische versie zal 
uitgebreid te zien en te spelen zijn 
op de internationale tentoonstel-
ling Finlandia 2017 in Tampere. Het 
Postmuseum zal daar een speciaal 
kindergedeelte inrichten, met een 
tentoonstelling erbij.
De app (voor Android) is niet zo 
eenvoudig te vinden (althans: bui-
ten Finland). De link voor Android: 
www.goo.gl/1ms4Bp 

Catch a Stamp is geschikt voor Anroid 
(boven) en iPhone (foto: Postimuseo.fi)

Gewoon vakjes vullen dus. 
Muziekje erbij, geen tekst

De kinetische versie is ongetwijfeld ook goed om 
in beweging te blijven (foto: Postimuseo.fi)

U heeft nu het zesde nummer van dit jaar in 
handen. Tijd om even de tussenbalans op te 
maken, aangezien er dit jaar nogal wat ver-
anderingen hebben plaatsgevonden. Zo ont-
vangt u het blad een dag later dan u gewend 
was, aangezien de bezorging door Sandd ter 
hand werd genomen. De besparing die we 
hiermee hebben weten te bereiken heeft het 
plezierige gevolg dat de prijs van Filatelie in 
2017 niet hoeft te worden verhoogd.
Dan zijn we dit jaar overgestapt op een 
nieuwe drukker en wordt het blad op een 
beter papier gedrukt en met een fijner 

raster. De verbeterde kwaliteit heeft veel po-
sitieve reacties opgeleverd. Het blad heeft 
een andere look and feel gekregen maar ook 
een andere geur. Hier zijn drie reacties op 
gekomen: 1x vies, 1x  lekker, 1x ‘ruikt anders’. 
Onze drukker, Verloop Drukkerij, zit in 
Alblasserdam. Maar waar kennen we Alblas-
serdam eigenlijk van? Juist ja, de molens 
van Kinderdijk! De meeste molens staan in 
het dorp Kinderdijk maar museummolen 
Blokweer staat in Alblasserdam. Beide dor-
pen maken thans deel uit van de gemeente 
Molenwaard.

Zicht op een deel van de 
‘19 molens van Kinder
dijk’ vanaf de Molenkade 
in Alblasserdam

Een half jaar verder
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Zucht… weer zo’n moordstuk. Op gezette tijden treft 
u een bladvuller aan met de titel ‘postzegelmoord’. 
 Helaas is het aanbod groter dan de benodigde 

bladvulling. Iedere keer weer is het jammer te moeten 
constateren dat overijverige ‘postbodes’ onze kleinodiën 
vernietigen. PostNL zou zich hier toch iets aan gelegen 
moeten laten liggen. Immers, de op afstand grootste 
gebruikers van bijzondere postzegels zijn wij, filatelisten. 
Met een inktkruis, hoe mooi ook, vergaat je de lust van 
het  verzamelen natuurlijk. Moeten we dan stoppen met 
het verzamelen van modern Nederland? Nee zegt mijn 
 filatelisten hart en nee zou ook PostNL moeten zeggen.

Bij die goede oude PTT waren er dienstorders. Daar stond 
duidelijk omschreven hoe te handelen bij ongestempeld 
gebleven poststukken. Kort gezegd kwam het hier op neer: 
Indien er geen stempel voorhanden is, bijvoorbeeld als een 
postbode op ronde het ontdekte, dan mochten de post
zegels met de pen ongeldig gemaakt worden. Eenvoudig 
en logisch. Bestaan er tegenwoordig nog van deze regels? 
Wie kent ze? Wie leeft ze na?

Het lijkt erop dat de pen nu te hooi en te gras gebruikt 
wordt. Misbruikt wordt zeggen wij natuurlijk. Zo ontving 
ik een aangetekend schrijven op mijn postbusadres. Haal
de die op bij de op de locatie aanwezige balie (met stempel) 
en kreeg het stuk in handen met een penontwaarding. 
Droevig natuurlijk, temeer daar het stuk door de afzender 
(blijkens een ‘frankering betaald’ baliestrook) aan het loket 
werd afgegeven. Vertrek en aankomstkantoor waren dus 
in het bezit van een stempel. En ook op de sorteercentra 
zijn stempels aanwezig. Een postbode kwam hier niet aan 
te pas. Waar ging het nu fout? En vooral waarom?

Op het moment dat ik dit editorial schrijf, is het echt 
postzegelweer! Heerlijk in de tuin met bijna 25 graden. Nu 
is het voor mij iedere dag postzegelweer, maar ik kan mij 
voorstellen dat er lezers zijn die na al die koude nattigheid 
de postzegels even voor gezien houden. Maar toch, het 
aprilnummer kreeg ‘een warm onthaal’ en menigeen zal 
hem heerlijk in de tuin of op het balkon hebben gelezen.

De maanden mei en juni waren/zijn dit jaar toch wel druk
ke maanden voor ons filatelisten. Halverwege de maand 
mei het jaarlijkse postzegelfeest in het Duitse Essen, een 
week later een kleine tentoonstelling in Berlijn (waar 
Filatelie had ingezonden) en weer een week later begon 
de grote internationale tentoonstelling in New York waar 
een flink aantal Nederlanders deelnamen. Op 3 en 4 juni de 
Hollandfila en halverwege juni dan nog de Westfila in het 
Belgische Roeselare. Een nationale  Belgische tentoonstel
ling met een groot aantal Nederlandse deelnemers. In het 
komende nummer leest u meer over de behaalde resultaten.

De Finse post is begonnen met het ‘gras voor de voeten 
wegmaaien’. En dit wel heel letterlijk. Om werk te genere
ren voor de Finse postbodes (ook daar neemt het postvo
lume af) gaan deze op dinsdagen gras maaien. Zouden de 
tuinmannen hier blij mee zijn?

De vakantie is in aantocht. Wellicht dat u een stad met een 
postmuseum bezoekt. Schrijft u een verslag voor plaatsing 
in Filatelie?

Een fijne zomer toegewenst!
René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutatie is in het overzicht 
van bij Filatelie aangesloten verenigin-
gen doorgevoerd:
Meppel
PV Regio Meppel: M.T.J.A. Esman, 
Tauvlinder 16, 7943 TK Meppel, telefoon 

0522-241330, mtjaesman@gmail.com
Appingedam
PV Appingedam: nieuw adres: Georg van 
Saksenlaan 2, 9902 JA Appingedam. 

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

M U T A T I E S

 

Nieuw bij 
PostNL
In het vervolg 
zullen de nieuwe 
uitgiften van Ne-
derland geplaatst 
worden in de 
rubriek Nieuwe 
Uitgiften.

Anna Clasina Leijer
De Helderse Postzegelhandel heeft 
een persoonlijke postzegel met een 
portret van deze Helderse fotografe 
(zij runde begin 1900 een fotoatelier 
aan de Kerkgracht) uitgebracht. 
Verkrijgbaar voor € 10,75 per velletje 
van 10, inclusief verzendkosten met 
een Anna-zegel. www.filateliehpz.nl 
T: 0229-614066.

Postex themanummer
Zoals gebruikelijk, wordt 
ook het oktobernummer 
van Filatelie van dit jaar 
weer een themanummer 
met artikelen geschreven 
door de gespecialiseerde 
verenigingen. Het thema 
is ‘Vliegensvlugge post’. 
Zo valt te denken aan 
luchtpost, koeriers-
post, duivenpost, SAL, 
duikbootpost, raketpost, 
Schleuderpost, buizen-
post, trein expresse, 

telegram, ballonpost 
etc. Maar ook thema-
tisch is natuurlijk goed 
toepasbaar de moderne 
postverzending: telex, fax, 
email, SMS, WhatsApp. 
Hier kan iedere gespeci-
aliseerde vereniging, ook 
de thematische, zich in 
uitleven.
De bijdrage kan gaan 
over alle disciplines in 
de filatelie (traditioneel, 
posthistorie, marcofilie, 

postwaardestukken, lucht-
post, fiscaal, thematisch) 
als het maar het thema 
betreft. Evenals de voor-
gaande jaren hebben de 
gespecialiseerde vereni-
gingen de mogelijkheid om 
– maximaal ¼ pagina – 
een verenigings kader te 
plaatsen bij het artikel.
We zich nog niet heeft 
aangemeld wordt ver-
zocht dit voor 1 juli te 
doen.

De opening van een nieuwe of vernieuw-
de postzegelwinkel is tegenwoordig een 
gebeurtenis waar een feestje bij hoort. 
Zo heropende Postbeeld op 13 april 
de grondig verbouwde winkel aan de 
 Rotterdamse Nieuwe Binnenweg 255.
De winkel is een oude bekende in Rot-

terdam. Opende in 1963 als Medo. In 
oktober 2012 werd de winkel overgeno-
men door Rob Smit van Postbeeld en 
draag nu ook deze naam.
Postbeeld heeft naast de internetwinkel 
nog twee andere fysieke winkels te 
Haarlem (hoofdvestiging) en Leiden.

Vernieuwde winkel

Rob Smit 
voor zijn 
vernieuwde 
winkel
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‘LEOPARDI’
VEILING 204
Zaterdag 2 juli 2016
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	27	juni	t/m	vrijdag	1	juli	van	10.00	tot	
16.00	uur,	zaterdag	2	juli	van	08.30	uur	tot	12.30	uur.	

•	VEILING:	zaterdag	2	juli	vanaf	11.00	tot	12.30	uur	de	zgn.
	 ‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,		

partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	205	wordt	gehouden	op	24	september.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

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

Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien euro 
kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u recht op 
drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, punten, enz). 
Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce langer maken; 
iedere extra regel kost 3,50 euro meer.
Om annonces op te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon (of een 
fotokopie daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar: Stg.  Nederlandsch 
Maandblad voor Filatelie, Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht Zwijndrecht, of 

naar ads.filatelie@gmail.com Daarbij dient u duidelijk uw naam en adres dan 
wel telefoonnummer te vermelden. Verder dient u vooraf het verschuldigde 
bedrag over te  maken op bank  rekening NL11INGB 0008 5914 03 tnv Stg. Ned. 
Maandblad voor  Philatelie. De annonce en de betaling dienen minimaal vijf 
weken voor de eerste dag van de maand, waarin u uw annonce in  Filatelie 
 geplaatst wilt hebben, te zijn ontvangen. Anders wordt de annonce niet 
geplaatst. Kleine annonces kunnen uitsluitend geplaatst worden door niet han
delende particuliere abonnees en kleine verenigingen (zonder winstoogmerk).

ATTENTIE! Kruis aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien:

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00

Wilt u iets kopen of verkopen? Plaats een kleine annonce in Filatelie!

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

Naam:  ............................................................................................................................................................................................

Straat en nummer :  .............................................................................................................................................................

PC + Plaats:  ................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ....................................................................  Abonneenr.  .............................................................................
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Het verleden kan je heel veel hebben gebracht. Fantastisch, 
maar we gaan verder, moeten verder, naar de toekomst. 
Alleen als je met de tijd mee gaat heb je toekomst. Anders 
blijf je in het verleden hangen. Wat is met de tijd mee gaan? 
Natuurlijk ook meegaan in het digitaal werken. Willen 
we met de filatelie de toekomst in, hebben we mensen 
nodig die mee kunnen denken aan hoe het meest effectief 
digitaal kan worden gecommuniceerd. Heb je hart voor 
de filatelie en enig verstand van digitaal communiceren: 
MELD JE! DE FILATELIE HEEFT JE KNETTERHARD NODIG!
Met digitaal communiceren kan je meer mensen tegelijk 
bereiken. Met brieven, beleidsnota’s, vergaderingen dring 
je niet meer door, dat is ouderwets. Mensen lezen en 
vergaderen steeds minder. Communiceren doe je nog wel 
van individu tot individu, maar overigens via de computer, 
tablet of smartphone via WhatsApp, Instagram, Facebook, 
Skype, blog of Snapchat. En via de interactieve website. 
Wij, filatelisten doen dat nog nauwelijks. We lopen hopeloos 
achter. Hopeloos? Nee, niet hopeloos, maar we moeten 
er wel snel stevig aan gaan trekken. Dat kan, samen met 
jou. Heb je hart voor de filatelie en enig verstand van 
digitaal communiceren: MELD JE! DE FILATELIE HEEFT JE 
 KNETTERHARD NODIG!
Ook “intern” zal goed gebruik kunnen worden gemaakt 
gaan worden van digitale mogelijkheden. Zoals bij het 
geven van adviezen over postzegels en stukken. Die hoef je 
niet altijd in handen te hebben, maar veel zaken kan je zien 
met een goede scan. Ook zouden juryleden digitaal een 
verzameling kunnen voorbezichtigen, zodat de beschik-
bare tijd bij het echte jurywerk veel efficiënter kan worden 
besteed. Ook moet de KNBF website up-to-date worden en 
interactief, met ruimte op de website voor de postzegel-
verenigingen die dat zouden willen. Dat kunnen we gaan 
opzetten, samen met jou. Heb je hart voor de filatelie en 
enig verstand van digitaal werken: MELD JE! WE HEBBEN 
JE KNETTERHARD NODIG!
We moeten snel aan de slag. Al raakt het sturen van met 
postzegels gefrankeerde brieven uit de tijd, filatelie moet 
weer echt een hobby van deze tijd worden, filatelie moet 
een community zijn waar je met trots bij wil horen. Hoe 
maken we die slag? Wil je meedenken en samen met 
ons aan de slag gaan? MELD JE! DE FILATELIE HEEFT JE 
 KNETTERHARD NODIG!
Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (12): 
De filatelist van de 
toekomst gaat digitaal

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

T ijdens de laatste bestuursvergade-
ring van de PPRC, de Purmeren-
der Postzegel Ruilclub, verraste 

voorzitter John Dehé, maar nu in zijn 
rol als bestuurslid van de KNBF, Rob 
Grigoletto met een Bondsspeld.
Deze Bondsspeld werd hem toegekend 
voor zijn jarenlange inzet, niet alleen 
voor de vereniging, maar ook voor zijn 
regionale inzet.
Heel lang geleden was hij al de stuwende 
kracht achter een bloeiende jeugdtak 
van de vereniging. Ook was hij de spil van 

een groep thematische verzamelaars 
binnen de vereniging. Altijd aanwezig als 
“deurman”, waar hij de leden ontvangt, 
toeziet op het vullen van het gastenboek, 
de consumptiebonnen en veilingnum-
mers uitreikt en alles wat er verder door 
een gastheer zoal gedaan wordt. 
Daarnaast is hij de centrale man en 
organisator achter de beurzen. Ook in 
breder verband vervult hij een grote 
rol in het organiseren van de regionale 
ruildagen in samenwerking met zuster-
verenigingen in Noord-Holland.

Bondsspeld voor Rob Grigoletto

Op 23 en 24 april werd in het Asta-
Cultuurcentrum in Beek (Lb.) de 
45e Limphilex-tentoonstelling 

gehouden. Het evenement werd 
georganiseerd in het kader van de 85e 
verjaardag van “De Philatelist 
Geleen”. 
Een mooie tentoonstel-
ling in categorie 3, 
met meer dan 120 
kaders. Er was een 
kleine expositie ge-
wijd aan de aloude 
sigaren industrie in 
Beek en de filatelisti-
sche sporen daarvan. 
De jury kende maar liefst 
12 gouden “medailles” toe 
en roemde niet alleen de kwaliteit van 
de inzendingen, maar ook de voortref-
felijke organisatie. De Colf-beker ging 
dit jaar naar Hai Webers uit Elsloo voor 
zijn thematische verzameling “Verdeeld 
Europa in de XXe eeuw” (91 punten).
Veel aandacht bij de opening kregen 
“De Baeker Kleppermen”, een gezel-
schap stoere mannen die zingend en 

klepperend de traditie van de aloude 
dorpsnachtwacht in ere hielden. Ook 
de beeldschone lichtkoningin (Celine 
Pinxt) gaf met haar hofdames acte de 
présence. 

Verder bleef helaas het aantal 
jeugdige bezoekers onder 

de maat, maar dat zal 
“De Philatelist Geleen” 

er niet van weerhou-
den om over vijf jaar 
weer zo’n prachtige 
verjaardag te vieren.

Voor de goede orde 
nog de uitslagen:

Goud: L.H. Webers (2x), 
H.J.  Koenen, B.J. Lux, V.T.J.M. 

 Coenen (2x), M.M.J. Rosier, T.J.J. Men-
nens, J.L. Grispen, F.S.J.G. Hermse,  
P.C.C. de Koning, H. van Grootheest.
Groot verguld zilver: J.L. Grispen en 
L.H. Webers.
Verguld zilver: P.C.C. de Koning, 
B.J.W. Berends, W.J. ten Wolde.
Groot zilver: P.J. Kerkhofs, 
T.J.J. Mennens. 

Mooi verjaar
dagsfeestje

De uitreiking door John Dehé aan Rob Grigoletto (links) in een huiselijke setting.
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Op 2 april jl. werd er groot feest 
gevierd in Uden. De Postze-
gelvereniging Volkel-Uden 

bestond 50 jaar en dat werd gevierd 
met receptie in wijkcentrum “Kom 
in”. Vele tientallen leden en genodig-
den feliciteerden de vereniging met 
haar jubileum.
Ook de KNBF was aanwezig, maar 
niet alleen voor het overbrengen 
van de felicitaties met het 50-jarig 
bestaan van de vereniging.
Cor Puyk, mede-oprichter van de 
vereniging en inmiddels 50 jaar 
voorzitter, ontving uit handen van 
de secretaris van de KNBF, Hans 
Kraaibeek, een Bondsspeld voor 
zijn grote inzet voor de vereniging 
en zijn activiteiten voor de filatelie 
in het algemeen. Buiten het blikveld 
van velen is hij op de achtergrond 
actief in de regio en in het land. 

Zijn activiteiten waren ook het 
bestuur van het Samenwerkings-
Verband Filatelie, waar de vereni-
ging al 50 jaar bij is aangesloten, 
niet ontgaan. 
Uit handen van SVF-voorzitter 
Louis Nobelen ontving hij de 
D.O.  Kirchner-medaille in zilver 
voor zijn jarenlange grote inzet en 
bijzondere verdiensten voor het 
samenwerkingsverband.

Na de receptie werd door Cor aan 
de leden van de vereniging een 
buffet aangeboden. Daarna was er 
een verloting van een aantal schit-
terende WNF-verzamelingen uit de 
collectie van Cor, waarna de avond 
werd afgesloten met de feestelijke 
overhandiging van de voorzitters-
hamer aan zijn opvolger, Rob van 
Noort. 

Dubbel feest bij 
Postzegel vereniging 
Volkel-Uden

 

Onlangs bereikte ons het 
trieste bericht dat jonkheer 
H.E.R. Sandberg van Boelens 

is overleden (1926-2016). De heer 
Sandberg van Boelens was be-
stuurslid van de Philatelisten Club 
Eindhoven 1969–1996, erelid sinds 
1999 en vanaf 2001 tevens erelid 
van de Eindhovense Filatelisten 
Vereniging. Verder was hij bestuurs-
lid van de Stichting Emissie 1872. 
Hij ontving de Korteweg-trofee in 
1989, de Van der Willigen-medaille 
in 1990, de Costerus medaille in 
1993, de zilveren speld van de 
KNBF in 1996 en de Erwin König-
prijs 1991-1995. 
Van zijn hand verschenen: «Het 
ontstaan en de invoering van het 
Nederlandse postblad (1988, FI), 
Het ontstaan en de invoering van 
de Nederlandse enveloppe (1991, 
PHS 15) en De PTT in bevrijd Zuid-
Nederland (1994, PHS 16)». Hij was 
samen met A. Dekker, R. van den 
Heuvel en J. Veraart samensteller 

van het handboek Emissie 1872 
(1999). 
In DP verscheen van zijn hand: 
Het kortstondig bestaat van de 
postwieler 1886-1890 (2001), 
Nieuwjaarsbestelling 1890-1927 
(2005), Een voorloper? (2006) en 
Marine depêches (2007). 
Verder schreef hij in samenwer-
king met R. van den Heuvel «Het 
ontstaan en de invoering van het 
Nederlandse postblad (2004, PHS 
21)», een belangrijk uitgebreide 
bewerking van het gelijknamige 
artikel in FI 1988.
In 1984 heeft hij de eindredactie 
gehad over de tentoonstellingsca-
talogus «Philex 1984».In 1999 heeft 
de heer Sandberg van Boelens 
t.g.v. het 75 jarig bestaan van de 
Philatelisten Club Eindhoven het 
jubileumboek met de geschiedenis 
van de PCE geschreven.
Wij wensen zijn naasten veel 
sterkte bij dit verlies.

In de Maaspoort in ’s-Hertogen-
bosch wordt van 25 tot en met 
27 augustus 2017 een groot 

 postzegel evenement  georgani-
seerd: MULTILATERALE HERTOG-
POST 2017. 
Een Multilaterale tentoonstelling 
is een nationale tentoonstelling 
in categorie 1, met internatio-
nale deelname. Het gaat om een 
samenwerkingsverband van vooral 
Duitssprekende  landen: Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, 
Liechtenstein, Zwitserland en 
Slovenië.  Het gaat bij de tentoon-
stelling om  ca. 900 kaders, die 
volgens een verdeelsleutel aan de 

participerende landen toegewezen 
worden.  
Iemand die wil deelnemen aan de 
tentoonstelling moet in categorie 2 
tenminste 70 punten gehaald 
hebben. Een reglement (“Aus-
stellungsbedingungen”) is te 
vinden op de website:  
http://multilaterale2017.nl. 
Daar staan ook de verschillende 
klassen waarin geëxposeerd kan 
worden én een aanmeldings-
formulier. Graag sporen wij Neder - 
landse inzenders aan zich op te 
geven voor de tentoonstelling, 
om te laten zien waar Nederland 
filatelistisch staat.

Art Work Hertogpost 2017outline.indd   1 07-06-15   18:25

In memoriam jonkheer 
H.E.R. Sandberg van Boelens

Multilaterale 2017 
in ’sHertogenbosch

H et eerste weekend van april was 
het druk met jubilea in het zui-
den. Zoals u kunt lezen bestond 

Volkel-Uden 50 jaar, maar er was 
nog een vereniging die haar jubileum 
vierde. De Filatelistenvereniging Reu-
ver en omstreken, kortweg Filvero, 
bestaat namelijk ook al 50 jaar.
Dit werd gevierd met een grote 
ruilbeurs op zondag 3 april in Zalen-
centrum de Schakel in Reuver.
Vele handelaren waren aanwezig 
en ook de vereniging had een 
grote stand waar zij boeken met 
postzegels uit nalatenschappen aan 
de man bracht. Het publiek moest 
deze zondag even op gang komen, 
maar de hele dag was het een gezel-
lige drukte. De KNBF feliciteerde 
uiteraard de vereniging met dit 
jubileum door het overhandigen van 
een oorkonde.
De toekomst ziet de vereniging met 

vertrouwen tegemoet. De maande-
lijkse bijeenkomsten op de eerste 
vrijdag van de maand in Het Paro-
chiehuis aan de Pastoor Vrancken-
laan 6 worden goed bezocht evenals 
de maandelijkse ruilbeurs op laatste 
zondag van de maand in De Schakel 
aan de Broeklaan 2 in Reuver.
Voor meer informatie:  
tel 077-4742774 of e-mail naar 
hermgeerlings@home.nl

50-jarig bestaan Filvero Reuver

http://multilaterale2017.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: 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

Philatelistenvereniging Coevor-
den-Hardenberg e.o. bestaat 
officieel sinds 28 september 

1959. In 1955 plaatste de NVPH 
een advertentie in het dagblad van 
het Oosten. Een paar enthousiaste 
verzamelaars uit Coevorden rea-
geerden daarop, maar nog te weinig 
om een vereniging op te richten. 
In de loop der tijd kwamen er ook 
verzamelaars uit Hardenberg bij, tot 
er in 1959 voldoende waren om een 
vereniging op te richten. 
Enthousiast is de vereniging nog 
altijd. Voor de vereniging zijn be-
langrijke items: filatelie, gezellig en 
ongedwongen, en geen stoffig imago. 
Dat uit zich elke maand weer op de 
levendige en goed bezochte ledenbij-
eenkomsten in de kantine van de Jeu 
de Boules-vereniging in Coevorden. 
Daardoor heeft de vereniging ruim 
80 leden, niet alleen uit Coevorden 
en Hardenberg, maar zelfs uit omlig-
gende gemeentes en Duitsland.
Vaste onderdelen zijn de gratis 
verloting; veilingen voor leden; 
de decemberquiz; de dialezing in 

september en niet te vergeten de 
bitterballen tijdens de jaarvergade-
ring! Sinds een paar jaar wordt er 
regelmatig een stuiveravond gehou-
den, waarbij leden hun overtollige 
materialen aan mogen bieden voor 
maximaal € 0,05 per zegel. Deze 
avonden zijn vanaf het begin een 

groot succes. Ook heeft de vereni-
ging een eigen rondzenddienst.
Gezamenlijk een hobby uitoefenen 
betekent ook gezamenlijk dingen 
ondernemen. De vereniging verzorgt 
“uitjes” voor haar leden, waarbij o.a. 
al zijn bezocht: het Postsorteercen-
trum Zwolle, de Bondsbibliotheek, 

zusterverenigingen (ook in Duits-
land) en Gedenkstätte Esterwegen 
in Duitsland, waar op dat moment 
een tentoonstelling georganiseerd 
was met poststukken over de werk-
kampen langs de Nederlandse grens 
in Duitsland. Och, en als je dan toch 
in de buurt bent, dan ga je even 
koffie drinken bij Schloss Clemens-
werth. Dit heeft helemaal niets 
met filatelie te maken, maar zorgt 
voor een goede sfeer en onderlinge 
betrokkenheid binnen de vereniging.
Twee keer per jaar organiseert de 
vereniging een postzegelbeurs, 
in februari in Steenwijksmoer 
(gem. Coevorden) en in oktober in 
 Bruchterveld (gem. Hardenberg).
Wie geïnteresseerd is in de vereni-
ging, zowel als potentieel lid maar 
ook als zustervereniging of anders, 
neem contact op, of kom eens 
langs op één van onze vereni gings-
avonden. Zie onze website:
www.pzvcoevorden.nl of neem 
contact op met Janet Dales:  
janet.dales@online.nl of  
0524-516024.

Vereniging stelt zich voor: Coevorden-Hardenberg

Presentatie ‘Luchtvaart en 
Luchtpost encyclopedie’ deel 2

Op 1 april jl, op uitnodiging van Vereniging “De Vlie-
gende Hollander” en het schrijversechtpaar Hans 
en Hennie TSchroots, was de KNBF aanwezig bij 

de officiële uitreiking van het langverwachte tweede 
deel van de Luchtvaart en Luchtpost Encyclopedie.
Zeer toepasselijk was deze uitreiking in de oude 
verkeerstoren op Schiphol-Oost, vanwaar de eerste 
Nederlandse luchtpost vertrok.
Na een introductie en toespraak van de erevoorzitter 
van de Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten 
“De Vliegende Hollander”, Mr. Wybo Heere, waarin hij 
op zijn eigen humoristische wijze een overzicht gaf 

van de geschiedenis van de luchtpost in relatie met de 
totstandkoming van dit boek nam Hans TSchroots ons 
met een beamer-presentatie mee naar het begin van 
de commerciële luchtvaart op Schiphol.
Oorspronkelijk aangelegd als militair vliegveld, werd 
het vanaf 1916 ook gebruikt voor het vervoer van post 
en personen. Aan de hand van poststukken en histori-
sche foto’s werd getoond hoe de beginperiode van de 
luchtpost zich op Schiphol heeft afgespeeld.
In het eerste deel van de encyclopedie dat in 1990 het 
licht zag wordt de periode vanaf het prille begin tot 
1936 uitgebreid uit de doeken gedaan.
Het tweede deel dat deze dag, 26 jaar na het verschij-
nen van het eerste deel, feestelijk werd uitgereikt 
beslaat de periode 1936 tot 1945. Oorspronkelijk zou 
het boek zo’n 800 pagina’s beslaan, maar uiteindelijk 
is het een zeer lijvig en informatief werk geworden van 
maar liefst 910 pagina’s. De uitreiking van het eerste 
exemplaar van het nieuwe boek aan de heer Paul Luij-
ten, directeur externe betrekkingen van de Luchthaven 
Schiphol was niet geheel toevallig , want Schiphol viert 
in 2016 haar 100-jarig bestaan.
Na dit plechtige moment, waarmee, als we ook deel 
één erbij betrekken, 55 jaar van noeste arbeid werd 
afgesloten, was er gelegenheid om Hans en Hennie te 
feliciteren met het klaren van deze klus. Een deel drie is 
niet in de maak. Wel zijn ons nog interessante publica-
ties toegezegd, waar al weer hard aan wordt gewerkt.

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

www.verzamelaarsmarkt.nl

In- en verkoop van
topstukken en collecties

Bekijk en bestel online of 
bezoek de showroom

Advies en ondersteuning 
van ervaren professionals

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

Onze unieke collectie postzegels:

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

Uitgebreid assortiment accessoires:

Davo - Leuchtturm - Hartberger - Lindner - Safe

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

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

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

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

http://www.pzvcoevorden.nl
mailto:janet.dales@online.nl


JUNI 2016 FILATELIE 375

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

www.verzamelaarsmarkt.nl

In- en verkoop van
topstukken en collecties

Bekijk en bestel online of 
bezoek de showroom

Advies en ondersteuning 
van ervaren professionals

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

Onze unieke collectie postzegels:

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

Uitgebreid assortiment accessoires:

Davo - Leuchtturm - Hartberger - Lindner - Safe
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supplementen. U mist geen enkele uitgifte en blijft altijd up-to-date!

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

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

FI1601 vrij.indd   5 02-12-15   21:03
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DEZE MAAND BINNEN GEKOMEN,
FRANKRIJK, JAPAN, CANADA, GROENLAND, U.S.A., 

DUITSLAND, LIECHTENSTEIN.

ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN, 
KOM LANGS!

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

250 gr.  

GROOT
 KANAAL- 
EILANDEN 

NU 27,50

1 kg.  

MISSIE  
WERELD

NU 32,50

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS
VAKANTIESLUITING VAN 18-7 T/M 09-8
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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n de rubriek Nederland – maar 
ook bij de Kraamkamer – komen 
regelmatig termen terug die ik in een 
al of niet ver verleden heb geïntro-

duceerd en toegelicht. Vooral als het gaat om 
druktechnieken en papierkenmerken zijn het 
termen die niet zo gemakkelijk terug te vinden 
zijn in de vroegere filatelistische literatuur, 
woordenboeken en encyclopedieën.

Watermerk
Het begrip watermerk is bij verzamelaars 
van Nederland nauwelijks bekend. Als ze er 
iets over weten dan is het ‘staand watermerk’ 
versus ‘liggend watermerk’. En daaruit blijkt 
al gelijk een slordig taalgebruik. Er zijn geen 
‘liggende mensen’ en geen ‘staande mensen’ 
[of ‘zittende mensen’].
Een watermerk is een afbeelding of patroon dat 
aangebracht wordt in papier tijdens de fabri-
cage van het papier. Alles wat naderhand in het 
papier wordt ‘aangebracht’ dat wil zeggen erin 
wordt gedrukt/geperst is geen watermerk. Als 
we voor het gemak ervan uit gaan dat praktisch 
alle postzegels zijn gedrukt op papier dat ma-
chinaal is geproduceerd – dus niet mooi hand-
geschept op z’n Chinees – en dat de papierma-
chine een langzeefmachine is [zie schema] dan 
zijn twee aspecten altijd aanwezig:
• de papierrichting – de richting met de 

draaiende zeef mee waarin de vezels gericht 
worden – ook wel de beweegrichting van 
het papier genoemd;

• de afdruk van de weefstructuur van de 
zeef op de onderkant [de zeefzijde] van het 
papier; en eventueel:

• de afdruk van een watermerk op de boven-
kant [de viltzijde] van het papier. 

Na het afnemen van wat inmiddels papier ge-
noemd kan worden van de langzeef, wordt het 
papier nog onderworpen aan allerlei bewer-
kingen ter verbetering van de kwaliteit – zie 
schema hieronder in de ‘droogpartij’, voordat 
het papier opgerold wordt in banen. Die be-
werkingen laten met name aan de  bovenkant 
[de viltzijde] soms sporen na.  Echter deze 

sporen hebben niets met het begrip water-
merk van doen.

Als op voorhand besloten is dat het papier van 
een watermerk moet worden voorzien, dan 
wordt een speciale cilinder/wals voorzien van 
patronen die op het gaas worden bevestigd/ge-
soldeerd. Zo’n cilinder, ook égouttteur of dandy 
roll genoemd, draait over de nog natte papier-
pap die zich nog op de langzeef bevindt. Het 
patroon [watermerk] krijgt alle kans de dunne 
papierlaag nog net iets dunner te maken, 
waardoor later als het papier tegen het licht 
wordt gehouden, die dunnere plekken duidelijk 
zichtbaar zijn. Watermerken kunnen prachtige 
kunstwerken zijn, al zullen we die bij het post-
zegelpapier niet echt vaak tegenkomen.

Watermerken bij postzegelpapier bestaan 
meestal uit een reeks letters – al of niet 
 gecombineerd met figuren – die zich herha-
len. In de Engelse gebieden vaak een kroontje 
met letters GV [koning George de Vijfde],  
CA [Crown Agents], CofA [Commonwealth of 
Australia] en dergelijke. 
De beschrijving van zo’n watermerk is door 
de verzamelaars altijd zo eenvoudig mogelijk 
gehouden. Volkomen voorbijgaand aan hoe 
dat watermerk op de égoutteur te zien was. De 
égoutteur is een cilinder met een lengte-as en 
een omtrek. Als die letters [+ figuurtjes] naast 
elkaar staan, staan die dan evenwijdig aan de 
lengte-as of juist in de omtrek? 
Stonden ze in de omtrek dan zal de ‘lijn’ 
van het watermerk evenwijdig lopen met de 
papierrichting [parallel watermerk] of volgens 
de lengte-as dan staat de ‘lijn’ dwars op de 
papierrichting [orthogonaal watermerk].
In het ongeveer 150 jaar bestaan van de 
filatelie is zo’n onderscheid nooit gemaakt! 
En er zijn watermerkpatronen die zowel in een 
parallelle als in een orthogonale uitvoering 
bestaan. Op het oog ziet het watermerkpa-
troon er hetzelfde uit – vaak zijn er toch kleine 
verschillen – en wat essentieel is dat er dan 
minstens twee verschillende égoutteurs in 
gebruik zijn geweest. 

Een voorbeeld uit het Britse Gemenebest: 
watermerk ‘kroon’ + CA.
Bij beide zegels – zoals afgebeeld – is de 
papierrichting verticaal; als de zegels in hun 
natuurlijke stand worden bekeken lijken ze qua 

watermerk identiek. Echter, bij de linkerzegel 
lopen de letters CA met de papierrichting 
mee, parallel watermerk; bij het rechterzegel 
staan de letters CA dwars op de papierrich-
ting, orthogonaal watermerk. Twee verschil-
lende égoutteurs dus. Onnodig te zeggen dat 
Engelse kolonie-verzamelaars dit niet weten.

