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Van 20-22 mei vond, voor het eerst 
buiten Rusland, de internationale 
tentoonstelling Rossica 2016 plaats. 
In een enorm gebouw in Berlijn (uit 
de DDR-tijd), het Russisches Haus 
der Wissenschaft und Kultur.

Het zullen waarschijnlijk de com-
municatiestoornissen tussen de 
Duitsers en de Russen geweest zijn 
dat deze Rossica wezenlijk slechter 
georganiseerd was dan de voorgaan-
de in 2013 en 2014. Zo was er op het 

tijdstip dat de collecties ingehangen 
konden worden niemand aanwezig 
van de organisatie, medewerkers 
van het Russisches Haus konden er 
niets over zeggen en kaders stonden 
nog niet overeind. Het ‘palmares-

diner’ vond plaats in een heel veel te 
klein achteraf zaaltje van een derde 
klas eetgelegenheid en men moest 
er bij toeval achter komen dat er 
iets ‘geregeld’ was.

Maar goed, het gaat om de postze-
gels en dat was smullen. Er hingen 
vele top-collecties (waarbij een 
groot aantal buiten mededinging 
van leden van de Club de Monte-
Carlo) en veel Rusland en Duitsland. 
Er was een aardige literatuurklasse 
waar ook ons eigen maandblad mee 
deed. Voor de rest weinig Neder-
landers.
Hans en Hennie TSchroots, lucht-
vaart en luchtpost encyclopedie 
(I+II) goud
René Hillesum, Postmarks of 
Imperial Saint-Petersburg, groot 
verguld zilver
Maandblad Filatelie 2014, verguld 
zilver
Maandblad Filatelie 2014 (cd-
rom), verguld zilver

 Rossica 2016

Vertraging restitutie dubbel 
betaalde abonnementsgelden
Bij de verwerking van de terugbetaling van dubbel 
betaalde abonnementen door het administratie-
bedrijf, Abonnementenland, blijkt ernstige vertraging 
te zijn opgetreden.
Ten tijde van de voorbereiding van dit maandblad 
(begin juli) kunnen wij u helaas nog geen datum 
geven wanneer een en ander zal zijn opgelost. Abon-
nementenland heeft ons wel toegezegd dat hier met 
voorrang aandacht aan besteed wordt.
Wij bieden onze lezers die het betreft onze oprechte ex-
cuses aan voor deze vertraging en vertrouwen erop dat 
bij de ontvangst van dit nummer dit geregeld zal zijn.

Bestuur maandblad Filatelie

PostNL heeft op 7 juli ter gelegenheid 
van de 100e Vierdaagse van Nijmegen 
een serie van vijf persoonlijke postze-
gelvellen (ieder vel telt vijf verschillende 
postzegels in de waarde 1) uitgegeven. 
De serie wordt uitsluitend compleet 
verkocht in een mapje. De prijs hiervan 
bedraagt € 20 en € 2,95 verzendkos-
ten. De oplage is beperkt tot slechts 
2.000 stuks. Informatie en bestellen: 
www.postnl.nl/vierdaagse 

Nijmeegse Vierdaagse 1

In 1980 organiseerde – destijds – maandblad Phila-
telie voor het laatst een zogenoemde Maandbladreis. 
Bij voldoende belangstelling is nu het voornemen 
om dit nieuw leven in te blazen door een lezersreis 
te organiseren naar de grote FEPA-tentoonstelling 
(met FIP-erkennning) Finlandia 2017 in de Finse stad 
Tampere. Het wordt een grote tentoonstelling met 
2.200 kaders. Het is ook de enige grote internationale 
tentoonstelling in Europa in 2017. De tentoonstelling 
vindt plaats van 24-28 mei. Voor wat het weer betreft 
een aantrekkelijke periode.
Het jaar 2017 is in Finland een bijzonder jaar. Er zijn 
vele festiviteiten in verband met de viering van de 
100-jarige onafhankelijkheid van het land. 
Afhankelijk van de belangstelling hiervoor kan er een 
reis georganiseerd worden naar uitsluitend Tampere 

(de stad waar ook het postmuseum is gehuisvest) 
(23/5-29/5) of een uitgebreidere reis met onder an-
dere een bezoek aan de hoofdstad Helsinki en Tallinn, 
de hoofdstad van Estland.
Vanzelfsprekend zijn de kosten op dit moment nog 
niet aan te geven, maar ruwweg € 250 voor vlucht 
met koffer en transfer en hotelovernachting (****) 
van € 120 per nacht voor een tweepersoons kamer 
inclusief ontbijt. 
Aangezien dit slechts georganiseerd kan worden bij 
voldoende belangstelling het verzoek om zo snel 
mogelijk te laten weten indien u in interesse heeft. 
Hierbij dan graag vermelden of uw interesse uitgaat 
naar een kort reisje (uitsluitend Tampere) of een 
langere reis van circa 10 dagen. www.finlandia2017.fi
René Hillesum. hillesum@filatelist.com 078-6101520 

Met Filatelie naar de Finlandia

mailto:hillesum@filatelist.com
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Brrrrrrrrr…exit. Werd u ook bezweet wakker op vrijdag 
24 juni? En dacht ook u dat dit kwam door de zeer klamme 
nacht? Bij het openen van de gordijnen was het niettegen-

staande dat grijs in Zwijndrecht. Heel erg grijs, met zicht op 
regen. Even dacht u dat het klamme zweet door het weer ver-
oorzaakt werd, totdat u de radio aanzette. Vol ongeloof vernam u 
daar het nieuws over de Brexit.

Bij het slapen gaan leek alles rustig. Gereed voor de nacht en vol 
vertrouwen dat de sterke signalen bewaarheid zouden worden 
en dat Groot-Brittannië bij de EU zou blijven. Dat de verschil-
len niet heel groot zouden zijn tussen het leave-kamp en het 
remain-kamp was bekend, maar toch, u kon rustig slapen. Hoe 
weerbarstig de kiezer is bleek dus bij het opstaan. Een schok 
ging door Europa heen.

Ook wij filatelisten zullen op termijn gaan merken dat de UK is 
vertrokken uit de EU. Postzegels die we in Engeland kopen moe-
ten ineens langs de douane: BTW en invoerrechten. Een pakket 
wordt zomaar een euro of zes duurder. Ook zal het ‘langs de 
douane gaan’ vertragend werken. En PostNL? Alle postzegels die 
wij nu in ons album steken worden in Engeland klaargemaakt 
en verzonden. Zou ‘Groningen’ weer terug komen?

Tentoonstellen wordt ook lastiger. Dat gaan de Engelsen heel 
sterk voelen, mogelijk al in 2019. De gerenommeerde postzegel-
club Royal Philatelic Society uit Londen, met wereldwijd zo’n 
2.200 leden – waarbij een flink aantal in Nederland - heeft toch 
nog altijd de meeste leden in het Verenigd Koninkrijk. De Stock-
holmia 2019 zal het toneel zijn waar de Royal haar 150-jarig 
jubileum gaat vieren. Wij gaan het ongetwijfeld merken in 2020, 
wanneer er in Londen weer een internationale tentoonstelling 
plaatsvindt.

We kunnen in dit nummer actueel zijn. Mohammed Ali komt 
langs, maar ook de Brexit. Door een toevalstreffer kon de Brexit 
ingebouwd worden in een artikel dat al op de plank lag en het 
Thematisch Panorama is geheel gewijd aan de Brexit. Daarnaast 
natuurlijk – maar dat was uiteraard wel gepland – een olym-
pisch artikel.

Heeft u de nieuwe Willem-Alexander-zegels met jaartal 2016 al 
gespot? Graag ontvangen wij uw meldingen van de vroegste 
gebruiksdata. Uiteraard wel vergezeld gaande van een scan. 

In het editorial van mei de melding dat er recht was gesproken 
in een bodemprocedure inzake de geldigheid van de guldenze-
gels. Nu blijkt dat dit geen eindstation was. Er komt een hoger 
beroep hierop. Dit werd ingesteld door 9 handelaren (waarvan 
6 NVPH-lid) en een particulier. Het dient op 16 augustus aan-
staande in Den Haag.

Rond 10 mei heeft PostNL een nieuwe dienst in gebruik geno-
men voor postbushouders: U heeft post. Na activatie ontvangt 
de postbushouder iedere ochtend vroeg een email van PostNL 
of er die dag post in de postbus ligt. Het klinkt aantrekkelijk. Je 
hoef niet naar de postbuslocatie te rijden als er toch geen post is.
Er zijn echter zoveel uitzonderingen waarbij PostNL geen 
melding maakt van post in de postbus, dat deze dienst niet echt 
nuttig is. 