Bij Nederland en Overzee is het watermerk 
‘cirkeltjes” [of ‘ringen’] in gebruik geweest tus-
sen 1926 en 1976. Als we cirkeltjes naast elkaar 
zien liggen op een ‘lijn’, met de lijn er onder een 
halve afstand verspringend, dan is de logische 
vraag: hebben we hier te maken met een paral-
lel of orthogonaal watermerk? Geen logische 
vraag, want nooit eerder door een Nederlandse 
filatelist gesteld. Zijn het ‘ringen’ of ‘cirkels’ of 
eigenlijk ‘ellipsen’ [afgeplatte cirkels].

 

Als we de zegels hierboven – met de papier-
richting verticaal – beschouwen dan hebben we 
hier een orthogonaal watermerk van ‘ellipsen’. 
Is dit altijd zo geweest bij Nederlandse zegels?

Wordt vervolgd

I
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Nogmaals 2015

et jaar 2015 was voor de maxima-
filie een goed jaar met zegelonder-
werpen die zich goed leenden voor 
het maken van maximumkaarten. 

Er is al eerder gepubliceerd over de nieuw-
tjes van 2015 in artikelen over Van Gogh, 
het Naardermeer, de vestingsteden en de 
bruggenserie. 

We pakken de draad in 2015 weer op met 
de brieven schrijvende BN-ers uit vervlogen 
tijden. De portretten uit het velletje leenden 
zich uitstekend voor maximafilie, zoals met 
Christiaan Huygens (afb 1). Hij was nog 
niet eerder op een postzegel verschenen. 
De kaart is naar het schilderij van Caspar 
Netscher uit + 1670, dat in het Museum 
Boerhaave hangt, vandaar stempeling 
Leiden. De modernste BN-er uit het velletje 
is Leo Vroman. Deze Nederlands-Ameri-
kaanse wetenschapper was een gelauwerde 
bioloog/hematoloog en is bij ons bekend als 
dichter. Zijn veelzijdigheid als kunstenaar 
blijkt ook uit de gebruikte kaart (afb 2) uit 

H
het Letterkundig Museum naar een zelfpor-
tret in potloodtekening uit 1940. Vandaar 
stempeling Den Haag. 

Moeilijker te gebruiken waren de mooie 
postzegels naar foto’s van Charlotte Dumas 
met dierenportretten met situaties in het 
buitenland, zoals een groepje zwerfhonden 
in Italië (afb 3). De zwerfhond zou net zo 
goed in een van de Nederlandse steden, 
zoals Den Haag, kunnen rondlopen. Verlek-
kerd kijkt de hond naar zijn ‘naamgenoot’, de 
hotdog in Amerikaanse kleuren (afb 4). Dit 
litho, genaamd Hotdog USA ’67, uit de serie 
Grenzeloos Nederland is een vaker gebruikt 
onderwerp van de schrijver/lithograaf Jan 
Cremer. Hij is bij ons bekend geworden door 
zijn roman Ik Jan Cremer. Uitgiftes uit de 
serie Grenzeloos Nederland zijn lastig om 
er goede Nederlandse maximumkaarten 
mee te maken, omdat de onderwerpen zich 
veelal in het buitenland bevinden. Soms lukt 
dat wel goed (afb 5). Het toont het stadhuis 
van Den Haag (bijnaam IJspaleis) uit het vel-

letje, dat toch echt hier in Nederland staat. 
De ontwerper, de Amerikaanse architect 
Richard Meier vormt de link met de VS, het 
onderwerp van Grenzeloos Nederland dit 
keer.

Een vertrouwd portret van H.M. koningin 
Wilhelmina uit de serie bevrijdingszegels 
(afb 6). De kaart is van een schilderij van 
de hand van Georg Rueter. Hij heeft onder 
andere ook de eerste kinderpostzegels van 
1924 ontworpen en zijn zoon Pam Rueter 
ontwierp de kinderzegels van 1938. De 
Wilhelminazegel verscheen ter gelegenheid 
van de Dag van de Postzegel op de Postex 
2015. Het fraaie stempel met de letter W en 
het kroontje past goed bij het Postex-thema 
200 jaar Koninkrijk en nog beter bij de 
beurspostzegels van koning Willem I. 
Tot besluit een van de decemberzegels van 
2015 met de speels opspringende hond 
(afb 7) van de postzegel in het winters land-
 schap, waardoor stempeling Winterswijk 
passend is. 
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Hij stond onder invloed van enkele oudere 
officieren, die geen goed voorbeeld waren voor 
de soldaten.
Tot inspecteur van de Nederlandse troepen 
met standplaats Porthcawl werd de generaal- 
majoor G.B. Noothoven van Goor benoemd.
De geest onder de Nederlandse militairen 
in Porthcawl was nogal beneden de maat. 
Zij hadden weinig vertrouwen in de indeling 
van de verschillende legeronderdelen. Verder 
wilden ze graag weten wat de toekomstige be-
stemming van het Legioen zou zijn en verder 
waren ze nogal ontstemd over behandeling 
van Britse zijde.
Na verloop van tijd kwamen er meer wapens 
en munitie, een Brits uniform met op de 
linkermouw ‘de Nederlandse leeuw’ en daar-
onder het woord ‘Nederland’ en de verdere 
uitrusting. Het Legioen werd nu ook ingezet 
voor het uitvoeren van bewakingsdiensten. 
Door al deze maatregelen werd de geest in het 
Legioen nogal wat verbeterd.
De rapporten van inspecteur generaal-majoor 
Noothoven van Goor over de toestand in het 
kamp in Porthcawl aan de minister van oorlog 
Dijxhoorn waren zeer ongunstig. De com-
mandant van het Nederlandsch Legioen werd 
ontheven van zijn functie en vervangen door 
majoor Sas, de vroegere militaire Attaché van 
Nederland in Berlijn. Nu was men van de regen 
in de drup gekomen. Majoor Sas was een 
nogal nerveuze man; hij zag de toekomst in 
Engeland nogal somber in en was bang dat hij 
in handen van de Duitsers zou vallen. Majoor 
Sas stelde de voorwaarde bij zijn benoeming, 
zodra er een opleiding voor Nederlandse 
vrijwilligers in Canada zou komen, hij daarover 
dan de leiding zou krijgen. (2)

Luchtvaartafdeling van het leger. Dit was een 
nogal ‘bont’ gezelschap. Het zou moeilijk wor-
den om deze groep tot een geschikte eenheid 
om te scholen. 

Naar Porthcawl
De Nederlandse militairen werden gelegerd 
in het kantonnement in Hartford en in een 
tentenkamp Dan-X-Graig bij Porthcawl; beide 
gelegen in Wales. De meeste militairen waren, 
na alles wat ze hadden meegemaakt nogal 
sterk gedemoraliseerd. Een Engelse officier, 
die als kampcommandant optrad, verbood 
zelfs het contact tussen de Nederlandse 
officieren en hun minderen. Tijdens de vlucht 
door België en Frankrijk was er nauwelijks 
leiding uitgegaan van de hen begeleidende of-
ficieren en minachting van de dienstplichtigen 
was hun deel. Inmiddels was de groep Neder-
landse militairen bekend geworden als het 
‘Nederlandsch Legioen’. De militairen waren 
nog gekleed in hun oorspronkelijke uniformen 
en ze bezaten nauwelijks wapens.

De situatie in het kamp Porthcawl
De eerste Nederlandse commandant van de 
militairen in Porthcawl was de reserve luite-
nant mr. G.F.Jongbloed, die nogal gedemora-
liseerd was en een slappe houding aannam. 

Van Nederlandsch Legioen naar Koninklijke   Nederlandsche Brigade ‘Prinses Irene’

an de circa 1.200 gevangen geno-
men Duitse militairen, die tot de 
elitetroepen van het Luftlande-Korps 
behoorden, werden er 900 aan boord 

gebracht van het schip de Phrontis. Ze werden 
door 60 marinemannen bewaakt. Het tweede 
schip de Texelstroom nam 300 gevangenen 
aan boord. Na nogal wat oponthoud konden 
deze gevangenen op 14 mei 1940 aan boord 
worden gebracht en ze werden door solda-
ten van de kustartillerie onder leiding van 
twee officieren bewaakt. De beide schepen 
voeren van de voorhaven bij de zeesluizen van 
IJmuiden naar Engeland. De bewakers op de 
Texelstroom werden de eerste militairen van 
de landmacht, die in Engeland aankwamen. (1) 

Nederlandse militairen
Verder kwamen ontsnapte Nederlandse 
militairen door België en Frankrijk op diverse 
schepen via de Franse havens Duinkerken, 
Brest en Bordeaux naar Engeland. In juni 
1940 waren 120 officieren, 360 onderofficie-
ren en 980 korporaals en soldaten in Engeland 
aanwezig. Ze waren afkomstig van verschil-
lende onderdelen van onze Landmacht, zoals 
de infanterie, korps wielrijders, cavalerie, 
artillerie, genie, afdeling politie-troepen en 
Koninklijke Marechaussee en troepen van de 

V

Na de Duitse inval op 10 mei 1940 en gedurende de vijf 
oorlogsdagen tot de wapenstilstand Nederland – Duitsland op 
15 mei 1940 was er reeds personeel van de Marine, Luchtmacht en 
Landmacht in Engeland terechtgekomen. In dit artikel zal ik mij 
beperken tot het personeel van de Landmacht. 
door Hans E. Aitink

Afb 1. Het bulletin van de Duitse inval in ons land, 
dat op 10 mei 1940 verscheen in de Nieuwe Rotter
damsche Courant.

Afb 2. Koningin Wilhelmina inspecteert het Nederlandsch Legioen in Engeland. 
(Militaire Geschiedenis Landmacht).

Afb 3. De beëdiging van een 
officier van de brigade in het 
kamp Wrottesley Park bij 
Wolverhampton in Engeland. 
(Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie).  

Afb 5. De Columbia, omgebouwd als onder zeeboot–
moederschip, bracht op 7 januari 1942 het 1e batal
jon van de brigade naar NederlandsIndië. Helaas 
kwam het schip niet verder dan Colombo op Ceylon, 
waar de Colombia op 4 maart 1942 aankwam; te laat 
om op tijd in Indië aan te komen. Inmiddels was de 
capitulatie–overeenkomst met Japan al getekend. 
(K.W.L Den Bezemer).



JUNI 2016 FILATELIE 379

Van Nederlandsch Legioen naar Koninklijke   Nederlandsche Brigade ‘Prinses Irene’
Legioen
Er werd na verloop van tijd besloten in 
Canada een depot van de Landmacht te 
vestigen en Sas kreeg daarvan de leiding. Als 
commandant van het Nederlandsch Legioen 
werd de oudste officier van de marechaus-
see, majoor jhr. P.J.H.N. den Beer Poortugal 
aangewezen. Minister Dijxhoorn was van plan 
ongeveer 250 marechaussees, die een onder-
deel waren van het Legioen, terug te trekken. 
Hiertegen verzette zich commandant Den 
Beer Poortugal nogal heftig. Uiteindelijk werd 
besloten een deel van de marechaussees 
bij het Legioen in te lijven. Het overgebleven 
deel werd in Londen gelegerd om bewa-
kings- en portiersdiensten te verrichten in 
Stratton House en ze vormden daar een 
lijfwacht voor koningin Wilhelmina. Den Beer 
Poortugal verliet het Nederlandsch Legioen 
en werd opgevolgd door een andere majoor. 
In verband met de naderende winter werd 
het tentenkamp in Porthcawl verlaten en het 
Legioen werd in een leegstaande fabriek in 
Congleton (Engeland) ondergebracht. Op 
1 januari 1941 werd één van de adjudanten 
van koningin Wilhelmina tot commandant 
benoemd.

Instelling dienstplicht
De Nederlandse regering had inmiddels be-
sloten om het Nederlandsch Legioen zo spoe-
dig mogelijk uit te breiden. Begin augustus 
werd de dienstplicht afgekondigd voor alle 
mannelijke Nederlanders van 19-36 jaar, die 
in Engeland, Canada en de Verenigde Staten 
verbleven. In februari 1941 werd dit uitge-
breid tot de Nederlanders, die zich in andere 
landen bevonden, uitgezonderd bezet gebied, 
Nederlands-Indië en West-Indië. Begin januari 
1942 werd de onderste leeftijdsgrens 18 jaar 
en de bovenste grens ging naar 42 jaar.
Om bekendheid te geven aan de invoering 
van de algemene dienstplicht voor Neder-
landers, waar ze ook ter wereld verbleven, 
werden officiële oproepen geplaatst in het 
Londense ‘Vrij Nederland’ en in de New 
Yorkse ‘Knickerbocker’. Verder hing men 
aanplakbiljetten in de Nederlandse legaties 
en consulaten.
Na de oproep voor de militaire dienst moes-
ten de betrokkenen zich laten registreren en 
werden medisch gekeurd. Na goedkeuring 
konden ze uitstel van opkomst of vrijstelling 
aanvragen. Wanneer de rekruten weigerden 
op te komen, had de Nederlandse regering 
geen recht om deze dienstweigeraars te 
vervolgen. Een wijziging van de Allied Forces 
(War Service) Act, waarbij de regering in 
ballingschap, dus ook de Nederlandse 
regering in Londen, zich moest onthouden 
van dienstweigeraars, Zo werd het duidelijk, 
dat de rekrutering van de Nederlanders een 
groter probleem was en daardoor minder 
dienstplichtigen opleverde, dan de Neder-
landse regering in 1940 had gedacht. 

De koninklijke Nederlandse brigade 
‘Prinses Irene’ opgericht
Op 11 januari 1941 wordt de brigade officieel 
opgericht, bestaande uit een staf en twee 
bataljons. Eind januari 1941 werd een afdeling 
pantserwagens opgericht. Hierbij was een 
groot deel van de mobiele compagnie van 
de Koninklijke Marechaussee ingedeeld. De 
overgebleven marechaussees gingen terug 
naar het kamp in Congleton. Degenen, die al 
op leeftijd waren, gingen werken op de minis-
teries in Londen.
Een beter onderkomen van de Brigade werd 
dringend noodzakelijk en er werd een nieuw 
kamp gebouwd in Wrottesley Park in de buurt 
van Wolverhampton (Stafford, Engeland). In 
mei 1941 gingen zevenhonderd militairen naar 
Wolverhampton en in juni 1941 volgde het 
overgebleven deel. (3)
Een zestal officieren van de KNIL werden in 
de lente van 1941 naar Engeland gezonden 
om de staf van de Brigade te versterken. Dit 
waren luitenant-kolonel J.K.Meijer, majoor 
L.A. van den Bergh, de kapiteins F. Mollinger 
en H.G.C. Pel en de luitenants W.J. Scheepens 
en H.E.van Wijnmalen. Het was voor hen eerst 
moeilijk om de te kleine Brigade – deze had 
een sterkte van ruim een bataljon – goed van 
de grond te krijgen. 

Het Koninklijk Besluit nr.1 verschijnt
Op 26 augustus 1941 werd in het Koninklijk 
Besluit no.1 bekend gemaakt, dat de brigade 
de naam ‘Prinses Irene’zou krijgen. Tevens zou 
een vaandel aan de brigade worden uitgereikt.
De kolonel Pfaff, die dan commandant van 
de brigade was, werd nu opgevolgd door de 
luitenant-kolonel D. van Voorst Evekink. Op 
6 januari 1942 wordt deze weer opgevolgd 
door luitenant-kolonel A.C. de Ruyter van 
Stevedinck. Hij zou de brigade leiden tot het 
moment van opheffing in 1945.

Op 27 augustus 1941 brachten koningin 
Wilhelmina en prins Bernhard een bezoek aan 
de brigade in Wolverhampton. De koningin 
reikte het vaandel uit en maakte bekend dat 
op het vaandel de naam van haar kleindochter 
‘prinses Irene’ was aangebracht.

Veel militairen werden aan de brigade 
onttrokken
In dat jaar werden nogal wat soldaten aan de 
brigade onttrokken en dit was zeer tegen de 
zin van de toenmalige commandant kolonel 
Van Voorst Evekink. Zo werden in november 
1941 ongeveer tweehonderdvijftig militairen, 
onder leiding van kolonel J.K.Meijer, naar Suri-
name gezonden en zeventig naar Curaçao. Er 
werden ongeveer honderd militairen als kanon-
nier op de Nederlandse koopvaardij schepen en 
mailboten geplaatst. Verder werd luchtmacht-
personeel gedetacheerd bij de R.A.F. (4). 
Een groep van ongeveer tachtig militairen wilde 
niet wachten op de verbeteringen in de brigade 
en ze verzocht om plaatsing bij de comman-
do’s. Dit verzoek van hen werd ingewilligd. 
Deze gespecialiseerde militairen werden onder 
andere gebruikt voor het uitvoeren van raids op 
de kusten van Europa. In januari 1942 werden 
ook militairen gevraagd om bij de commando’s 
te gaan dienen. Ze werden geplaatst bij het 
no.10 commando. Dit commando bestond 
uit militairen, die in verschillende onderdelen 
dienden. Troop no.2 was een deel hiervan en 
bestond uit Nederlandse militairen. 
In maart 1942 werden een groep van 8 of-
ficieren, 17 onderofficieren en 4 korporaals en 
19 soldaten naar het ‘Commando Basic Training 
Centre’ te Achnacarry in Schotland gestuurd 
om daar tot commando te worden opgeleid. 
Vijfentwintig militairen slaagden voor de cur-
sus. Na nog opvolgende trainingen kwamen er 
nog 45 opgeleide commando’s bij. In decem-
ber 1942 waren de Nederlandse commando’s 

Afb 4. Luchtpostbrief van Havanna (621943) op Cuba naar een militair van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 
 ‘Prinses Irene’ via P.O.Box 237 in Londen E.C.1. naar Wrottesley Parc bij Wolverhampton in Engeland. De brief werd in 
 Havanna gecensureerd. De brief vloog van Havanna met de FAM 5 van de PanAm naar Miami. Vandaar vloog de brief met 
de Eastern Airlines naar New York en vloog verder met de FAM 18 van PanAm  met een Clipper naar Lissabon. Vandaar 
met een KLM vliegtuig naar Whitchurch in Engeland  met de trein verder naar Londen. Daar werd de brief via Post
bus 237 ontvangen en doorgestuurd naar de Brigade in Wolverhampton. Het tarief, inclusief luchtrecht, bedroeg 50 c.
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op de juiste sterkte gekomen. Namelijk 4 of-
ficieren, 11 onderofficieren, 18 korporaals en 
41 militairen.

Uitzending naar Nederlands-Indië 
Nadat Nederlands-Indië op 8 december 
1941 de oorlog aan Japan verklaarde, rijpte 
het plan bij de commandant van de brigade 
om een deel van de Koninklijk Nederlandsche 
Brigade ‘Prinses Irene’ naar Nederlands-Indië 
te sturen, ter ondersteuning van het KNIL. Met 

dit plan ging uiteindelijk ook de Nederlandse 
regering akkoord. Aan dit plan zaten nogal wat 
bezwaren vast, maar uiteindelijk werd beslo-
ten het 1e Bataljon naar Indië te sturen.
Als eerste vertrok een groep officieren en de 
stafcompagnie van het 1e Bataljon. Het eerste 
detachement vertrok op 7 januari 1942 uit een 
Schotse haven aan boord van de Columbia 
van de KNSM (omgebouwd tot onderzeeboot-
moederschip). (5) De rest van het eerste 
bataljon zou pas midden maart 1942 kunnen 
vertrekken. Dit was helaas te laat, omdat de 
militaire leiding van het KNIL in Nederlands-
Indië begin maart had gecapituleerd. Dit deel 
van het bataljon bleef in Wolverhampton. Het 
eerste detachement van het 1e Bataljon voer 
naar Colombo; aankomst op 4 maart 1942. 
Deze groep Nederlandse militairen was te 
laat om nog voor de capitulatie in Indië aan te 
 komen. Ze kwamen onder het bevel van admi-
raal Helfrich te staan. Van de 550 man werden 
80 militairen uitgekozen om een training te 
volgen in het uitvoeren van geheime operaties 
in Nederlands-Indië. De overgebleven militai-
ren vertrokken naar Australië of werden naar 
Engeland teruggestuurd. In april 1942 was 
de sterkte van de Koninklijk Nederlandsche 
Brigade ‘Prinses Irene’ teruggelopen naar 
circa 1.300 man.

De rekrutering begint: Engeland
De Nederlanders in Engeland die binnen de 
leeftijdsgrenzen vielen, werden gekeurd. Een 
aantal werd afgekeurd, maar een veel grotere 
groep kreeg een vrijstelling, omdat zij een 
functie hadden die van groot belang was voor 
de oorlogsvoering. Verder waren er van de 
goedgekeurde Nederlanders een aantal, die in 
de Engelse strijdkrachten werden opgenomen.
De Nederlanders, die zich bij de Brigade 
aanmeldden, bestonden uit circa 200 perso-
nen. Verder was er een grote groep Engeland-
vaarders, bestaande uit 932 personen, die 

voor het grootste deel in de brigade werden 
opgenomen.

Engelandvaarder mr. Hans van Dam
Hans van Dam had een besluit genomen om 
vanuit het bezette Nederland te proberen naar 
Engeland te ontsnappen om zich te melden bij 
de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses 
Irene’. Helaas weet ik niet wanneer hij uit 
Nederland vertrok om via België, Frankrijk, 
de Pyreneeën en Spanje naar Portugal te 
 reizen. (6)
Het verhaal begint in de periode februari-mei 
1943 in Madrid, waar zich de Nederlandse 
Engelandvaarders Louis Boas, mr. Hans J. van 
Dam, kapitein Van den Sluys, Ben Rodrigues 
Pereira en nog ongeveer 30 dienstplichtige 
Nederlanders bevonden. Ze probeerden via de 
illegale weg naar Engeland te komen. Helaas 
mislukte in april 1943 een poging om via Cadiz 
per schip naar Zuid-Amerika te vertrekken. Er 
was in die periode een bepaling uit Londen ge-
komen dat dienstplichtige Nederlanders vanuit 
Madrid naar Curaçao konden reizen. Van Dam 
en Boas probeerden passage te boeken voor 
de gehele groep vanuit Cadiz naar Curaçao 
en dit lukte. Hans van Dam reisde naar Cadiz 
en kreeg de passage voor elkaar om met de 
groep per schip naar Curaçao te reizen. De 
leiding van dit transport kreeg kapitein Van der 
Sluys. Het was een kolfje naar zijn hand om dit 
te kunnen regelen in het nogal onvriendelijke 
klimaat van Madrid. In overleg met de Neder-
landse consul besloten Van der Sluys, Van Dam 
en Boas om het transport te verdelen over drie 
vertrekhavens om zo min mogelijk op te vallen. 
Achteraf vond de Nederlandse consul dit niet 
nodig. De groep marcheerde door de nauwe 
straatjes van Cadiz. Helaas trok de groep de 
aandacht van de Duitse consul te Cadiz. Deze 
schakelde daarop de Spaanse autoriteiten in 
en de groep Nederlanders werd naar Madrid 
teruggestuurd.

Afb 7. Mededeling over een club voor Nederlandse militairen in het 
Imperial Hotel in Londen gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Afb 6. Luchtpostbrief van Lissabon (911 1943) in Portugal naar Londen. De brief werd in 
Londen gecensureerd. De brief werd bezorgd bij ‘Oranjehaven’, de club van de Engelandvaar
ders in Londen. Vandaar werd de brief doorgestuurd naar Harwich. Daar was de Engeland
vaarder mr. Van Dam als militair van de Brigade betrokken bij de kustbewaking in Harwich. 
Het tarief bestond uit het porto van 1$75 (020 gr.) +  het luchtrecht van 1$75 (020 gr.) = 3$50.         

Rechts: Afb 8. Luchtpostbrief van kolonel J.K. Meijer, commandant Territoriaal Commando in 
Suriname van Paramaribo (9101942) naar de commandant van de brigade, luitenant–kolonel 
A.C. de Ruyter van Stevedinck. De brief passeerde de censuur in Paramaribo. De brief vloog 
van Paramaribo per PanAm (FAM 6) naar Miami en verder per Eastern Airlines naar New 

York. Vandaar vloog de brief per PanAm (FAM 18 ) met een Clipper naar Lissabon, verder 
met een KLMvliegtuig naar Whitchurch en verder per trein naar Londen. In Londen 
passeerde de brief de censuur en ging verder naar Wolverhampton. Het tarief bestond 
uit het porto van 15 cent (020 gr.) + het luchtrecht van 125 cent (510 gr.) = 140 cent.
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Portugal
Ze zaten gelukkig niet bij de pakken neer en 
er werden plannen gemaakt om dan per trein 
naar Lissabon in Portugal te reizen. Ze wisten, 
zonder dat de Nederlandse consul in Madrid 
op de hoogte was, aan valse paspoorten en 
visa te komen. Op het consulaat ontmoetten 
ze Jan van Vliet, ook een Engelandvaarder, 
die in 1940 bij het verzet in Nederland kwam. 
In januari 1941 werd hij gearresteerd en zat 
bijna een jaar in de gevangenis in Scheve-
ningen en in het kamp Amersfoort. Nadat hij 
was ontslagen uit het kamp, ontvluchtte hij 
via Zwitserland en Frankrijk naar Spanje. Hij 
maakte nogal een nerveuze indruk op de an-
dere Engelandvaarders. In Madrid verraadde 
hij aan de Nederlandse consul dat Van Dam, 
Boas, Peirera en Bodo Sandberg bezig waren 
om naar Portugal te reizen en dat ze waren 
voorzien van valse papieren.
De consul lichtte meteen de Spaanse Vreem-
delingenpolitie in over deze kwestie en het 
gevolg was dat de groep zich elke dag op het 
hoofdbureau van politie moest melden. De 
groep Engelandvaarders was woedend en Van 
Dam vroeg Van Vliet naar Hotel National te 
komen om daar een verklaring af te leggen 
over zijn gedrag. Toen Van Vliet daar aankwam, 
ontdekte hij dat hij voor de krijgsraad van 
Engelandvaarders kwam te staan. In de raad 
zaten onder andere Boas, Van Dam, Onnekink, 
Legerstee, Rob Versluys, Jan Linzel, Van den 
Bossche en Zeelenberg. Van Vliet was het 
niet eens met de zienswijze van de Krijgs-
raad, want hij had het noodzakelijk gevonden 
de consul in te lichten. Hij had echter niet 
gedacht, dat de Spaanse vreemdelingenpolitie 
zou worden getipt. (7)
De krijgsraad besloot om Van Vliet als straf 
kaal te scheren. Dit had nogal wat bezwaren. 
In Spanje en Portugal werden tuchthuisboeven 
en rekruten kaal geschoren om het ontsnap-
pen te voorkomen. Men wist ook dat Jan van 

Vliet in kamp Amersfoort was gemarteld. De 
krijgsraad vond deze straf echter niet op zijn 
plaats in verband met de ernstige gevolgen 
voor Van Vliet. De Krijgsraad besloot hem een 
flink pak slaag te laten geven door de mari-
niers Van den Bossche en Zeelenberg. Aldus 
geschiedde.
Op 30 april kreeg de groep het bericht, dat ze 
per trein naar Lissabon zou reizen. Met valse 
paspoorten kwam de groep, onder leiding van 
Bodo Sandberg, veilig in Lissabon aan. Dankzij 
de grote medewerking van het Nederlands 
Gezantschap aan de Rue de Trinas lukte het 
om de groep met vliegtuigen van de RAF en de 
KLM (in contract met BOAC) naar Bristol te 
laten vliegen. Op 9 mei 1943 kwam de groep 
daar aan.
Na aankomst in Engeland deed Jan van Vliet 
zijn beklag over het gebeurde in Madrid bij de 
Nederlandse minister van Oorlog. Deze stelde 
een commissie van Onderzoek in om te kijken 
of het gebeurde in Madrid ook strafbaar zou 
zijn. Het betekende voor Van den Bossche en 
de andere leden van de krijgsraad, dat ze hun 
kruis van verdienste pas later zouden ontvan-
gen. Nadat mr. Hans van Dam de hele zaak aan 
de minister van Oorlog, Van Lidt de Jeude, had 
verklaard, werden de onderscheidingstekens 
alsnog uitgereikt.

Canada
Er bestond geen bezwaar bij de regering van 
Canada tegen het werven van de Nederlan-
ders die daar woonden, zich te melden voor 
de dienstplicht. Er mocht echter geen dwang 
worden toegepast. (8)
Begin september 1940 besloot de minister van 
oorlog, Dijxhoorn, een militaire missie naar 
Canada te sturen om de rekrutering in Canada 
en de Verenigde Staten ter hand te nemen. 
Tot hoofd van de missie werd majoor Sas be-
noemd. Hij ging met acht officieren, waaronder 
de kapitein der generale staf L.J.A. Schonen-

berg naar Canada. Sas en Schonenberg namen 
hun echtgenotes mee en de zoon van Sas was 
ook bij dit gezelschap. Deze handelswijze was 
door minister Dijxhoorn goedgekeurd. 
Het was de bedoeling dat de Nederlandse 
vrijwilligers, die in Canada, Noord- en Zuid-
Amerika verbleven door het depot in Canada 
zouden worden opgevangen. Uit Canada kwa-
men ongeveer 350 vrijwilligers en het totale 
aantal dienstplichtigen kwam op 337 rekruten. 
Van de ruim zeshonderd opgekomen rekruten 
werden er 40 vrijgesteld en 260 afgekeurd.

Verenigde Staten
Vanuit de Verenigde Staten waren ruim 
3.000 personen, die onder de Nederlandse 
dienstplichtbepalingen vielen. Hiervan werden 
er ruim 1.500 voor de registratie opgeroepen. 
Er kwamen er totaal 600 niet opdagen voor 
de keuring. Vijftig kregen vrijstelling en bijna 
500 werden afgekeurd en zo zijn er maar 
420 rekruten naar het depot in Canada vertrok-
ken. Verder kwamen nog 365 vrijwilligers uit 
andere landen naar Canada. Onder de groepen 
uit Latijns-Amerika waren verscheidene rekru-
ten, die nauwelijks Nederlands spraken.(9)

Vestiging in ‘Prinses Juliana Kazerne’ 
in Stratford 
Het depot was eerst gevestigd in Stratford, in 
de buurt van Toronto, waarbij de kazerne was 
gevestigd in een lege meubelfabriek. Deze 
‘Prinses Juliana Kazerne’ was geschikt voor 
800 militairen. Er waren 40 instructeurs aan-
wezig voor de twee maanden durende training. 
Deze groep bestond uit 7 officieren, 9 onder-
officieren en 28 korporaals. Deze groep was 
in januari 1941 uit Engeland naar Canada 
gestuurd. Vaak werd training gegeven aan een 
groep van slechts 30 of 40 rekruten. Majoor 
Sas had de titel: ‘commandant der Nederland-
sche troepen in Canada’. Sas heeft zich nooit 
laten zien bij de rekruten in de ‘Prinses Juliana 11

Afb 9. Luchtpost naar een Nederlandse dienstplichtige uit de Verenigde Staten in de Koninklijk 
Nederlandsche Brigade ‘Prinses Irene’ in Engeland. De brief werd vanuit Miami (2031944) naar 
Postbusnummer 237 in Londen gestuurd. De brief werd door de geadresseerde op 12 april 1944 
ontvangen. Op dat moment volgde de aparte eenheden van de Brigade een opleiding bij Britse 
legeronderdelen. De brief vloog van Miami met de Eastern Airlines naar New York en vandaar met 
de Pan Am (FAM 18) per Clipper naar Lissabon en per KLMvliegtuig naar Whitchurch en vandaar 
per trein naar Londen. Daar werd de brief ook gecensureerd. Via Postbus 237 in Londen bereikte 
de brief de betreffende militair die op training was ergens in Engeland. Het tarief, inclusief 
luchtrecht, bedroeg 30 cents.

Afb 10. Luchtpostbrief van São Paulo (1031943) in Brazilië naar de 
 commandant van het  Nederlandse militaire depot te Guelph in Canada. 
De brief vloog met de FAM (610) met de Panair en de PanAm naar Miami. 
Vandaar vloog de brief met de Eastern Airlines naar New York en verder met 
een Canadese luchtvaartmaatschappij naar Canada. De brief is vermoedelijk 
van een dienstplichtige Nederlander in Brazilië. Op dat moment was het 
militaire depot in Canada gevestigd in de ‘Winter Fair Building’ in Guelph. 
In septermber 1943 werd het depot in Canada opgeheven. Het tarief, 
inclusief luchtrecht, bedroeg 5.000 reis.
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Kazerne’. Hij had zich in Ottawa gevestigd.  
De jonge rekruten waren afkomstig uit de 
gegoede kringen en kregen tijdens de trai-
ning het gevoel door hun meerderen dat ze 
slechte soldaten waren. De kazernecomman-
dant gaf het voorbeeld van de grote afstand 
tussen de officieren en de soldaten.

Opheffing van het depot Canada
Dijxhoorn, die in begin 1942 in Washington 
aankwam, had de instructie gekregen om 
de rekrutering in Canada en de Verenigde 
Staten geheel te reorganiseren. Majoor Sas 
en majoor Carp oefenden grote druk uit op 
Dijxhoorn om het depot in Stratford niet op 
te heffen. Dijxhoorn was het hiermee eens 
en adviseerde de Nederlandse minister 
van Oorlog, Boeijen, over deze kwestie. Het 
depot werd eind 1942 in een kleiner gebouw 
ondergebracht, namelijk de ‘Winter Fair Buil-
dings’ in de stad Guelph. (10) Eind augustus 
1943 nam men het besluit op voorstel van 
Van Lidt de Jeude, om het depot in Canada 
op te heffen. In september 1943 werd het 
depot in Guelph opgeheven. Van de ruim 
1.100 vrijwilligers en dienstplichtigen, die in 
Stratford hun training kregen, gingen niet 
meer dan ongeveer 600 militairen naar de 
Koninklijke Nederlandsche Brigade ‘Prinses 
Irene’ in Engeland. Diegenen die overbleven 
hebben andere bestemmingen gekregen. 
Al in 1941 ging een aantal van hen naar 
Nederlands-Indië. Anderen gingen later naar 
West-Indië en sommigen vanaf 1943 naar 
Australië.

Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika woonden een groot aantal Ne-
derlanders. Er vielen ongeveer 2.300 mannen 
onder de Nederlandse dienstplicht. Nadat 
Nederland door de Duitsers was overvallen, 
meldden zich verschillende Nederlanders als 
vrijwilliger aan. In overleg met de Neder-
landse regering in Londen werd besloten om 

deze groep naar Indië te sturen om in dienst 
te komen van het KNIL.
De volgende groep aangemelde vrijwilligers 
kon nog niet naar Engeland worden gezonden. 
Elf van hen namen dienst in Zuid-Afrikaanse 
strijdkrachten, omdat ze tegen de Duitsers en 
de Italianen wilden vechten. (11)
Op I februari 1941 werd ook de aanmelding 
voor de dienstplicht voor het Nederlandse 
leger afgekondigd voor Nederlanders in 
Zuid-Afrika. De belangstelling voor de 
aanmelding was niet groot. Er waren op dat 
moment ongeveer tweeduizend Nederlandse 
dienstplichtigen. In augustus 1941 werden 
de eerste daarvoor in aanmerking gekomen 
Nederlanders opgeroepen voor de medische 
keuring. In januari 1942 vertrok de eerste 
groep van ruim 100 militairen per schip naar 
Schotland. Er was geen enkele Nederlander 
aanwezig ter begroeting bij hun aankomst. 
Ze werden onder een militaire geleide naar 
de Patriotic School gebracht. Na deze groep 
volgden er nog meerdere. Er waren onder hen 
een aantal die weigerden op te komen. De 
Zuid-Afrikaanse politie, in het bezit van een 
adressenlijst, kon ruim 70 weigeraars vinden. 
De arrestanten werden naar Kaapstad 
gebracht. Achtenvijftig van hen werden in 
augustus 1942 naar Suriname gebracht en 
opgesloten in een kamp samen met de daar 
uit Indië gekomen NSB’ers. Veertien van hen 
werden onderweg naar Engeland gestuurd en 
één werd naar Ceylon overgebracht.
Van de ruim 2.300 mannen, die tot eind 
oktober 1942 in dienst zouden moeten, 
werden er bijna 900 medisch afgekeurd en 
300 kregen vrijstelling. Men zocht nog naar 
ruim 80 verdwenen dienstplichtigen tot 
eind oktober 1944. Ruim 70 hadden dienst 
genomen in Nederlands-Indië of in de West. 
Bijna 140 mannen waren overgegaan in het 
Zuid-Afrikaanse leger. Uiteindelijk vertrokken 
er 650 naar Engeland om dienst te nemen 
in de Koninklijke Nederlandsche Brigade 

‘Prinses Irene’. Vijftig van hen, die in oktober 
1942 waren ingescheept, verdronken toen 
hun schip werd getorpedeerd.(12)

De brigade gemotoriseerd
In januari 1943 werd een reorganisatie 
doorgevoerd en de brigade werd omge-
vormd tot een geheel gemotoriseerde 
infanterie brigade. Helaas had de brigade 
nog steeds de grootte van een bataljon. De 
verschillende zelfstandige eenheden werden 
voor hun opleiding ondergebracht bij Britse 
legeronderdelen. 
In juli 1943 was hun opleiding gereed en de 
aparte eenheden werden weer bij elkaar 
gebracht. De brigade bestond uit:
• De Brigadestaf, daaronder vielen de ver-

bindingsdienst (line-party), de medische 
dienst (RAMC), het hoofdkwartier en de 
administratie, de inlichtingendienst, gees-
telijke verzorging en politietroepen. Het 
geheel werd aangeduid als de Unit no.109. 
Hieronder kwam later ook de herstel-
afdeling.

• Drie infanterie gevechtstroepen. Hierin 
was opgenomen een sterk infanteriedeel-
peleton en onderdelen met ondersteu-
nende wapens, zoals zware mitrailleurs, 
mortieren, antitankgeschut en luchtdoel-
geschut. Elke groep was een afgerond 
zelfstandig geheel. De groepen werden 
aangeduid met de nummers 110,111en 112. 

• Batterij veldartillerie. (25-ponders, kaliber 
8,76 cm). Zes stukken met een grote bat-
terijstaf. Aangeduid met Unit no. 114.

• Brigadetrein. (RASC) voor de aanvoer van 
levensmiddelen, munitie, brandstoffen en 
dergelijke. (de latere AAT).

• Verkenningsafdeling, met gevechtswagens 
en carriers, aangeduid als unit no. 138. 

• Reinforcement (aanvullins- en reserve-
troepen). Aangeduid met Unit 113. 

Wordt vervolgd

Afb 11 Airgraph, ver
zonden door een mili
tair afkomstig uit Zuid
Afrika en in dienst van 
de brigade via Postbus 
237 in Londen (168
1943) naar Pretoria 
in ZuidAfrika. De 
Nederlandse betref
fende dienstplichtige 
uit ZuidAfrika diende 
de gehele periode in 
de brigade. Na het 
afscheid van de brigade 
op 13 juli 1945 in ‘s 
Gravenhage, bleef de 
afzender nog in dienst. 
Hij kreeg de leiding van 
een groep, die in Duits
land onderzoek deed 
naar ‘Roofkunst’, die 
door de Nazi’s vanuit 
Nederland naar Duits
land was gebracht.

Afb 12. Lucht
postbrief van 
een reserve 
Luitenant, die op 
het Nederlands 
Ministerie van 
Oorlog werkte in 
Arlington House 
in Londen. De 
reserve luite
nant stuurde 
de brief uit 
Schotland, waar 
hij vermoede
lijk in een 
van de Britse 
op leidingskampen was. De brief werd gestempeld met het machinestempel: FIELD POST 
OFFICE NO.676. 22 JY 1942”.  Eén postzegel was afgestempeld  met een gewoon veldpost
stempel van hetzelfde kantoor, dat was gelegen in Inverness in Schotland. Het kantoor 
zorgde voor de militaire post in het noordelijk deel van Schotland. De brief werd door de 
RAF in Schotland gecensureerd en daarna in Londen. De brief vloog met de KLM naar Lis
sabon en vandaar met een Clipper van de PanAm (FAM 18) naar New York. Vandaar met 
de Eastern Airlines naar Miami en verder met de  PanAm (FAM 5) naar Jamaica. Vandaar 
per KLM naar Curacao. (1081942). Daar passeerde de brief weer de censuur. Het tarief, 
inclusief luchtrecht, bedroeg 1S 6d.
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e vereniging is op 24 september 
1926 opgericht door de heer 
P.C. Korteweg (afb. 1), de meeste 
verzamelaars natuurlijk wel bekend. 

Op de enveloppe staat verkapte reclame voor 
de vereniging ‘340 leden’. Volgens haar admi-
nistratie telde CSK eind 1927 353 leden. 

90 jaar geleden
De vereniging werd goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 28 oktober datzelfde jaar (no.47). 
Haar doelstelling was ‘het bevorderen van 
filatelie’. Deze formulering geeft de lezer 
toch sterk de indruk dat filatelie beschouwd 
moest worden als een vorm van wetenschap. 
Een van de definities van de term ‘filatelie’ is 
overigens nog steeds ‘postzegelkunde’. Tijden 
zijn veranderd en een studie economie aan de 

D

universiteit lijkt thans zinvoller. De statuten 
gaven aan dat CSK haar doelstelling trachtte 
te realiseren door ‘het doen circuleren van 
zegels (voor postaal en/of fiscaal gebruik), 
het beleggen van vergaderingen, het houden 
van tentoonstellingen en voordrachten, het 
publiceren van artikelen, het verzamelen van 
zegels te vergemakkelijken en verder door 
alle andere wettige middelen, die aan het doel 
bevorderlijk kunnen zijn’.

CSK nu
CSK is ondanks een korte onderbreking 
tijdens de oorlogsjaren, altijd een bloeiende 
vereniging gebleven. Ofschoon de in de statu-
ten vermelde activiteiten niet zijn aangepast 
houdt CSK zich thans alleen nog bezig met het 
verzorgen van rondzendverkeer en mag zich 
hier binnen Nederland met haar 470 leden 
nog steeds de grootste in noemen. CSK heeft 
leden in heel Nederland en heeft enkele jaren 
geleden zelfs nog leden in Duitsland gehad.
De vereniging kent een bestuur en een 
rond zendafdeling. Deze afdeling verzorgt 

zendingen van postzegels en (brief)stukken 
in verschillende secties, waaronder Neder-
landse postwaardestukken en afstempelingen 
(posthistorie) (afb. 2). Met de komst van 
het internet worden de sectieleiders over de 
voortgang niet meer geïnformeerd via het 
verzenden van briefkaarten (afb. 3) en gaat 
dit steeds eenvoudiger.

CSK en haar leden 
In haar rijke verleden kon CSK het zich permit-
teren alleen leden toe te laten na advies van 
de ballotagecommissie. Zo maakten vele 
notarissen, artsen, advocaten en notabelen 
deel uit van het ledenbestand. De elite maakte 
door de jaren heen plaats voor de ‘gewone 
verzamelaar’ en inmiddels is de vereniging 
toegankelijk voor eenieder. Net als elke andere 
filatelistische verenging heeft ook CSK last van 
de vergrijzing. Toch mag het zich verheugen 
in een continue bescheiden aanwas. Dit heeft 
ongetwijfeld te maken met het bewuste beleid 
dat CSK het voor haar leden aantrekkelijk en 
laagdrempelig probeert te houden. CSK han-
teert het motto ‘voor leden – door leden’. CSK 
werkt met eigen rondzendboekjes (afb. 4).

Met dank aan Berend Okma voor de illustraties

Contact Schept Kracht 90 jaar
In september dit jaar viert de 
vereniging Contact Schept Kracht 
(CSK) haar 90-jarig jubileum.
door Ed Boers

Afb 1. Envelop van oprichter P.C. Korteweg uit 1927. Hij bleek al vroeg eigen enveloppen 
te gebruiken, iets dat aangaf dat CSK al vroeg een bloeiende vereniging was. 
Linksboven op de envelop staat ‘d’Instuif’ afgebeeld, de naam die Korteweg aan zijn huis 
gaf. Hij was jarenlang secretaris van de vereniging en directeur van het rondzendverkeer.

Afb 2. Enveloppe uit 1946 van Ubachsberg (Limburg) aan P.C. Korteweg. 
Ook toen bestonden al stempels met het verzoek filatelistisch te stempelen.

Afb.3. Machtigingskaart uit 1941, waarmee het bestuur werd geïnformeerd over 
de voortgang van de zending. De porto kwam voor rekening van de vereniging.

Afb. 4. Een rondzendboekje uit 1939. Het lidmaatschapsnummer 539 geeft aan dat 
CSK geen tekort aan leden had. De zegels waren uitgeprijsd op 1 à 1½ cent per franc.
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Niet-doorlopers 2011-2015 
elen van de zegeltekening kun-
nen naar een of meerdere kanten 
doorlopen naar de aanliggende 
zegels. Meestal is het resultaat dat 

alle zegels van een blok of vel er hetzelfde 
uitzien. Eventueel is aan de blok- of velrand in 
de perforatie nog net iets wits te zien van die 
rand, waarmee de randpositie van die zegel 
aan te tonen is.
Er komen echter zegels voor waarbij rand-
exemplaren duidelijk afwijken van de overige 
zegels in het blok of vel.

Een oplettende lezer van Filatelie en gebruiker 
van de NVPH-catalogus meldde het bestaan 
van de diverse jaargangen koning Willem 
Alexander zegel ‘1 Internationaal’ waarbij de 
zegel links van het priority-symbool of geheel 
wit was gebleven of voorzien van een grijze 
verticale balk. En dit niet alleen bij de zegels uit 
de hangblokken van 5 (afb. 1) maar ook bij de 
gestanste zegels van 2013 en 2015. Dat laatste 
is niet zo vreemd omdat voor de gestanste 
zegels wordt uitgegaan van de hangblokjes en 
op de achterzijde van de gestanste zegels ook 
de 5 verschillende posities zijn terug te vinden.

D
Binnen het hangblokje van 5 zijn het de boven-
ste 2 zegels met ‘wit’ aan de linkerzijde en de 
3 onderste zegels met ‘grijs’ aan de linkerkant.

Het ligt voor de hand om te kijken naar verge-
lijkbare blokjes en recent dienen zich slechts 
de hangblokjes 2014 ‘Nederlandse ikonen’ en 
de hangblokjes 2011 ‘Europa geeft groen licht’ 
(afb. 6) en ‘Voor een groene wereld’. (afb. 12) 
Daarbij komen ook de overeenkomstige busi-
ness sheets van 50.
Bij de ‘ikonen’ gaat het in het blokje om de 
zegels 4 en 5, echter bij de overige drie zegels 
loopt het grijs niet altijd goed voorbij de slit-
tanding. 

Bij de ‘groene’ zegels is het overduidelijk. Tussen 
het cyaanblauw [met geel geeft groen] en het 
cyaanblauw van het priority-symbool zit slechts 
een fractie van een millimeter. (afb. 9) De bo-
venste 2 zegels van het hangblokje hebben links 
van ‘priority’ geen groene verticale balk.
 
Wie goed kijkt naar de scheurslit van de 
‘groene’ zegels zal zien dat bij de gestanste 
zegels het aantal inkepingen gehalveerd is. 
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15

samenstelling Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2017)

1

2

3

(afb. 10+11) En dat niet alleen: de ‘hoektan-
den’ zijn anders. (afb. 13+14) Daarmee is het 
argument dat een gestanste zegel, van draag-
papier ontdaan, niet te onderscheiden is van 
een zegel uit een hangblok geheel van tafel.

Voor deze aflevering van de Kraamkamer wil 
ik me beperken tot de ‘Groene zegels’ en de 
‘Koningszegels’. De ‘Ikonen-zegels’ hebben nog 
een ander aspect dat zorgt voor behandeling 
in de Kraamkamer en daarom is het verstandi-
ger om even te wachten zodat beide aspecten 
kunnen worden behandeld.

Europa 1 groen en Wereld 1 groen
links van priority wit:
2866Aa slit (afb. 8+10)
2866Ba stans
2867Aa slit (afb. 13)
2867Ba stans (afb. 14)

links van priority bedrukt:
2866Ab slit (afb. 7)
2866Bb stans (afb. 11)
2867Ab slit
2867Bb stans

54
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Koning Willem Alexander Internationaal 2013
links van priority wit:
3137a slit
3137at stans

links van priority bedrukt:
3137b slit
3137bt stans

Koning Willem Alexander Internationaal 2014
links van priority wit:
3258a slit

links van priority bedrukt:
3258b slit

Koning Willem Alexander Internationaal 2015
links van priority wit:
33xxa slit (afb. 3+4)
33xxat stans

links van priority bedrukt:
33xxb slit (afb. 2)
33xxbt stans (afb. 5)

Overigens staat bij alle koning Willem Alexan-
der zegels het drukprocedé verkeerd vermeld. 
Het moet rakeldiepdruk zijn in plaats van 
 offsetdruk, zoals dat nu in de Speciale Catalo-
gus van de NVPH staat. 

6

7

8

10

11

13 14

9

12
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Bedrijfsstempel
Een volgende, minder eenvoudig te herken-
nen noodvoorziening heeft de ogenschijnlijke 
verschijning van een ongefrankeerd poststuk, 
zonder dat er veel bijzonders aan te zien is. In 
maart 1972 dreigde op het postkantoor in Port 
Stanley de voorraad ½ p. en 1 p. postzegels 
op te raken. Het binnenlandse tarief bedroeg 
op dat moment 1 p. en de Falkland Islands 
Company was grootverbruiker van die zegels. 
De FIC leverde haar voorraad 1 p.-zegels in bij 
het postkantoor en kreeg de bevoegdheid om 
post te ‘frankeren’ met haar bedrijfsstempel, als 
ware het een port betaald stempel; op de brief 
kwam dan nog wel een datumstempel van het 
postkantoor. Er komt maakwerk voor, zeker uit 
de laatste periode, maar authentiek gebruik is 
tegen een stevige prijs verkrijgbaar (totaal zijn 
er 1824 geregistreerd) [afb. 60]. Ook de West 

Afb. 60

Afb. 62

Afb. 63

Afb. 61AC 
Van de bloe
menserie een 
zegel in de 
oude pence, 
de opdruk en 
de nieuwe 
serie.

Filatelistisch Falkland: 
meer dan gedacht! [3]

In dit derde en laatste deel komen verscheidene bijzonderheden 
uit het verzamelgebied Falkland aan de orde.
door Ben de Deugd

SPECIAL 2016 ENGELAND 

& COMMONWEALTH

Store kreeg de bevoegdheid haar bedrijfsstem-
pel als frankering te gebruiken, maar deze brie-
ven zijn aanmerkelijk schaarser (482 geregis-
treerde stukken). Toen eind mei 1972 de nieuwe 
voorraad postzegels aankwam uit Londen, werd 
de maatregel weer ingetrokken.

Decimaal
Van een andere orde is de invoering van het 
decimale stelsel. Ouderen weten misschien nog 
wel dat de Britse geldeenheid vroeger was op-
gebouwd uit 12 pence (afgekort d.) in één shil-
ling en 20 shilling (afgekort sh.) in een pond, 
dus in totaal 240 pence in een pond. Geldbe-
dragen werden genoteerd in ponden, shilling 
en pence, met een ‘/’ ertussen. Een postzegel 
met waarde 1/3 staat dus voor 1 shilling en 
3 pence. Op 15 februari 1971 werd overgestapt 
naar een decimaal stelsel, met 100 pence in 

een pond. De penny werd vanaf dat moment 
afgekort als 1 p. De shilling bestond niet meer. 
De bestaande zegels van de langlopende 
bloemenserie werden overgedrukt en later in 
de nieuwe p.-waarden uitgegeven [afb. 61a-c]. 
Vergelijkt u de operatie maar met de invoering 
van de euro zoals wij die in 2002 hadden. Voor 
verzamelaars een dankbaar terrein om te pro-
beren posttarieven op stuk te verzamelen en 
te illustreren met de oude waarden, de nieuwe 
waarden of een combinatie.

Algemeen bekend is de dienstpost, deze wordt 
voorzien van de aanduiding O.H.M.S. (of voluit: 
‘on his / her majesty’s service’) en een stempel 
van de overheidsinstelling die gebruik maakt 
van de portvrijdom – er bestaan vele van dit 
soort stempels. Minder bekend en van een 
geheel andere categorie (en niet exclusief voor 
Falkland, want deze komt elders ook voor) is de 
postale faciliteit voor eigenaren van (of anders-
zins belanghebbenden bij) schepen of ladingen 
op schepen (consignee-mail): zij zijn bevoegd 
om correspondentie van en naar die schepen 
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Afb. 64 Afb. 65

of naar andere belanghebbenden bij lading of 
schip te versturen tegen lokaal binnenlands 
tarief. Dit is soms aan de post te herkennen, 
maar niet altijd en kan dan alleen worden afge-
leid uit het tarief, de inhoud van de correspon-
dentie, de stempels en routeaanduidingen, de 
verzender en geadresseerde [afb. 62].

Portvrijdom
Er zijn nog andere portvrijdommen bekend, 
zoals militaire portvrijdom, post voor het Rode 
Kruis, post van en naar geëvacueerde kinde-
ren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vermel-
denswaardig is ook de portvrijdom voor post 
in het kader van de ‘Fellowship of the Bellows’, 
een genootschap opgericht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog met afdelingen in bijna alle Zuid-
en Midden-Amerikaanse landen (waaronder 
Curaçao) en ook in Falkland [afb. 63]. De 
leden van dit genootschap betaalden ter steun 
van de Britse RAF 1 d. voor elk neergehaald 
Duits vliegtuig. Ironisch genoeg is het idee 
voor het genootschap geboren in Argentinië.

Argentijnse bezetting
Met betrekking tot de Argentijnse bezetting 
van de eilanden in 1982 is filatelistisch het 
nodige te vinden en het wordt door velen 

met graagte verzameld. Aanstonds na de 
bezetting werd het postkantoor heropend en 
werden Argentijnse stempels geïntroduceerd. 
De Argentijnse postzegels waren echter 
nog niet voor handen. Post met de Falkland-
zegels die al in het postale circuit aanwezig 
was werd als geldig gefrankeerd behandeld. 
Ontwaarding van de zegels geschiedde door 
er met een balpen (‘biro’) strepen door te 
zetten, terwijl het Argentijnse stempel als 
dagtekenstempel elders op de enveloppe 
werd geplaatst [afb. 64]. Deze postale 
behandeling ziet er niet fraai uit, maar was 
geheel volgens de voorschriften. Omdat deze 
behandeling alleen voorkomt in de eerste 
dagen na de bezetting, zijn het schaarse en 
gezochte brieven. In de latere periode van 
de bezetting diende post met de Argentijnse 
zegels te worden gefrankeerd [afb. 65]. 
Tijdens de bezetting werden diverse postale 
stempels gebruikt, het ene stempel komt 
vaker voor dan het andere, maar over het ge-
heel is het materiaal uit deze periode sowieso 
erg gezocht.

Bijzondere stukken
Uit de categorie postale buitenissigheden 
een briefkaart, gefrankeerd, gestempeld, 

Afb. 66

Afb. 67A De voorzijde van een telegrambrief oogt als een 
gewone luchtpostbrief.

maar zonder adres. De verklaring hiervoor is 
gelegen in het volgende verhaal. Falklanders 
die aan familie en relaties in Groot Brittannië 
of elders op de wereld een pakket verstuurden, 
voegden daar soms een briefkaart met een 
boodschap bij in. Toen de postmeester daar 
achter kwam, stelde hij zich op het standpunt 
dat voor de verzending van de briefkaart, ook 
al was deze ingesloten bij het pakket, toch 
het gewone posttarief betaald moest worden, 
dus op de kaart werd een zegel geplakt en 

Afb. 67B Detail van de achterzijde: de afzender verblijft 
op basis G.

Afb. 67C Detail van de binnenzijde: de ontvangstdatum van 
het telegrambericht op het postkantoor in Port Stanley.
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afgestempeld, waarna deze in het pakket werd 
bijgevoegd [afb. 66].

Een volgend bijzonder stuk, welk heel goed te 
plaatsen is in de klimatologische omstandig-
heden van de regio zijn de aerogrammen met 

een boodschap die werd getelegrafeerd vanaf 
een basis op de Zuidpool naar Port Stanley (of, 
zeldzamer, naar Zuid-Georgia) en daar werd 
uitgetypt op een aerogram, gefrankeerd en 
verzonden. Omdat bevoorradingsschepen in 
de Antarctische winter niet door het zee-ijs 

Afb. 70 De enig bekende 
perfin van Falkland is 
de 'CW' van de firma 
Charles Williams, deze 
perfin is zeer zeldzaam. 
Regel matig worden ver
valsingen aangeboden.

Afb. 71 Brief van Zuid
Georgia, 16 april 1940, 
met locaal gebruikt 
censuurstempel.

Afb. 69 

Afb. 72

Afb. 68A

Afb. 68B

konden komen, was er vele maanden geen 
mogelijkheid tot vervoer van post (en andere 
voorraden) van en naar de bases; deze meng-
vorm van telegram en post was dit de enige 
manier van communicatie [afb. 67a-c].

In dit artikel worden vele aspecten niet 
uitgewerkt, maar daarmee is het niet gezegd 
dat het niet voorkomt. Verzamelwaardig zijn 
bijvoorbeeld de luchtpost, met port be-
laste stukken, binnenlandse postbezorging, 
inkomende post, aangetekende stukken (met 
een veelheid aan strookjes en noodstrookjes), 
telegrammen, fiscaal gebruik, materiaal uit 
de ontwerpfase van postzegels [afb. 68a-b], 
drukproeven [afb. 69] en specimen-uitgaven. 
Maar vele andere bijzonderheden zijn te 
vinden, zoals postontvangstbewijzen, perfins 
[afb. 70], hoovercraftpost en censuurpost 
tijdens diverse conflictsituaties [afb. 71]. Het 
zal duidelijk zijn dat de filatelie van de Falkland 
Eilanden terecht niet moet worden gerekend 
tot de ‘kleine verzamelgebieden’.

Ter afsluiting wordt genoemd de 5 sh. zegel 
uit de Centenary-serie 1933, met de ko-
ningspinguïn [afb. 72]. Deze zegel wordt zeer 
gewaardeerd door verzamelaars van Falkland, 
maar ook door thematische verzamelaars. Bij 
een verkocht aantal van slechts 5.577 zegels 
(in twee kleurvariëteiten) is het duidelijk dat 
velen de wens om deze zegel aan hun verza-
meling toe te voegen niet vervuld zullen zien. 
Deze zegel wordt door velen beschouwd als de 
mooiste van Falkland en zelfs tot de mooiste 
van de Britse Gemenebest en is daarmee een 
passende afsluiter van deze artikelenreeks.

Ten slotte gaat bij de afronding van deze arti-
kelen zeer veel dank uit naar meergenoemde 
Stefan Heijtz die een deel van de feitelijke 
informatie heeft aangevuld en gecontroleerd, 
maar ook diverse illustraties kon aanleveren.

 
 

eze 46e uitgave bestaat 
zoals gebruikelijk uit 
twee delen. 
Deel 1 met de uitgaven 

vanaf 1849 tot en met april 1945. 
Hier vinden we onder andere de 
 zegels, boekjes, lokaaluitgaven, 
bezettingszegels en uitgaven uit 
WW 1 en 2, Oud Duitse staten, 
buitenlandse postkantoren en 
koloniën, Abstimmingsgebiete, 

Saargebiet, Danzig, Duitse veld-
post- en dienstzegels tot 1945, 
Duitse en geallieerde oorlogs- en 
propagandavervalsingen uit zowel 
1e als de 2e Wereldoorlog alsmede 
die van verzetsgroepen. Dit laatste 
onderwerp is geheel opnieuw op-
gezet evenals die van de zegels van 
de Duitse bezetting van Rusland, 
Oekraïne en Zara. Dit resulteerde 
in een ruime verdubbeling van 
het aantal bladzijden voor deze 
onderwerpen. 
Nieuw opgenomen is de 2 Mark 
Germania-zegel. Dit zegel, met 

watermerk Y, (Michel 152 Y) was tot 
op heden alleen gebruikt bekend. Na 
een vondst van een postfris exem-
plaar werd deze opgenomen met 
een cataloguswaarde van € 65.000. 
Deel 2 met alle latere uitgiften tot 
en met de huidige Bondsrepubliek 
Duitsland, DDR en Berlijn. 
Verder zijn er veel zegels die tot 
voor kort niet geprijsd waren (-,-) 
nu voorzien van een -volgens Mi-
chel- realistische cataloguswaarde. 
Als extra Bonus krijgt u bij elk deel 
een vouwblad met afbeeldingen van 
de diverse watermerken. 

Uitgave: Schwaneberger Verlag GMBH 
Twee banden, 1184 en 1408 pagina’s, ver-
lijmd met harde kaft, kleur. 22,5x15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-178- en -179-6 
Prijs: € 86,00 per deel. Verkrijgbaar bij 
de postzegelhandel
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Michel Deutschland-Spezial 2016 : Band 1 & 2
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verbreid. De Duitse en Franse vakbondsleiders 
van voor de Eerste Wereldoorlog hielden rede-
voeringen in elkaars moedertaal. Toch grepen 
in 1914 arbeiders in alle landen gehoorzaam 
naar de wapens, opgehitst door vaderlands-
lievende politici. Jean Jaurèz, de grote Franse 
arbeidersleider werd vermoord. De Duitse Karl 
Liebknecht die tegen de oorlog stemde, moest 
de dienst in en werd uit de Rijksdag gezet.

Na de Eerste Wereldoorlog
Na de Eerste Wereldoorlog pakte men de 
draad weer op. Door internationaal werkende 
organisaties werd het leren van Esperanto 
aangemoedigd. U herinnert zich misschien dat 
in de jaren 50-60 in de Amsterdamse trams 
nog conducteurs zaten met een Esperanto 
speldje op, trots dat ze buitenlanders konden 
helpen in deze taal. Inmiddels heeft het Engels 
in allerlei varianten de functie van internati-
onaal communicatiemiddel verworven. Het 
Esperanto leeft overigens nog steeds.

Esperanto en dictatuur
l snel werd deze taal alom geleerd, 
thuis of op cursussen, het Esperanto 
werd de naam die de taal kreeg. Za-
menhof woonde in wat destijds Rus-

sisch Polen was, in Białystok. Geboren was hij 
in Koerland, nu een Letse provincie. Hij sprak 
Russisch, Hebreeuws, Pools en was ook in 
andere talen thuis. Veel woorden ontleende hij 
aan de Romaanse talen, maar ook Germaanse 
en qua klanken Slavische elementen zijn aan 
te wijzen. 

Betere wereld
Het woord Esperanto heeft ‘espr’ als stam 
en dat betekent hopen, espoir in het Frans, 
‘iemand die hoopt’ is de letterlijke betekenis. 
Velen hoopten rond 1900 dat door internati-
onale contacten, uitwisseling van gedachten, 
ontmoetingen van verschillende culturen 
iets van een betere wereld kon groeien. De 
gedachte dat door elkaar beter te kennen 
oorlog uitgebannen kon worden, was wijd 

A

Omstreeks 1880 maakte Ludwik  Lejzer Zamenhof 
furore met een boek waarin hij een neutrale, 
 makkelijk te leren wereldtaal introduceerde. 
door Olav Petri

Sovjet-Unie
In een stapeltje poststukken zat een sovjet 
poststuk, een enveloppe met opgedrukte 
reclame voor het Esperanto. ‘leert en verbreidt 
het Esperanto, de internationale taal van vrede 
en vriendschap’ staat er in het Lets en Rus-
sisch (afb. 1). Nou, dat is wel eens anders 
geweest! Esperanto leren werd in Rusland in 
de jaren 20 nog aangemoedigd, er verschenen 
postzegels, gewijd aan Zamenhof (afb. 2) en 
een internationaal Esperanto congres (afb. 3). 
Esperantisten konden buitenlanders vertellen 
hoe mooi het leven in Rusland aan het worden 
was. Maar in de loop van de jaren 30 kwamen 
de Stalin-vervolgingen, alle contacten met bui-
tenlanders werden verdacht, spionage nietwaar, 
en de meeste Esperantisten verdwenen in de 
Goelag kampen. Er bleven er toch nog over die 
na Stalins dood, na 1956 toen de destalinisatie 
begon, het Esperanto weer een plek gaven. Ze 
kregen weer steun van de overheid. Denk niet 
dat iedereen zomaar de afgebeelde enveloppe 
kon laten drukken. De sovjets kenden strenge 
voorschriften als het om drukwerk ging, alles 
werd gecontroleerd. De cover dateert uit 1959, 
het hoogtepunt van de zogenoemde ‘dooi’ van de 
Koude Oorlog en de vervolgingen. De deur naar 
het buitenland stond op een kier.

Duitsland
Hitler zag helemaal niets in Esperanto, het was 
een soort geheime taal voor hem en het was ook 
nog door een Joodse professor bedacht, kortom 
einde Esperanto in Duitsland. Ook in bezet Ne-
derland werd de esperantisten-vereniging tijdens 
de oorlog opgeheven. Mussolini zag het anders, 
het sprak hem wel aan dat in Esperanto zoveel 
Italiaans aandoende woorden opgenomen waren.
Ook voor iemand die geen Esperanto geleerd 
heeft, valt de tekst van correspondentie op 
ansichten in deze taal nog wel een beetje te 
volgen, temeer omdat het meestal om uitwisse-
ling van vriendelijke groeten gaat of het elkaar 
sturen van interessante ansichten, postzegels, 
lucifersmerken.
Ik toon ter aanvulling een mooie Russische 
ansicht uit de hoogtijd, de vooroorlogse jaren 
(1929). Alleen al de aanhef (in afkorting): kara 
kamarado, beste kameraad…(afb. 4+5). Hoe zal 
het met ze zijn afgelopen?
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Perfin/puntstempel combinaties
Dit artikel geeft een overzicht van deze 
34 verschillende perfin/puntstempel combi-
naties, waarbij ook alle verschillende zegels 
waarin een perfin met puntstempel bekend 
is, getoond zullen worden. Dit zijn de zegels 
vanaf de 2½ cent Rijkswapen tot en met de 
50 cent Wilhelmina hangend haar. 
Onderstaande tabel bevat alle perfins die 
met puntstempel zijn gevonden. De zeld-
zaamheid is die van de perfin in losse zegel 
volgens Verhoeven, 2e editie: 1 is zeer veel 
voorkomend; 10 is uiterst zeldzaam (enkele 
exemplaren bekend).

Maastricht eerste
In 1875 zijn er twee bedrijven begonnen met 
het gebruik van perfins. Omdat de oudste 
brief met een perfin van Petrus Regout uit 
Maastricht afkomstig is, wordt die algemeen 
gezien als de eerste perfin gebruiker in 
Nederland. Dit was een glas- en aardewerk 
fabriek en is later overgegaan in de Konink-
lijke Sfinx fabrieken. Regout gebruikte perfin 
PRM (afb 2) vanaf 1875 tot 1914.
De tweede gebruiker is W. Schöffer & Co uit 
Rotterdam die perfin WS& Co type 1 (afb 3) 
gebruikte van 1875–1902. Dit was een 
expeditiebedrijf dat aan de Wijnhaven was 
gevestigd en zich voornamelijk bezig hield 
met koffiehandel.

van het puntstempel in 1904 ingevoerd. 
Daarom is van de vroegste perfin-gebruikers 
niet bekend wanneer zij precies met het ge-
bruik van perfins zijn begonnen. Aan de hand 
van brieven en stempelafdrukken op zegels is 
voor die bedrijven zo goed mogelijk bepaald 
wanneer zij met het gebruik van perfins zijn 
begonnen. Er zijn uit de puntstempelperiode 
(dus vanaf 1875 tot en met 14 juni 1893 wan-
neer het puntstempel wordt afgeschaft) 
32 perfins met puntstempel bekend, waarvan 
er 2 in twee plaatsen zijn gebruikt, waardoor 
er 34 verschillende perfin/puntstempel 
combinaties bekend zijn. Van deze 34 is er 
één die wel in verschillende plaatsen gebruikt 
is, maar deze wordt toch als één geteld. Het 
waarom wordt duidelijk bij de behandeling 
van perfin PC.

Perfins met puntstempel
e uitvinding van de perfins is in 
Engeland in 1868 gedaan door John 
Sloper die een apparaat ontwik-
kelde voor het perforeren van 

zegels. Dit ter voorkoming dat zegels door 
personeel van bedrijven, die postzegels in 
voorraad hadden, gestolen werden voor eigen 
gebruik of voor het inwisselen voor geld op 
het postkantoor. 