Tja, en dan was er ineens eind mei een uitgelekte vrijage tussen 
PostNL en het kleinere bpost uit België. Net toen ‘iedereen’ er-
van uitging dat bpost PostNL zou overnemen kwam het bericht 
dat het allemaal toch niet door gaat.

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:
Appingedam
PV Appingedam: R. Bos, Georg van 
Saksenlaan 3, 9902 JA Appingedam. 
Capelle a/d IJssel
FV IJssel-&Lekstreek: C. de Vries,  
Witte Brug 24, 2924 BN Krimpen aan 
den IJssel, 0180-522530
Drunen
PV Philatron: i.slikkerveer@gmail.com

Hoorn
PV Philatelica Hoorn e.o.: W.E. Bok, 
IJsvogel 53, 1695 LE Blokker,  
tel. 0229-230322, fam.bok@ziggo.nl
Nijmegen
FV ‘Noviopost’: J.M.L.M. Bardoel, 
Schoutstraat 9, 6525 XR  Nijmegen,  
tel. 024-3561969,  
secretaris@noviopost

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

M U T A T I E S

Onze nationale postzegeldrukker, 
Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem, 
heeft voor Japan voor het eerst een 
postzegelemissie gedrukt op zijde. 
Het velletje, verschenen op 26 mei, 
werd uitgebracht ter gelegenheid van 
de G7 Ise-Shima summit 2016 die 
plaats vond in Shima op het eiland 
Kashiko.
Het bijzondere aan het souvenirvel is 

dat het is gedrukt op zijde, en wel de 
stof Taffeta.Deze geweven kunstzijde 
is verlijmd op een drager van onge-
streken postzegelpapier. Enschedé 
heeft enige eigen procedures en 
behandelingen ontwikkeld zodat het 
ook echt als postzegel bruikbaar is en 
gestempeld kan worden. Er werden 
30.000 exemplaren van dit bijzondere 
velletje gedrukt.

Enschedé drukt op zijde

Nijmeegse Vierdaagse 2
Zoals gebruikelijk brengt de  Nijmeegse 
Postzegel- & Muntenhandel weer 
Vier daagse zegels uit. Het zijn twee 
verschillende zegels 1. Met wandelaars 

of vlag. Te bestellen door overma-
king van € 11,95 per vel op rekening 
NL79INGB0005388044. Wel vermelden 
welk vel u wenst en uw adresgegevens. 

mailto:i.slikkerveer@gmail.com
mailto:fam.bok@ziggo.nl
mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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Stemerdingweg 12B te Soesterberg,                  Internet info@pzhzeist.nl
Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen, bel dan nu.

Postzegelhandel Zeist  

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

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

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

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

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

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

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

Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselkantoor
is eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 

expertise!

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

diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden 

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

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

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

Kijk voor de actuele 
openingstijden van 
deGoudwisselkantoren en 
het dichtstbijzijnde kantoor 
op onze website of bel 
voor meer informatie 
naar: 088-1021060.

Meer dan 70 locaties 

in Nederland en België!
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

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

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar

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

E-mail: info@de-hollandse.nl

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

Veiling nr. 129 
wordt gehouden op 
27 augustus 2016

te Alkmaar
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)
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Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen
•  Eénmalige katernen: de gummi of rubber noodstempels van 

1945 en open 4 in het jaartal 1945; nood jaarkarakter 1945

• Opname van diverse nieuwe variëteiten (onder andere n.a.v. 

 de rubriek “kraamkamer” in het maandblad Filatelie)

• Veel nieuwe prijsnoteringen en plaatfouten

•  Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, 

Aruba, Curacao, St. Maarten en Caribisch Nederland 

• Extra bijgevoegd: blauwdruk nr. 14 www.nvph.nl

e rijksdelen

€ 33.90

Volg ons op

17187 Adv Speciale catalogus Filatelie 2017.indd   117187 Adv Speciale catalogus Filatelie 2017.indd   1 08-07-16   15:3608-07-16   15:36
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Rauhut und Kruschel Briefmarken-Auktionshaus GmbH
Werdener Weg 44 · D-45470 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 208 39 07 25 · Telefax: +49 (0) 208 38 35 52 · Mail: harald.rauhut@rauhut-auktion.de

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

172. Rauhut & Kruschel – Veiling
op 26. en 27. augustus 2016

Vele duizenden interessante particuliere 
kavels van Europa en overzee met een 
groot gedeelte posthistorie.

Bovendien meer dan 4.000 collecties, 
brieven, ongesorteerde partijen en meer 
dan 400 intact gelaten nalatenschappen.

Catalogus tegen 20,- euro kosten of door middel van goede referenties.
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Veel ouderen hebben destijds met liefde aan hun postze-
gelverzamelingen gewerkt, het verzamelen heeft hen veel 
plezier gegeven en ze hebben er ook veel van geleerd. Nu 
doen velen niets meer met hun verzameling. Het is echt 
jammer dat hun met zorg opgebouwde verzamelingen geen 
aandacht meer krijgen.
De oudere (ex-)verzamelaar weet niet hoe hij (of zij) verder 
zou moeten met de verzameling. Hij komt het huis weinig 
meer uit, verenigingsavonden zijn hem te zwaar. Internet, 
wat zo veel mogelijkheden zou bieden voor materiaal en 
contacten, is niet aan hem besteed. De verzameling blijft 
onaangeroerd in de kast… terwijl het eigenlijk toch heerlijk 
zou zijn er wat mee te doen, je er weer een beetje in te 
verdiepen. Ontspannend en goed voor de geest…
In seniorenflats (of zo) zijn verschillende mensen met 
postzegelverzamelingen ‘in de kast’. De verzameling wordt 
niet meer uitgebreid of gehergroepeerd. De verzameling is 
in feite ‘dood’. Toekomstige nabestaanden weten van het 
bestaan van de verzameling en vrezen – om meer dan één 
reden – de dag dat ze het moeten uitzoeken. Wat zou het 
mooi zijn als deze mensen hun hobby weer zouden kunnen 
oppakken. Anders dan vroeger, maar toch. Ze hebben ooit 
met zo veel liefde aan hun verzameling gebouwd. Ieder 
met zijn eigen verzamel-specialisme. Mooi gegroepeerd 
in albums en in stockboeken. En afzonderlijk de dubbelen 
en de niet in de verzameling opgenomen poststukken in 
zakjes en doosjes.
In het seniorenhuis wordt niet gepraat over postzegels en 
over verzamelingen. Zo weten de senioren in hun senioren-
huis niet van elkaar dat zij postzegelverzamelingen hebben. 
Jammer! Heb het er over als senioren onder elkaar, heb het 
er over als kind van een vader of moeder in het senioren-
huis…  laat de verzamelingen uit de kast komen! 
Ga praten over die verzamelingen in de kast. En wat 
gebeurt er dan? Je steekt elkaar in een soort van enthousi-
asme weer aan. Je gaat de verzamelingen vergelijken. Wie 
weet heb je nog leuk materiaal voor elkaar. En voor je het 
weet ben je weer aan het postzegelen. Je bent geweldig 
leuk bezig, je leert er van, je leert van elkaar, je hebt nieuwe 
onderlinge contacten, met weer goede gesprekken over 
heel andere zaken dan die standaard-gesprekken over  
(on)gezondheid, de familieleden, het verleden en het weer.
Met de postzegels wordt het leven weer een stuk leuker. 
Pak de draad op. Wees er trots op dat je verzamelaar bent. 
Ga er over praten in de seniorenflat. Begin een ‘clubje’. 
Vanuit de KNBF willen we daarbij ook best meedenken.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (13): Laat senioren 
uit de kast komen

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

Op 28 mei jl heeft de Algemene Ver-
gadering van de KNBF plaatsge-
vonden. Tijdens een goedbezochte 

bijeenkomst werd het beleidsplan 
2016-2019 goedgekeurd en een drietal 
commissies ingesteld. Een commissie 
huisvesting, voor het zoeken naar een 
nieuwe locatie voor het Bondsbureau, 
inclusief de Bondsbibliotheek, Bonds-
keuringsdienst en waar tevens andere 
filatelistische organisaties hun kantoor-
activiteiten kunnen huisvesten.
Een commissie structuur, waar plan-
nen zullen worden ontwikkeld om de 
filatelie toekomstbestendig te maken. 
En een commissie communicatie, waar 
gesproken zal worden hoe de filatelie 
weer voor de buitenwereld op de kaart 
gezet kan worden.