Circulaire 955
In Nederland is het gebruik van perfins 
toegestaan vanaf het verschijnen van Circu-
laire 955, art. 2 van 31 maart 1875 (afb 1). Er 
werd een algemene toestemming gegeven en 
ontwerpen hoefden toen nog niet voorgelegd 
te worden aan de posterijen voor toestem-
ming. Dat werd pas ruim na de afschaffing 

D

Binnen puntstempelverzamelingen komt men een enkele keer een 
zegel tegen met een firmaperforatie. Zowel de perforaties zelf als de 
zegels met die perforaties worden gewoonlijk perfins genoemd. Die 
naam is de verkorting van Perforated Initials. 
door Harrie Jans

Perfin Gebruiker Plaats Puntstempel Vanaf Zeldzaamheid

PRM Petrus Regout Maastricht 73 1875 2

WS&Co 1 W. Schöffer & Co Rotterdam 91 1875 2

GS 4 Gebr. Scheuer Harlingen 49 ? 8

HENNY 1 Assurantie Maatschappij …. Zutphen 133 1883 3

PC The Publishing Company Amsterdam, Arnhem 5, 8 1883 9

WBC W. Bunge & Co Rotterdam 91 1884 7

AvdB 1 A. Van der Bok & Zoon Rotterdam 91 1885 7

GD&Z G. Duuring & Zoon Rotterdam 91 1886 3

H&Co 1 Henri Huinck & Comp Rotterdam 91 1886 5

VDB 2 Simon van den Bergh Oss 153 1886 2

C 1 G. Castelot Rozendaal 92 1887 4

LB 1 Erven Lucas Bols Amsterdam 5 1887 4

HS&C 2 Hofmann, Schöffer & Co Amsterdam 5 1888 4

KH 1 Onbekend Rozendaal 92 1888 5

RvH R.C. van Haagen Utrecht 107 1888 7

JK&Co Onbekend Amsterdam 5 1890 7

LR&Co Lippmann, Rosenthal & Cie Amsterdam 5 1890 1

WS&Co 3 W. Schöffer & Co Amsterdam 5 1890 4

ADR Onbekend Rotterdam 91 1891 8

BV 1 Onbekend Rotterdam 91 1891 6

G&VR Goossens & Van Rossem Rotterdam 91 1891 6

NOF 1 Nederlandsche Olie Fabriek Delft 22 1891 1

VDB 2 Simon van den Bergh Rotterdam 91 1891 2

AN 1 A. Noorduyn & Zonen Nijmegen 82 1892 6

AS Onbekend Rotterdam 91 1892 6

K&SR Koch & Suermondt Rotterdam 91 1892 3

nasm 1 Nederlandsch-Amerikaansche … Rotterdam 91 1892 1

P&VG Prinzen & Van Glabbeek Helmond 55 1892 4

RvH R.C. van Haagen ’s-Hertogenbosch 57 1892 7

S 3 W. Schöffer & Co Amsterdam 5 1892 1

WP&Co W. Pürckhauer & Co Amsterdam 5 1892 8

AvdB 2 A. Van der Bok & Zoon Rotterdam 91 1893 7

HY 1 Ir. H.E. van Ysendijk N.V. Rotterdam 91 1893 4

S&Co 2 Onbekend Rotterdam 91 1893 8

1
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In de hierna volgende jaren is niet na te 
gaan, door het ontbreken van een registratie, 
wat het juiste moment van de start van het 
gebruik van de perfins is geweest. Daarom 
worden de bedrijven op alfabetische volgorde 
per jaar opgesomd.

Volgende perfins
Na 1875 worden de volgende perfins volgens 
de perfin catalogus van J.L. Verhoeven pas 
in gebruik genomen in 1883. Echter, er is ook 
een perfin (GS type 4) waarvan de inge-
bruikname niet bekend is, maar waarvan wel 
perfins bekend zijn in de D-tanding van de 
5 cent 1872. Die tanding is gebruikt in de be-
ginjaren van die emissie, dus het is alleszins 
aannemelijk dat eerder met het gebruik van 
deze perfin is begonnen dan 1883. Daarom 
behandel ik die hier eerst.
Perfin GS type 4 (afb 4) is gebruikt door 
de Gebr. Scheuer uit Harlingen, expediteur-
cargadoor en ook betrokken geweest bij de 
Geregelde Stoombootdienst tussen Harlin-
gen en Hull. De perfin in bekend in meerdere 
tandingen van de 5 cent en in de H-tanding 
van de 12½ cent 1872.

Nieuwe gebruikers
In 1883 zijn er twee nieuwe gebruikers. De 
eerste daarvan is de Assurantie-Maatschap-
pij tegen Brandschade en op het Leven ‘de 
Nederlanden van 1845’ uit Zutphen, die 
perfin HENNY type 1 (afb 5) gebruikte van 
1883– 930. De perfin HENNY kan verklaard 
worden uit het feit dat de medeoprichter 
en mededirecteur de heer C.M. Henny was. 
Waarschijnlijk zal hij het initiatief tot het 
gebruik van het perfin hebben genomen.
De tweede gebruiker die in 1883 begon 
was The Publishing Company (Limited) uit 
Amsterdam die in verschillende plaatsen 
in Nederland enveloppen verkocht met een 
postzegel daarop van 5 cent én een postvel 
voor de prijs van 3 cent. Dit konden zij doen, 
omdat de achterkant van de envelop volledig 
bedrukt was met diverse advertenties. Er zijn 
verschillende achterkanten bekend, welke in 
het binnenkort te verschijnen puntstempel-
boek getoond worden. Ter voorkoming dat de 
zegel afgeweekt zou worden en ingewisseld 
op het postkantoor voor 5 cent, was de zegel 

voorzien van perfin PC (afb 6+7). Deze perfin 
is gebruikt van 1883-1888. Op losse zegel zijn 
de puntstempels 5 (Amsterdam) en 8 (Arn-
hem) bekend en op brief de puntstempels 5 
(Amsterdam, 2 brieven), 28 (Dokkum) en 
107 (Utrecht).

In 1884 start W. Bunge & Co in Rotterdam 
met het gebruik van perfin WBC (afb 8), 
welke tot 1890 is gebruikt. Het is een hande-
laar in granen, zaden en diervoeders.

In 1885 is er weer een nieuwe gebruiker. Het 
is A. van der Bok & Zoon, koopman uit Rot-
terdam die dan perfin AvdB type 1 (afb 9) in 
gebruik neemt tot 1895. 

In 1886 zijn er drie nieuwe gebruikers. De 
eerste is G. Duuring & Zoon, makelaars uit 
Rotterdam, die dan perfin GD&Z (afb 10) 
in gebruik neemt. De perfin is tot 1934 in 
gebruik geweest. De oprichter van het bedrijf 
was Gerrit Duuring. Zijn broer Jan Coenraad 
Duuring was luitenant kolonel in het leger 
van de Bataafse Republiek en nam oa. deel in 
de slag bij Waterloo.
De tweede nieuwe gebruiker in 1886 was 
Henri Huinck & Comp. uit Rotterdam,die een 
agentuur- & ommissiehandelhandel had in 
bouwmaterialen (marmer-mozaïek, tegels, 
spiegelglas en machinerieën). Hij nam perfin 
H&Co type 1 (afb 11) in gebruik tot 1916. 
De hier getoonde zegel is de enig bekende 
puntstempel/perfin-combinatie in de ½ cent 
cijferzegel.
De derde gebruiker die in 1886 een perfin 
in gebruik neemt is Simon van den Bergh, 
margarinefabriekant in Oss die perfin VDB 
type 2 (afb 12) in gebruik neemt tot 1921. Het 
bedrijf is later uitgegroeid tot Unilever. Zijn 
broer Daniël van den Bergh is de oprichter 
van de tapijtfabriek Bergoss.

In 1887 zijn er twee nieuwe gebruikers. 
De eerste is G. Castelot, Kandijfabriek en 
Suikerraffinaderij in Rozendaal, die perfin C 
type 1 (afb 13) in gebruik neemt tot 1925. De 
fabriek zelf was al in 1881 opgericht.
De tweede is Erven Lucas Bols, Distilleerderij 
en Likeurstokerij ’t Lootsje’ uit Amsterdam, 
die dan perfin LB type 1 (afb 14) in gebruik 

neemt tot 1900. Het bedrijf was toen geves-
tigd aan de Kalverstraat 32.

In 1888 komen er weer drie nieuwe gebrui-
kers bij. De eerste daarvan is Hofmann, 
Schöffer & Co in Amsterdam. Dit is de 
Amsterdamse vestiging van W. Schöffer & 
Co die we al eerder zagen en ook handelde in 
koffie. Zij nam perfin HS&C type 2 (afb 15) in 
gebruik tot 1951.
De tweede nieuwe gebruiker in 1888 is een 
tot nu toe onbekend bedrijf uit Rozendaal, 
dat perfin KH type 1 (afb 16) in gebruik heeft 
gehad tot 1889. De derde nieuwe gebruiker 
in dat jaar is R.C. van Haagen, cacaofabriek 
en handel in landbouwproducten in Utrecht, 
die perfin RvH (afb 17) in gebruik neemt tot 
1899.

In 1889 zijn er geen bedrijven geweest die 
een perfin in gebruik genomen hebben, pas 
in 1890 komen er weer drie bedrijven bij.
De eerste daarvan is een onbekende gebrui-
ker uit Amsterdam die perfin JK&Co (afb 18) 
heeft gebruikt van 1890 tot 1895. 
De tweede is Lippmann, Rosenthal & Cie 
bankiers uit Amsterdam die perfin LR&Co 
(afb 19) hebben gebruikt van 1890 tot 1923. 
Deze bank heeft in WO II een kwalijke rol 
gespeeld als Joodse roofbank.
De derde nieuwe gebruiker in 1890 is 
W. Schöffer & Co, kooplieden in Amsterdam, 
die perfin WS&Co type 3 (afb 20) heeft 
gebruikt van 1890 tot 1899. Een relatie met 
de koffiehandelaren uit Rotterdam of met 
Hofmann, Schöffer & Co uit Amsterdam is 
niet bekend.

Verhuizing
In 1891 dienen zich vier nieuwe gebruikers 
aan en vindt er een bedrijfsverhuizing plaats. 
De eerste nieuwe gebruiker is onbekend 
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gebleven en heeft in Rotterdam perfin ADR 
(afb 21) gebruikt in 1891. Een eerder of later 
gebruik is niet bekend.

De tweede is eveneens een onbekend 
gebleven gebruiker uit Rotterdam, die perfin 
BV type 1 (afb 22) gebruikt heeft van 1891– 
900.
De derde is Goossens & Van Rossem, koop-
lieden en commissionairs uit Rotterdam die 
perfin G&VR (afb 23) gebruikt hebben van 
1891-1902.

De vierde nieuwe gebruiker is de Ne-
derlandsche Olie Fabriek in Delft die 
van 1891–1958 een perfin apparaat met 
5-voudig stempel heeft gebruikt van perfin 
NOF type 1 (afb 24). Dit is het latere Calvé. 
De hier getoonde zegel is de enig bekende 
perfin/puntstempel combinatie in de 2 cent 
cijferzegel.
Daarnaast is er nog een bedrijfsverhuizing 
geweest van een perfin gebruiker. Simon van 
den Bergh uit Oss vestigde zich in 1891 in 
Rotterdam1. Vanaf dat moment komen we 
perfin VDB type 2 tegen met puntstempel 
91 van Rotterdam (afb 25).

In 1892 zijn er veel nieuwe gebruikers te 
noteren. Maar liefst zeven bedrijven nemen 
in dat jaar een perfin in gebruik en er is 
weer een bedrijfsverplaatsing. De eerste is 
A. Noorduyn uit Nijmegen die dan perfin AN 
type 1 (afb 26) in gebruik neemt tot 1896. 
De hier getoonde zegel is bijzonder, omdat 
die niet afgestempeld is met puntstempel 
82 van Nijmegen, maar met puntstempel 
106 scheef type, dat uitsluitend gebruikt 
is op het hulppostkantoor Tilburg Goirke 
en waarvan naast deze perfin minder dan 
20 afdrukken op zegels van bekend zijn. Dit 
kan op een drietal manieren ontstaan zijn: 
a) gebruikt op een retour envelop die door 
de perfingebruiker ter beschikking is gesteld 
aan zijn klanten;
b) gebruikt door een vertegenwoordiger van 
de perfingebruiker voor gebruik van post 
aan zijn bedrijf vanuit de plaats waar hij op 
dat moment is;
c) afgestempeld bij aankomst van de brief 

in plaats van bij vertrek. Dit is tegen het 
voorschrift en uiterst zeldzaam in de tijd van 
het puntstempelgebruik. Er zijn slechts een 
paar poststukken bekend die bij aankomst 
zijn gestempeld.

De volgende gebruiker in 1892 is weer 
een onbekende gebruiker uit Rotterdam, 
die perfin AS (afb 27) gebruikt heeft van 
1892–1899.
De derde gebruiker is Koch & Suermondt, 
handel in koffie uit Rotterdam. Zij gebruiken 
perfin K&SR (afb 28) van 1892-1902.

De volgende gebruiker is de Nederlandsch-
Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 
uit Rotterdam, die de Holland-Amerika lijn 
exploiteerde. Zij gebruikten perfin nasm 
type 1 (afb 29) van 1892-1928.

De vijfde gebruiker is Prinzen & Van Glab-
beek, margarinefabriek uit Helmond. Zij 
gebruikten perfin P&VG (afb 30) van 1892-
1903. In 1905 wordt de fabriek verkocht aan 
Van den Bergh in Rotterdam en verhuizen 
ook de bedrijfsactiviteiten naar Rotterdam.
De volgende gebruiker is W. Schöffer & Co, 
commissionairs in Amsterdam, die perfin S 
type 3 (afb 31) gebruikte van 1892-1933.
De laatste nieuwe gebruiker in 1892 is 
W. Pürckhauer & Co uit Amsterdam die 
tussen 1892 en 1894 perfin WP&Co (afb 32) 
heeft gebruikt.
De bedrijfsverhuizing is van R.C. van Haa-
gen, die in 1892 van Utrecht naar ’s-Herto-
genbosch gaat. Vanaf dit moment zien we 
perfin RvH (afb 33) met puntstempel 57 van 
’s-Hertogenbosch.

In 1893 volgen tot slot nog twee nieuwe 
gebruikers en de ingebruikname van een 
nieuwe perfin door een eerdere gebruiker 
voordat het puntstempel op 14 juni 1893 af-
geschaft wordt. De eerste daarvan is A. van 
den Bok uit Rotterdam die naast het eerder 
in gebruik genomen type 1 vanaf 1893-
1899 perfin AvdB type 2 (afb 34) gebruikt.
De eerste nieuwe gebruiker uit 1893 is ir 
H.E. van Ysendijk, stoomkoffiebranderijen 
in Rotterdam die perfin HY type 1 (afb 35) 

gebruikt heeft van 1893–1939.
De laatste nieuwe gebruiker voor afschaf-
fing van het puntstempel is een onbekende 
gebruiker uit Rotterdam, die perfin S&Co 
type 2 (afb 36) heeft gebruikt van 1893–
1896.
Er zijn nog vier perfingebruikers die volgens 
de perfin catalogus van Verhoeven in de loop 
van 1891 of 1893 een perfin zijn gaan gebrui-
ken plus nog een perfingebruiker die pas is 
ontdekt2 na het verschijnen van de perfin 
catalogus op een briefkaart (N. Tetterode uit 
Amsterdam) uit 1886. De vier andere perfins 
zijn BW type 1 (Brand-Waarborg Maat-
schappij, 1893, Utrecht), HC type 2 (Hol-
landsche Credietbank, 1893, Amsterdam), 
KH type 2 (Kleymans & Hoogewerff, 1891, 
Rotterdam) en MS (M.A. Spronk, 1893, Am-
sterdam). Van geen van deze vijf perfins is 
een afstempeling met een puntstempel ge-
vonden, maar zeker voor NT en KH type 2 is 
het mogelijk dat die alsnog gevonden 
worden. Voor BW type 1, HC type 2 en MS is 
het niet duidelijk of het perfingebruik voor of 
na 14 juni gestart is en of deze dus gevonden 
zouden kunnen worden.

Er zijn op dit moment 312 perfin/puntstem-
pel combinaties gevonden van de theore-
tische mogelijke 534 (inclusief de perfins 
waarvan nog geen afdruk met puntstempel 
is gevonden). De complete lijst wordt in het 
puntstempelboek opgenomen. Hebt u een 
combinatie die nog niet bekend is, meldt 
deze dan, zodat die opgenomen kan worden 
in de aanvullingen.

Gebruikte literatuur
• Diverse artikelen Perfinpost
• Catalogus van de perfins van Nederland en OR 2e
    editie, Jan L. Verhoeven, Perfin Club Nederland, 2007
• Wikipedia; internet archieven
• Voor de bekende aantallen perfins: eigen onderzoek

Noten
1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_van_den_

Bergh_(1819-1907)
2. PWS-briefkaart gevonden met een nog onbekende 

perfin NT, Jan L. Verhoeven, Perfinpost 98, 
september 2011
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Adreswijzigingen
Een vriende-
lijk  verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. Alle 
adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, 
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post-
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

Vredelievende bevolking
De stad New York ligt aan 

de Hudson River. Die rivier 
is vernoemd naar de Engelse 
zeevaarder Henry Hudson. 
Hij had ook banden met 
Nederland. In 1609 maakte 
hij een reis voor de Verenigde 
Oostindische Compagnie 

(VOC) in Amsterdam. Met 
het schip de Halve Maen en 
een bemanning van Engelsen 
en Nederlanders ging hij 
proberen om via het noorden 
naar Indië te varen. Dat was 
niet eenvoudig en bij de 
Noordkaap draaide hij om. 
Via de Atlantische Oceaan 
wilde hij kijken of hij door 
Noord-Amerika een snelle 
route naar Indië kon vinden. 
Eenmaal aan de overkant 
aangekomen, ging hij de 
rivier de Mauritius op. Dat is 

de rivier die tegenwoordig 
zijn naam draagt. Met een 
verkenningssloep maakte 
hij tochten. Hij kwam dan de 
plaatselijke bevolking tegen. 
Dat waren indianen met wie 
er flink geruild werd. Hudson 
had messen en kralen, de 

bevolking tabak, bevervellen 
en druiven. Men was heel 
vredelievend en als gebaar 
braken de indianen hun pijlen 
om te laten zien dat Hudson 
niets hoefde te vrezen. Maar 
omdat hij in de gaten had dat 
de rivier niet de doorgang 
was die hij verwacht had, 
keerde Hudson weer terug. 

In de startblokken
Postzegelsverzamelen is een leuke 

hobby, maar je beweegt er weinig mee. 
En je weet: bewegen is gezond. De Deense 
post heeft vijf postzegels uitgegeven 
die sporten als thema hebben. Zo is er 
een gewijd aan de halve marathon van 
Lillebælt die in mei plaatsvindt en wel 

11.000 deelnemers trekt. Aan de Ronde 
van Fyen doen minder mensen mee. Deze 
wielerronde op het Deense platteland is al 
meer dan 120 jaar oud. Er zijn verschil-
lende afstanden variërend van 65 tot 
wel 333 kilometer. Ook de Hærvesløbet 
mountainbike race gaat over verschil-
lende afstanden via kleine landweggetjes 
en boshellingen. De Ronde van Chris-

tiansborg is een zwemwedstrijd die in 
augustus plaatsvindt in de grachten van 
Kopenhagen. Meer dan 3000 deelnemers 
zwemmen dan 2 kilometer rond het 
Christiansborgpaleis, het parlements-
gebouw. Op de laatste postzegel zie je 
drie voorwerpen die je bij het sporten 
kunt gebruiken, zoals een fietshelm, een 
beschermbrilletje en hardloopschoenen.

Overal in Europa dezelfde zegel
In 1956 verschenen de 

eerste Europazegels. 
Ze werden uitgegeven in 
zes verschillende landen, 
waaronder Nederland. De af-
beelding op die zegels was in 
elk land hetzelfde. Jarenlang, 
tot en met 1973, hield men 
vast aan die gewoonte ook 
toen er inmiddels tientallen 
landen Europazegels uitga-
ven. Daarna veranderde het 
gemeenschappelijke ontwerp 
in een thema, waaraan alle 

landen hun eigen invulling 
gaven. Maar af en toe kiest 
men toch voor een gemeen-
schappelijke afbeelding. Dat 
is dit jaar ook weer het geval 
omdat het precies zestig 
jaar geleden is dat de eerste 
Europazegels verschenen. Er 
is zowel een thema – Denk 
Groen – als een gezamenlijke 
zegel. Doxia Sergidou van 
Cyprus Post heeft een zegel 
mogen ontwerpen die door 
alle landen die Europazegels 

uitgeven wordt gebruikt. 
Daarnaast geven die landen 
ook nog een of meerdere 
zegels met een eigen ont-
werp uit. Nederland, dat een 
tijdje geen Europazegels 
heeft uitgegeven, is dit jaar 
ook weer van de partij. Deze 
maand laten we jullie drie 
van die gemeenschappelijke 
zegels zien, later zullen we 
aandacht besteden aan de 
eigen ontwerpen van de 
verschillende postdiensten. 
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

Nieuwe modellen 
Al gauw begonnen steeds meer rijke mensen 
belangstelling te krijgen voor de automobiel. En 
ontwerpers verzonnen de mooiste wagens. Weet 
je wat de mensen gingen doen? Op een vrije dag 
gingen ze in de auto rijden, het deed er niet toe 
waarheen. Gewoon om het rijden. Lekker toeren, 
noemden ze dat. Nee, er waren geen files en geen 
wegwerkzaamheden. Je kon gewoon doortuffen. 
En na een paar uurtjes gingen ze weer naar huis, 
tevreden over een fantastische dag in de auto!

Onbekende automerken 
Als je een albumblad met zegels van auto’s 
maakt, zou je er ook wat van deze merken in 

de stoommachine had uitgevonden, zette men 
zo’n ding op die rijtuigjes. Ze gingen als een 
speer! Vooral de brandweer had daar wel belang-
stelling voor. Op deze postzegel zie je een Fire 
Pumper, voorzien van een stoommachine.

Een motor 
In 1859 ontdekte men een motor die op gas kon 
rijden. Later maakte men een auto op benzine. 
Maar dat voertuig maakte zo verschrikkelijk veel 
lawaai, dat het verboden werd. Karl Benz was de 
eerste die een auto maakte die bruikbaar was. 
Zijn Mercedes-Benz reed 18 kilometer per uur.

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het is bijna zomervakantie 
en dan stoppen de meeste 
verenigingen met hun club
avonden. Maar stoppen jullie 
dan ook met postzegelen of gaat 
dat de hele zomer door? Laat 
ons eens weten wat je in de 
zomervakantie met je postzegels 
doet. We zijn benieuwd.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Auto
Mijn man heeft een nieuwe auto gekocht. Daar 
ging wel wat zoekwerk aan vooraf: welke rijdt 
het lekkerst, zitten de stoelen goed, is hij mooi 
onderhouden, heeft hij er al veel kilometers op 
zitten? Kortom: zo’n auto heb je niet zomaar 
gekocht, heb ik begrepen. En wat vinden jullie 
van deze Duesenberg? Dan wil je toch nooit meer 
wat anders? 

De eerste auto’s
Vroeger reden de mensen 
rond in wagens getrokken 
door paarden. Rijke mensen 
hadden een rijtuig. Toen men 

Vrolijke dieren

Een paar jaar geleden gaf PostNL twee 
leuke zegels uit voor de Dag van de 

Jeugdfilatelie. Het waren vrolijke zegels 
die je envelop lekker opfleurden. De 
Britse post heeft net zulke vrolijke ze-
gels laten ontwerpen, waarvan er twee 
mooi opgenomen kunnen worden in je 
Filamarathon inzending. De zegels zijn 
opgenomen in een velletje en hebben 
afbeeldingen van dieren. Van links naar 
rechts zie je een specht, een slang, een 
chimpansee, een vleermuis, een orang-

oetang en een koalabeer. Het grappige 
is dat de zegels niet rechthoekig zijn. 
Als je ze op de enveloppe plakt is het 

net of de specht in het papier pikt 
of dat de apen van de ene kant van 
de envelop naar de andere kant 
slingeren. 
Ook de postdienst van Zwitster-
land gaf aparte dieren zegels uit. 
Op deze zegels werden allemaal 
dieren afgebeeld die actief zijn in 
het donker. De dieren redden zich 
prima in het donker omdat ze van 
Moeder Natuur bijzondere zintui-
gen hebben gekregen. De een kan 
heel goed horen, de ander heeft 
heel gevoelige ogen. Maar som-
mige dieren hebben hun eigen 
lichtbron of een soort ingebouwd 
radarsysteem. Handig, hé?
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Avond na avond gaan ze met de auto aan de 
gang. Eerst halen ze hem helemaal uit elkaar, 
alle schroefjes gaan mooi in doosjes. En 
daarna bouwen ze de auto weer helemaal op. 
Met deze oude auto’s schijn je makkelijk te 
kunnen klussen, omdat er nog geen elektro-
nica in zit. Alles is mechanisch. Zou jij zoiets 
ook leuk vinden?

Autosport
Toen de auto’s een keer steeds harder en 
harder konden, gingen ze er wedstrijdjes mee 
rijden. Dat was spannend! Al gauw werden 

er aparte rijbanen aangelegd (circuits) waar de 
races op gehouden werden. Bij Zandvoort ligt 
een groot circuit. Helaas mogen jij en ik daar 
niet op, dat is natuurlijk alleen voor de coureurs 
beschikbaar. Jammer, hè?

Grapje 
Deze postzegel 
vond ik zo leuk, 
dat ik hem aan 
jullie laat zien. 
Ook al zie je er 
geen echte auto 
op. Maak nu ook 
eens een verzameling met de auto’s die je mooi 
vindt, ik hoop ze te zien op de Postex. Kom je 
ook?

Succes er mee!

moeten opnemen. Dit is een automerk dat wij in 
ons land niet gauw zien rijden. Ik weet er nog wel 
een paar, jij ook?

Auto’s opknappen 
Veel mensen die van klussen houden, kopen een 
auto zoals deze. Die is dan helemaal verroest 
en hij valt bijna uit elkaar, maar dat is juist leuk. 

Je hebt in de geschiedenis-
lessen vast al wel gehoord 
van de Kruistochten in de 
Middeleeuwen. Dat waren 
militaire acties van Europese 
ridders om het Heilige Land 
Palestina te verdedigen tegen 
en te bevrijden van allerlei 
niet-roomse volkeren. Het 
idee kwam van de toenmalige 
Paus Urbanis II. De eerste 
kruistocht vertrok in het jaar 
1096 bij het kasteel van Bouil-
lon in België en stond onder 
leiding van de kasteelheer 
Godfried van Bouillon. In de 
tocht van 4000 km stierven er 
wel veel van de ridders, maar 

ze wisten toch Jeruzalem 
te bereiken. Daar werd het 
Koninkrijk Jeruzalem gesticht 
met Godfried van Bouillon 
als eerste “beschermer van 
het heilige graf”. Erg veel 
heeft het niet opgeleverd 
want in 1147 was een tweede 
kruistocht nodig omdat vooral 
de Turken weer een belangrijk 
deel van Palestina hadden be-
zet. Er werden in totaal negen 
kruistochten gehouden. Het 
resultaat was overigens bijna 
nul, want het Midden-Oosten 
werd uiteindelijk toch door de 
moslimwereld beheerst.

Toon Oomens

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

allerlei stempels en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat noemen we 
filatelistische elementen. Op deze enve-
loppe zie je een verzendaanduiding: hij 
moest zo snel mogelijk bezorgd worden. 
Dat heet dan: per expresse versturen. 

Dan kwam de brief met een beetje geluk 
dezelfde dag nog bij de ontvanger. Re-
ken maar dat je daar extra voor moest 
betalen. Deze brief ging per expresse en 
er staat ook nog “spoed” op. Nou, dan 
had de verzender wel héél veel haast, 
denk ik.

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

Niet vergeten: Dag van de Jeugdfilatelie
Je hebt nog even de tijd om aan je 

verzameling te werken, maar heb 
je je al aangemeld voor de Dag van de 

Jeugdfilatelie? Niet vergeten, hoor! 
Zoals we vorige maand al melden 
gaat die gewoon door, maar dan 

tijdens de Postex op 15 oktober. Aan-
melden voor deze dag kan bij Tonny 
Mayen: a.mayen.peemen@hccnet.nl

Wist
 je dat…

mailto:a.mayen.peemen@hccnet.nl
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Hongaarse jugendstil onderbelicht? [2]

1.6 Jugendstilarchitectuur buiten Boedapest
Naast het al behandelde stadhuis in 
 Kecske mét staat in die stad nog een prachtig 
jugendstilgebouw.
Het is het zogenoemde Sier Paleis (Cifra-Pa-
lota) (afb. 36). Dit is een gebouw uit 1902 van 
architect Márkus Géza (1872-1912) die ook 
enige tijd in het ontwerpbureau van Lechner 
werkzaam was. De gevel van dit gebouw is 
uitbundig gedecoreerd met majolicaplaten 
van de Zsolnay Keramiekfabriek. De florale 
motieven zijn aan de Hongaarse volkskunst 
ontleend. Het dak is met groene en lichtbruine 
geglazuurde Zsolnay-dakpannen bedekt. 
Het pand is tegenwoordig als gemeentelijk 
museum in gebruik. 

In het eerste deel werd de jugendstil-
architectuur in de Hongaarse 
hoofdstad Boedapest behandeld.
door Jan Vogel

Er zijn nog enkele bouwwerken met jugendstil-
kenmerken op postzegels afgebeeld. Dat zijn 
er twee in Pécs, te weten het hoofdpostkan-
toor en het Nationaal theater (1893-1895) met 
een mix van stijlen waaronder de jugendstil in 
het interieur (afb. 37). 
Het postkantoor (afb. 38a+b) in een eclec-
tische stijl met veel jugendstil elementen 
komt gereed in 1904 naar een ontwerp van 
architect Ernö Balazs. De gekleurde dakpan-
nen en het stadswapen met reliëfs in top van 
de gevel zijn, hoe kan het anders, van de lokale 
keramiekgigant Zsolnay.
Vervolgens is er nog de Nieuwe Synagoge 
in Szeget (afb.39), gebouwd naar plannen 
van de Joodse architect Lipót Baumhorn 
(1860–1932). Dit typische Fin de Siècle bouw-
werk komt in 1903 gereed en toont diverse 
stijlen waaronder een interieur in jugendstil. 
Het is de op twee na grootste synagoge van 
Hongarije en de vierde grootste nog in gebruik 
zijnde ter wereld. Het mozaïek in de koepel 

en al het glas-in-lood is ontworpen door de 
bekende glaskunstenaar Miksa Róth.
Hoewel dit artikel de jugendstil in Hongarije 
behandelt wil ik net als met de Blauwe Kerk 
in Bratislava nog een uitstapje maken, nu 
naar de stad Subotica in de regio Vojvodina 
van Servië. Deze stad ligt tegen de grens met 
Hongarije. In de jugendstilperiode behoort 
die, met de naam Szabadka, tot het Koninkrijk 
Hongarije. Subotica heeft thans nog zeer 
veel Hongaarse ingezetenen en heeft sinds 
2013 weer een Hongaar als burgemeester.
De architecten Komor Marcell (1868-1944), 
jarenlang medewerker van Lechner, en 
Jakab Dezsõ (1864-1932) ontwerpen in 
1902 de synagoge van deze stad (afb. 40) 
en in 1910 realiseren zij het stadhuis van 
Subotica (afb. 41+b). De meest waardevolle 
 stukken in het interieur van de synagoge zijn 
de gekleurde glas-in-loodramen die werden 
gemaakt door Miksa Róth.
Het laatste uitstapje buiten het huidige Hon-
garije (maar binnen het vroegere koninkrijk) 
gaat naar de in Transsylvanië in Roemenië 
gelegen stad Kolozsvár in het Hongaars of 
Cluj-Napoca in het Roemeens. Het betreft de 
door Károly Kós ontworpen Reformatorische 
kerk De Haan (zo genoemd naar de haan in de 
windvaan op de toren) (afb. 42). De kerk heeft 
een grondplan van een romaanse basiliek 
maar is verder uitgevoerd in de stijl van de 
Wiener Secession met een asymmetrische  
inrichting van de voorgevel. De kerk wordt in 
1913 in gebruik genomen.

2 Toegepaste kunst
2.1 Grafische kunst, jugendstil- 
postzegelontwerpen 
Hongarije heeft aan filatelistisch materiaal 
dat in de Jugendstil rond 1900 is ontworpen 
weinig te bieden. Dit in tegenstelling tot Oos-
tenrijk, waar Koloman Moser (afb. 43), lid van 
de Wiener Secession en de Wiener Werkstätte, 
onder meer ter gelegenheid van het 60-jarig 
jubileum van keizer Franz Joseph talrijke 
postzegels met jugendstilmotieven ontwerpt 
(afb. 44). En vooral de landschappenserie van 
Bosnië-Herzegovina waarvoor hij de kaders 
in de jugendstil ontwerpt is een zeer geliefd 
verzamelobject (afb. 45).
In 1901 wordt in Hongarije de kunstenaars-
kolonie Gödöllő opgericht. Een van de oprich-
ters van die groep is Aladár Körösföi-Kriesch 
(1863-1920). In 2001 wordt ter gelegenheid 
van het feit dat deze kolonie 100 jaar geleden 
werd gesticht een zegel uitgegeven met 
daarop afgebeeld de ‘Allegorie van de kunst’ 
(afb. 46) een werk van Körösföi-Kriesch. Een 
prachtig jugendstilwerk dat onder meer doet 
denken aan werk van Jan Toorop, maar ook is 
beïnvloed door de Preraphaëlieten.
De kunstenaarsvereniging Feszek die ten doel 
had het bevorderen van sociale contacten 
tussen kunstenaars bestaat in 2001 even-
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eens 100 jaar. Op de ter gelegenheid daarvan 
uitgegeven zegel (afb. 47) zijn de symbolen 
voor muziek, architectuur, toneel, schilderen 
en beeldhouwen afgebeeld.
In 1980 gaf de Hongaarse post een zegel uit 
ter gelegenheid van de 100e geboortedag 
van de Hongaarse schrijfster Margit Kaffka 
(1880-1918) (afb. 48). De ontwerper János 
Kass (1927-2010) heeft, vermoedelijk gezien 
de periode waarin zij haar succes beleefde, 
voor de jugendstil gekozen. 
Zoals hiervoor gezegd is het Hongaarse fila-
telistische materiaal uit de jugendstilperiode 
zeer beperkt. In 1903 wordt een door M. Herr 
ontworpen serie portzegels uitgegeven met 
een jugendstilkader. In latere jaren is het zelf-
de ontwerp nog voor dienstzegels gebruikt en 
met diverse opdrukken voor de door Frankrijk, 
Roemenië en Servië bezette gebieden in de 
voormalige Donaumonarchie na beëindiging 
van de Eerste Wereldoorlog waarvan er hier 
vier getoond worden (afb. 49a-d). 

Verder verschijnt in 1916 een serie van drie 
zegels ten bate van de oorlogsslachtoffers. 
Twee hiervan, ontworpen door de Oostenrijkse 
graficus en ontwerper en medewerker van de 
Wiener Werkstätte Josef Divéky (1887-1951), 
hebben een jugendstilkader (afb. 50+b).

2.2 Keramiek 
Op dit gebied springt de Zsolnay Porseleinfa-
briek uit Pécs, gesticht in 1852, er duidelijk uit. 
Deze fabriek betekent voor Pécs en Hongarije 
hetzelfde als de Plateelbakkerij Rozenburg 
voor Den Haag en Nederland (hoewel Rozen-
burg al sinds 1916 niet meer bestaat) of de 
firma Daum in de regio Lotharingen Nancy en 
Frankrijk. Het bijzondere van Zsolnay is dat, zo-
als hiervoor al diverse keren gezegd, dit bedrijf 
ook in diverse kleuren geglazuurde dakpannen 
en architectonische ornamenten bakt.
In het centrum van Pécs staat een circa 2,5 me-
ter hoge door Zsolnay gemaakte fontein waarbij 
het water uit groenblauw iriserende stierenkop-
pen stroomt (afb. 51+52+54). Dergelijke koppen 
van andere dieren zijn ook verwerkt in de rand 
van twee koepels van het olifantenverblijf van 
de dierentuin in Boedapest.
Behalve dakbedekkingen en veel architec-
tonische ornamenten voor de al beschreven 
bouwwerken in heel Hongarije produceert de 
Zsolnayfabriek rond 1900 ook prachtige sier- 
en gebruiksvoorwerpen. afb. 53 laat enkele 
stukken van de Zsolnay collectie van het Janos 
Pannoniusmuseum in Pécs zien. 
Op afb. 54 zijn in het zegelbeeld en het 
stempel een jugendstilvaas van de firma 
Zsolnay afgebeeld. Op de linkerzijde staat 
de Zsolnayfontein waar het water uit de vier 
geglazuurde jugendstil-stierenkoppen spuit.