Tijdens de vergadering werd op voor-
dracht van het Costerus-kapittel de 
Costerusmedaille uitgereikt aan de heer 
Hans E. Aitink. De Van der Willigen-
medaille werd toegekend aan de heer 
Michael Brekelmans, die helaas niet 
aanwezig kon zijn.
Een bijzonder blijk van waardering 
was er voor de heer Louis Nobelen, 
voormalig voorzitter van het Samen-
werkingsVerband Filatelie, die werd 
benoemd tot Lid van Verdienste van de 
KNBF, vanwege zijn inspanningen voor 
de georganiseerde filatelie in Nederland 
en in het bijzonder zijn samenwerking 
met de KNBF.
De secretaris van JFN mevrouw Tonny 
Mayen maakte voorts van de gelegen-
heid gebruik om de JFN-trofee uit te 
reiken. Deze trofee werd uitgereikt 
aan de secretaris van de KNBF, Hans 
Kraaibeek, vanwege zijn verdiensten en 
inspanningen voor JFN.

Tijdens de vergadering werd het 
voorstel voor een regeling waarbij leden 
die van meerdere KNBF-verenigingen 
lid zijn hun dubbel betaalde Bondscon-
tributie kunnen terugvragen door de 
aanwezigen besproken. Aangezien er 
onvoldoende draagvlak voor dit voorstel 
bestond, werd het uiteindelijk door het 
bestuur teruggetrokken.

De Stichting Hertogpost uit Den Bosch 
had het bijzonder lidmaatschap van 
de KNBF aangevraagd. De vergadering 
stemde hier met een applaus mee in.

Voor een verdere samenwerking/
samengaan van KNBF en JFN is een 
intentieverklaring opgesteld. Na een 
korte toelichting van de voorzitter werd 
het zetten van verdere stappen in deze 
samenwerking goedgekeurd. 

De heer Ton van der Laak werd voorge-
steld als nieuw bestuurslid voor de por-
tefeuille evenementen. Met een hartelijk 
applaus werd hij door de vergadering in 
het bestuur benoemd.
De heer John Dehé heeft de portefeuille 
juryzaken overgenomen, als opvolger 
van Albert Haan die begin dit jaar om 
gezondheidsredenen zijn functie heeft 
neergelegd.
De heren Kraaibeek, Luinge en Van 
Zandwijk traden af volgens het rooster. 
Zij hadden zich herkiesbaar gesteld en 
worden door de aanwezigen met een 
groot applaus herbenoemd voor een 
periode van 3 jaar.

De volgende Algemene  Vergadering 
wordt gehouden tijdens de 
 Fila manifestatie 2017 in Diemen, 
op 22 april 2017.

Terugblik op 
de Algemene 
Vergadering

Ton van der Laak , nieuwe BondsbestuurderHans Aitink, Costerusridder
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De Postzegelvereniging De 
Achter hoek bestaat in 
2017 precies 50 jaar. Om 

dat jubileum extra luister bij te 
zetten organiseert zij de ten-
toonstelling “Achterhoek 2017” 
en wel op 19, 20 en 21 mei 2017 
in de sporthal “Hamalandhal” 
in Lichtenvoorde.
De vereniging organiseerde in 

1984 haar eerste tentoonstel-
ling en inmiddels is het een 
traditie om tenminste iedere 
5 jaar een tentoonstelling te 
houden.
De inschrijving voor deze 
tentoonstelling is inmiddels 
opengesteld.
U kunt zich aanmelden voor 
klasse 1 en 2 in alle catego-

rieën, de kaderhuur bedraagt 
€ 5.- per kader.
Tevens is er voor leden van 
het “Samenwerkingsverband 
Filatelie” gelegen heid deel te 
nemen aan de “Bert Langhorst 
trofee” voor 1-kader inzen-
dingen. 
De inschrijving sluit op 
1 februari 2017.  Inlichtingen 
en aanmeldingen: Achter-
hoek2017@outlook.com 
Voor meer informatie en 
formulieren kunt u ook op de 
website terecht:  
www.pzvdeachterhoek.nl

Postzegeltentoonstelling 
Achterhoek 2017

Terwijl dit nummer van Filatelie bij u op de 
mat valt zijn wij nog even met vakantie. Het 
Bonds bureau in Utrecht is gesloten van 

18 juli tot 8 augustus 2016. Voor dringende zaken 
kunt u mailen naar:  secretaris@knbf.nl

Ook de Bondsbibliotheek is even dicht vanwege 
de vakantieperiode en wel van 13 juli tot en met 
10 augustus 2016. Vanaf 17 augustus bent u weer 
iedere woensdag van 10.00 tot 17.00 uur van harte 
welkom in Baarn.

Voor uitgebreide contactgegevens van het 
Bondsbureau en de Bondsbibliotheek verwijzen 
wij u graag naar het colofon. Wij wensen de lezers 
van Filatelie een heel fijne vakantie.

Bondsbestuur KNBF

Overzicht uitgereikte 
Bondsspelden

De afgelopen maanden zijn er weer een aan-
tal Bondsspelden uitgereikt aan filatelisten 
die zich bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de filatelie.
De onderstaande personen ontvingen uit handen 
van een bestuurslid van de KNBF de Bondsspeld:  
J. Tolsma, R. Grigoletto, C. Puyk
Ook u kunt voor iemand die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor uw vereniging 
maar ook daarbuiten de filatelie ondersteunt een 
Bondsspeld aanvragen. 
Het reglement vindt u op: www.knbf.nl/ onder-
schei dingen/ 200-07-bondsspeld

nog even met vakantie!

Introductie tentoonstelling in 
Nationaal Militair Museum
Van 17 t/m 23 oktober 2016 is in het 
Nationaal Militair Museum te Soes-
terberg het Nationaal Modelbouw 
Evenement. In deze week bezoeken 
± 20.000 mensen het museum. 
Wij hebben de afspraak gemaakt met 
de organisatie om de filatelie op dit 
evenement te introduceren. Hiertoe 
zal een beperkt aantal kaders met 
thematische verzamelingen worden 
gevuld. Voorwaarde is dat de post-
zegels en/of stukken in het thema 
moeten passen van het Nationaal Mi-
litair Museum of de Modelbouw. Voor 
wat betreft de militaire kant: het 
moet deze keer gaan over militaire 
vaartuigen, voertuigen, vliegtuigen 
of tanks. De bedoeling is om de 
bezoekers kennis te laten maken 

met de filatelie en te interesseren 
voor thematisch verzamelen van 
postzegels, poststukken alsmede het 
verzamelgebied prentbriefkaarten.
Als we hier een succes van maken, 
dan kunnen we op deze locatie in 
de toekomst vaker tentoonstellen. 
Wij roepen u op om hier tentoon te 
stellen en/of ons te helpen om deze 
tentoonstelling tot een succes te 
maken. Gezien de beperkte omvang 
van deze tentoonstelling worden de 
inzendingen niet gejureerd.
Aanmelden of nadere inlichtingen 
bij Ton van der Laak (commissaris 
evenementen), tonvanderlaak@
gmail.com T: 06-53311093 of Hans 
 Kraaibeek, h.kraaibeek@gmail.com  
T: 06- 83711729. 

Tentoonstelling Fila
manifestatie in Diemen
De gejureerde tentoonstelling omvat 
de categorieën 2, 3 en propaganda, 
alsmede het nieuwe verzamelgebied 
prentbriefkaarten. 
U kunt zich nu inschrijven voor de 
tentoonstelling. Het aanmeldings-

formulier kunt u downloaden op 
 www.filamanifestatie.nl. Aanmelden 
of nadere inlichtingen verkrijgen 
kan ook bij Ton van der Laak via 
tonvanderlaak @gmail.com of  
T: 06-53311093.

 
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.

mailto:Achterhoek2017@outlook.com
mailto:Achterhoek2017@outlook.com
http://www.pzvdeachterhoek.nl/
https://www.knbf.nl/onderscheidingen/200-07-bondsspeld
https://www.knbf.nl/onderscheidingen/200-07-bondsspeld
mailto:tonvanderlaak@gmail.com
mailto:tonvanderlaak@gmail.com
mailto:h.kraaibeek@gmail.com
http://www.filamanifestatie.nl/
mailto:tonvanderlaak@gmail.com
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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
Ton van der Laak

Juryzaken
John Dehé

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

Inschrijving Jo 
Toussainttoernooi 
2017 geopend

Op 5 maart 2017 zal wederom het Jo 
Toussainttoernooi worden gehouden als 
onderdeel van de Postzegeltotaaldag die 

wordt georganiseerd door Filatelistenvereni-
ging “NOVIOPOST” uit Nijmegen.
Het evenement zal plaatsvinden in Wijkcen-
trum “Titus Brandsma”, Tweede Oude Heselaan 
386, 6542VJ Nijmegen van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor dit nationale bekertoernooi voor alge-
mene en thematische filatelie staat vanaf nu 
de inschrijving open. 
U kunt zich aanmelden bij Piet Grutters: 
p.grutters@upcmail.nl  of 024-3556644. Voor 
overige inlichtingen kunt u zich wenden tot 
Jan op den Camp: jan.opdencamp@ t-online.de 
of +49-2826916843.