52
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Op een velletje ter gelegenheid van het 150-ja-
rig bestaan van de Zsolnay fabriek (afb. 55), 
is naast de prachtige vazen en het servies 
rechtsboven in de velrand nog het Museum 
voor Toegepaste Kunst zichtbaar (zie ook 
afb. 21). De ontwerpers van deze objecten heb 
ik niet kunnen achterhalen.
In 1998 geeft de Hongaarse Post een serie 
van vier zegels uit met meesterstukken die 
eerder te zien waren bij de in 1966 gehouden 
tentoonstelling “Secession - dageraad van 
de 20e eeuw” in het Museum van Toegepaste 
Kunst in Boedapest.
afb. 56 toont een grote vaas met een reliëf van 
een dromerig jong meisje dat lelies plukt. Dit 
pronkstuk is in 1899 ontworpen en gemodel-
leerd door Sándor Apáti Abt (1879-1916). In dat 
jaar krijgt hij, na afronding van zijn academische 
studie in Boedapest en München, een aanstel-
ling bij de Zsolnay porseleinfabriek in Pécs.
Van de door de Zsolnay fabriek onder de jonge 

kunstenaars aangetrokken ‘secessionisten-
garde’ kan Mihály Kapás Nagy (1864–1943) als 
de nestor van de bedrijfsontwerpers worden 
beschouwd. De door hem in 1901 ontworpen 
bloemenvaas op (afb. 57) is met grote dagpauw-
oogvlinders versierd en haar kleuren roepen de 
betovering van een sprookjeswereld op.
De goud-groenkleurige, sierlijk gedraaide vaas 
met een zich daaromheen slingerende tulp is 
een ontwerp uit 1898 van József Rippl-Rónai 
(1861-1927) (afb. 58). 1898 markeert het 
begin van de Hongaarse secession.
De kunstschilder Lásló Mattyasovsky-Zsolnay 
(1885-1935) ontwierp de op slakkenhuis-vor-
mige poten staande afgeplatte pot (afb. 59). 
Deze minutieus beschilderde pot is een 
voorbode van de art deco, de stijlvorm die op 
de secession volgde.
Deze objecten bevinden zich in de collectie 
van het Museum voor Toegepaste Kunst in 
Boedapest.

2.3 Glas-in-lood en mozaïek
Miksa Róth (1865-1944) is een Hongaarse 
kunstenaar beroemd om mozaïeken en glas-
in-loodramen.
Zoals hiervoor reeds is beschreven is veel 
van zijn werk nog steeds te bewonderen in 
publieke gebouwen in steden als Boedapest 
en Subotica. Hij leert het vak van zijn vader 
en start zijn eigen studio in 1885. In 1886 wint 
hij een wedstrijd voor glas-in-loodontwerpen 
voor het parlementsgebouw in Boedapest. 
Daarna begint hij te werken in de jugendstil.
Met zijn mozaïeken wordt hij wereldberoemd 
als hij op de Wereldtentoonstelling van 1900 in 
Parijs een zilveren medaille wint met zijn moza-
ieken de Zonsopgang, de Vrede (Pax) (afb. 60) 
en de Boom van Jesse. Zijn werk is ook nog op 
veel plaatsen buiten Hongarije te bewonderen. 
De Hongaarse schilder József Rippl-Rónay 
(1861-1927) (afb. 61) doorloopt meerdere stijl-
perioden, zo ook die van de jugendstil. Naast 
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de beeldende kunst beoefende hij net als veel 
andere kunstenaars ook de toegepaste kunst. 
Zo ontwerpt hij in de jugendstil het glas-in-
loodraam ‘De Muzen’ voor het in 1912 geopen-
de Ludwig-Ernst Museum in Wenen (afb. 62). 
Tevens ontwerpt hij een aantal vazen die door 
Zsolnay zijn vervaardigd. 

2.4 Meubilair
De laatste vorm van toegepaste kunst die in dit 
verhaal aan de orde komt is meubilair. In het 
Museum voor de Toegepaste Kunst in Boeda-
pest is dit in veel zalen te bewonderen. Ik sluit 
hier af met enkele stoelen uit dat museum. 
Het zijn stoelen die in de jugendstilperiode zijn 
ontworpen. De fauteuil (afb. 63) is een ontwerp 
van architect Ignác Alpár (1855-1928) uit 1896.
Ödön Faragó (1869-1935) ontwerpt rond 
1900 een prachtige stoel (afb. 64). En tot 

steden is de revue gepasseerd. Het belang van 
Lechner op de architectuur in het toenmalige 
Hongarije kan vergeleken worden met dat van 
Hoffmann, Horta of Gaudi. Kunstenaars als 
Miksa Roth, Géza Maróti en Aladár Körösföi-
Kriesch doen er ook toe. En de realisatie door 
de Zsolnay porseleinfabriek in Pécs van prach-
tige jugendstilontwerpen is te vergelijken met 
dat van de Ecole de Nancy en de firma Daum 
in Frankrijk. 
Het antwoord op de vraag is naar mijn mening 
bevestigend. Met dit verhaal wordt daar hope-
lijk wat aan gedaan.
Tot slot nog een tip. Veel van de besproken 
bouwwerken en toegepaste kunstobjecten zijn 
op de postzegels of postwaardestukken maar 
oppervlakkig weergegeven. Ga eens googelen 
op die zaken en je krijgt verbluffend mooie 
details te zien.

mocht worden verzonden. Het nieuwe reglement 
werd in Indië op 1 april 1886 van kracht.
In 1891 werd wederom een internationaal 
postcongres gehouden, ditmaal in Wenen, en de 
bepalingen daarvan traden voor Indië op 1 juli 
1892 in werking. Vanaf die datum mocht ‘onze’ 
dubbele briefkaart type Koning Willem III niet 
meer gebruikt worden in het buitenlands verkeer, 
ook niet ondanks het opplakken van een extra 
zegel van 2½ cent om zo aan het geldende brief-
kaartport van 7½ cent te voldoen. Indië moest 
wachten op de komst van dubbele briefkaarten 
met de verplichte Franse opschriften. Deze 
kaarten verschenen eind 1892 aan de loketten. 
De 5+5 cent type Cijfer (Geuzendam nr. G11) 
was primair bedoeld voor Nederland per zeepost 
(rechtstreeks van een Indische haven naar een 
Nederlandse haven), de Straits Settlements en 
Portugees Timor, en de 7½+7½ cent voor Neder-
land per mail (via een Italiaanse of Franse haven 
en verder per trein) en de overige UPU-lidstaten. 
Even terug naar de afgebeelde kaart. Een 
hoogst ongebruikelijke bestemming: Pangani 
in Duits Oost-Afrika (sedert 1 april 1891 UPU-
lid). In schoonschrift staat geschreven ‘Herrn 
Bezirksamtmann Dr G. Neuhaus’. In erbarmelijk 
handschrift onthult de achterzijde dat afzender 
Block niet alleen de brief van Neuhaus heeft ont-
vangen met het bericht van de Engelse activitei-
ten, maar ook diens nadrukkelijke verzoek de ant-
woordkaart te retourneren. Wie was G. Neuhaus? 
Even Google raadplegen: Dr. Gustav Neuhaus 
was van oktober 1900 tot juli 1904 districtsbe-
stuurder in Pangani (kustplaats ten noorden van 
Dar es Salaam, nu in Tanzania). En… hij heeft een 
filatelistische publicatie op zijn naam staan. Dus 
een van de ‘onzen’, waarschijnlijk net als afzender 
Block. Mede dankzij deze vroege verzamelaars 
zijn dergelijke poststukken bewaard gebleven en 
kunnen wij van deze goed geconserveerde kaart 
115 jaar later nog steeds genieten.

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
P. Storm van Leeuwen. Die onwennige Indische  briefkaarten. 
De Postzak 200 (dec. 2005)
Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van Nederlands-
Indië 1864-1949 (1997-2002), ZWP NITAR 15-19

slot, de architect, beeldhouwer en kunstenaar 
Géza Maróti (1875-1941), die ook betrokken 
is bij de bouw van het Greshampaleis en de 
Franz Lisztacademie, ontwerpt rond 1900 een 
fauteuil (afb. 65).

Onderbelicht? 
Het mag duidelijk zijn dat er in Boedapest en 
andere steden van Hongarije meer jugendstil 
valt te bewonderen en meer kunstenaars deze 
kunstrichting hebben toegepast dan hier 
beschreven. Echter het ontbreekt (mij) aan 
filatelistisch materiaal om dit te laten zien.
De titel van dit artikel houdt een vraag in. 
Namelijk is de jugendstil van Hongarije onder-
belicht of niet?
In dit verhaal kwam een groot aantal kunste-
naars betrokken bij veel verschillende projec-
ten aan bod. Veel architectuur in verschillende 

est-Sumatra, 115 jaar geleden. Een dub-
bele briefkaart, met 2½ cent correct 
bijgefrankeerd voor verzending naar het 
buitenland, van Padang Sidempoean 

2-8-1901 via Padang 7-8-1901 met bestemming 
Pangani in Duits Oost-Afrika. Maar verder dan 
Padang kwam deze briefkaart niet. Daar werd 
in violette inkt de bestemming doorgehaald en 
linksboven geschreven ‘retour niet geldig’. Dat is 
dan ook gebeurd en op de achterzijde (feitelijk: 
op de schrijfzijde van de eraan vastzittende ant-
woordkaart) heeft Padang Sidempoean op 13-8-
1901 de kaart voor ontvangst weer afgestempeld.
Wat is hier gebeurd? Wat wist het postkantoor 
van Padang wel en het postkantoor van Padang 
Sidempoean niet? De clou is dat deze dubbele 
briefkaart niet meer mocht worden gebruikt voor 
verzending naar het buitenland. Sedert 1 juli 1892 
moesten briefkaarten voor het buitenland namelijk 
voorzien zijn van opschriften in de Franse taal. En 
dat was iets dat men zich in Padang Sidempoean 
blijkbaar niet realiseerde, maar in Padang wel. 
Het postkantoor van de havenplaats Padang was 
namelijk een zogeheten uitwisselingskantoor. Daar 

W
Tempo doeloe 1901

werd post klaargemaakt en in postzakken gedaan 
voor directe verzending naar het buitenland. Ook 
werden postzakken uit het buitenland zonder 
tussenkomst van een ander Indisch postkantoor 
ontvangen. Kortom, in Padang moesten de inter-
nationale reglementen wel stipt worden nageleefd.
Hoe zat het ook alweer met die briefkaarten met 
vooruitbetaald antwoord? De dubbele briefkaart, 
bestaande uit een vraagkaart van 5 cent (V-kaart, 
met bovenaan ‘Antwoord betaald.’) en links of 
rechts samenhangend met een antwoordkaart 
van 5 cent (A-kaart, met bovenaan ‘Vooruitbe-
taald antwoord.’), is op 1 april 1874 aan het Indi-
sche loket verschenen. Deze kaart was bestemd 
voor het binnenlandse postverkeer. Met ingang 
van 12 september 1879 mocht de dubbele brief-
kaart naar een aantal buitenlandse bestemmin-
gen (waaronder Nederland) worden verzonden, 
mits zowel op de vraag- als op de antwoordkaart 
een zegel van 2½ cent werd bijgeplakt. In de jaren 
1883-1885 volgden nog meerdere landen waar-
naar de kaart mocht worden verstuurd. Op het 
postcongres van 1885 in Lissabon werd bepaald 
dat de dubbele briefkaart naar alle UPU-lidstaten 



402 FILATELIE  JUNI 2016

 

Opgaven voor deze rubriek 
in het septembernummer 
2016 (verschijnt 2 septem-
ber) moeten uiterlijk op 
31 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

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. Briefmar-
ken-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

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 Walnoot, 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.  
postzegelbeursveldhoven@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.
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Hoofddorp. USA-Canada, De Jeugd 
van Gisteren, 9.00-16.00 uur,  
T: 06-25240316. www.usca.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6, 9.00–12.30 uur. 
T: 0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
525556. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 09.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 

4 september:
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1, 
9:30-12:30uur. T: 073-6567680. 
info@hertogpost-event.nl
Obdam. Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047.
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 0402019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

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

10 september:
De Bilt. Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), Cultureel & 
Vergadercentrum H.P. Witte, Henri 
Dunantplein 4, 10.00-15.00 uur. 
T: 06-51692748. 
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl 
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerkstraat 39, 
10.00–13.00 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
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010 – 5916747.
Zeist. Wijkservicepunt De Koppe-
ling. De Clomp 1904, 10.00-15.00 
uur. T: 0548-858220 

11 september:
Alkmaar-Oudorp. Wijkcentrum 
“De Oever”, Amstelstraat 1, 
 Alkmaar- Oudorp, 10.00–15.00 uur. 
T: 072-5896190. www.postzegel-
verenigingnoordholland.nl
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029
Boxtel. Gemeenschapshuis  
De Walnoot, 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, 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

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

17 september:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55, 10.00-16.00. 
T: 055-3558600. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bilthoven Oost Europa,’t Vogelnest, 
Boslaan 1, 10 - 16 uur. T: 0346 572593

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
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.30-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl

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

24 september:
Bodegraven. Rijngaarde,  
Rijngaarde 1, 10.00-15.00 uur.  
T: 06-53260579.
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. 

25 september:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur.  
Tel: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Huissen. Cultureelcentrum ‘de 
Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-17.00 
uur. T: 026-3271979.
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

1 oktober:
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.
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6 , 9.00–12.30 uur. 
T: 0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof,  
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 

2 oktober:
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1, 
9:30-12:30uur. T: 073-6567680. 
info@hertogpost-event.nl
Obdam. Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047.
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 0402019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

8 oktober:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl 
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00–13.00 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
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010 – 5916747.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220 

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 toeganke-
lijk na afspraak met mevr.  Spiekman 
sspiekman@muscom.nl

 

http://www.usca.nl/
tel:0341-256163
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
tel:0416-337982
tel:073-6567680
mailto:info@hertogpost-event.nl
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
tel:010 - 5916747
tel:0548-858220
tel:072-5896190
http://www.postzegelverenigingnoordholland.nl/
http://www.postzegelverenigingnoordholland.nl/
tel:06-27066971
mailto:info@philavenlo.nl
tel:06-18551829
tel:0297 343885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer/
tel:0346 572593
mailto:jandezwijger@telfort.nl
mailto:secretaris@zhpv.nl
tel:0297-289322
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
tel:06-18551829
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:pweda@live.nl
tel:0341-256163
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
tel:0416-337982
tel:073-6567680
mailto:info@hertogpost-event.nl
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
tel:010 - 5916747
tel:0548-858220
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r zijn 2 perioden te onder-
scheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

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

De uitvoering
Officieel start ABP Frankfurt de 
censuur van het postverkeer op 
18 november 1939. 
De lettercode is e. ABP Frankfurt 
censureert het postverkeer tussen 
Duitsland (met inbegrip van de 
bezette gebieden) en:
• Zwitserland en Liechtenstein tot 

maart 1943.
• Bezet Frankrijk, vanaf november 

1940.
• Onbezet Frankrijk.
• USA, Canada, met uitzondering 

van de Siberie-Japan route, tot 
december 1941.

• Midden en Zuid-Amerika, met 

De censuur wordt uitgevoerd in zogenoemde 
Auslandsbriefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in 
totaal 15 zijn geweest. Dit artikel behandelt de 
censuur in de ABP Frankfurt. Deel 5 stond in het 
februarinummer 2016. 
door Nico Bader

E
ABP Frankfurt

uitzondering van de Siberie-Japan 
route, tot december 1941.

Van ABP Frankfurt is wat informatie 
bekend over de werkwijze en organi-
satie. Riemer noemt een aantal 
zaken. Tijdens de ‘topjaren’ zouden 
er 2.800 mensen werkzaam zijn 
geweest. 
Frankfurt wordt in maart 1945 door 
de Amerikanen bezet. 

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

1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toegepast 
vanaf november 1939. Er zijn 
13 verschillende stroken in gebruik 
geweest, welke zijn onder te verde-
len in de volgende 7 groepen:
1. Rolstrook met tekst: ‘Zur Devi-

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 6
senüberwachung zollamtlich geöff-
net’ in rechthoekig kader, links en 
rechts naast kader getand.

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

a. strookgrootte 120 x 40 mm en 
‘Geprüft’ naast de cirkel; de G 
van ‘Geprüft’ komt voor met en 
zonder verticaal streepje,

b. strookgrootte 120 x 40 mm en 
‘Geöffnet’ naast de cirkel; G en 
t van ‘Geöffnet’ met verticaal 
streepje, 

3. Strook als onder 2b en 40 mm 
breed.

4. Als 3 met lettercode e onder de 
adelaar.

5. Als 4 met cirkeldiameter 25 mm 
en ‘Geöffnet’ midden op de 
strook. De breedte van de strook 
is 30 mm of 40 mm.

6. Als 5 met Zensurstelle boven de 
adelaar en strookbreedte 40 mm.

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

De stroken 1 en 2a zijn niet specifiek 
voor ABP Frankfurt. Op grond van an-
dere kenmerken zoals datum verzen-

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

Afb 2. Censuurstempels, resp 2, 3, 5 en 7 van ABP Frankfurt

Afb 3. 

Afb 4. Machine
stempels 1 en 2, 
zoals toegepast op 
sluitstrook 7 van 
ABP Frankfurt.

Afb 5. Brief van Duitsland naar USA, verzonden op 14 november 1939. Op de achterzijde de sluitstrook 1. 



JUNI 2016 FILATELIE 405

ding, herkomst en/of bestemming 
van het poststuk, censuurstempel of 
censorkenmerken, is in de regel vast 
te stellen welke ABP censureerde. 
De andere stroken zijn specifiek voor 
ABP Frankfurt. De stroken zijn wit, 
geelachtig of bruin van kleur. (afb 1)

2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in gebruik 
vanaf januari 1940 en zijn specifiek 

2. ‘Geprüft’ boven in de cirkel, onder 
‘Obercommando der Wehrmacht; 
hiertussen kruisjes. De t van ‘Ge-
prüft’ komt voor met en zonder 
verticaal streepje

3. als 2 met de lettercode e onder 
de adelaar. De t van ‘Geprüft’ 
komt met en zonder vertikaal 
streepje voor. Verder verschillen 
in de plaats van de adelaar ten 
opzichte van de kruisjes, en de 

plaats van de lettercode e onder 
de adelaar.

4. als 3 met getal (12 – 19) in plaats 
van de letterkode e, onder de 
adelaar.

5. als 3 met getal (11 – 33) boven de 
adelaar.

6. Zensurstelle boven de adelaar en 
‘Geprüft’ onder, waartussen de 
lettercode e. Boven de adelaar 
een getal (1-26).

voor ABP Frankfurt. De volgende 
typen komen voor;
a. Handstempels; de cirkel waarin 

het staatswapen (adelaar op 
lauwerkrans waarin het haken-
kruis) en omrand door een van  
de volgende teksten; 

1. ‘Auslandsbriefprüfstelle Frank-
furt a. Main’. Boven de cirkel is 
een strook toegevoegd waarin 
‘Geprüft’.

Afb 6. Aangetekende brief van Duitsland naar Zwitserland, verzonden op 29 december 1939. Op de achterzijde strook a2 en 2 censorstempels 7510.

Afb 7. Brief van Duitsland naar Argentinie, verzonden op 23 januari 1940. Op de achterzijde censuursluitstrook 2b en censorstempel 757 (2x). 

Afb 8. 
Brief van 
Frankrijk naar 
Zwitserland 
(Rode Kruis), 
verzonden op 
7 november 
1940. Op de 
 achterzijde 
strook 3, 
stempel c1 en 
censorstempel 
1573 (onder 
strook). Op de 
voorzijde on
der een censor 
handschrift.
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7. cirkels met diameter 20 mm, 
waarin de letter A met de letter-
code e. 

Variaties in de inkepingen in de 
cirkel. Rood of violet

De stempels staan meestal op de 
sluitstrook. Daarnaast zijn ze ook 
gebruikt op postkaarten en ansich-
ten. Ze komen voor in de kleuren 
violet, blauw, lila en rood. (afb 2)

b. Doorloopstempels. Deze zijn 
gebruikt voor poststukken die 
de ABP gepasseerd zijn zonder 
censurering.

1. Hand doorloopstempel. Het-

zelfde stempel als a7. Lands-
mann noemt 40 verschillen. De 
verschillen zitten in de grootte 
van de letters A en e en de plaats 
van inkepingen in de cirkel. De 

Afb 9. Brief van Duitsland naar USA, verzonden op 30 mei 1941. Op de achterzijde de sluitstrook 4, stempel a3 en censorstempel 348. Op de voorzijde onder een censor handschrift. 
De afzender is een joodse man; de naam ‘Israel’ is verplicht aan de naam toegevoegd als gevolg van de antiJoodse wetgeving.

Afb 10. Brief van Nederland naar USA, verzonden op 15 april 1941. Op de achterzijde sluitstrook type 5, censuurstempel a7 en censorstempel 295. 
Op de voorzijde linksboven censorhandschrift. Het poststempel Keulen, half onder de sluitstrook, duidt op doorsturen naar Frankfurt.

Afb 11. Brief van Frankrijk naar Duitsland, verzonden op 27 februari 1944. Aan de linkerzijde de strook 7, stempel d1 Op de achterzijde de censorstempels 222 en 401. 
Aan de voorzijde onder censorhandschrift. 
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overwegende kleur is rood, maar 
blauw, zwart en violet komen ook 
voor.

2. Machinaal doorloopstempel. Vier 
lijnen waartussen cirkels waarin 
Ae, met diameter 9 mm. Rood 
of lila.

c. Machinale handstempels. Zes 
doorgetrokken lijnen met daar-
tussen cirkels als genoemd onder 
a2. Er zijn drie verschillen; 

1. zonder de lettercode in de kleur 
zwart.

2. met de lettercode boven de 
adelaar; rood

3. met de lettercode onder de 
adelaar; rood. (afb 3)

d. Machinestempel op de sluit-
strook 7. 

1. Een opeenvolgend patroon 
van: - adelaar - O K W - adelaar 
- GEÖFFNET - enzovoort. Onder 
GEÖFFNET staat de lettercode 
e. Er is verschil in grootte van de 
letters en de kleur (rood of lila).

2. als b2. (afb 4)

3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Er komen 8 verschillende censor-
stempels voor, welke in gebruik 
zijn vanaf januari 1940. De meest 

voorkomende is een 1 tot 4  tallig 
getal in een rechthoekig kader 
van 8 x 4 mm, in de kleuren blauw, 
zwart, violet of rood. De andere 
stempels zijn getallen in verschillen-
de grootten en soms het voorvoeg-
sel No. in de kleur rood of violet.
Handgeschreven censorschriften 
komen voor in 3 verschillende vor-
men vanaf maart 1940. Het betreft 
getallen van verschillende grootten 
in zwart potlood, soms voorafge-
gaan door een Romeins teken.
Chemische censuur (penseelstre-
ken in lichte kleur; dit ter controle 
van tekst geschreven met onzicht-
bare inkt) komt bij ABP Frankfurt 
regelmatig voor.

De aard en de waarde van 
censuurstukken
Opvallend is dat de censuurkenmer-
ken zich bevinden op de achterzijde 
van de brief, met uitzondering 
van de machinale sluiting; bij de 
postkaart of ansichtkaart aan de 
voorzijde. 
Het aantal gecensureerde poststuk-
ken in ABP Frankfurt is tot april 
1943 groot.
De verscheidenheid is zo groot door 
de veelheid aan kenmerken. 
Eind 1941 stopt het postverkeer 
tussen Duitsland en de Amerika’s, 

vanwege de oorlogsverklaring van 
de USA. Om onduidelijke reden 
worden de censuur activiteiten voor 
het postverkeer met Zwitserland en 
Liechtenstein vanaf april 1943 ver-
plaatst naar ABP München. Na die 
datum resteert alleen Frankrijk.

De eerste en de laatste maanden 
van de Tweede Wereldoorlog zijn 
qua datum interessant, evenals de 
maand(en) rond de wisseling of 
stopzetting van de censuur.

Brieven van en naar de Amerika’s 
bevatten soms ook een Engelse 
censuurstrook en in de maanden 
oktober en november 1941 een 
Amerikaanse censuurstrook; deze 
laatst zijn vrij schaars.

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

Afb 12. Brief van 
Frankrijk naar 
Duitsland, verzon
den op 9 september 
1943. Op de voorzijde 
doorloopstempel b2. 
Brief is retourgezon
den op 18 september 
en waarschijnlijk 
nog ingezien door de 
censoren 205 en 273.

Afb 13. Postkarte van Duitsland naar Frankrijk, verzonden op 17 januari 1944. 
Op de voorzijde stempel a4, censorstempel ?79 en censorhandschrift

POSTZEGELVEILING

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

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

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

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

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties.

Een fantastisch aanbod tegen lage startprijzen!!!!

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

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

Vraag de gratis catalogus!

VEILING 

200
VEILING 

200

www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

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

Alles is volledig te bekijken zelfs de partijen!

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

Zoek op thema,
land en

jaar van uitgifte!

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

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

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

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

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

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG

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

92e Capelse postzegelbeurs92e Capelse postzegelbeurs

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

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

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

Opgericht 1 oktober 1979

Volgende beurs is op: 24 en 25 september 2016

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

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE?

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

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

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

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds.

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

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

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)

Collect Club
opent een winkel in het Gooi

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

uitgifte) voor de postkantoorprijs.

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

Accessoires
Originele postzegelcadeau’s

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

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

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

bereikbaar. 
Er is voldoende parkeerruimte en een 

gratis invalidenparkeerplaats recht 
voor de deur.

FI1601 vrij.indd   11 02-12-15   21:03
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R-codes waren oorspronkelijk be-
doeld voor het snel identificeren van 
auto-onderdelen. De letters QR zijn 
een afkorting van Quick Response 

(‘snel antwoord’). Een QR-code is veelal een 
zwarte code op een wit vlak is. Maar dat hoeft 
niet, iedere kleur – of zelfs meerdere kleuren – 
zijn mogelijk als de voorgrond (de blokjes) 
maar genoeg afsteekt tegen de – al dan niet 
gekleurde – achtergrond.

Andere codes
Naast de QR-code bestaan nog verschillende 
andere tweedimensionale codes zoals de 
UpCode, Data Matrix en de AZTEC Code. Op de 
toepassingsmogelijkheden van dit soort codes 
ga ik hier niet verder in. 
Via QR-codes kunnen data, afbeeldingen, 
filmpjes en/of geluiden worden afgespeeld. Zo 
zijn prachtige doelpunten te zien en is gejuich 
en muziek te horen op een Italiaanse zegel van 
Juventus (afb 1). Hiervoor is dan wel een wer-
kende dataverbinding noodzakelijk. Uitsluitend 
tekst, zelfs de complete tekst van een visite-
kaartje, kan zonder dataverbinding worden 
gelezen. Die staat gewoon ‘in de blokjes’. 

Het gebruik van QR-codes in  
een  verzameling
In Filatelie is voor het eerst over QR-codes 
geschreven in maart 2011. Er zijn nog geen 
regels over het gebruik van QR-codes in een 
tentoonstellingsverzameling. Dat wil zeggen: 
in een in 2014 verschenen artikel in het offi- 
ciële FIP-tijdschrift Flash, werd het gebruik 
van deze QR codes bij tentoonstellingsver-
zamelingen genoemd als een moderne en 
innovatieve toepassing van hedendaagse 
technologie. Wobbe Vegter schreef hier over 
in de Filatelie van november 2014.
De QR-code kan in de klasse Open Filatelie 
zonder meer gebruikt worden als niet-filatelis-
tisch element. Het gebruik in die klasse geeft 

Q

juryleden de kans om ervaring op te doen en 
zienswijzen te bepalen, die daarna kunnen 
leiden tot standpuntbepalingen voor de regels 
en reglementen in de diverse klassen.
Het gebruik van QR-codes in andere klassen 
heeft dus het risico in zich dat dit door jury-
leden niet zal worden gewaardeerd. Toch acht 
ik, en dat is dus mijn persoonlijk standpunt, 
dat ‘beperkt gebruik’ zeer is te rechtvaardi-
gen. In elke tentoonstellingsverzameling, en 
niet alleen thematisch, kan het gebruik van 
een QR-code een grote aanwinst zijn voor 
de verdieping van de verzameling. Bij een 
posthistorische verzameling kan zo bijvoor-
beeld een aangehaalde dienstorder worden 
gepresenteerd. Bij een traditionele verzame-
ling kan je bijvoorbeeld met een QR-code laten 
zien dat eenzelfde zegel bestaat in offset en 
in rasterdiepdruk. Ook achtergronden kunnen 
belangrijk zijn en verduidelijkingen kunnen 
worden gegeven: overal een kaartje bij is 
niet gepast, een QR-code biedt dan toch een 
oplossing. Verder kan bijvoorbeeld informatie 
worden gegeven over geraadpleegde litera-
tuur of over wat een tentoonsteller zelf over 
zijn onderwerp heeft gepubliceerd. Heel veel 
interessante mogelijkheden!
Een QR-code zal overigens nooit mogen 
worden gebruikt als vervanging van een origi-
neel stuk dat eigenlijk in de verzameling zou 
moeten worden getoond. 

Hoe lees je een QR-code?
Hoe lees je een QR-code? Met een gratis te 
downloaden app op de smartphone, bijvoor-
beeld de app I-Nigma. Deze is beschikbaar 
voor alle gangbare smartphones: Android, 
Apple, BlackBerry, Windows. 
Soms lukt het niet om een code met zo’n 
QR-reader uit te lezen. De QR-reader geeft dan 
aan ‘Ongeldige barcode’, ‘niet voor het publiek 
bestemd…’. Het blijkt vaak ook niet om een 
QR-code te gaan, maar een daar op enigszins 
gelijkende Matrix-code. 

Hoe maak je een QR-code?
Hoe maak je zelf een QR-code? Via internet 
zijn verschillende gratis mogelijkheden voor 
het maken van je eigen QR-code voorhanden. 
Bijvoorbeeld op: www.zxing.appspot.com/ 
generator. Zo is het mogelijk een geluids-
fragment ‘te vangen’ in een QR-code. Wil je 

bijvoorbeeld het geluid van een meeuw horen? 
Dan kan je zo op Youtube een filmpje vinden 
en de URL daarvan in een QR-code zetten 
(in dit geval is de URL: www.youtube.com/
watch?v=FU71YYl5tTI). Je geeft een naam, 
bijvoorbeeld ‘Meeuwen’. Je kiest een format, 
bijvoorbeeld ‘jpg’. Het wijst zich echt vanzelf. 
Het resultaat is een QR-code (afb 2). Ook is het 
mogelijk een ‘saaie’ QR-code toch een beetje 
attractief te maken door er een afbeelding in 
te plaatsen. Thematisch interessant als je er 
– in dit geval – een meeuw in weet te plaatsen 
(afb 3), maar ook op andere terreinen zijn er 
mogelijkheden, bijvoorbeeld een poststempel 
als het een posthistorische verzameling betreft. 
Als je een afbeelding in een QR-code plaatst, 
dan wel altijd eerst testen of hij (nog) werkt!

QR-codes op een filatelistisch element
Een algemene regel is dat wat in een kader 
wordt getoond kan worden beoordeeld. Een 
QR-code op een (‘officiële’) postzegel, post-
waardestuk, postzegelboekje, tab, velrand e.d. 
kan als zodanig natuurlijk zonder meer wor-
den gebruikt, bijvoorbeeld thematisch bij het 
onderwerp automatisering. Dan gaat het over 
het fenomeen QR-code en nog niet eens over 
de inhoud van de QR-code. De QR code komt 
voor het eerst op een PostNL-uitgifte voor op 
het Rode Kruisvelletje dat begin 2012 uitkwam 
(afb 4).
Zou je ook de inhoud van de QR-code op een 
postzegel (e.d.) in een thematische verzame-
ling kunnen gebruiken? De tentoonstellings-
reglementen voorzien daar nog niet in. Op 
een postzegel staat vaak meer dan de waarde 
en de landaanduiding. Vaak ook een afbeel-
ding van een staatshoofd, een landschap 
of een cultuurelement van het betreffende 
land, fraai ontworpen en vaak door bekende 
kunstenaar. Het is de bedoeling daarnaar te 
kijken en daarvan te genieten en/of informatie 
tot je te nemen. De inhoud van een QR-code 
op een filatelistisch stuk heeft mijnsinziens 
dezelfde functie als een ‘echte’ afbeelding op 
een postzegel. En kan dus thematisch goed 
worden gebruikt. 
Let echter op. Statische informatie, zoals 
op de Russische Sochi zegel (afb 5), is zo 
geredeneerd thematisch goed bruikbaar, 
bijvoorbeeld als onderwerp Samkova, de win-
nares van ‘womens snowboard cross gold… 
by a whisker’. Maar soms is er sprake van 
dynamische informatie, zoals bij een URL. Een 
URL zal dezelfde blijven, maar de inhoud die 

QRcodes in je verzameling?
Een QR-code is een bepaald type 
tweedimensionale code die in 
1994 is ontwikkeld door Denso Wave, 
een dochteronderneming van het 
Japanse bedrijf Denso. 
door Jan Cees van Duin

1 3 4

2

http://zxing.appspot.com/generator
http://zxing.appspot.com/generator
http://www.youtube.com/watch?v=FU71YYl5tTI
http://www.youtube.com/watch?v=FU71YYl5tTI
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er in zit kan dagelijks wijzigen. Dus als je nu 
thematische informatie uit de inhoud van de 
URL zou gebruiken, kan het zijn dat die straks 
niet meer bestaat. Zoals bij de Liechtensteinse 
zegel die verwijst naar www.mobile.llb.li/de, 
een URL met een ‘dagelijks’ wijzigende infor-
matie over de Liechtensteinische Landesbank 
(afb 6). Een ander voorbeeld van een dyna-
misch QR-code is die waar informatie wordt 
gegeven over waar een pakket zich bevindt. 
Is een pakket afgeleverd, dan verliest de code 
zijn betekenis (afb 7). 