Presenteer uw 
vereniging!

In het verleden werd er in 
het maandblad Filatelie 
regelmatig aandacht  be-

steed aan verenigingen door 
middel van artikelen. U herin-
nert zich echter vast wel de 
artikelen van mystery-guest 
die schreef over zijn bezoek 
aan verenigingen.
Enige maanden geleden 
hebben wij deze traditie weer 
nieuw leven ingeblazen en op 
de Bondspagina’s gelegen-
heid gegeven aan onze 
verenigingen om zichzelf aan 
een breder publiek te pre-
senteren. Inmiddels zijn de 
eerste artikelen verschenen.

Wij nodigen u uit om ook 
uw vereniging voor het 
voetlicht te brengen. Het 
schrijven van een stukje 
over uw vereniging kan aan 
de hand van 3 eenvoudige 
vragen: Wie bent u? Wat doet 
u? Waar kan men u vinden?
Als u beschikt over een logo 
of andere afbeelding met 
betrekking tot uw vereniging, 
dan kan dat ook geplaatst 
worden, maar deze dient wel 
minimaal op 350 dpi gescand 
te zijn.
Voor eventuele vragen kunt u 
uiteraard altijd contact met 
ons opnemen.

Nederlandse successen in Roeselare
Bij het  Belgische Natio-

naal Kampioenschap voor 
Filatelie dat van 10 tot 12 juni 

in  Roeselare werd gehouden zijn 
diverse Nederlandse inzenders flink 
in de prijzen gevallen.
Naar aanleiding van prettige 
contacten tussen de KNBF en 
de Belgische bond KLBP konden 
19 Nederlandse inzenders op uit-
nodiging met deze tentoonstelling 
meedoen en werd er ook door twee 
Nederlandse juryleden gejureerd.
De bekroningen waren als volgt:
Groot Goud: F.Boom, J.TSchroots, 

J.Dehé en A.van der Linden met 
ieder 95 punten;
Goud: H.Wiersma 93 punten, H.van 
der Horst 92 punten, K.de Baar 
91 punten, P.Stobbelaar 90 punten, 
J.van Duin 90 punten en H.Webers 
ook 90 punten;
Groot Vermeil: H.Hospers en 
J. Nollet met 87 punten, H.van 
Werkhoven en H.Buitenkamp 
met 85 punten;
Vermeil: G.Matthijssen 82 punten, 
T.Hulkenberg 81 punten en 
R.Hillesum 80 punten; 
Zilver: V.Prange 70 punten;

Verzilverd Brons: V. Coenen 
68 punten.
Op zondagmiddag 12 juni werden 
de medailles en ereprijzen uitge-
reikt. Hans en Hennie TSchroots 
ontvingen tevens een ereprijs, 
beschikbaar gesteld door Alexander 
De Croo, vicepremier en minister 
van Ontwikkelingssamenwerking, 
Digitale Agenda, Telecom en Post.
De aanwezige Nederlanders roe-
men de wijze waarop zij in België 
zijn ontvangen en zijn blij met de 
samenwerking van de beide bonden 
die dit mogelijk hebben gemaakt.
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Time to sell your stamps?
Choose the proven winner:
David Feldman Auctions

The famous “Burrus” cover from the Anatoly Karpov collection. Sold for €84’000
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 29 april 2016 verscheen een blok met 
10 [=5x2] dezelfde zegels tête-bêche van  
‘1 Internationaal’ [=125c] met het Vredes-
paleis. Ontwerp Roger Willems.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset met 
velinleg bij hofleverancier van PostNL: Cartor, 
La Loupe, Frankrijk. Alle kleuren ongerasterd.
De kleuren (en hun PMS-nummers): beige 
(PMS 297), donkerblauw (PMS 072), licht-
blauw (PMS 873) en zwart. Daarbovenop de 
L-vormige fosforbalk.
De drukvellen met 4 horizontale rijen van 

4 blokken naast elkaar. Accordering van het 
modelvel op 7 december 2015. Papierrichting 
<-> (horizontaal).
Het zegelformaat is 25x36mm. De gebruikte 
kamtanding loopt naar alle zijden door. De tan-
dingmaat is makkelijk te herleiden vanuit het 
aantal tanden horizontaal/verticaal: 17/24 en 
levert op: 13.600:13.333  ofwel afgerond naar 
het dichtstbijzijnde kwart of half: 13½:13¼.
Artikelnummer 360562 en productbarcode 
+87775. Geen datum van uitgifte meer op de 
blokken.

70 jaar Cour Inter-
nationale de Justice

Op 29 april 2016 verscheen een blok met 
10 [=2x5] met 10 verschillende zegels van 
‘1’ [=73c] met verschillende waddenvogels. 
Ontwerp Peter de Jong en schilderijen van 
Erik van Ommen.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset met 
velinleg bij Cartor. Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken: -cyaan-
blauw (75), magenta (15), geel (0) en zwart 
(ongerasterd). Daarbovenop de L-vormige 
fosforbalk. De mengkleuren donkerblauw 
(=cyaan+magenta), groen (=cyaan+geel), 
bruin (=geel+cyaan+magenta).

Accordering van het modelvel op 7 december 
2015. Papierrichting | (verticaal).
Het zegelformaat is 36x25mm. De ge-
bruikte kamtanding loopt horizontaal 
links en rechts door, boven en onder geen 
doorlopende tanding. De tandingmaat is 
makkelijk te herleiden vanuit het aantal 
tanden horizontaal/verticaal: 24/17 en levert 
op: 13.333:13.600 ofwel afgerond naar het 
dichtstbijzijnde kwart of half: 13¼:13½.
Artikelnummer 360761 en productbarcode 
+86761. Geen datum van uitgifte meer op de 
blokken.

Griend: vogels van het wad 

Op 29 april 2016 verscheen een blok met 
10 [=2x5] met 2 verschillende zegels schaak-
bordsgewijs van ‘1 Internationaal’ [=125c] 
met verschillende ‘ikonen’ van Nederland als 
windmolen respectievelijk de fiets. Ontwerp 
Beukers Scholma.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset met 
velinleg bij Cartor. Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken: -cyaan-
blauw (75), magenta (15), geel (0) en zwart 
(ongerasterd). Daarbovenop de L-vormige 
fosforbalk.
De drukvellen laten een combinatie zien met 
de blokken ‘Appels en peren’ dat wil zeggen in 
een vel met 4 horizontale rijen van 4 blokken 
naast elkaar zijn de blokken 1-4, 7-8 voor de 
Europazegels, de blokken 5-6, 9-16 voor de 

 ‘Appels en peren’.  Accor dering van het model-
vel op 2 november 2015.
Het blok ‘Appels en Peren’ heeft 10 [=2x5] 
verschillende zegels van ‘1’ [=73c]. Wordt te 
zijner tijd nog verder in de rubriek behandeld. 
Papierrichting | (verticaal).
Het zegelformaat is 36x25mm. De gebruikte 
kamtanding loopt horizontaal links en rechts 
door, boven en onder geen doorlopende tan-
ding. De tandingmaat is makkelijk te herlei-
den vanuit het aantal tanden horizontaal/ver-
ticaal: 24/17 en levert op: 13.333:13.600 ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde kwart of 
half: 13¼:13½.
Artikelnummer 360561 en product-barcode 
+87027. Geen datum van uitgifte meer op de 
blokken.

Europa - Denk groen
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maximumkaart 2014

e FIP-commissie voor Maximafilie 
heeft de uitslag gepubliceerd van de 
12e Internationale competitie ‘Beste 
Maximumkaart’. Alle inzendingen 

van 2014 vanuit de hele wereld zijn nog te 
zien op de website van de FIP commissie 
www.maximaphily.info (ook die van 2013). 
In deze rubriek is nog geen verslag gedaan 
over 2013. Daarom nu de bijzondere kaart 
(afb. 1) die in 2013 de gedeelde derde plaats 
won. De Amerikaan Sun Yu maakte deze ter 
gelegenheid van de 50e herdenking van de 
Mars op Washington in 1963. Drie betogers 
staan op de zegel in close-up, terwijl de im-
mense menigte deelnemers op de kaart in 
vogelvlucht te zien is. De US Post leverde het 
bijzondere stempel met drie protestborden, 
waardoor het een dynamische kaart is gewor-
den van de grootste politieke bijeenkomst 
voor de mensenrechten in de VS. Dominee 
Martin Luther King Jr. hield er zijn legendari-
sche speech “I have a dream.”

D
De beste van 2014 werd de Duitse inzending 
met het Panorama van Dresden in de avond-
schemering (afb. 2). Deze is gemaakt door 
Jürgen Noll, het hoofd van de nieuwtjesdienst 
van de Duitse Vereniging voor Maximafilie & 
Filokartie. Het paartje verscheen in de serie 
Duitslands mooiste panorama’s. Het stempel 
kent de vermelding: ‘Dresden Elbpanorama’ en 
toont het Coselpaleis uit 1765, dat einde WO II 
werd verwoest, herbouwd en heropend in 
2000. De bijnaam van Dresden is Elbflorence, 
het Florence aan de Elbe om haar schoon-
heid te duiden. Jürgen maakte in 2005 al 
de maximumkaart van de toen herbouwde 
Frauenkirche (afb. 3). De 96m hoge koepel 
maakte het de grootste barokke Lutherse kerk 
uit de 18e eeuw. 
Na de oorlog verscheen het deels herbouwde 
Dresden in de DDR voor het eerst op de 
postzegel uit 1956 (afb. 4). De ansichtkaart 
geeft de vooroorlogse situatie weer met het 
stadsslot en de hofkerk. Daarvoor liggen de op 

stoom gebrachte radarboten waar men toen 
op de Elbe pleziervaarten mee maakte. Op de 
achterkant van de kaart (afb. 4a) vermeldt de 
DDR-propaganda dat Dresden door Amerikaan-
se en Engelse vliegtuigen verwoest werd. In 
1956 werd het eerste deel van het herbouwde 
Zwinger opgeleverd (afb. 5), zodat zijn be-
roemde schilderijenverzameling weer getoond 
kon worden. Hierop de frankeerzegel met de 
Krontor, de toegangspoort met de kroon met 
vermelding van de heropening in het stempel.

Van Nederland 2015 tenslotte een van de 
Kinderzegels van het onderwerp Gouden 
Boekjes, in dit geval Poes Pinkie (afb. 6). Fraai 
ontwaard zijn de laatste twee kaarten uit de 
serie modellen van het Maritiem Museum in 
Rotterdam. Het ankerwerkschip Fairmount 
 Expedition uit 2007 (afb. 7), dat in het stem-
pel staat samen met de Bomschuit. afb. 8 
toont de Klipper uit 1880, genaamd Trio. 
Volgende keer Jeroen Bosch.

1

5 7

8

2

3

4A

4

6

http://www.maximaphily.info/
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iet rechtstreeks door de op hem 
inbeukende bokshandschoenen, 
maar wel door een slopende ziekte 
van Parkinson (sinds 1984 als gevolg 

van klappen op zijn hoofd) .. Een bijkomende 
bloedvergiftiging wordt hem fataal, ondanks 
dat zijn sterke hart het medisch gezien 
nog abnormaal lang vol lijkt te houden. De 
publiciteit rond zijn dood en de documen-
taires en achtergrondartikelen die verschij-
nen doen een vlam hoog opflakkeren… bij 
 fietslatelisten (?)… en hebben onder meer 
geleid tot dit artikel.

Blanke politieman wijst de weg naar roem
Louisville 17 januari 1942; Cassius Marcellus 
Clay wordt geboren en vernoemd naar zijn 
vader die op zijn beurt is vernoemd naar de 
slavernijbestrijder en politicus met dezelfde 
naam. Op een middag in oktober 1954 fietst 
de 12-jarige Cassius op zijn rood-witte 
 Schwinn (afb. 1+2) naar een bazaar. Met Kerst 
heeft hij die fiets gekregen van zijn vader 
(kostte toen 60$). Ook andere Amerikaanse 
merken maken vergelijkbare typen met de 
kenmerkende gestroomlijnde stangen, ver-
bonden door een tussenschild (afb. 3-5). 
Bij terugkomst ontdekt hij dat zijn fiets is 
gestolen. Cassius gaat woedend en in tranen 
naar politieman Joe Elsby Martin die ook een 
boksschool runt. Hij zal de dief, waar die zich 
ook bevindt, wel eens helemaal in mekaar slaan. 
Joe Martin adviseert hem dan eerst te leren 
vechten. Na twee weken gaat hij op het aanbod 
in. Clay’s eerste trainer ziet hem zes weken  later 
meteen al zijn eerste bokswedstrijd winnen.

Succesvolle start als amateur
Hij verslaat een lokale amateurbokser, Ronnie 
O’Keefe. Dat smaakt naar meer. Vervolgens wint 
hij onder meer zes Kentucky ‘Golden Gloves’ 
titels en twee nationale ‘Golden Gloves’ (afb. 6) 
titels. In totaal zal hij honderd amateurpar-
tijen winnen en slechts vijf verliezen. Na het 

1 De fiets van Cassius is van deze fabriek en ruim een half jaar eerder al gestolen. 
Jammer, want het was één van de finest bicycles.

2 Schwinn fietsen claimen het beste te zijn. Dat past bij Cassius. 
Hij noemt zichzelf vanaf 1964 al de grootste.

3 Een veelgebruikte aanbeveling is dat de fiets van Amerikaanse makelij is.
4 Columbia maakte de eerste fiets. De merknaam is dezelfde als de naam van het gebouw 
waar de bewuste bazaar is gehouden.

5 Ook duurzaamheid speelt een rol bij de keuze van een fiets. 6 De rode bokshandschoenen worden gretig gebruikt bij het streven naar de gouden.

‘Ik sla ’m helemaal in mekaar’ N

Op 3 juni 2016 schrikt de (sport)wereld op. Een ‘onsterfelijke’ legende uit 
de bokssport, Mohammed Ali (74), is dan uiteindelijk toch definitief geveld. 
door Encyclophil (naam bij de redactie bekend)

gestolen fiets kickstart 
loopbaan bokslegende

10 Wie tegen het canvas gaat, krijgt nogal eens verbaal geweld toe. Ali is zich altijd bewust van de camera.
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afronden van de high school wint de 18-jarige 
Cassius een gouden medaille als halfzwaar-
gewicht op de Olympische Spelen van 1960 in 
Rome. In de finale verslaat hij de Pool Pietrzy-
kowski (afb. 7). Op slechts enkele postzegels, 
zoals een van Azerbeidzjan, wordt (ook) zijn 
oorspronkelijke naam nog vermeld (afb. 8).
In zijn autobiografie (1975, afb. 9) schrijft Clay 
de olympische plak uit protest tegen racisme 
vanaf een brug in de Ohio rivier te hebben ge-
gooid. Dit wordt echter betwijfeld. Algemeen 
wordt aangenomen dat hij de medaille is ver-
loren. Bij de spelen van 1996 krijgt hij daarom 
een vervangende gouden plak. Direct na het 
olympisch kampioenschap is Clay echter al 
overgestapt naar het profboksen. Zijn motiva-
tie om door te gaan met boksen ligt naast eer 
en glorie vooral ook in het lonkende fortuin. 

Publiciteit voor veel pratende showman
Zijn stijl en optreden vallen de media op. 
‘Hij zweeft als een vlinder en steekt als een 
bij’. Ook zijn ‘shuffle’ wordt wereldberoemd, 

hoewel die eigenlijk door Jersey Joe Walcott 
is uitgevonden. Walcott is in meer opzichten 
een voorbeeld voor Cassius geweest, zoals ten 
aanzien van het uitstralen van zelfvertrouwen. 
In woord en gebaar worden tegenstanders 
uitgedaagd. Zo laat hij tijdens een gevecht 
vaak zijn dekking zakken (afb. 10, middelste 
zegel in het blok van Tanzania).
Op 29 oktober 1960 wint Ali zijn eerste 
professionele gevecht van Hunsaker, politie-
chef uit Fayetteville. Cassius Clay verwerft 
in 1964 wereldwijde faam door op 22-jarige 
leeftijd de toenmalige wereldkampioen Sonny 
Liston te verslaan. Eind 1967 wordt zijn titel 
hem ontnomen. Ook krijgt hij vijf jaar voor 
weigering van de dienstplicht. In 1970 is de 
veroordeling teruggedraaid en krijgt hij weer 
een bokslicentie en breken zijn roemruchte 
jaren 70 aan (afb. 11). Hij wint niet alles. Op 
8 maart 1971 verliest de ongeslagen prof de 
Fight of the Century van de eveneens ongesla-
gen Frazier, maar hij krijgt zijn revanche. 
Door in een tweede gevecht Joe Frazier te 

verslaan mag hij wereldkampioen George 
Foreman uitdagen. De hype rond hem is op 
een hoogtepunt. Dit gevecht, beter bekend als 
‘The Rumble in the Jungle’ is op 30 oktober 
1974 in Kinshasa (afb. 12-14). 
Met Malcolm X aan zijn zijde verandert Clay 
zijn naam eerst in Cassius X om deze later 
weer te veranderen in Mohammed Ali, nadat 
hij in 1975 eerst toetreedt tot de zwarte mos-
limorganisatie (Nation of Islam) en zich later 
bekeert tot de hoofdstroming, het soennisme. 
De bokser mengt zich vaak in maatschappe-
lijke vraagstukken, zoals de rassenkwestie of 
de oorlog in Vietnam.
Hij vecht in totaal 61 profpartijen, waarvan hij 
er 56 wint. Hij wordt driemaal wereldkampioen 
in het zwaargewicht en is uitgeroepen tot 
sportman van de 20e eeuw. Zelf noemde hij 
zich graag ‘the greatest’(afb. 15).