QR-codes in jouw tekst op het blad
Wanneer is sprake van goed gebruik van een 
QR-code in een verzameling? Mijns inziens als 
het nuttige, aanvullende informatie betreft die 
niet (goed) op een andere wijze kan worden 
verstrekt. Een goed voorbeeld lijkt me dat als 
je thematisch het leven van ‘de zeemeeuwen’ 
behandelt, je via een QR-code ook het geluid 
van die vogels kan laten horen (afb 3). Neem 
de QR-code (niet al te groot) op en verwijs in 
de tekst naar deze QR-code. In feite is de code 
zo een onderdeel van de tekst.
In 2013 is voor het eerst internationaal een 

QR-code in de tekst in een collectie gebruikt 
(Braziliana 2013, bron: ‘Themaphila 50’, 1e 
trimester 2015). Bij beperkt en goed gebruik 
scoort dat mogelijk goed bij de beoordeling 
van het aspect kennis en/of ontwikkeling, 
afhankelijk van de inhoud van de QR-code. 
Voor het (jury)begrip ‘vernieuwing’ kan 

het gebruik van een QR-code mijnsinziens 
mogelijk ook iets opleveren. Het toevoegen 
van een geluidsfragment aan een verzame-
ling, bijvoorbeeld dat van zeemeeuwen in een 
thematische verzameling over meeuwen, is 
afwijkende (dus vernieuwende) behandeling 
van bestaand thema. 

5

6
7

ange tijd is het verzame-
len van speciale stem-
pels en enveloppen ter 
gelegenheid van bijzon-

dere beurzen, tentoonstellingen of 
conferenties een geliefde bezigheid 
geweest van veel filatelisten. Om 
die reden lieten de organisatoren 
van dit soort evenementen door 
PTT tegen betaling nogal eens een 
tijdelijk postkantoor opzetten. De 
deelnemers van de conferentie 
konden brieven of andere poststuk-
ken verzenden, waarop een speciaal 
stempel werd afgedrukt. 
Een voorbeeld is de in 1965 van 
6 tot en met 9 september in Rot-
terdam gehouden 9e conferentie 
van de European Organization 
for Quality Control (EOQC) in het 
Bouwcentrum in Rotterdam 
(Schiekade 830). Op het tijdelijke 
postkantoor werd een speciaal 
stempel gebruikt dat op de aldaar 
verzonden poststukken werd afge-
drukt. Aangezien ook nu filatelisten 
en postzegelhandelaren die niet bij 
het evenement waren betrokken 
en niet in Rotterdam of omgeving 
woonden, afdrukken van het spe-
ciale stempel wensten, hield PTT 
daar rekening mee. In de Dienst-
order H. 447-5 1965 wordt daarom 
gemeld ‘De ter stempeling toe te 
zenden stukken behoren  volgens 
de aard en het gewicht daarvan te 

worden gefrankeerd. Zij behoren, 
vergezeld van een desbetreffend 
verzoek, te worden gesloten in een 
als brief gefrankeerde omslag, welke 
is geadresseerd aan de directeur van 
het dpkt Rt. Op de omslag behoort 
de aanduiding “Bijzondere stempe-
ling 9th Conference of the European 
Organization for Quality Control” te 
worden gesteld.’ 
De heer Gieles uit Den Helder had 
echter een andere en aanmerkelijk 
goedkopere methode bedacht, die 
ik nog niet eerder heb opgemerkt, 
namelijk het gebruik van een 
vraag- en antwoordbriefkaart. Op 
de vraagkaart typte hij het in de 
Dienstorder vermelde verzoek 
en adres en op de antwoordkaart 
zijn eigen adres. De ambtenaar 
op het tijdelijk postkantoor 
drukte het bijzondere stempel 
tweemaal op de antwoordkaart 
af alsmede de datumstempel 
van Rotterdam. Aangezien per 
1 juli 1964 het briefkaarttarief 
was verhoogd van 8 naar 10 cent 
moest de heer Gieles wel een 
Van Krimpen-zegel van 2 cent 
bijplakken op zowel de vraag- als 
antwoordkaart, maar het resultaat 
was de moeite waard. De kaarten 
zijn nooit van elkaar gescheiden. 
Het is de vraag of het tijdelijke 
postkantoor in het Bouwcentrum 
in Rotterdam enige andere vraag- 

L
Terug naar 1965

en antwoordbriefkaart met een 
soortgelijk verzoek heeft ontvangen, 
 aangezien deze antwoordbrief-
kaarten, in tegenstelling tot de 

gewone briefkaarten, maar weinig 
gebruikt zijn (zie Handboek Post-
waarden Nederland A29 blz. 145).

Gert Holstege

https://mobile.llb.li/de
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NEDERLANDSE BLADEN

Het verdriet van Frankrijk
Napoleon staat centraal in  Bulletin 
125 (1/2016) van de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maxima filie. Edward Froon pakt 
breed uit met een artikel van 
12 pagina’s over Waterloo en de val 
van Napoleon. Uiteraard is het stuk 
ruim geïllustreerd met maximum-
kaarten. Het leven van Napoleon 
laat zich lezen als een succesver-
haal, tot hij het in 1812 verloor van 
Rusland en de Russische winter. Hij 
werd in 1813 verbannen naar Elba, 
ontsnapte, wist een groot leger te 
mobiliseren, maar zag zijn macht 
en zijn leger vernietigd worden in de 
slag bij Waterloo (1815).
Aan die slag zijn (vooral in 2015) 
vele zegels gewijd, maar de Fransen 
hebben hun nederlaag nog steeds 
niet verwerkt. Verlies herdenk je 
kennelijk niet met postzegels, alleen 
de glorie telt. 
De Engelsen, belangrijkste tegen-
standers van Napoleon, hebben 
dus wel flink uitgepakt en Froon 
laat zegels, velletjes en kaarten de 
revue passeren. Ook de Belgische 
en Nederlandse kaarten worden 
besproken. In een aparte paragraaf 
wordt wat dieper ingegaan op de 
link tussen Nederland en Napoleon.
Bate Hylkema schrijft over schilde-
rijen van Jeroen Bosch die mogelijk-
heden bieden aan verzamelaars van 
maximafilie. Ook staat hij stil bij het 
verhaal over de Brandkastzegels 
van 1921. Het meer dan voortref-
felijke verhaal van Marten Minkema 
in de VPRO-gids van 13 december 
2014 diende (mede) als inspiratie. 
De mogelijkheden voor maximafilis-
ten lijken me hier beperkt.
www.kindmax.nl

Gespecialiseerd
Een blad voor specialisten, dat is 
duidelijk. Zo bevatte het laatste 
nummer van 2015 een uitgebreid 
en bijzonder informatief artikel 
over de postspaarbankzegels 
van China, die veel leden van de 
Studiegroep China Filatelie in 
hun verzameling hebben, zonder 
dat ze dat goed beseffen. In het 
maartnummer van 2016 ver-
volgt Harald Düting zijn reeks 
over Chinees werelderfgoed op 
briefkaarten. In het jaar 2000 gaf 
de Chinese post gefrankeerde 
briefkaarten uit met afbeeldingen 
van plaatsen in China die door de 
Unesco in de werelderfgoedlijst 
zijn opgenomen, zoals de Mogao-
grotten en het Lushan Nationaal 
Park. Johan Sevenhuijsen en Jozef 
Wagemakers presenteren de ach-
tergronden en postale aspecten 
van de eerste toeslagzegels van 
China, gewijd aan de hongersnood 
van 1920.
Jan van der Zouw en Jozef Wage-
makers belichten Japanse bezet-
tingsuitgiften binnen het Chinese 
rijk. Naast historische achter-
grondinformatie over door Japan 
bezette gebieden, draait het om de 
opdrukken op (Japanse) zegels en 
nieuwe uitgiften. Uiteraard komen 
ook vervalsingen, maakwerk en 
‘fantasieproducten’ aan bod.
Hendrik Oranje gaat in op Chi-
nese lokaalpost van Chungking en 
Shanghai. Die laatste plaats werd 
voor buitenlandse handel geopend 
in 1843. Tien jaar later werd de 
Shanghai Municipality opgericht, 
in 1863 begon men met een eigen 
postsysteem, in 1866 kwamen 
de eerste postzegels. De auteur 
gaat diep in op plaatgegevens en 
posities in de drukvellen. Voor 
specialisten dus, maar ‘gewone’ 
verzamelaars worden ook bediend: 
mooie overzichten van nieuwe 
uitgiften van de Volksrepubliek, 
Hong Kong en Taiwan. 
www.chinafilatelie.nl

Europa
Marcel Graven is bezig met een 
mooie reeks die goed past binnen 
de thema’s van Grenzenloos, het 
periodiek van de Nederlandse Ver-
eniging voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie (VN-VE). 
Hij volgt de Donau van de oorsprong 
tot de monding. Vanaf Boedapest 
stroomt de Donau zuidwaarts door 
de Grote Hongaarse Laagvlakte, een 
gebied dat voornamelijk bestaat uit 
grasland en moerassen. Toch liggen 
er ook steden die een bezoek waard 
zijn. Besproken worden onder an-
dere Baja, Mohács, Pécs en Vukovar, 
een stad die zwaar geleden heeft 
in de Kroatische onafhankelijk-
heidsoorlog van 1991-1995. De reis 
eindigt (voorlopig) in Smederevo, 
op 60 km. van Belgrado.
Hans Snellenberg schrijft over 
zestig jaar Europazegels, de samen-
werking, de ontwerpen – vaak op 
gemeenschappelijke basis– en 
thema’s. Vanaf 1974 werd niet 
meer voor een gemeenschappelijk 
ontwerp gekozen, maar voor een 
gemeenschappelijk thema. 

W
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verzorgde verenigingsblad van de 
Postzegelvereniging Aalsmeer 
aandacht geschonken wordt aan 
de honderdste verjaardag van onze 
nationale luchthaven. Voorzitter 
Sjaak Burgers citeert uit de website 
hoe het allemaal begon: ‘Op een 
drooggemalen, drassig stukje 
grond in de Haarlemmermeer 
worden een paar houten loodsjes 
geplaatst voor het eerste Neder-
landse vliegveld. Pioniers maakten 
Schiphol groot. Pioniers met lef en 
visie die geloofden in vernieuwing 
en vooruitgang. Pioniers zoals Jan 
Dellaert die ervan overtuigd waren 
dat een luchthaven altijd moet 
denken vanuit de belangen van de 
toekomstige generaties.’
Het verschijnen van het imposante 
luchtvaartboek van Hans en Hennie 
TSchroots wordt uiteraard ook 
gememoreerd. Een powerpoint-
presentatie van Hans zal de vereni-
gingsbijeenkomst opluisteren.
Ook komt een klassiek boek ter 
sprake in de mei-aflevering: Door 
de lucht naar Indië, van J. van der 
Hoop (1925). Hij was een van de 
genoemde pioniers en geeft een 
prachtig beeld van deze bijzondere 
jaren.
Klaas F. Keessen gaat nog verder 
terug in de tijd en belicht aan de 
hand van poststukken en kaar-
ten een stukje van de (postale) 
geschiedenis van Kudelstaart, 
eens een belangrijk dorp in deze 
regio. De vereniging heeft ook 
nog een mooie website: www.
postzegelvereniging aalsmeer.nl

Prentbriefkaarten
Het zal voor sommigen misschien 
even wennen (of slikken) zijn, maar 
het gaat echt gebeuren: prentbrief-
kaarten als tentoonstellingsklasse. 

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

Verder bevat de 134e aflevering 
van Grenzenloos bijdragen over het 
Nederlandse voorzitterschap van 
de EU, (ei)landen in de Caraïbi-
sche Zee, postwaardestukken van 
Verenigd Europa en informatie over 
nieuwe uitgiften. Het blad eindigt 
met een oproep: om volgend jaar 
het 11e lustrum van de vereniging te 
kunnen vieren, is de inzet van veel/
alle leden nodig.
www.vn-ve.nl of www.vn-ve.eu

Verleden centraal
Hemelsbreed, maar ook over de 
weg, is het maar een klein stukje 
van Aalsmeer naar Schiphol. Niet 
zo vreemd dus dat in het mooi 

http://www.kindmax.nl/
http://www.chinafilatelie.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.vn-ve.nl/
http://www.vn-ve.eu/
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Het zal in ieder geval de aantrek-
kelijkheid van vele filatelistische 
evenementen vergroten. Om niets 
van de trein te missen heb ik me 
maar meteen opgegeven als lid van 
dé vereniging bij deze tak van sport: 
de Vereniging Documentatie 
Prentbriefkaarten (VDP). Vier keer 
per jaar brengen zij een prachtig 
Bulletin uit, dit jaar voor het eerst 
geheel in kleur. Artikelen over uitge-
vers, thema’s, een mooi stuk over 
prentbriefkaarttentoonstellingen, 
die rond 1900 in de mode kwamen. 
De tientallen illustraties in het blad 
(en de artikelen) maken duidelijk 
dat het maar een kleine stap is van 
prentbriefkaart naar filatelie. Wie 
twijfelt, kan zich laten overtuigen 
door een artikel (afl. 127) van 
Eddy Veen (‘Een verzameling als 
dagboek’), een stuk van Lodewijk 
van Duuren over geïllustreerde 
postbladen én de aankondiging van 
een grote beurs op 22 oktober in 
Houten, waarvoor de VDP, Po&Po, 
de Nederlandse Academie voor 
Filatelie en Wouter Beerekamp de 
handen ineen geslagen hebben. In 
afl. 128 is de post nog nadrukkelij-
ker aanwezig. 
www.prentbriefkaarten.info

BUITENLANDSE BLADEN

In the Middle of Nowhere
Wake Island is een atol, 3.400 km 
ten westen van Hawaï en 2.200 km 
ten oosten van Guam. Het is onbe-
woond, en het is onvoorstelbaar dat 
enig land er in is geïnteresseerd. 
Toch hebben de Verenigde Staten 
het formeel geclaimd als bezitting 
op 17 januari 1899. The American 
Philatelist van maart 2016 wijdt een 
artikel aan de postgeschiedenis van 
dit eiland met veel leuke brieven. 
Het begin van die postgeschiede-

nis is redelijk nauwkeurig vast te 
stellen. Niet in 1929 in elk geval. 
Er is een brief bekend van iemand 
die een brief erheen probeerde te 
sturen. De Amerikaanse poste-
rijen wisten in elk geval niet waar 
het lag, en stuurden het voor de 
zekerheid naar de posterijen van 
Canada die de brief na een korte 
omzwerving naar de afzender terug 
stuurde. De eerste echte brieven 
werden verzonden op 2 augustus 
1933 vanaf het marine transport-
schip USS Chaumont. De meeste 
daarvan kwamen bij verzamelaars 
van scheepspost terecht.
Kort daarna werd Wake Island 
echter meer dan een onbewoond 
eiland. Juan Trippe, een air tycoon, 
besloot dat Wake Island de ideale 
tussenstop was voor zijn water-
vliegtuigverbinding tussen Hawaï en 
Guam en plaatste er een luchtbasis. 
Het eiland kreeg een strategi-
sche functie, niet alleen voor de 
luchtvaart maar ook voor het leger. 
Geen wonder dat Wake zo’n beetje 
het eerste stukje van de VS was dat 
door de Japanners was bezet. Pas 
na de oorlog (1951) kreeg het eiland 
een eigen burgerpostkantoor. Sinds 
1973 stoppen er geen passagiers-
vliegtuigen meer. Het eiland is 
sindsdien weer vrijwel onbewoond 
op een luchtmachtbasis na.
Verderop in het blad nog meer 
kleine eilanden. Dit keer gaat het 
om de Britse eilandengroep Tristan 
da Cunha, ongeveer halverwege 
Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Het 
is de top van een actieve vulkaan 
en een populair startpunt voor 
poolexpedities. De bevolking is 
280 mensen groot, waaronder een 
legereenheid. Sinds 1952 heeft het 
een postkantoor en er zijn inmid-
dels 15 verschillende stempels 
bekend. Het aantal postzegels is 
nog beperkt, en meest fraai ont-
worpen met thema’s als vissen en 
pinguïns. De eerste provisorische 
zegels verschenen in 1946 en had-

in z’n kratje heeft, een pispot 
op z’n hoofd zet en besluit dat 
hij een ridder is. Tevens is dit 
het hoogtepunt van de Spaanse 
literatuur. Zowel de auteur als zijn 
geesteskind komen daarom ook 
veel terug in de filatelie. Reeds in 
1905 verschijnt er in Spanje een 
serie van 10 zegels met fragmen-
ten uit het boek. De DBZ nummer 
9 uit 2016 vertelt in een fraai 
met zegels geïllustreerd artikel 
het levensverhaal van Cervantes. 
Alleen al in zijn eigen land zijn er 
5 series gewijd aan de schrijver en 
zijn trieste held. Vergelijk dat eens 
voor de aardigheid met de filatelis-
tische eer die onze grote schrijvers 
Vondel, Hooft en Brederode tot nu 
toe hebben gehad. 

 

den de curieuze eenheid ‘potatoes’. 
Aardappelen waren in die tijd het 
betaalmiddel op het eiland.

Kansas en Nebraska
In het aprilnummer van dit blad 
staan een aantal van de meer 
gezochte zegels van de Verenigde 
Staten: de Nebraska en Kansas 
uitgiften. In de jaren ’20 was er veel 
criminaliteit in de VS. Een postdi-
recteur was bang voor de diefstal 
van postzegels, en vond dat het in 
het grote land makkelijk was om 
te verdwijnen met gestolen zegels. 
Men kon zegels stelen in New York 
en verkopen in Los Angeles. Om 
dit lastiger te maken, wilde hij de 
zegels voorzien van een opdruk van 
de staat waar ze werden verkocht. 
Dit experiment werd gestart in 
Kansas en Nebraska. De datum van 
uitgifte was variabel. Verzamelaars 
van FDC’s gingen de kantoren in de 
staten af om brieven te produceren. 
Gelukkig voor ons is het experiment 
niet voortgezet, ander was de VS 
een verzamelgebied geworden met 
50 keer zo veel zegels waarvan een 
groot deel met een minieme oplage.
www.stamps.org

Een treurige anti-held
Don Quijote de la Mancha is zeker 
een anti-held. Het gaat om een 
oude man die ze niet alle 12 meer 

Verder in het blad het derde deel van 
de serie over de Berlijnse Notopfer 
zegel (deel 1 en 2 staan in de vorige 
nummers). Deze kleine zegels moes-
ten van 1948 tot 1956 worden bij-
geplakt op brieven als steun aan de 
Berlijnse bevolking. Dit keer worden 
poststukken getoond met daarop 
meerdere van deze zegels. In principe 
was dit niet mogelijk. Soms is er 
sprake van filatelistisch maakwerk, 
maar er wordt ook een brief getoond 
waarbij de zegeltjes abusievelijk als 
frankering worden gebruikt.
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de

http://www.prentbriefkaarten.info/
http://www.stamps.org/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
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kan zijn dat de in de omschrijving opgeno-
men termen als “fraai paar” en “onfrisse” 
mogelijk geïnteresseerde kopers terughou-
dend maakten. Het is geen luxe brief met 
een pracht paar erop. Het kavel ging retour.

Nieuwe verkooppoging
De inzender bleek de brief niet terug te 
willen ontvangen, want de daaropvolgende 
veiling, nummer 538, kwam dezelfde brief 
wederom ter veiling. Voor de eveneens 
vijfde zitting op woensdagmiddag 24 april 
1991 omschreef de veilinghouder onder ka-
vel 2021 de brief als volgt: ‘5 Cent blauw dun 
papier no. 1r, plaat VI nos. 47 –48. Fraai paar 
op iets onfrisse complete brief van Den Haag 
naar Amsterdam 20-6-1864. Op vz. langst. 
“Ontoereikend” en geschr. “10” port. Foto’. 
Het paar bleef ‘fraai’, de brief ‘iets onfris’. 
In de fotobijlage was nu nog slechts een 
afbeelding opgenomen van uitsluitend het 
paar; van de brief zelf werd niets afgebeeld 
(afb. 2). Nu taxeerde de veilinghouder de 
opbrengst op ƒ 280. Op zich bijzonder, want 
de vorige taxatie was lager, en toen werd de 
brief niet verkocht. Misschien moesten de 
veilingkosten van de eerste verkooppoging 
worden terugverdiend? De brief vond deze 
keer een koper voor ƒ 210.

Pennenstreek
Nu maken we een enorme sprong in de 
tijd, en zijn we in het jaar 2015. Tijdens 
een tentoonstelling wordt diezelfde brief 
geëxposeerd, die op 24 april 1991 bij Van 
Dieten Postzegelveilingen werd verkocht. 
Bij een wat nadere aanschouwing van deze 
brief (afb. 3) blijkt deze niet exact overeen 
te komen met de foto uit de fotobijlage bij 
de veilingcatalogus uit 1991. Door de beide 
zegels is bruusk een pennenstreek met 
zwarte inkt geplaatst (afb. 4). Alsof de pen-
nenstreek gemaakt is met een kroontjespen 
en Oostindische inkt. De scherpe punt van 
de kroontjespen heeft het zachte poreuze 
papier van plaat VI flink beschadigd. Deze 
pennenstreek was in 1991 nog niet aanwezig.
Vragen die dan opkomen zijn: Wie heeft deze 
pennenstreek geplaatst? Waarom is deze 
pennenstreek geplaatst? Met andere woor-
den, waarom is deze filatelistische moord 
gepleegd?

Ontoereikend
Voor de beantwoording van de tweede vraag, 
waarom de pennenstreek is geplaatst, gaan 
we weer een stukje terug in de geschiedenis. 
In het midden van de 19e eeuw had de af-
zender van een brief twee mogelijkheden. De 
brief kon ongefrankeerd verstuurd worden 
(dan moest de ontvanger het porto van de 
brief betalen), of gefrankeerd (de verzender 
betaalde het porto).

Dun papier
Kavel 2626, in de veilingcatalogus omschre-
ven als: ‘5 Cent blauw dun papier no. 1r, plaat 
VI nos. 47 –48. Fraai paar op iets onfrisse 
brief van Den Haag naar A’dam 20-6-1864. 
Op vz. langst. “ontoereikend” en geschr. “10” 
porto. Foto’ kwam onder de hamer. In de 
fotobijlage bij de veilingcatalogus was een 
afbeelding opgenomen van een stuk van de 
bovenzijde van de brief (afb. 1). De veiling-
houder taxeerde de opbrengst op ƒ 250.
Noch in de veilingzaal, noch onder de schrif-
telijke bieders was animo voor deze brief. Het 

Een filatelistische moord

p woensdagmiddag 16 januari 
1991, ruim 25 jaar geleden, werd 
bij Van Dieten Postzegelveilingen 
in ’s-Gravenhage de vijfde zitting 

gehouden van veiling 537. Onder de hamer 
kwam posthistorie en de emissie 1852 van 
Nederland. Hierin was onder meer opgeno-
men de collectie van de heer F.J.L. Wauters 
uit Amsterdam. Nadat het leeuwendeel van 
de kavels posthistorie en de losse zegels van 
de emissie 1852 waren afgehamerd en een 
nieuwe eigenaar hadden gevonden, kwamen 
de brieven met emissie 1852 aan de orde.

O

De gevolgen van een moord zijn niet terug te draaien. Ook een 
filatelistische moord is definitief en onomkeerbaar, maar niet 
zonder gevolgen, zoals uit onderstaand artikel blijkt. 
door Marc Snoeren

1

2 4

3



JUNI 2016 FILATELIE 413

Als de brief gefrankeerd verstuurd werd, 
waren er weer twee mogelijkheden. De ver-
zender gaf deze af aan de postbeambte, die 
het bedrag aan port bepaalde. De verzender 
betaalde dit bedrag. De tweede mogelijkheid 
was dat de verzender een postzegel plakte 
en vervolgens de brief in de brievenbus 
deponeerde. Nadat de brievenbus geleegd 
was, taxeerde de postbeambte de brief, dat 
wil zeggen, hij bepaalde het verschuldigde 
porto op grond van afstand (tussen plaats 
van afzender en plaats van geadresseerde) 
en gewicht.
Nu kwam het voor dat de verzender voor een 
te laag bedrag aan postzegels op de brief 
plakte. Als voorbeeld nemen we een brief 
(afb. 5), op 15 juni 1856 vanuit Tiel verstuurd 
aan ‘Monsieur le Baron MacKaij, Membre de 
la Seconde Chambre a la Haije’. Deze brief is 
gefrankeerd met een zegel van 10 cent.
De postbeambte constateerde dat de afstand 
tussen Tiel (plaats van verzending, zie 
afstempeling) en Den Haag meer dan 30 km 
was, waarvoor een port verschuldigd was van 
10 cent. Echter, de postbeambte stelde ook 
vast dat de brief zwaarder was dan 15 wigtjes 
(gram), waardoor het dubbele port, dus 2 x 
10 cent = 20 cent verschuldigd was. Maar dat 
bedrag had de afzender niet aan postzegels 
geplakt.

Instructies
Volgens de ‘Instructie voor de Directeuren en 
verdere beambten der Postkantoren, omtrent 
de uitgifte, het gebruik en de verantwoording 
der Postzegels’, die behoort bij de Circu-
laire 447 van 24 november 1851, diende de 
postbeambte in geval van een ontoereikend 
gefrankeerd poststuk als volgt te handelen:

Art. 46: Na elke busligting worden de onge-
frankeerde en de met postzegels gefrankeer-
de brieven, zorgvuldig van elkaar afgezonderd, 
alvorens daarop een dagteekeningstempel 
wordt afgedrukt.

Art. 48: De brieven met postzegels worden 
op het kantoor van vertrek, één voor één, aan 
een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Dit 
onderzoek strekt zich bepaaldelijk tot de drie 
volgende punten uit:
1. Of de zegels het uiterlijk voorkomen hebben 
van echt te zijn.
2. Of zij eenig kenteeken dragen van reeds 
vroeger te hebben gediend,
3. Of de waarde der zegels overeenstemt met 
het bedrag van het port, ’t welk, naarmate 
van den afstand en in verhouding tot gewigt, 
verschuldigd is.

Art. 51: Indien eindelijk, de postzegels echt 
zijn en niet vroeger gediend hebben, maar de 
geldswaarde daarvan minder bedraagt dan 

het port, ’t welk volgens het tarief, naarmate 
van den afstand en van het gewigt, verschul-
digd is, worden de zegels overstempeld op de 
wijze hierna bij art. 56 en volgende aange-
wezen, en daarnevens met duidelijke letters 
geschreven het woord: ontoereikend. Ver-
volgens worden deze brieven belast met een 
port, gelijkstaande met het te min berekende 
frankeergeld, en verder bij de ongefrankeerde 
brieven gevoegd.

Art. 54: Bij het onderzoek bedoeld bij art. 48 
paragraaf 3, worden alle brieven die meer dan 
enkel zijn gewogen, en het bevondene gewigt 
op de adressen aangeduid.

Art. 60: Op de brieven die, ter zake van een 
ontoereikend postzegel, met een suppletoir 
port volgens art. 51 zijn belast, of waarvan de 
frankering volgens art. 52 (MS: ontoereikend 
gefrankeerde brief naar het buitenland) nietig 
is, wordt het woord franco in den afdruk van 
den stempel met de pen doorgehaald.

Samengevat betekende dit:
• Art. 48: beoordeel de brief op juiste fran-

kering, rekeninghoudend met afstand en 
gewicht;

• Art. 51: vermelding van het woord ‘ontoe-
reikend’ (geschreven of gestempeld);

• Art. 51: vermelding van het ontbrekende 
port in cijfers op de voorzijde (meestal 
door het adres geschreven);

• Art. 54: vermelding van het gewicht, in 
geval gewichtsklasse de reden was van 
ontoereikende frankering.

• Art. 60: doorhalen van het woordje 
FRANCO in het poststempel ten teken dat 
de brief niet voldoende gefrankeerd was.

Ontoereikend
Op de brief van afbeelding 5 schreef de 
postbeambte ‘ontoereikend’ naast het zegel, 
en noteerde ‘21 W’ (wigtjes) als zijnde het 
gewicht van de brief. Voorts schreef hij een 
‘10’ (soort grote W) door het adres omdat 
dit het ontbrekende porto was, en haalde hij 

het woordje ‘FRANCO’ door in het halfrond-
stempel TIEL dat op het zegel geplaatst 
is. Dit is geheel volgens de aangehaalde 
instructies.
Onvoldoende gefrankeerde brieven, waarop 
het woordje ‘ontoereikend’ is geplaatst én 
waarop het bedrag aan ontbrekend port 
is vermeld, zijn redelijk normaal. Echter, 
poststukken waarbij ook nog het woordje 
‘FRANCO’ is doorgehaald, zijn erg schaars 
en lastig te vinden. En dan hebben we het 
over poststukken waarop de postzegel 
vernietigd is met een halfrondstempel.
Ontoereikend gefrankeerde brieven, waarbij 
de postzegels van de eerste emissie zijn 
vernietigd met het stempel FRANCO in 
omlijsting én waarbij het woordje ‘FRANCO’ 
is doorgehaald, zijn onbekend!

Zonder motief geen moord
En dan de beantwoording van de eerste 
vraag: Wie heeft de pennenstreek geplaatst? 
Met de wetenschap van wat hiervoor is 
beschreven, is naar mijn mening de pen-
nenstreek met zwarte inkt (brief afb. 3) niet 
bruusk geplaatst, maar weloverwogen door 
iemand met gedegen filatelistische kennis. 
Door de heel bewust geplaatste, aan de be-
schadiging van de postzegels te zien ietwat 
ongelukkig uitgevallen pennenstreek heeft 
deze persoon een uiterst zeldzaam poststuk 
willen creëren.
Bij een moord is het slachtoffer dood. Bij 
deze filatelistische moord is het poststuk 
van afbeelding 3 ook dood. Het is waar-
deloos geworden omdat de pennenstreek 
meer dan 125 jaar na dato geplaatst is. Deze 
penvernietiging is niet authentiek.

Ik draag dit artikel postuum op aan mijn 
beste vriend en medefilatelist Marc 
 Bakermans, die op 31 juli 2012 op 46-jarige 
leeftijd overleed aan de gevolgen van een 
hersentumor. Aan hem was niet meer de 
tijd gegeven deze ontdekking te publiceren. 
Hij zou volledig achter dit artikel staan.

5
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

ALDERNEY
Britse vorstin opnieuw jarig
Het tot het baljuwschap (Engels: 
Bailiwick) van Guernsey behorende 
eiland kwam op 25 mei met een serie 
postzegels ter gelegenheid van de 
90e verjaardag van de Britse vorstin. 
Een merkwaardige datum lijkt het, 
want de verjaardag was al op 21 april. 
De foto’s op de zegels zijn genomen 
tijdens de laatste vijf jaar bij de 
ceremonie Trooping the Colour, een 
plechtigheid waarbij de officiële 
verjaardag van de vorst(in) gevierd 
wordt met een parade met veel 
paarden en legertroepen in de 
mooiste kledij. Dit jaar op 4 juni, dus 
u kunt er net niet meer naar toe. 
Wel vermoeiend, twee keer jarig…
De serie telt zes zegels (43, 57, 58, 

64, 70 en 70p), die ook vier maal 
voorkomen in het prestigeboekje. 
De prijs ervan is £ 14.80.

AUSTRALIË
Vlinders
Een viertal kleurige vlinders 
spreidt de vleugels op een op 3 mei 
verschenen serie postzegels. Drie 
daarvan, alle met de waarde $1.00, 
is ook te koop in een twintig zegels 
tellend postzegelboekje. Twintig van 
zulke boekjes kan men ook kopen 
als een chequebook ($ 400.00). 

RSL 1916-2016
De Returned $ Services League of 
Australia is één van Australisch 
oudste en meest gerespecteerde 
nationale organisaties. Deze houdt 
zich bezig met de zorg in de meest 
ruime zin van het woord aan militai-
ren, veteranen en nabestaanden.
De organisatie werd opgericht 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
toen er – in 1916 – al militairen en 
marinemensen terugkeerden.

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • Met een speciale postzegel van 
$1.00 wordt het honderdjarig bestaan 
beklemtoond. Deze postzegel is ook 
per twintig in een boekje verkrijgbaar. 
En ook weer in een chequebook.

Fruitlabels op kistjes van vroeger
De Australische post heeft een rijke 
fantasie en vindt altijd wel weer een 
nieuw thema. Labels op appel- en 
andere fruitkistjes, kom daar maar 
op. De etiketten op de kistjes geven 
informatie over de fruitsoort, de 
maat en de afkomst. Men had 
gedurende de eerste helft van de 
twintigste eeuw een forse overpro-
ductie en exporteerde vooral naar 
Groot-Brittannië.
Een viertal kleurige etiketten staan 
afgebeeld op de op 7 juni te verschij-
nen serie postzegels van $1.00. Tien 
van deze zegels vormen de inhoud 
van een boekje. En twintig boekjes 
vormen weer een chequebook.
Daarnaast is er ook een prestige-
boekje (prijs $ 16.95) met, naast de 
zegels, veel informatie en plaatjes 
met betrekking tot deze nostalgi-
sche fruitlabels.

DUITSLAND
Twee nieuwe blokjes
Al eerder schreef ik dat de Duitse 
post blokjes en boekjes als Marken-
set op één hoop gooit. Reden voor 
mij om de blokjes (Folienblätter) in 
deze rubriek ook te melden.
Op 2 mei verschenen er twee: 
het ene met tien postzegels van 
90c met als motief ‘Bochten in de 
Moezel’. De zegel hoort in de serie 
Duitslands mooiste panorama’s. 
Het tweede is een blokje met tien 
gelukwenszegels van 70c.

FINLAND
Vakantieboekje
In vijf kleurige eersteklas-zegels 
(€ 1.20) illustreerde de Finse post 
op 6 mei de geneugten van de 
vakantie. De zegels zijn verkrijgbaar 
in een € 6.00 kostend boekje. De 
oplage bedraagt 150.000 boekjes.

Schuren
De Finse post houdt van wedstrij-
den. Dit keer ging het om oude 
schuren die in de moderne land-
bouwindustrie geen functie meer 
hebben. Een vijftal oude gebouwtjes 
zijn te vinden op de zegels in het op 
6 mei verschenen boekje. Prijs ervan 
is vijfmaal € 1.20. Oplage 200.000. 
De ontwerpster is dezelfde die 
enkele jaren geleden ook de zegels 
met buitenwc’s maakte.

FRANKRIJK
Rode Kruis
Op 2 mei kwam de Franse post met 
een Rode Kruis boekje. De op-
brengst van de toeslag gaat naar de 
kwetsbaren in de samenleving: ge-
handicapten, eenzamen, daklozen, 
vluchtelingen.
De inhoud bestaat uit acht lettre 
verte postzegels (= € 0.70). De 
verkoopprijs van het boekje wordt 
vermeerderd met € 2.00 toeslag, zo-
dat de verkoopprijs € 7.60 bedraagt.

EURO 2016, Marianne boekje
Een nieuwe oplage met twaalf 
groene Marianne zegels (lettre 
verte, € 0.70) verscheen op 19 mei 
met een kaftreclame met betrek-
king tot het aanstaande EK Voetbal. 
De tekst roept de gebruiker op hun 
voetbal-enthousiasme per post te 
verspreiden.

EURO 2016, tien voetbalacties
Op 30 mei volgde nog een boekje, 
dat het Europese kampioenschap 
voetbal als thema had. De tien 
zegels, ook weer lettre verte, beelden 
een tiental voetbalacties af. Om wat 
voorbeelden te geven: bal op de 
borst aannemen, omhaal, duik van 
de keeper, vieren van een doelpunt, 
kopbal…
Er zijn 3½ miljoen boekjes vervaar-
digd.