Opsporing en identificatie verzocht
Bij aangifte van de diefstal van een fiets regis-
treert de politie zoveel mogelijk gegevens. In 

7 Naast 
andere sporten 
vinden de 
olympische 
bokspartijen 
in het Palazzo 
dello sport 
plaats.

8 Een van de weinige olympische zegels 
waarop correct zijn oorspronkelijke naam 
nog staat. 

12 Ali showt graag zijn 
conditie door eindeloos 
touwtje te springen.

9 In zijn 
autobio-
grafie laat 
Ali geen 
twijfel 
bestaan 
over wie de 
grootste is.

11 De ver-
betenheid 
om te win-
nen straalt 
duidelijk uit 
zijn ogen.

13 Datum 
correct op 
postzegel 
lukt niet. 
Door bles-
sure van 
Foreman bij 
training is 
gevecht pas 
30-10-74.

14 De president van Zaïre, 
Mobutu Sese Seko, haalt het 
gevecht met veel geld naar 
Kinshasa. 

15 De combinatie van kracht en 
snelheid van zijn stoten levert 
een ‘dodelijk’ wapen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Halfzwaargewicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halfzwaargewicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1960
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fayetteville_(West_Virginia)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaargewicht
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het verleden vooral om actief de fiets op te 
sporen, onder meer door collega’s in de wijde 
omgeving te informeren (afb. 16+17). Tegen-
woordig gaat het meer om het verhogen van 
de kans om aangetroffen fietsen weer bij 
de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. 
Het helpt als de eigenaar de postcode in 
het frame heeft laten graveren (afb. 18). 
Alertheid is altijd op zijn plaats, het gespecia-
liseerde fietsverzekeringsbedrijf Rafadi wijst 
er daarom op dat de dieven overal op jacht 
zijn (afb. 19). 

Op slot zetten is echt niet genoeg
In de strijd tegen deze vorm van criminali-
teit moeten sloten en kettingen van steeds 
harder metaal worden gefabriceerd. De 

Thuringia sloten van Chr.Luther (afb. 20) zijn 
tegenwoordig een lachertje. Vooral door de 
komst van de betonschaar is het doorknip-
pen van zwakkere sloten/kabels/kettingen 
een eitje. Maar ook het op de briefomslag 
getoonde slot van de firma Burg (afb. 21) 
is kansloos als dit niet minstens aan iets 
wordt vastgemaakt, zoals aan zogenoemde 
nietjes die met een loep te vinden zijn in het 
straatbeeld, zoals op Bildganzsachen van 
Duitsland. Verzekeraars willen diefstal graag 
een halt toeroepen (afb. 22), maar dat zal 
voorlopig wel een illusie blijven.

Signalement dief (on)bekend 
De twee fietsendieven die op frankeermachi-
nestempels (afb. 23+24) zijn afgebeeld heb-

(links) 16 
Bedrukte post-
waardestukken 
waren toen een 
relatief snel 
communica-
tiemiddel om 
de gegevens 
van de 
gestolen fiets 
te verspreiden 
van sheriff 
tot  sheriff. 
Er wordt 
soms zelfs 
een beloning 
uitgeloofd voor 
de arrestatie 
van de dief.

(rechts) 17 
Ambtelijke 
‘mededee-
lingen’ over 
fietsendiefstal 
gaan in 1911 
per dienstpost.

18 Of er een preventieve werking van uitgaat is de vraag. In elk 
geval kunnen fietsen sneller bij hun eigenaar worden terugbezorgd.

19 De fietsverzekeraar waarschuwt niet zonder eigenbelang 
dat er overal fietsendieven zijn.

20 Deze fabrikant van fietssloten gebruikt de briefomslag om reclame te maken voor alle producten.
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ben als hoofddeksel de pet waarmee dieven 
traditioneel worden afgebeeld. Tegenwoordig 
zijn bivakmutsen populair om herkenning te 
voorkomen, maar die vallen bij daglicht weer 
te veel op (afb. 25). In het onderzoek naar 
betere materialen werken de bedrijven steeds 
internationaler (afb. 26).
Soms is de naam bekend van een fietsen-
dief, zoals Antonio Ricci, in de film Ladri di 
biciclette (afb. 27), oftewel Fietsendieven uit 
1948 onder regie van Vittorio de Sica. Hij is 
eerst slachtoffer en probeert gedreven door 
geldgebrek zijn fiets terug te vinden door 
zelf op zoek te gaan. Hij komt de dief op het 
spoor in een achterbuurt, maar deze heeft de 
fiets al doorverkocht. Buren en omstanders 
verdedigen de dief tegen hem. Wanhopig als 
hij is om zijn baan te behouden, probeert 
Antonio uiteindelijk zelf een onbewaakte fiets 
te stelen. Maar hij wordt door omstanders in 
de kraag gevat en voor het oog van zijn zoon 
Bruno vernederd. 

Elk nadeel heb se voordeel
De eveneens dit jaar overleden sportlegende 
Johan Cruyff kon het zo treffend zeggen. 
“Elk nadeel heb se voordeel”. Want als de 
fiets van Cassius Clay niet was gestolen 
zou zijn loopbaan en leven er zeer waar-
schijnlijk heel anders hebben uit gezien. De 
fiets is nooit meer boven water gekomen, 
maar wanneer Cassius de fietsendief ooit 
nog zou zijn tegengekomen dan zou hij 
hem waarschijnlijk niet in mekaar hebben 
geslagen, maar de hand hebben geschud om 
te bedanken voor wat diens misdaad hem 
uiteindelijk heeft opgeleverd. Bij zijn leven 
was Mohammed Ali al een legende (afb. 28). 
Dit zal postuum niet afnemen.

21 De ontwikkeling van alle mogelijke sloten moeten het gilde van 
fietsendieven doen stoppen.

22 De naam 
Super Safe 
Plan doet meer 
vermoeden dan 
kan worden 
waargemaakt.

23 Deze ver-
zekeraar sug-
gereert zelfs dat 
er zo goed wordt 
gewaakt dat de 
dief niet eens 
kan wegrijden 
op de fiets.

24 Fietsen-
diefstal echt 
stoppen lijkt 
voorlopig 
nog een 
illusie.

25 Op de achter-
zijde brengt deze 
fabrikant van 
 ketting sloten 
zowel dief als 
slachtoffer in beeld.

26 De kwaliteit van de sloten van deze internationale firma wordt 
beter en beter, maar de sloten en kettingen zwaarder en zwaarder.

27 De meermalen bekroonde 
filmklassieker naar het boek 
van Luigi Bartolini.

28 De Oostenrijkse post had drie dagen 
moeten wachten om de bokslegende op zijn 
geboortedag te eren met deze uitgifte.

29 Kijkt het zwijn angstig naar het 
wapen van de jager of heeft hij de jager 
te grazen genomen?

30 Jagen op zwijnen kan met ver-
schillende wapens en met honden.

ZWIJNTJESJAGER
In het kader van fietsdiefstal mag het 
volgende uit etymologiebank.nl niet 
onvermeld blijven:
Zwijntjesjager betekent fietsendief. 
Uit het Bargoens, de dieventaal, is 
dit woord in het gewone Nederlands 
binnengedrongen. Nu is het niet 
gemakkelijk te begrijpen waarom men 
een fiets een zwijntje zou noemen. 
Mogelijk uit het Hebreeuws. Het 
woord ‘sjeweine’ kan gemakkelijk zijn 
verbasterd tot zwijntje, eerst in de 
betekenis: dat wat gestolen is, daarna 
in die van: ’n bof, ’n gelukje, een mee-
valler. Een zwijntjesjager is dan eerst 
iemand die loert op meevallertjes door 
diefstal verkregen. Die meevallertjes 
zouden dan speciaal fietsen zijn. Reeds 
in het begin van de 20e eeuw komt 
zwijn voor fiets voor, maar het blijft 
duister waarop die vergelijking berust. 
(met een knipoog: Afb. 29+30) 
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New postmaster
South Georgia had a new postmaster 
Mr  Edward Beveridge Binnie (EBB) on 31 Au-
gust 1911. In October 1911 the stock of 1d and 
2½d stamps run out. Delivery of stamps from 
Falkland Islands could take months. To meet 
this emergency a rubber handstamp was made 
– “Paid at South Georgia” with the amount 1d 
and 2½d and the initials of E.B.B. of the Post-
master Edward Beveridge Binnie. (fig. 5-6)

New Canceller
In November 1914 a new canceller made of 
metal was introduced with “South Georgia” all 
at the top 25.9 mm in diameter. It was used a 
long time and was still at South Georgia post 
office in 1943. (fig. 7)
A new metal canceller 27.3 mm in diameter 
was used 1928-1944. The bars are slightly 
thicker than the above. (fig. 8) 
In January 1928 South Georgia run out of ½d 
and 2½d stamps. To meet this emergency 
authority was given from Stanley to surcharge 
the current 2d stamp. Total over printed 1179. 
(fig. 9)

together with the Falkland Islands postmarks.
2) In 1910 a smaller “South Georgia” imprint 
hand stamp 22½ x 4 mm. This was used 
5 days together with the Falkland Islands post-
marks. Between July 1910 -June 1912 it was 
used with South Georgia postmarks. (fig. 1-3)

Own postmarks
The first South Georgia canceller arrived to 
South Georgia on the 23rd June 1910. “South” 
at the top and “Georgia” at the bottom. The 
canceller was made of metal and outer dia-
meter was 25.5 mm. It was used from 1910 to 
1939. (fig. 4)

Postmarks of South Georgia 1909-1950

he first postmaster on South Georgia 
was Mr J. Innes Wilson. He bought 
the first stamps from Port Stanley, 
Falkland Islands. The first mails from 

South Georgia, 1000 letters and 389 post-
cards, were dispatched on 23rd December 
1909, on the “Cachalot” to Port Stanley.

Falkland Islands
Falkland Islands postmark was in use on South 
Georgia 1909-1910. But Mr J. Wilson had two 
‘Imprint’ stamps made at South Georgia.
1) In 1909 a larger “South Georgia” imprint 
hand stamp 39 x 3½ mm. This was used 5 days 

T

The first and only Post Office on South Georgia was opened at King 
Edward Point on 4th December 1909. The post office is still in use 
today. South Georgia did not have their own stamps till 1944. Stamps 
of the Falkland Islands were in use on South Georgia 4.12.19091952. 
by John Godfrey

Aangezien de in Finland wonende auteur, John Godfrey, een geboren en getogen Brit is, dus een native 
speaker, en het verzamelgebied Engelstalig is, wordt hier de originele Engelse tekst weergegeven.

Fig. 1. Larger “South Georgia” imprint with Falkland Islands postmark.

Fig. 2. Smaller “South Geor-
gia” imprint with Falkland 
Islands postmark.

Fig. 3. Smaller “South 
Georgia” imprint with 
South Georgia postmark.

Fig. 4

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9

Fig. 5. Paid at South Georgia (with non-capital “a”) and with the amount paid 
1d and 2½d and the initials E.B.B. of the postmaster Edward Beveridge Binnie.

Fig. 6. Paid at South Georgia (with capital “A”) and with 
the amount paid 1d and 2½d and the initials E.B.B. of the 
postmaster Edward Beveridge Binnie.

Fig. 10 Fig. 11. South Georgia higher up.
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Fig. 12. South 
Georgia 
lower down.

Fig. 13. South Georgia. 2d. Port Louis, 1d. Iceberg, ½d.  Romney 
Marsh ram. ‘C’ Ja 18 33. 3½d. On piece to Port Stanley.

Fig. 14. 
South 
Georgia. 
2d. Port 
Louis. ‘C’ 
14 No 33.

Fig. 15. 
South 
Georgia. 
3d. Map of 
Falkland 
Islands. ‘C’ 
10 De 33.

Fig. 17. 1d. 
Iceberg ‘C’ 6.

Fig. 16

Fig. 18. 2d. 
Port Luis 
Block of 
4. South 
Georgia ‘C’ 
4 No 33.

Fig. 19

In 1933-1947 a new metal canceller 26.9 mm 
in diameter was used. A very unusual 
postmark. The “Time”of posting had been 
included. Known hours of posting 9.45AM, 
10AM, 12.45PM, 2.45PM, 3PM, 3.45PM, 
8.45PM. (fig. 10)
In 1944-1947 two rubber cancellers were in 
use. One was still in use until 1979. (fig. 11+12)

Centenary of British Administration. 
Issued 2 January 1933. Issue of Falkland 
Islands (fig. 13-19)

16. South Georgia registered to U.S.A.
South Georgia. ‘C’ 4 No 33 to San Francisco, Calif.
Foreigh letter rate loz 2½d in use 1.1.1926-
1.9.1940 + registered rate 3d in use 1.1.1922- 
14.2.1966=5½d. Correct rate. A rare cover.

Postmarks on reverse: New York N.Y. 
1.2.1934 Reg Div. San Francisco Calif. 
Jan 5 1934 Reg. Sec. and San Francisco 
(Sta A) Calif. Jan 6 1934 Registered. 
63 days journey.
Sea route: South Georgia to Port Stanley. Sea 

route: Port Stanley- Buenos Aires. Sea route: 
Buenos Aires - to a U.S.A. port. Rail across 
America to San Francisco.
Stamps used: 1933, 1½d. Whale catcher 
“Bransfield”. 1933, 4d. View of South 
Georgia.

19. South Georgia to Great Britain. 
First day cover registered  
2 January 1933.
South Georgia C’’ 2 Ja 33 to Maidstone, Kent. 
South Georgia Registered label No.83 in use 
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1933-1944 with malformed ‘R’ Postmarks on 
reverse: Maidstone Kent 12 Mr 33 69 days 
journey. Surface letter rate 1 oz 1d in use 

23.12.1909-1.5.1948 + registered rate 3d in use 
1.1.1922-14.2.1966. Total 4d. Correct rate. The 
4d stamp shows a view of South Georgia.

Fig. 20. South Georgia registered to Falkland Islands. South Georgia. 3 Ap 44 to Port 
Stanley. Registered label No 40 in use 1930-1945. Signed on reverse: A.Taylor. Recievd 
at Port Stanley 8 April 1944. 4 days journey. Inland letter rate 1 oz 1d in use 23.12.1909-
14.2.1966 + registered rate 3d in use 1.1.1922- 1.7.1970=4d. Overpaid ½d.

Fig. 21. The Mint Set of the ‘Overprints’. The first stamps to show ‘South Georgia’. ½d to 1/-.

Postmark-1944-1947 
“Falkland Islands Dependency” 28.2 mm.
In use from 24 February 1944-29 Septem-
ber 1947. Made of rubber. The words ‘’South 
Georgia” are positioned higher than the next 
postmark. This postmark was in common with 
other dependencies.
King George VI. 1944 Letterpress overprints in 
red: The first stamps to show ‘SOUTH GEORGIA’
Issue of Falkland Islands. Issued 24 February 
1944. On sale on South Georgia 3 April 1944.
“Tabarin Period”1943-1945. First day cover ½d, 
1d and 3d. (fig. 20-21)

King George VI. 1938-1950 Issue of 
Falkland Islands. 1/3 Turkey Vulture
South Georgia air mail to England. (fig. 22)

Falkland Islands Issue of King  
George VI, 1938-1949
2/6 Gentoo Penguins on cover. Falkland Islands 
Dependencies Issue of King George VI. 1948, 
Map thin and clear 3d and 1/-. 
South Georgia registered air mail to Norway. 
(fig. 23)

Fig. 22. South Georgia 10 De 50 to Lytham St.Annes, Lancs. Air mail letter 
rate 5g 1/- in use 6.10.1950-15.2.1971. Overpaid 3d. Ship: South Georgia-
Stanley. Ship: Stanley-Montevideo. Air route: Montevideo-London. Rail: 
London-Lytham St.Annes.