GROOT-BRITTANNIË
Prestigeboekje 90ste verjaardag 
Koningin.
In het vorige nummer beschreef ik 
het prestigeboekje dat op de 90e 
verjaardag van de Britse vorstin 
verscheen. Nu blijkt dat er ook een 
gelimiteerde (1926 stuks) uitgave 
van dit boekje verkrijgbaar was. Het 
betrof een luxe editie met goudfolie 
op de kaft en op sommige plaatsen 
binnenin. Dus natuurlijk wel wat 
prijzig: £ 59,99.

Eerste Wereldoorlog: 2016
De derde uitgifte van de Britse Post 
met aandacht voor 100 jaar Eerste 
Wereldoorlog verschijnt op 21 juni. 
Dit keer staat het jaar 1916 cen-
traal. Het jaar met de Slag aan de 
Somme, een loopgravenoorlog van 
vier maanden, waarin meer dan één 
miljoen soldaten sneuvelden.
De zes zegels, drie eersteklas (63p) 
en drie van £ 1.52, tonen beelden en 
herinneringen aan de strijd. Er ver-
schijnt, net als in 2014 en 2015, ook 
een prestigeboekje. De verkoopprijs 
ervan bedraagt £ 16,49. 

1. Fraaie vlinders 2. Fragment van kaft RSLboekje

3. Oude Finse boerenschuren

4. The 
Brigade  
Hongkong
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GUERNSEY
Victor Hugo: De Zwoegers van de Zee
Het is niet het bekendste werk van 
Victor Hugo, maar het is dit jaar 
wel precies 150 jaar geleden dat hij 
deze roman publiceerde. Hij heeft 
veertien jaar op het eiland Guernsey 
gewoond en het werk dateert ook 
uit deze tijd.
De post vond dit een belangrijke 
aanleiding tot het uitgeven van een 
serie van zes postzegels: 43, 57, 58, 
64, 70 en 78p. Alle met afbeeldin-
gen die het zware zeemansleven 
illustreren. Tegelijk met de serie, op 
6 mei, zag ook een prestigeboekje 
het licht. Het bevat vier maal de 
serie (£ 14.80) en geeft vooral in-
formatie over het verblijf van Victor 
Hugo op het eiland.

HONGKONG
The Brigade
Sinds 1916 bestaat in Hongkong 
The Brigade, oftewel officieel Hong 
Kong St. John Ambulance Brigade. 
Deze biedt voor alle inwoners een 
breed spectrum aan gratis dien-
sten, zoals ambulancevervoer en 
eerste hulp. Met vier zegels werd op 
14 april het eeuwfeest gevierd. De 
serie (nominaal $ 13.30) komt ook 
twee maal voor in een prestige-
boekje. De prijs van het boekje ligt 
wel wat hoger: $ 45.00.

LITOUWEN
Paddenstoelen
In het Rode Boek staan bijna acht-
honderd dieren, planten, mossen en 
paddenstoelen die met uitsterven 
bedreigd worden. Van die laatste 
zijn er twee afgebeeld in een op 
13 februari verschenen serietje van 
€ 0.84-zegels. Daarnaast is er een 
boekje vervaardigd waarin zich een 
zegelvelletje bevindt met driemaal 
de twee zegels. Merkwaardig is dat 
één van de zes zegels in het velletje 
op z’n kop staat.

MAN, EILAND
Vogels
Vijf kleurrijke afbeeldingen van op 
het eiland Man voorkomende vogels 
(pijlstormvogel, roodborstje, fazant, 
goudvink en bosuil) zijn te vinden in 
een op 24 maart verschenen post-
zegelboekje. Het boekje bevat tien 
eersteklas  zegels, van elk dus twee 
stuks. Prijs van het boekje is £ 4.40.

NIEUW-ZEELAND
ANZAC boekje, nummer 3
Moed en toewijding staan centraal in 
het derde ANZAC-boekje dat gewijd 
is aan de deelname van Nieuw-
Zeelandse soldaten aan de strijd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Elk 
jaar verschijnt er tot 2018 een serie 
postzegels waarmee het verhaal 

van honderd jaar geleden herdacht 
wordt. Dit jaar gaat het met name 
over Solomon Isaacs die zijn gezin en 
familie op de Cook Eilanden verliet 
om als vrijwilliger in Frankrijk aan het 
Westerse front mee te strijden.
Het boekje bevat twaalf velletjes: tien 
met steeds één zegel en twee met de 
hele serie. De velletjes zijn alleen in 
het boekje verkrijgbaar, niet los. Nomi-
nale waarde van het totaal is $ 27.60. 
Prijs van het boekje is $ 39.90.
Bij het eerste boekje (in 2014) was 
een cassette verkrijgbaar, zodat 
men na vijf jaar een complete 
postale documentatie bezit.

SRPSKA REPUBLIEK 
Europa
Het Servische Bosnië-Herzegovina 
kwam op 25 april met Europazegels. 
Twee waarden, allebei van 1.50 km. 
De ene zegel heeft het bekende 
beeld, dat door alle landen gebruikt 
wordt, het andere iets soortgelijks 
met gloeilampen en windmolens.
Ook verscheen er een boekje. De 
inhoud bestaat uit een blokje met 
twee van beide zegels. Prijs van het 
boekje is derhalve 6.00 km.

ZWEDEN
Stockholm
Het hart van Stockholm, Gamla 
Stan, is een must voor de toerist. 

 

Het slechts 500 meter brede eiland 
staat vol kleurige gebouwen aan 
smalle straatjes. Een aantal daarvan 
is te zien op de vijf zegels van elk 
13 kronen. Ze zijn alleen verkrijgbaar 
in een boekje. Verschijningsdatum 
was 4 mei.

Zomerzegels
Ook op 4 mei verschenen de zomer-
zegels, bedoeld voor het sturen van 
vakantiegroeten. Ook deze zegels 
zijn uitsluitend in boekjes verkrijg-
baar. Tekeningen met vakantiebe-
zigheden sieren de tien zegels (vijf 
motieven). Ze hebben de aanduiding 
brev (6.50 kronen). 

ZWITSERLAND
Pro Patria
De jaarlijkse serie Pro Patria telt dit 
keer slechts twee zegels. Vermoede-
lijk omdat er al volop andere uitgif-
ten zijn. De toeslag van deze zegels 
is ter ondersteuning van culturele 
en sociale projecten.
Dit jaar zijn burchten en kastelen 
op de zegels afgebeeld: Burg Zug 
in Zug (85+40r) en Schloss Neu-
Bechburg in Oensingen (100+50r). 
Beide zegels zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het bevat viermaal 
85+40 en zesmaal 100+50. Prijs van 
het boekje is 14.00 Fr. De uitgifteda-
tum was 12 mei.

5. Bedreigde paddenstoelen in Litouwen

6. Matt Sewell tekent ‘full time’ vogels.

7. Vrijwilliger Solomon Isaacs

8. Europazegels
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EUROPA

ANDORRA SPAANS
11-5-’16. Biënnale van 
Venetië.
€ 2.95. Kunstwerk ‘Ver-
deelde ziel’ van Joan Xandri 
(1955).

ARMENIË
20-4-’16. Voltallige 
vergadering PostEurop in 
Jerevan.
Blok 870 d. (ruitvormig). 
Enveloppen, berg. 

AZERBEIDZJAN
2-3-’16. RCC*25 jaar.
0.50 m. Beeldmerk, com-
municatiesatelliet. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
6-4-’16. Internationale Dag 
van de Sport voor Ontwik-
keling en Vrede.
0.90 KM. Atleten. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
10-2-’16. 700e sterfdag 
Dragutin Nemanjic. 
0.90 KM. Portret koning.
6-4-’16. Bosvruchten.
0.90, 1.10 KM. Resp. slee-
doorn (Prunus spinosa), 
bramen (Rubus fruticosus). 

29-4-’16. Europa, ‘Ecolo-
gie, denk groen’.
1.50, 1.50 KM. Resp. 
lampen met windmolens 
en hand met schaar, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser. 

BULGARIJE
26-2-’16. Thracische 
munten.
Blok 0.65 L. Hoofd van 
koning Seuthes III (ca.331-
ca.300 v.Chr.), munten. 

30-3-’16. 80e geboorte-
dag Asen Stareyshinski 
(1936-1991).
0.65 L. Portret graficus en 
postzegelontwerper.
26-4-’16. Europa, ‘Ecolo-
gie, denk groen’.
1.-, 2.- L. Resp. windmolens 
en bomen met verfroller en 
fietser, rokende schoorsteen 
en boomblad met schaar. 
Ook velletje met de zegels.

CYPRUS
11-4-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 0.34, 0.41, 0.64, 0.75. 
Beeld Christus de Verlosser 
met resp. taekwondo, 
tennis, hoogspringen, 
hardlopen. 

CYPRUS TURKS
26-4-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
1.50, 2.20, 3.05 NTL. Beeld-
merk met resp. versprin-
gen, turnen, zwemmen. 

DENEMARKEN
14-1-’16. Frankeerzegel.
30.- kr. Leeuwen.
31-3-’16. Wedstrijden van 
volkssporten.
Vijfmaal 8.- kr. Lillebælt 
halve marathon, Fyen 
Rundt wielerwedstrijd, 
Hærvejsløbet MTB-race, 
zwemwedstrijd rond Chris-
tiansborg, sportschoenen 
en zwembril met fietshelm. 

31-3-’16. Bekende 
personen.
19.-, 19.- kr. Architect 
Jørn Utzon (1918-2008), 
scheepsmagnaat Mærsk 
Mc-Kinney Møller (1913-
2012).

31-3-’16. Boerderijdieren.
Vijfmaal 8.- kr. Deense 
Holstein roodbont koe, 
Oldenborger hengst, 
satijnkonijn, Shropshire 
ram, Wyandotte haan. 

ESTLAND
14-4-’16. Historische 
klederdrachten.
€ 0.65, 1.50. Resp. man en 
vrouw uit Audru, vrouw en 
meisje uit Tõstamaa. 

9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 1.40, 1.40. Windmolens 
en bomen met verfroller en 
fietser, menselijke evolutie 
met auto en vliegtuig.

FAERÖER
26-4-’16. 250e geboorte-
dag Nólsoyar Páll (1766-
1808).
24.- kr. Portret nationale 
held en zeeman, zeil. 

FINLAND
6-5-’16. Zomer in de stad.
Vijfmaal 1 Kl. Voeten in 
sandalen met mensen 
op ligweide, rollerskater, 
badgasten, stadsbezoekers 
zoeken beschutting voor 
regen, marktvrouw met 
bessen en fruit en bloemen. 

6-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
1 Kl. Windmolens en bomen 
met verfroller en fietser. 
6-5-’16. Fauna.
€ 0.50 Veer van wilde eend 
(Anas platyrhynchos). 

6-5-’16. Schuren.
Vijfmaal 1 Kl. Schuren in 
Lempäälä, Ostrobthnia, 
Nivala, Muhos, Kärkinen.

FRANKRIJK
2-5-’16. Rode Kruis.
Achtmaal Lettre verte (in 
boekje). Hulp aan bejaarde 
zwerver, assistentie bij leren 
lezen en schrijven van kinde-
ren, hulp voor gehandicap-
ten, vluchtelingen opvangen, 
hulp aan dakloze met hond, 
opvang bij calamiteiten, 
hulp aan bejaarde, medische 
assistentie. Boekje verkocht 
met toeslag van € 2.-ten 
bate van Rode Kruis. 

19-5-’16. Postzegeltentoon-
stelling Philex 2016 in Parijs.
Velletje met driemaal € 2.-. 
Zegels uit resp. 1947, 1947, 
1978: kathedraal Notre 
Dame de Paris, Place de 
la Concorde met fontein, 
Pont-Neuf.

23-5-’16. Bijen.
Velletje met viermaal 
€ 0.70. Osmia, Collète, 
Anthophare, Mégachile. 

23-5-’16. Filatelistencon-
gres in Parijs.
€ 0.70. Place des Vosges 
met fontein.
23-5-’16. Voetbal.
Tienmaal Lettre Verte (in 
boekje). Voetballers en 
voetbalster met verschil-
lende spelacties. 

23-5-’16. Jaren zeventig.
Velletje met zesmaal 
€ 0.80. Renault R5, televi-
sieprogramma, winter-
sport, dansen, stadion Parc 
des Princes, mode. 
23-5-’16. Louise Labé 
(1524-1566).
€ 1.40. Portret dichteres, 
luit, schrijfveer, rozen, 
kathedraal van Lyon. 

GRIEKENLAND
17-4-’16. Jaar van Rusland.
€ 0.80, 0.80, 0.80, 
0.90. Resp. beeldmerk, 
culturele banden, toerisme 
met Grieks ornament en 
Russische kerktorens, com-
municatie met e-mailadres. 
Ook velletje met de zegels. 

In deze rubriek worden zegels vermeld van landen die – voor zover dat valt na te gaan – zijn aangesloten bij de Wereld postunie (UPU). 
In enkele gevallen worden ook niet-UPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt gegeven dan is de zegel  
(of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.
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22-4-’16. Belangrijke per-
sonen Arbeidersbeweging.
€ 0.05, 0.50, 1.-, 2.-. Resp. 
Napoleon Soukatzidis, Tas-
sos Toussis, Kostas Theos, 
Sotiris Paraskevidis. 

GROOT-BRITTANNIË
21-4-’16. Koningin 
 Elizabeth II 90 jaar.
Velletje met viermaal 1st. 
Portretten van koningin 
Elizabeth II (1926), prins 
Charles (1948), prins Wil-
liam (1982), prins George. 
(2013). 

21-6-’16. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
Driemaal 1st, driemaal 
£ 1.52; velletje met 1st, 
1st, £ 1.33, 1.33. Resp. 
papaver, gedicht ‘To my 
brother’, arbeidster in 
munitiefabriek, vervoer 
gewonden op sleepkarren 
achter paarden, Thiepval-
monument bij de Somme, 
herdenkingsmedaille slag 
bij Jutland met vlaggen en 
drietand; legeronderdeel 
‘The Post Office Rifles’, 
militair schrijft brief, post-
bezorging met paardenkar 
aan thuisfront, zakken post 
in postdepot aan Regents 
Park. Landkaart op rand. 

GUERNSEY
22-4-’16. Seizoenen.
43, 57, 64 (Sepac*), 70 p. 
Resp. wilde hyacinten 
(Scilla non-scripta) in bos, 
strand bij Petit Port Bay, 
boom in Saumarez Park, 
golven op kust bij vuurto-
ren van St. Peter Port. 

6-5-’16. ‘The toilers of 
the sea’ 150 jaar geleden 
uitgegeven.
43, 57, 58, 64, 70, 78 p. Scè-
nes uit roman van Victor 
Hugo (1802-1885) resp. 
Deruchette en stoomschip 
‘La Durande’, zeilschip en 
stoomschip op rots, Gilliatt 
met touw en vogels, Gilliatt 
met bijl, Gilliatt in gevecht 
met octopus, zeilschip en 
portret.
6-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
64 p. windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 

HONGARIJE
8-4-’16. 225e geboortedag 
István Széchenyi (1791-
1860).
225 Ft. Gezicht van 
staatsman als eiland in de 
Donau. 

6-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
305 FT. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.
25-4-’16. Ondertekening 
grondwet vijf jaar geleden.
Blok 2011 Ft. Heilige 
Kroon van Hongarije. Blok 
uitgegeven in 2011 nu met 
opdruk op rand.

IERLAND
7-4-’16. 200e geboortedag 
Charles Gavan Duffy (1816-
1903).
€ 0.70. Portret nationalist, 
dichter en premier kolonie 
Victoria. 

12-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.70, 1.05. Resp. wind-
molens en bomen met 
verf roller en fietser, groene 
vlakken. 
23-6-’16. Slag bij de 
Somme 100 jaar geleden.
W (€ 1.05). Militairen in 
loopgraaf. 

ITALIË 
11-4-’16. Promotie DOCG*-
wijnen op wijnbeurs 
Veronafiere.
€ 0.95, 0.95. Beeldmerken 
uit 1967, 2016. 

11-4-’16. DOCG*-wijnen, IV.
Vel met dertienmaal € 0.95. 
Barbera del Monferrato 
Superiore (Piemonte), Bran-
chetto d’Acqui (Piemonte), 
Carmigano (Toscane), Colli 
di Conegliano (Treviso), Co-
nero Riserva (Marche), Do-
gliani (Piemonte), Erbaluce 
di Caluso (Piemonte), Mon-
tecucco Sangiovese (Tos-
cane), Montello (Piemonte), 
Recioto di Gambellara 
(Vicenza), Roero (Cuneo), 
Soave Superiore (Verona), 
Suvereto (Toscane).

22-4-’16. Moederdag.
€ 0.95. Vrouwensilhouet.
22-4-’16. WWF* Italië 
50 jaar.
€ 0.95. Pandabeeldmerk, 
reuzenpanda (Ailuropoda 
melanoleuca) met jong, 
bamboe. 

JERSEY
11-5-’16. Relativiteitsthe-
orie van Einstein 100 jaar. 
Aanvulling melding mei jl.
Blok £ 2.-. Portret Albert 
Einstein met wiskundige 
formule. 

KOSOVO
23-3-’16. Toerisme. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Macedonië. 
Blok € 2.10. Skigebied van 
Malet e Sharrit.
9-4-’16. Nationale helden.
€ 1.-, 1.-. Sali Çekaj (1956-
1999), Agim Ramadani 
(1963-1999). 

KROATIË
20-4-’16. Bekende 
personen.
Viermaal 3.10 Kn. Dichter 
en politicus Mirko Bogović 
(1816-1893), balletdanse-
res Mia Čorak Slavenska 
(1916-2002), operazange-
res Sidonija Erdödy Rubido 
(1819-1884), schrijver 
Slavko Kolar (1891-1963).

26-4-’16. Jubilea Kroa-
tische radio (90 jaar) en 
televisie 90 jaar.
3.10 Kn. Omroepster, 
cameraman.
27-4-’16. Uitvindingen.
5.-, 6.50 kn. Giovanni Bia-
gio Luppis (1813-1875) met 
torpedo, Eduard Slavoljub 
Penkala (1871-1922) met 
vulpotlood. 

27-4-’16. 100 jaar erken-
ning islam in Kroatië.
3.10 kn. Islamitisch 
Centrum in Zagreb.

LETLAND
9-4-’16. Wereldkampioen-
schap floorball in Riga.
€ 0.64. Beeldmerk. 

LITOUWEN
2-4-’16. Toerisme. 
€ 0.87. Eik in bos van Kaunas. 

16-4-’16. Diplomatieke 
betrekkingen met Japan.
€ 1.-. Regeringsgebouwen, 
kersenbloesem.

MACEDONIË
14-9-’15. Rode Kruis, Week 
van de tuberculosebestrij-
ding.
9 den. Mensenkring. 
(Verplicht toeslagzegel 
14-21 sept.).
23-3-’16. Toerisme. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kosovo. 
Blok 144 den. Skigebied 
van Malet e Sharrit. 

MADEIRA
7-4-’16. Kerst- en Nieuw-
jaarsfeesten.
€ 0.47. 0.75, 0.80, 1.-; 
velletje met € 0.80, 1.-; vel-
letje met € 0.80, 1.-. Resp. 
kerststal, markt, kerstver-
lichting, vuurwerk; schip 
en vuurwerk, vuurwerk; 
kerstboom, Jezus in krib. 

MALTA
28-3-’16. Hoofdstad 
Valetta 450 jaar.
Blok € 4.25. Penning. Op 
rand stichter grootmeester 
Jean Parisot de la Valette 
(1494-1568), historische 
stadsplattegrond. 

15-4-’16. WWF*, pijlstorm-
vogel.
Pandabeeldmerk en 
verschillende afbeeldingen 
van Puffinus gravis.

MOLDAVIË
31-3-’16. Deportatie Bes-
sarabië 65 jaar geleden.
1.75 L. Concentratiekamp, 
gedeporteerden, militair. 

5-4-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
5.75, 9.50 L. Resp. meisjes-
hoofd met bloemen en 
vlinder, windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.
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12-4-’16. Eerste bemande 
ruimtevlucht 55 jaar 
geleden.
11.- L. opdruk op 1.80 L. Ze-
gel uitgegeven in 2001 met 
kosmonaut Juri Gagarin 
(1934-1968), ruimteschip, 
wereldbol.
15-4-’16. Wilde bloemen.
10, 25 b. , 1.-, 2.-, 3.-, 
5.- L. Resp. Xeranthemum 
annuum met vlinder, 
Matricaria recutita, Cicho-
rium intybus met vlinder, 
Taraxacum officinale met 
libel, Salvia nemorosa met 
krekel. Ook velletje met de 
zegels. 

24-4-’16. Christelijke 
volkstradities, I.
1.75 L. Palmzondag; 
Jezus op ezel bij intocht in 
Jeruzalem, wilgenkatjes, 
palmtak.

MONACO
29-4-’16. Internationale 
bloemschikwedstrijd. 
€ 0.80. Sierstuk.
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 1.-. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
12-5-’16. Naakt in de 
kunst.
€ 2.-. Schilderij van Louis-
Jean-François Lagrenée 
(1725-1805). 

19-5-’16. Opera.
€ 1.36, 2.50. Resp. 
Australische sopraan Nellie 
Melba (1861-1931) en ope-
ragebouw in Monte-Carlo, 
Italiaanse tenor Enrico 
Caruso (1873-1921).

19-5-’16. Films van Grace 
Kelly (1929-1982).
€ 1.60, 2.-. Affiches van 
‘Rear window’ met James 
Stewart, ‘Bridges at Toko-
Ri’ met vliegdekschip en 
vliegtuigen. 

1-6-’16. Europees 
kampioenschap voetbal in 
Frankrijk.
€ 1.- (rond te maken), 
landkaart met vlaggen en 
voetballer.
1-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 1.25. Taekwondo, atletiek, 
ritmische gymnastiek, 
judo, zeilen, roeien. 

MONTENEGRO
19-4-’16. Flora.
€ 0.95. Gentiana kochiana.
22-4-’16. Vermindering 
ecologische voetafdruk.
€ 0.95. Voetafdruk. 

NOORWEGEN
15-4-’16. Norden 2016, 
eetcultuur.
14.-, 14.- kr. Langoustine op 
dennengroen, Atlantische 
kabeljauw op bieten-gerst 
risotto. Ook velletje met de 
zegels. 

15-4-’16. Herdenkingen.
11.-, 17.-, 18.-, 21.- kr. 
Resp. Grimstad 200 jaar: 
stadsgezicht en monument 
van visser, Bodø 200 
jaar: portret bisschop 
Mathias Bonsach Krogh 
(1754-1828), historische 
kanonnen, Kragerø 350 
jaar: stadgezicht met 
historische kanonnen en 
gedeelte van schilderij 
‘Winter’ van Edvard Munch 
met bomen, Scarpsborg 
1000 jaar: Sarpefossen-
waterval en sculptuur ‘De 
jonge Olaf’. 

OEKRAÏNE
15-4-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
N. Windmolens en bomen 
met verfroller en fietser. 
26-4-’16. Kernramp Tsjer-
nobyl 30 jaar geleden.
2.40 Hr. Handen, vlammen.

OOSTENRIJK
2-4-’16. Postverdrag 500 
jaar.
€ 0.68. Historische brie-
venbezorger, brief. 

2-4-’16. Klassieke post-
zegels uit 1850.
Velletje met € 0.68, 2.20. 
Zegel op zegel resp. 15 c. 
Lombardo-Venetië (Yvert 
nr. 3), Oostenrijk 2 kr. 
(Yvert nr. 2).
4-4-’16. Serie ‘Oostenrij-
kers in Hollywood’.
€ 0.68. Portret filmregis-
seur Michel Haneke (1942).
4-4-’16. Hedendaagse 
kunst.
€ 0.80, Schilderij van Erwin 
Bohatsch (1951). 

9-4-’16. Amusementspark 
Wiener Prater 250 jaar. 
€ 0.80. Reuzenrad.
30-4-’16. Klassieke 
klederdracht.
€ 0.68. Vrouwelijke werk-
kleding uit Montafon.
30-4-’16. Salzburg 200 
jaar bij Oostenrijk.
€ 1.-. Harnas.
12-5-’16. Europees heilig-
dom. 
€ 0.80. Basiliek van 
Mariazell. 

14-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.80. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
21-5-’16. Postcrossing.
€ 0.80. Muur met kaarten 
en tekst in rood en wit.
29-5-’16. Internationale 
Dag van de Vredestroepen.
€ 0.69, Militairen met vlag, 
beeldmerk VN*, helm. 

29-5-’16. Klassieke 
klederdracht.
€ 0.68. Schärdinger 
zomerkleding. 

POLEN
20-4-’16. Voetbalclub 
Legia Warschau 100 jaar.
Blok 6.- ZŁ.; Team uit 1916.
20-4-’16. Frankeerzegel, 
bloem.z
10.- ZŁ. Papaver. 

9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
5.- ZŁ. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
10-5-’16. Wereld Jongeren-
dag in Krakau.
2.50 ZŁ.; blok 6.- ZŁ. Resp. 
Paus Franciscus I (1936) en 
jongeren; paus.

PORTUGAL
31-3-’16. Bijzondere 
sporten, IV.
€ 0.03, 0.58, 0.80. Resp. 
snowboarden, skydiving, 
windsurfen. 

26-4-’16. Postzegelten-
toonstelling Lubrapex 2016 
in Viana do Castelo. Ge-
meenschappelijke uitgifte 
met Brazilië.
€ 0.80, 0.80; velletje 
met zevenmaal € 0.47. 
Beeldmerk met resp. 
sieraad (Portugal), 
veren hoofdtooi van veren 
(Brazilië); ketting (Angola), 
ketting (Kaap Verdië), 
ketting (Guinee-Bissau, 
waaier (Macau), ketting 
(Mozambique), masker 
(São Tomé et Principe, 
ketting (Oost-Timor).

ROEMENIË
4-4-’16. Culturele instel-
ling Roemeense Academie 
150 jaar.
5.- L.; blok 8.- L. Resp. ge-
bouw, beeldmerk. Op rand 
beeld van godin Minerva.

15-4-’16. Vlinders.
3.-, 3.50, 5.-, 15.- L. Resp. 
Lycaena dispar, Scolitanti-
des orion, Argynnis paphia, 
Plebejus argus.

18-4-’16. Roemenië 125 
lid van Interparlementaire 
Unie.
3.- L.; blok 12.- L. (rond 
zegel). Resp. Portret 
senator Vasile Alexand-
rescu Urechia (1834-1901), 
vlag; beeldmerk. Op rand 
wereldkaart met politicus 
en dichter Nicolae Iorga 
(1871-1940).
21-4-’16. Astronomie.
Blok 31.- L. Ontdekking 
komeet Halley 950 jaar 
geleden.

RUSLAND
12-4-’16.Eerste bemande 
ruimtevlucht 55 jaar 
geleden.
31.- r. op 10 r. Zegel 
uitgegeven in 2009 met 
portret kosmonaut Juri 
Gagarin (1934-1966), 
handtekening. 

15-4-’16. Postdienst leger 
300 jaar.
21.- r. Monument met 
postkoerier.
22-4-’16. Kuuroord 
Kislovodsk.
23.- r. Tuin met getrapte 
waterval. 

27-4-’16. Notarieel Insti-
tuut 150 jaar.
19.- r. Oprichtingsakte, 
gebouw, handtekening.
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SERVIË
13-4-’16. Schooljubilea.
23, 46 din. Resp. Wiskunde 
en grammaticaschool in 
Belgrado (50 jaar), gym-
nasium in Sremski Karlovci 
(225 jaar). 
27-4-’16. Fauna.
23, 46, 50, 70 din. Resp. 
bever (Castor fiber), keizer-
arend (Aquila heliaca), vale 
gier (Gyps fulvis), otter 
(Lutra Lutra). 

5-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
69, 100 din. Resp. menselij-
ke evolutie en afvalbak met 
afval en kringloopsymbool, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser. 

SLOVENIË
25-3-’16. Internationale 
verzamelaarsbeurs Col-
lecta 2016 in Ljubljana.
Blok € 0.64. Zakhorloge, 
postzegel, munten, boeken, 
stenen. 

SLOWAKIJE
15-4-’16. Spoorhistorie.
€ 1.15. Umrath stoomloco-
motief (1894).
21-4-’16. Peter Sagan 
(1990), wereldkampioen 
wielrennen 2016.
€ 1.-. Sagan en medaille. 

5-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.90. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.

SPANJE
9-5-’16. Voetbalbond van 
Asturië 125 jaar.
€ 1.15. Bal, beeldmerk. 

23-5-’16. Europees Jaar 
Architectonisch Erfgoed.
€ 1.15. Gebouwen met 
kerken en monumenten in 
Spanje.
12-5-’16. Werelderfgoed, 
Salamanca.
Velletje met € 1.-,1.- (door-
lopend beeld). Kathedraal. 
Op rand Romeinse Brug.

TSJECHIË
27-4-’16. Postzegelten-
toonstelling in Žďár nad 
Sázavou.
13.- Kč. Zegel-op-zegel 
5 h. Yvert nr. 155 met duif 
(1920), aantekenstrookje. 

27-4-’16. Frankeerzegel, 
vlinder.
16.- Kč. Papilio machaon op 
distelbloem. 

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

TURKIJE
14-4-’16. Islamitische 
topconferentie in Istanbul.
2.80 NTL. Beeldmerk. 

23-4-’16. EXPO 2015 in 
Antalya.
1.40, 1.40, 2.80 NTL. 
Beeldmerk met resp. expo-
toren en kinderen, pilaren 
en meisje met bloemen, 
pioenroos. 

WIT-RUSLAND
12-4-’16. Communicatie-
satelliet.
H (ruitvormig). Belinter-
sat-1, schotelantenne. 

IJSLAND
28-4-’16. Sepac*, 
seizoenen.
B50g Innanlands (137 kr.), 
50g Innanlands (159 kr.), 
100g Til Evrópu (310 kr.), 
250g Utan Evrópu 
(985 kr.). Resp. bloemen, 
vlinders, ijskristallen, 
herfstbladeren. 

28-4-’16. Vulkaanuitbar-
sting in Holuhraun in 2014.
50g Innanlands.

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
2-2-’16. Wereld Autisme 
Dag. 
25.-, 50.- Dh. Kinderteke-
ningen resp. plattegrond, 
bomen. 

18-4-’16. Nationale Musea.
Driemaal 25.- Dh. Nasre-
dinne Dinet in El Mayamine, 
Cirta in Constantine, 
Ahmed Zabana in Oran.

ARUBA
31-3-’16. Arubaanse 
holenuil.
100, 200, 320, 650 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van Athene cunicularia 
arubensis. 

AUSTRALIË
31-5-’16. Returned and 
Service League 100 jaar.
$ 1.-. Portretten van 
militairen. 
3-5-’16. Vlinders.
$ 1.-, 1.-, 1.-, 2.75. Resp. 
Graphium eurypylus, 
Ornithoptera euphorion, 
Cupha erymanthis, Papilio 
demoleus. Ook velletje met 
de zegels. 

7-6-’16. Nostalgische 
fruitmerken.
Viermaal $ 1.-. ‘Red Gum 
Pack’ met bessen, ‘L.H. 
Kyle’ met appelen en land-
kaart en vogel, ‘River Pride’ 
met sinaasappelen en 
landkaart, ‘Special Ohanez 
Grapes’ met druiven.

BANGLADESH
25-1-’16. Internationale 
Dag van de Douane. Aanvul-
ling melding apr. jl.
10.- t. Verschillende 
pictogrammen. 

26-3-’16. Nationale Dag.
10.- t. Oud-president Muji-
bur Rahman (1920-1975), 
mensenmenigte, vlag.

14-3-’16. 100e sterfdag 
Radharaman Dutta (1833-
1915).
10.- t. Portret componist en 
tekstschrijver. 

BOLIVIA
27-11-’15. Universiteit van 
San Andrés 185 jaar.
3.- Bs. Gebouw. 

27-11-’15. 150e sterfdag 
Andrés de Santa Cruz y 
Calahumana (1792-1865).
2.- Bs. Portret militair en 
politicus.

BOTSWANA
14-4-’16. Olifanten.
4.-, 5.90, 7.80, 10.- P. 
Verschillende afbeeldingen 
van Afrikaanse bosolifant 
(Loxodonta africana). 

BRAZILIË
26-3-’16. 200 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Frankrijk.
Viermaal R$ 3.55. Professor 
en bestuurder Joachim 
Lebreton (1760-1819) met 
landkaart en zeilschip en 
vlaggen, architect Auguste 
Henri Victor Grandjean de 
Montigny (1776-1850) met 
klassiek gebouw in Rio de 
Janeiro, schilder Nicolas-
Antoine Taunay (1755-1830) 
met waterval, schilder Jean 
Baptiste Debret (1768-1848) 
met Braziliaanse vrouwen. 

26-4-‘16. Postzegelten-
toonstelling Lubrapex 2016 
in Viana do Castelo (Portu-
gal). Gemeenschappelijke 
uitgifte met Portugal.
Velletje met tweemaal 
R$ 3.55. Hoofdtooi van 
veren (Brazilië), sieraad 
(Portugal). 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
2-4-’16. Het schilderij van 
Gao Yi door Sun Wei.
1.20, 1.20, 1.50 y.; blok 
600 y. Verschillende afbeel-
dingen van kluizenaars in 
bamboebos. 

8-4-’16. Jiaotong Universi-
teit van Sjanghai 120 jaar.
1.20 y. Monument.
13-4-’16. Song Ci (1186-
1429).
1.20. 1.50 y. Resp. portret 
van medisch forensisch 
expert, onderzoek.
23-4-’16. Nationale 
leespromotie.
1.20 y. Boek, boom met 
pictogrammen.

COCOS (KEELING)
EILANDEN
27-5-’16. Dolfijnen.
$ 1.-, 1.-, 1.-. Delphinus del-
phis, Stenella longirostris), 
Tursiops aduncus. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
31-3-’16. 100e geboorte-
dag Luis María Frómeta 
Pereira (1915-1988).
150.- P. Portret componist, 
orkest. 

20-4-’16. Universiteit 
Pedro Henríquez Ureña 
50 jaar.
50.- P. Gebouw, beeldmerk, 
intellectueel en dichter 
Pedro Henríquez Ureña 
(1884-1946).

FIJI
Jan. ’16. Frankeerzegel, 
opdruk.
20 c. op 63 c. Fijihavik (Ac-
cipiter rufitorques). 
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FILIPPIJNEN
19-2-’16. Stad Bago 50 
jaar.
15.- P. Babaylan-festival.
17-4-’16. Miss Universe 
2015.
15.- P.; blok 40.- P. Pia 
Alonzo Wurtzbach met 
boeket; portret. Ook vel-
letje met de zegels. 

HONGKONG
31-3-’16. Architectuur.
$ 1.70, 2.20, 2.70, 3.10, 
3.70, 5.-. Resp. Museum 
van Kustdefensie, zwembad 
Victoria, Sai Kung-park, 
cultureel- en ontspan-
ningcentrum Ping Shan 
Tin Shui Wai, Hongkong 
Wetland Park, hoofdkwar-
tier van Departement van 
Elektrische- en Mechani-
sche diensten. Ook velletje 
met de zegels. 

14-4-’16. St. John Ambu-
lance Brigade 100 jaar.
$ 1.20, 2.90, 3.70, 5.-. Resp. 
ambulance met hulpverle-
ner en kind, hartmassage 
door hulpverlener, tandart-
sen met patiënt in rolstoel, 
jonge hulpverlenerbrigade. 
Ook velletje met de zegels. 

INDIA
14-4-’16. Brandweer 
Mumbai 125 jaar.
5.- R. Bluswerkzaamheden. 

Apr.’16. Frankeerzegel.
4.- R. Portret wiskundige 
Srinavasa Ramanaujan 
(1887-1920).

IRAK
22-3-’16. Boerderijdieren.
250, 500, 750, 1.000 Din. 
Resp. konijnen, duiven, 
honden, haan en hen met 
kuikens. Ook velletje met 
de zegels. 

3-4-’16. Internationaal 
Jaar van het Licht, Unesco* 
70 jaar.
10.000 Din. Portret 
Perzisch astronoom en 
wiskundige Hasan Ibn 
al-Haytham (965-ca.1040), 
beeldmerk.
14-4-’16. Spelletjes.
250, 500, 750, 1.000 Din. 
Kinderen en verschillende 
spelletjes. 

JAPAN
3-6-’16. Nationale herbe-
bossingcampagne.
Velletje met tienmaal 
52 yen. Kersenbloesem, 
zilverspar, kastanje, 
gentiaan, lisianthus, lariks, 
berken, mosterdplant, 
appelbloesem. 

7-6-’16. Wet lokale auto-
nomie Tokyo 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Brug en toren met 
kokmeeuwen (Chroicocep-
halus ridibundus), druk van 
houtsnede, Yakuoin-tempel 
Izuna Gongendo, berg 
Mihara en cameliabloem, 
eiland Ogichi.
10-6-’16. Zomergroeten.
Zesmaal 52 yen; zesmal 
82 yen. Resp. tweemaal 
verschillende frangipani-
bloemen, waterribbelingen, 
palmbomen, hibiscusbloem, 
zonnebloem; tweemaal 
verschillende schelpen, tro-
pisch drankje, palmbomen, 
hibiscusbloem, wolken.
17-6-’16. Traditionele 
patronen, I. 
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 82 
yen. Verschillende patronen.
1-7-’16. Doraemon.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Verschil-
lende afbeeldingen van 
animatiefiguur Robotkat.

KAZACHSTAN
8-4-’16. Nationaal Park 
Aksu-Zhabagly.
Velletje met 200, 200, 
200 t. Tulp (Tulipa greigii), 
Siberische steenbok (Capra 
sibirica), lammergier 
(Gypaëtus barbatus). 

27-4-’16. Hond.
Velletje met 60, 140, 200, 
400 t. Verschillende afbeel-
dingen van Tobet-hond. Op 
rand herder met schapen 
en paarden.

KIRGIZIË
12-3-’16. RCC* 25 jaar.
55 s. Beeldmerk, satel-
lietantenne, computer, 
pictogrammen.

26-3-’16. Schrijvers.
48, 83 s. Resp. Zhakypbek 
Boogachy (1866-1935), 
Nasirdin Baytemirov (1910-
1996). 

KIRIBATI
21-4-’16. Koningin 
 Elizabeth II 90 jaar. 
25, 75 c., $ 1.-, 2.50; blok 
$ 5.-. Resp. viermaal 
verschillende portretten 
van Britse vorstin; koningin 
en echtgenoot prins Philip 
(1921). 

KOEWEIT
15-3-’15. Wetenschapsin-
stelling KISR*. 
Velletje met tienmaal 50 f. 
Bonte strandloper (Calidris 
alpina), centrifuge, onder-
wijslaboratorium, planten 
in reageerbuisjes, hand 
met vissen, experimen-
tele installatie, driemaal 
gebouw van instituut, 
bottelarij. 
17-5-‘15. ITU* 150 jaar.
Velletje met zesmaal 150 f. 
Beeldmerk op verschil-
lende achtergrondkleuren.

KOREA NOORD
28-2-’16. Lancering satel-
liet Kwangmyongsong 4.
Blok 50 w. raket, wereldbol. 

28-2-’16. Schip.
30 w. Vakantieschip m.s. 
‘Mujigae’.
15-4-’16. 104e geboor-
tedag Kim Il-sung (1912-
1994).
10, 30, 50, 70 w. Verschil-
lende onderscheidingste-
kens met portret voormalig 
leider.
5-5-’16. Vereniging voor 
Herstel Vaderland 80 jaar.
Blok 30 w. Schilderij van 
Kim Il-sung tijdens oprich-
tingstoespraak.
19-5-’16. Vogels.
10, 30, 50, 110 w. (ovaal-
vormig). Resp. Zoothera 
dauma, Pyrrhula pyrrhulla, 
Lanius sphenocercus, 
Bombycilla japonica. 
6-6-’16. Koreaanse Jeugd 
Organisatie 70 jaar.
50 w. (bloemvormig). 
Kinderen in uniform. 

KOREA ZUID
24-3-’16. Vrede en veilig-
heid, kindertekeningen.
Achtmaal 300 w. Veilig-
heidsgordel als mond van 
smiley, moeder beschermt 
dochter tegen regen, aarde 
houdt handen omhoog om 
wereld te beschermen, 
mensen in veiligheidshelm, 
kinderen met duif, vogel 
met tak, vogel en kinderen, 
kinderen.
21-4-’16. Wetenschap in 
Korea, II.
Driemaal 300 w. Technicus 
en uitvinder Jang Yeong-sil 
(1390-1450), onderzoe-
ker medicijnen Heo Jun 
(1539-1615), chemicus Lee 
Tae-kyu (1902-1992). 

MARSHALLEILANDEN
10-3-’16. Fauna.
Tienmaal 49 c. Zeester, 
dolfijn (Delphinus delphis), 
blauwe vinvis (Balaenop-
tera musculus), groot-
poothoen, lederschildpad 
(Dermochelys coriacea), 
duiven, karetschildpad 
(Eretmochelys imbricata), 
tandbaars, mantarog 
(Mantra birostris), tonijn. 

MONGOLIË
30-3-’16. Post en telecom-
municatie.
1.300 T. Ruiter op paard, 
vrachtwagen, locomotief 
wereldbol, schotelantenne, 
satelliet, zendmast. 

15-4-’16. Elfde bij-
eenkomst ASEM* in 
Ulaanbataar.
Velletje met 1.300, 
1.500 T. Resp. beeldmerk, 
standbeeld van Dzjengis 
Khan op paard. Vlaggen en 
landkaart op rand.

NIEUW-CALEDONIË.
13-5-’16. Huwelijk.
75 F. Paartje papegaaien 
(Eunymphicus cornutus). 

 



JUNI 2016 FILATELIE 421

NIEUW-ZEELAND
18-5-’16. Frankeerzegels, 
landschappen.
40, 80 c., $ 2.20, 2.70, 
3.30, 3.80. Resp. kerk van 
de Goede Herder bij Lake 
Tekapo, rotskust op Cha-
tham Island, Awaroa Bay 
in Abel Tasman Nationaal 
Park, wijngaarden bij Marl-
borough, Spoorwegstation 
van Dunedin, Te Mata Peak 
bij Hawkes Bay. 

5-5-’16. Koningin  
Elizabeth II 90 jaar.
Drie velletjes met elk drie-
maal $ 5.- Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin in schilderijlijsten 
resp. in 1926, 1936, 1947; 
1949, 1963, 1977; 1995, 
2002, 2015.

NIUE
21-4-’16. Koningin  
Elizabeth II 90 jaar.
$ 2.40, 3.40. Verschillende 
portretten. Ook velletje met 
beide zegels. 

 
PAKISTAN
22-3-’16. Waterbeheer.
8.- R. Hand, water. 

22-4-’16. Nationale Dag 
van het Boek.
8.- R. Beeldmerk, boek.

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
3-3-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
1.45, 1.45, 3.30, 6.60 K.; 
Velletje met 1.45, 1.45, 3.30, 
6.60 K.; blok 10.- K. Apen. 

PITCAIRNEILAND
19-4-’16. Koningin  
Elizabeth II 90 jaar.
$ 1.80, 1.80, 2.10, 2.10. 
Verschillende portretten 
van Britse vorstin. 

POLYNESIË
15-3-’16. Humor: de 
wandeling.
100 F. Wandelaars tijdens 
beklimming. 

22-4-’16. Schepen in 
Polynesië.
40, 80, 100 F. Resp. M.s. 
‘Queen Elizabeth 2’, m.s. 
‘France’, zeilschip ‘City of 
New York’.

SALOMONSEILANDEN
1-11-’15. Frankeerzegels, 
vissen.
$ 5.-, 10.-, 15.-, 20.-, 25.-, 
30.-, 35.-, 40.-, 45.-. Resp. 
Amphiprion perideraion, 
Amphiprion sandaracinos, 
Amphiprion leucocranus, 
Amphiprion percula, Amphi -
prion polymnus, Amphi prion 
clarkii, Amphi prion chry-
sop terus, Amphi prion mela-
nopus, Premnas biaculeatus. 

30-12-’15. WWF*, panter-
baars.
Viermaal $ 7.-; blok $ 40.-. 
Pandabeeldmerk met 
Verschillende afbeeldingen 
van Cromileptes altivelis. 

SRI LANKA
30-3-’16. Yowun Puraya, 
trainingsprogramma voor 
jongeren.
10.- R. Jongelui.
7-4-’16. 100e geboortedag 
Madam Sirimavo Bandara-
naike (1916-2000).
15.- R. Oud-premier.
8-4-’16. Overwinning van 
het volk, 60 jaar geleden.
15.- R. Beeldmerk, rijstaren, 
zon, portret oud-premier 
Solomon W.R. D. Bandara-
naike (1899-1955). 

TAIWAN
20-4-’16. Toerisme, Taitun 
County.
Velletje met NT$ 5.-, 5.-, 
10.-, 12.-. Resp. brug bij 
Chenggong, ballonfestival 
in Luye, vissersboot in 
Lanyu, Nationaal Museum 
voor Prehistorie. 
5-5-’16. Historische schil de-
rijen uit Nationaal Museum.
NT$ 5.-, 10.-, 15.-. Resp. 
‘Theemalen’ van Liu Song-
nian (1174-1224), ‘Lu Tong 
zet thee’ van Qian Xuan 
(1235-1305), ‘Theeproeven’ 
van Wen Zhengming (1470-
1559). 

ST. MAARTEN
2-1-’16. Vlinders, II.
Viermaal blok 500 c. 
Nymphidium mantus, Ara-
wacus lincoides, Morpho 
portis, Archaeoprepona 
demophon. 

THAILAND
30-3-’16. Rode Kruis.
3.- B. Koningin Sirikit 
(1932) met boeket, 
beeldmerk.
2-4-’16. Nationaal erfgoed.
Viermaal 3.- B. Verschil-
lende vrouwenkleding. 
7-4-’16. Thaïse Nieuwjaar, 
Songkran Festival 2016.
Velletje met achtmaal 
5.- B. Boeddha en vrouwen, 
vrouw op manfiguur met 
vleugels, vrouw op tijger, 
vrouw op varken, vrouw 
op rund, vrouw op olifant, 
vrouw op buffel vrouw op 
pauw.
12-4-’16. Stad Chiang Mai 
720 jaar.
3.- B. Tha Phae-poort, 
Drie Koningenmonument, 
stadspilaar, beeldmerk. 

3-5-’16. WIPO*, prijs voor 
buitengewone creativiteit.
3.- B. Medaille, verschil-
lende afbeeldingen van 
winnares 2015 prinses 
Maha Chakri Sirindhorn 
(1955).

TOKELAU
6-4-’16. Teeltmethode 
‘Keyhole gardens’. 
45 c., $ 1.-, 1.40, 2.-, 
3.-.Verschillende afbeel-
dingen van traditionele 
teeltmethode. Ook velletje 
met de zegels.

21-4-’16. Koningin 
 Elizabeth II 90 jaar.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. Britse 
vorstin resp. als kind met 
moeder, met prins Philip en 
prins Charles als baby, met 
prins Philip, portret. 

TRINIDAD EN
TOBAGO
2015. Internationaal Jaar 
van het Licht, 70 jaar VN*.
Blok $ 20.-. Beeldmerk.
2015. Opdrukken.
$ 1.- op 1 c.(1976), $ 2.- 
op 25 c. (2005), $ 3.25 
op 95 c. (1983). Resp. 
cacaovruchten, lokaal 
kruidenmedicijn ‘racket’, 
bloemen van klimplant 
(Doxantha unguis-cati). 
24-9-’15. First Citizens 
Bank 100 jaar.
$ 1.-, 2.-, 2.50; velletje 
met $ 4.-, 6.50, 7.50. Resp. 
bankgebouwen in 1914, 
1970/71, bankgebouw 
1993; gebouw en mensen, 
weegschaal met mensen, 
medewerkers en elektroni-
sche apparatuur. 

URUGUAY
20-4-’16. Latijns-Ameri-
kaans Blindencongres.
Blok $ 20. Blinde met stok, 
vinger en brailleschrift, 
beeldmerk met vuurtoren. 

VERENIGDE NATIES
22-4-’16. Bewustwording 
jongeren van klimaatver-
andering
Velletje met tienmaal 
US$ 1.15 (met aanhang-
sel voor persoonlijke 
boodschap). Verschillende 
afbeeldingen van Angry 
Bird als ambassadeur 
van VN* om jongeren in 
actie te laten komen tegen 
klimaatverandering. 
29-4-’16. Internationale 
Dag van de Dans.
Velletjes met elk zesmaal 
US$ 0.49, 1.15, Zw.Fr. 1.-, 
1.50, € 0.68, 0.80. Dansen 
uit resp. China,Thailand, 
Zweden, Afrika, Spanje, 
Midden-Oosten. 

VERENIGDE STATEN
29-5-’16. Afschaffing van 
Brits zegelrecht Stamp Act 
250 jaar geleden.
Forever. Aankondiging 
afschaffing. 

30-5-’16. Eremedailles.
Viermaal Forever. Distin-
guished Service Cross, 
Navy Cross, Air Force Cross, 
Coast Gard Cross.
31-5-’16. Planeten.
Achtmaal Forever. Mercu-
rius, Venus, Aarde, Mars, 
Jupiter, Saturnus, Uranus, 
Neptunus.
31-5-’16. Missie naar Pluto.
Tweemaal Forever. Pluto, 
ruimteschip New Horizons. 
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1-6-’16. Klassieke zegels.
Velletje met zesmaal Fore-
ver. Zegel-op-zegel: George 
Washington 12 c. (1851), 
Benjamin Franklin 1 c. 
(1851), George Washing-
ton 24 c. (1860), George 
Washington 90 c. (1860), 
Abraham Lincoln 15 c. 
(1866), Benjamin Franklin 
1 c. (1861)
2-6-’16. 100 jaar Nationale 
Parken. 
Zestienmaal Forever. 
Acadia: vuurtoren van Bass 
Harbor, Glacier Bay: ijsberg 
en bergen, Everglades: 
landschap met bomen, 
Grand Canyon: landschap 
met bomen, Carslbad 
Caverns: grotten, Bandelier 
National Monument: 
bezoekerscentrum, Arches: 
natuurlijke rotsboog, As-
sateague Island: landschap 
met paarden, Gulf Islands: 
reiger, Haleakala: vulkaan-
landschap met regenboog, 
Kenilworth and Aquatic 
Gardens: lotusbloem, 
Marsh-Billings-Rockefeller 

National Historical: land-
schap met meer en bomen, 
Mount Rainier: berg bij 
nacht met sterrensporen, 
San Francisco Maritime 
National Historic: zeilschip 
‘Balclutha’, Theodore 
Roosevelt: landschap met 
Little Missouri River, Yel-
lowstone: bizons. 

3-6-’16. Feestzegels.
Tienmaal Forever. Papier-
knipkunst met verschil-
lende kleurrijke patronen 
van bloemen en vogels.
7-6-’16. Indiana 200 jaar 
Amerikaanse staat.
Forever. Landschap met 
suikerrietveld en onder-
gaande zon. 
10-6-’16. Suikerfeest.
Forever. Arabische tekst.
30-6-’16. Zomerlekker-
nijen.
Vijfmaal Forever. Hoorntje 
met ijs, egg cream, banana 
split, rootbeer met ijs, hot 
fudge sundae. 

VIETNAM
10-1-’16. Air Vietnam 
60 jaar.
3.000 d. Luchthavenge-
bouw, vliegtuigen, beeld-
merk, zwaaiende leider Ho 
Chi Minh.
18-1-’16. Twaalfde partij-
conferentie.
3.000 d. Oud-leider Ho Chi 
Minh (1869-1969) met vlag.
2-2-’16. 100e geboortedag 
Xuan Dieu (1916-1985).
3.000 d. Portret dichter.
2-4-’16. Flora.
3.000, 6.000 d. Visgifboom 
(Barringtonia asiatica). 

23-4-’16. 400e sterfdag 
William Shakespeare 
(1564-1616).
3.000 d. Portret Engels 
toneelschrijver en dichter, 
roos.

ZUID-AFRIKA
18-2-’16. Vluchtroutes 
South African Airways. 
Blok Standard Postage. 
Vliegtuig type Airbus A320, 
landkaart. Doorlopend 
beeld van wereldkaart met 
vluchtroutes op rand. 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
4-5-’16. Toerismeorganisa-
tie IAATO* 25 jaar.
55, 70, 80 p., £ 1.-. 
Beeldmerk met landkaart 
en resp. m.s. ‘Lindblad 
Explorer’, toeristen en 
pinguïnkolonie, toeristen 
tijdens overland tocht, 
zeilschip. 

20-5-’16. Trans-Antarcti-
sche Zuidpoolexpeditie 100 
jaar geleden.
70, 80 p., £ 1.-, 2.-. 
Expeditieleider Ernest 
Shackleton resp. voor 
vertrek uit Londen in 1914, 
tijdens expeditie, met hond 
aan boord van schip ‘Endu-
rance’, in Patience Camp. 

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
30-3-’16. Frankeerzegels, 
10 jaar natuurgebieden-
beheer.
€ 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. 
Resp. groene zeeschild-
pad (Chelonia mydas), 
helikopter, keizerspinguïn 
(Aptenodytes forsteri), 
schip ‘Marion Dufresne’. 
31-3-’16. District Kergu-
elen.
€ 0.80. Landkaart, zee-
olifant, plant, schip.
19-5-’16. Pinguïn.
€ 2.-. Zegel-op-zegel 
1 F. Yvert nr. 3 (1956) 
met pinguïns (Eudyptes 
chrysocome).
21-5-’16. Albatros.
Blok € 1.-. Koppen van Dio-
medea exulans, Diomedea 
exulans amsterdamensis, 
Thalassarche chloro-
rynchos, Thalassarche 
melanophris, Phoebetria 
fusca, Thalassarche cauta. 

Afkortingen:
ASEM: Europe-Asia 
Meeting
DOCG: Denominazione 
di Origine Controllata e 
Garantita
IAATO: International As-
sociation of Antarctica Tour 
Operators
ITU: International Telecom-
munication Union
KISR: Kuwait Institute for 
Scientific Research
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization
VN: Verenigde Naties
WIPO World Intellectual 
Property Organization
WWF: World Wildlife Fund

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

 
 

en hele mond vol voor 
een nieuwe publicatie 
over postgeschiedenis. 
De auteur, James Van 

der Linden heeft zijn sporen op dit 
gebied ruimschoots verdiend. Zijn 
boek uit 1993, Catalogue Marques 
de Passage, is nog steeds het stan-
daardwerk op dit gebied. 
Het boek, geheel in het Engels, 
is opgedeeld in twee hoofdstuk-
ken: British exchange Offices en 

Continental Offices. Het is rijkelijk 
geïllustreerd met ruim 80 brieven. 
Helaas is de scankwaliteit niet altijd 
optimaal, maar dat doet niets af aan 
de bruikbaarheid ervan. Er zijn acht 
kaarten opgenomen, diverse docu-
menten en wat andere illustraties.
Vele stempels zijn in goede tekenin-
gen of afdrukken weergegeven. Bij 
iedere brief wordt de portverklaring 
weergegeven. Voor het verzamelge-
bied Nederland en koloniën zijn er 

diverse interessante brieven opge-
nomen onder de sub-hoofdstukken:
- Overland letters via France to and 

from Belgium and the Netherlands
- Incoming mail from Java
- To the Netherlands 1852-

1862 from Greece
Een belangrijk element vormt ook 
de Waghorn Overland Mail. 

Uitgave van La Marque  Postale. 
Hardcover, A4, 72 pagina’s. 

ISBN: 9789082487404. Oplage: 150 ex. 
Te bestellen bij de uitgever door over-
making van € 39 (incl. verzendkosten 
binnen Nederland en België) op IBAN 
BE60 0001 4930 9470. Vergeet niet uw 
adres te vermelden.
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Four Important Exchange Offices handling world’s 
international postal relations in the 19th Century. 
Panama-Alexandria-Aachen-Trieste 
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Postzegelveilingen
Wekelijkse online

De postzegelveilingen beginnen elke 

vrijdag en lopen de week erna af

Wekelijkse Nederlandse-, Belgische-, 

Franse-, Duitse- en internationale 

postzegelveiling

U kunt ook uw eigen postzegels 

aanbieden

www.catawiki.nl/postzegel

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

13.06./18.06.

12.06./17.06.

10.06./15.06.

14.06./19.06.

11.06./16.06.

Rondreis

Omvangrijke inleveringen zal 
Harald Rauhut persoonlijk afhalen

(tenminste 2.500,- Euro netto).

Regelmatig grote veilingen, 
meer dan 170 sinds 1988.

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

Volledige dekking door onze verzekering 
bij overhandiging.

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

Aankoop

Rauhut &
 Kruschel Briefm

arken-Auktionshaus / Veiling
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e vakantietijd komt er weer aan, en 
velen zullen naar een zonnig buitenland 
vertrekken en in een hotel verblijven. 
Hotels en pensions zijn over de hele 

wereld te vinden tot in de verste uithoeken. 
Hotels hebben op allerlei wijzen hun sporen 
nagelaten in de filatelie. Maar het is oppassen 
met Franse benamingen. ‘Hôtel des Postes’ bete-
kent hoofdpostkantoor, ‘Hôtel de Ville’ betekent 
stadhuis en ‘Hôtel-Dieu’ betekent ziekenhuis 
(afb 1). Die vallen buiten dit artikel, want die zijn 
niet bedoeld om vakantie te vieren en ook niet 
voor een zakenreis. We hebben het allemaal wel 
eens meegemaakt dat we in een hotel konden 
overnachten, en dat we ons geen zorgen hoefden 
te maken over schoonmaak en ontbijt. Je kunt 
onaangekondigd komen en vragen of er plek is. 
Tegenwoordig zijn er websites waar je een kamer 
kunt boeken nadat je eerst gekeken hebt welk 
hotel het goedkoopste is.

Grand Hotel
Hoe kan men zich als hotel onderscheiden van 
de concurrentie? Vroeger kon je ‘Grand Hotel’ 
voor de naam zetten en tegenwoordig kennen we 
het sterrensysteem. Maar je hebt het als hotel 
helemaal gemaakt als je een eigen postkantoor 
hebt. Nu is het mij niet duidelijk of hotelstempels 
daadwerkelijk in het hotel gebruikt zijn of dat het 
nabijgelegen postkantoor de naam van het hotel 
had overgenomen. Dat laatste was in Parijs het 
geval. Het postkantoor ‘Paris 96 Grand Hotel’ 
was genoemd naar het hotel. Dan is het toch wel 
leuk om een envelop (afb 2) te vinden van het 
hotel die in het betreffende postkantoor werd af-
gestempeld en verzonden. Bij dit Italiaanse hotel, 
Cernobbio Grand Hotel Villa D’Este, (afb 3a+b) 
weet ik vrijwel zeker dat het postkantoor op het 
terrein van het hotel was gevestigd. Nog een 
voorbeeld uit Italië (afb 4), dit keer uit de grote 
stad Milaan, en een zegel van 5 rupees van India 
(afb 5) met het stempel ‘Grand-Hotel Calcutta’. 
Ook het Pakistaanse Hotel Metropole in Karachi 
(afb 6) heeft een eigen postkantoor. De afkorting 
‘N.P.O.’ in het frankeermachinestempel betekent: 
Night Post Office (nachtpostkantoor). 

Reclame
Hongarije heeft in 1984 een blokje uitgegeven 
(afb 7) dat duidelijk reclame maakt voor allerlei 
hotelketens, waarbij Hilton, Hyatt, Inter-Conti-
nental en Forum. De Canadese spoorwegmaat-
schappij ‘Canadian Pacific Railway Company’ 
heeft diverse particulier bedrukte briefkaarten 
uitgegeven, waaronder deze prachtige kaart uit 
1907 (afb 8) met een afbeelding van een hotel. 
Merkwaardig dat de zegel van 1 cent in rood op 
de kaart werd gedrukt, terwijl dezelfde postzegel 
van 1 cent groen was. Tegenwoordig kan iedereen 
persoonlijke zegels laten maken, waar ook het 

Grand Hotel Primus in Ptuj, Slovenië, gebruik van 
heeft gemaakt om reclame te maken (afb 9). 
Vaak hadden hotels briefpapier en enveloppen 
beschikbaar voor hun gasten. Het Hilton Hotel in 
Rotterdam (afb 10) gaat nog een stapje verder 
doordat men eigen luchtpoststroken had om 
daarmee reclame te maken. Ook van het Amster-
dam Hilton zijn dergelijke stroken bekend.

Shepheard’s Hotel
Het oorspronkelijke gebouw van het Shepheard’s 
Hotel in Caïro werd in 1841 opgetrokken en 
genoemd naar de Britse eigenaar, Samuel Shep-
heard. Het was één van de eerste hotels met een 
eigen postkantoor (afb 11). Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog fungeerde het als hoofdkwartier 
van de Britse troepen in het Midden Oosten. In 
1952 werd het gebouw door brand verwoest en in 
1957 werd het nieuwe vijf sterren hotel geopend 
(afb 12).

Hotel Negresco
Het Hotel Negresco (afb 13) in Nice aan de 
Franse Middellandse Zee kust is een vijf sterren 
hotel met bijzondere allure, waar het personeel in 
livrei loopt. Tegenwoordig worden de gasten met 
een limousine naar het vliegveld gebracht. Het 
hotel werd in 1912 gebouwd door een Neder-
landse architect, Eduard Niermans, en het is een 
voorbeeld van de bouwstijl die we ‘Belle époque’ 
noemen. De roze koepel is een ontwerp van 
Gustave Eiffel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd het gebouw gebruikt als ziekenhuis voor 
soldaten. Na de oorlog moest de Roemeense 
eigenaar, Henri Negrescu, het hotel verkopen om 
uit zijn schulden te komen. Terecht is het gebouw 
een Frans Nationaal Historisch Monument.

Fiscaal
Verblijfsbelasting, toeristenbelasting of gewoon 
omzetbelasting, bij een verblijf in een hotel wil de 
belastingdienst er vaak ook wat aan verdienen. 
In Zwitserland zijn speciale zegels voor verblijfs-
belasting uitgegeven door de diverse kantons 
en steden. Een voorbeeld is deze zegel (afb 14) 
uit Montana-Vermala. Zulke zegels werden op de 
hotelrekening geplakt als bewijs dat men betaald 
had. Alle Engelse postzegels kunnen ook fiscaal 
gebruikt worden, als ze het inschrift ‘Revenue’ 
hebben. Deze hotelrekening uit 1955 (afb 15) is 
interessant vanwege het fiscaal gebruik van een 
zegel met firmaperforatie ‘SH\Ld’ van Strand 
Hotel Ltd. Tevens wordt een fragment (afb 16) 
getoond van een Italiaanse hotelrekening van 
Hotel Miramar te Genua 1924 met de speciale ‘Al-
berghi’ zegels (albergo betekent hotel). Er moest 
een fors bedrag betaald worden van 85 lire.

Hotelzegels
Zwitserland kent het fenomeen van de hotelze-

gels. In de negentiende eeuw gaven sommige 
berghotels eigen zegels uit om brieven naar 
het dichtstbijzijnde postkantoor te brengen 
of te halen. Er worden er twee getoond: Hotel 
 Belalp (afb 17) en Hotel du Righi-Coulm 
(afb 18), maar er bestaan er nog meer.

Hilberts Paradox van het Grand Hotel
Wist u dat wiskunde heel grappig kan zijn? Ik 
zal het zonder formules en moeilijke woorden 
uitleggen. De paradox (schijnbare tegenstrij-
digheid) gaat over het wiskundige begrip 
‘oneindig’. Het werd in 1924 geïntroduceerd 
door David Hilbert (1862-1943), een Duitse 
wiskundige. Stel, een hotel heeft oneindig veel 
kamers die allemaal bezet zijn. Kan er nog een 
nieuwe gast bij? Intuïtief zou je zeggen dat het 
niet kan, want het hotel is vol. Maar het kan 
wel door de gast van kamer één te verplaatsen 
naar kamer twee, de gast van kamer twee 
naar drie, enzovoort. Kamer één komt vrij voor 
de nieuwe gast, terwijl het hotel nog steeds 
oneindig veel gasten in oneindig veel kamers 
heeft. Op de Duitse persoonlijke postzegel 
uit 2011 wordt het verplaatsen van de gasten 
weergegeven (afb 19). Zo kun je zelfs het halve 
hotel leeg maken. De gast van kamer één gaat 
naar twee, de gast van kamer twee naar vier, 
drie naar zes, vier naar acht, enzovoort. Nu 
zijn alle even kamernummers bezet terwijl de 
oneven kamernummers vrij zijn. Overigens 
zou onze aarde te klein zijn om zo’n hotel te 
kunnen bouwen.

Overal ter wereld
Hotels zijn te vinden tot in alle uithoeken van 
de wereld. Hierbij wat zegels met afbeeldingen 
van hotels: Hotel San Cristobal, Dominicaanse 
Republiek (afb 20), Hotel Tamanaco, Vene-
zuela (afb 21), Hotel Akwa Palace, Kameroen 
(afb 22). Al deze zegels willen maar één ding 
zeggen: kom bij ons logeren want wij hebben 
een prachtig hotel. Het Croney’s Old Manor 
Hotel op het eiland Nevis (afb 23) ziet er lieflijk 
uit, heel wat anders dan sommige hotels die 
enorme kolossen zijn, zodat ik mij afvraag of 
het echt zo leuk is om daar te verblijven. 
Hoteliers moeten op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen op hun vakgebied. Er worden 
regelmatig beurzen gehouden, zoals de Duitse 
Hogatec (afb 24) in Düsseldorf, later in Essen. 
De beurs wordt elke twee jaar gehouden.

Een goede vakantie gewenst
En doe het niet zoals deze gehaaste toeristen 
(afb 25).

Literatuur
Clayton Wallace, Tourism Tax Stamps of Switserland, 
zonder jaartal, uitgegeven in eigen beheer 
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samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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Gevraagd

2 rode en 2 bordeaurode Leucht-
turm insteekalbums met 32 zwar-
te pagina’s met op de achterkant 
als code LS4/16 Kleur gevlamd.  
A. Crans 0344-613231

Gevraagd Euro Kerstzegels Neder-
land. A.P.L. Flören. 0182-514753

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

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.

Aangeboden

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

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

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

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

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

Kilowaar grootformaat waarbij 
nieuw: Nederland, Duitsland 
+ W-Europa. H.J. de Vries Tel: 
0252518302

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

Gebruikte albums voor 40% van 
de nieuwprijs! Mooie kwaliteit 
Davo, Leuchtturm, Lindner, Safe, 
Schaubek www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: info@tenkatephilatelie.nl 

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

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

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.

Diversen

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

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

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

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.

Vrijdag 3 juni tijdens Hollandfila in 
Veluwehal Barneveld bijeenkomst 
van Elasca (Europese Fil. Ver. 
Latijns Amerika) in sportbar bo-
ven. Open 12.30 Veiling 15.00 J. de 
Ruiter Tel. 076-5021061. Email  
jan@elasca.eu website www.elasca.eu

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

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

Postzegelver. Telstar houdt op 
zaterdag 2 juli van 10.00-15.00 uur 
haar jaarlijkse postzegelverzamel-
beurs in ‘t Voorhuys, Voorthuizer-
straat 14 Putten. Inl. P.R. Offeringa. 
Tel. 033-2459923

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.

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

Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. 
Als u oudere CD-rom’s wilt bestellen, kunt u € 10 (per jaar) 
overmaken op NL11 INGB 0008 5914 03 ten name van de 

penningmeester van de Stichting Neder landsch Maandblad 
voor Philatelie in Leusden, onder vermelding van de 

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

CD-rom (’s) moet  worden gezonden. De toezending kan enige 
tijd in beslag nemen.

Nu te koop: CD-rom jaargang 2015

Alle elf edities uit de jaargang 2015 gedigitaliseerd. Als u deze CD-rom wilt 
bestellen, kunt u € 10,– overmaken op NL11 INGB 0008 5914 03 ten name 

van de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie in Leusden, onder vermelding van ‘Jaargang 2015 op CD-rom’. 
Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de CD-rom moet 

worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
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mailto:muld1234@kpnmail.nl
http://www.usca.nl/
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mailto:jan@elasca.eu
http://www.elasca.eu/
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

Havik 4, 5554 MN Valkenswaard
Tel-Fax: 040 2044684 – E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl

Ruud Vergossen Filatelie
  

België € 0,70 per 100 BFR.
Denemarken € 0,60 per 10 DKK.
Frankrijk € 0,60 per 10 FF.
Nederland € 0,65 per 1 EURO.
Kanaaleilanden € 0,25 per 1 GBP.
Liechtenstein € 0,38 per 1 SFR (vanaf 1996).
Canada € 0,20 per 1 DOLLAR.
Engeland € 0,55 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.

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden tijdens
Hollandfila in Barneveld op 3 en 4 juni 2016

VERZAMELBEURZEN

NAJAAR 2016
kijk op onze beursagenda

 WWW.WBEVENEMENTEN.EU

Info  050-5033926 of  info@wbevenementen.eu

If all you see 
is stamps...

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

visit
Sandafayre.com
Stamp auctions for collectors since 1976

1000’s of lots from £20 to £20,000

Unique Weekly Auctions



CORINPHILA VEILINGEN BV
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA

WWW.CORINPHILA.NL

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

INLEVEREN KAN NOG TOT 30 JUNI

POSTZEGELS, PRENTBRIEFKAARTEN EN MUNTEN

NAJAARSVEILING &
DE COLLECTIE LUIS ALEMANY INDARTE #2 

14-17 SEPTEMBER 2016

PREVIEW NAJAARSVEILING

LEVER NU IN! 
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