Fig. 23. South 
Georgia 17 No 
51 to Sandefjord. 
Air mail letter 
rate 17½g 3/6 in 
use 6.10.1950-
15.2. 1971 (air 
rate 5g=1/-, 
15g= 3/-, 17½g= 
3/6) + registered 
rate 3d in 
use 1.1.1922-
1.7.1970= 3/9. 
Correct rate. 
 Registered 
label in use 
1950-1973. 
Ship from South 
Georgia to Port 
Stanley. Carried 
by “Fitzroy”from 
Port Stanley to 
Montevideo, for air mail via England to Norway. Sent from the Whaling Company at Husvik, Tönsberg 
Hvalfangeri, Norway in use 1907-1959/60.
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40th Anniversary of “Postverk Føroya” 
- the Faroese Postal Service

EUROPA 2016: THINK GREEN

Stamp Issues April and May 2016

FO 831

Faroese Food 

FO 831

9 KR2016

FØROYAR

FØROYAR 9 KREdward Fuglø 2016 FØROYAR 17 KRDoxias Sergidou 2016

Upcoming issues September 2016:

FØROYAR 17 KR
Edward Fuglø 2016

FØROYAR 20 KR
Edward Fuglø 2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

JESUS ÚR NASARET
10 FRAMSKORIN VERK Í CHRISTIANSKIRKJUNI

Fish Stamps - literally speaking
Onto each stamp a square piece of tanned cod 
skin has been glued. Incredibly beautiful and 
patterned with almost metallic colour tones, 
which change depending on the angle it is viewed 
from. 

Faroese National 
Costume I
Visitors to the Faroe Islands have 
hardly failed to notice that many 
Faroese wear national costumes at 
parties and town festivals. 

Jesus from Nazareth
Ten, mixed-media wood and 
acrylic ornamental reliefs for 
Christianskirkjan, Christian’s 
Church, in Klaksvík, Faroe 
Islands.

FAROE ISLANDS STAMPS
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persmensen en de normale toeristenstroom 
naar Amsterdam in de zomer. Het is overdui-
delijk dat het aanbod van bedden onvol-
doende is. Een ander probleem is om grote 
olympische delegaties tezamen onder één 
dak te huisvesten. Er worden verschillende 
mogelijkheden geopperd. In de zomervakantie 
staan scholen leeg, is dat een optie? Kunnen 
in de haven liggende schepen van dienst zijn? 
In hoeverre zijn particulieren bereid bezoe-
kers te herbergen? En natuurlijk belangrijke 

is een utopie. Als de gemeente Amsterdam 
grond vrijmaakt voor een geheel nieuw te 
bouwen olympisch stadion tekent Jan Wils 
een tweede plan met veel parkeerruimte voor 
als achter het ‘oude stadion’ als voorziening 
voor bezoekers met auto. Naast de tramlijnen 
moet dit afdoende zijn voor een snelle aan- en 
afvoer van toeschouwers. Tussentijds heeft 
het comité berekend dat de bouw van een 
heus olympisch dorp vanwege de hoge kosten 
niet haalbaar is. 

Het comité
Het Nederlandse olympische organisatie co-
mité, simpelweg het comité genoemd, opent 
al vroeg een speciale afdeling voor huisves-
ting van de atleten. De verantwoording van 
dit project ligt bij Mr. L.F. Verwoerd. Hij krijgt 
de opdracht na te gaan hoeveel bedden in 
Amsterdam en directe omgeving beschikbaar 
zijn om atleten en buitenlandse bezoekers 
een slaapplaats te bieden. Hij berekent dat in 
Amsterdam slechts 2.000 personen in hotels, 
pensions en andere logiesadressen onderge-
bracht kunnen worden. Alleen de olympische 
familie al behelst een schare van 5.000 atle-
ten en begeleiders. Dan praten we nog niet 
over het aantal olympische bezoekers, de 

Huisvesting van olympische 
deelnemers, Amsterdam 1928

et verkeer is echter een groot 
struikelblok. Te weinig parkeerge-
legenheid en een snel transport 
van bezoekers op wedstrijddagen 

H

In het eerste plan (aFB. 1) van architect Jan Wils is voorzien om het 
‘oude stadion’ grondig te renoveren. Dit stadion moet onderdeel 
worden van een olympisch park met meerdere gebouwen voor het 
secretariaat en tentoonstellingen, hallen voor het schermen, boksen 
en worstelen, een tennis en een zwemstadion, een restaurant en een 
postkantoor. Als laatste in dit compact olympisch park tekent Wils 
een olympisch dorp als huisvesting voor de atleten. 
door Laurentz Jonker

1: Uit ‘Introduction à une visite au Stade Olympique à Amsterdam’, 
P.W. Scharroo. (Scharroo was betrokken bij de bouw van het 
Stadion, NOC en IOC (1924-1957) lid)

2: Envelop 
van ‘Bureau 
Huisvesting 
Olympische 
Spelen 1928, 
Vereeniging 
’t Koggeschip’, 
verstuurd met 
15 c Veth van 
Amsterdam 
met machine-
stempel 
19.4.28 naar 
Toulouse

3: Voorblad adresboek van verblijfplaatsen tijdens 
IXe Olympiade 1928, uitgave van het bureau van 
vreemdelingenverkeer te Amsterdam



JULI/AUGUSTUS 2016 FILATELIE 455

verblijfslocaties buiten Amsterdam, waarbij 
de limiet van binnen een straal van 60 km van 
de olympische hoofdstad door het comité is 
vastgesteld, kunnen soelaas bieden.

Toeristenbureau
Het comité werkt nauw samen met het 
Amsterdams toeristenbureau ’t Koggeschip, 
gelegen aan de Reguliersgracht 109. (afb 2) 
Het bureau ontvangt van de gemeente 
Amsterdam en van het comité voor alle te ver-
lenen diensten een gezamenlijke subsidie van 
35.000 gulden. Het Koggeschip controleert 
het aanbod logies op prijs en kwaliteit. Onder 
leiding van H.D. van Dellen kan zij in een mum 
van tijd beschikken over 35.000 bedden in 
en 15.000 buiten Amsterdam. Vele particulie-
ren bieden zich aan om een slaatje uit deze 
olympiade te slaan. Na controle wordt dertig 
procent van het aanbod afgekeurd. Achteraf 
heeft ’t Koggeschip slechts 10.500 bezoekers 
gehuisvest. Veel minder dan verwacht. Vooraf 
was gerekend op een groot aantal toeschou-
wers uit Duitsland. Massaal komen zij de grens 
over dat wel. Maar na afloop van vooral de 
voetbalwedstrijden reizen zij per nachttrein 
in even groten getale huiswaarts. Ondanks dit 
gegeven is het aantal Duitsers dat overnacht 
met 4.200, tegen 923 gehuisveste Amerika-
nen, het hoogst. Gedurende de Olympische 
Spelen heeft deze organisatie een tijdelijk 
kantoor op het centraal station ingericht. Het 
Amsterdams Bureau voor Vreemdelingenver-
keer, dat nauw samenwerkt met ’t Koggeschip, 
geeft een speciale gids (125x240 mm) uit met 
opgave van alle adressen van hotels, pensions 
en andere verblijfplaatsen. (afb 3).

Hotels
Het onderbrengen van de olympische deelne-
mers is niet gemakkelijk. De organisatie heeft 
te maken met het aantal uitgezonden atleten 
dat per land afgestemd moet worden op het 
aantal beschikbare plaatsen per onderkomen. 
Het gebeurt regelmatig dat er onvoldoende 
bedden in een hotel zijn om een land in 
z’n geheel te herbergen. Het is vrijwel een 
onmogelijke opgave. Het blijft schipperen met 
de ruimte en een deel van een team wordt dan 
naar een andere locatie verwezen. 
Het is belangrijk om te weten dat de Olym-

pische Spelen over twee perioden gehouden 
zijn. De olympische competities in hockey 
(17-26 mei) en voetbal (27 mei–13 juni) 
vonden eerder plaats. Het tweede deel van 
de Olympische Spelen startte op 28 Juli met 
de openingsceremonie in het olympisch 
stadion tot en met de sluitingsceremonie op 
12 augustus 1928. Met als gevolg dat wanneer 
hockeyers en voetballers uitgespeeld waren 
en huiswaarts trokken zij plaatsmaakten voor 
andere sporters. 
Het is ondoenlijk om alle locaties van huis-
vesting op te sommen. De grote lijnen en de 
belangrijkste locaties zal ik bespreken. 

Zandvoort
Zoals weergegeven waren de accommodaties 
in Amsterdam alleen ontoereikend. Gelukkig 
waren er in de omgeving van de hoofdstad 
hotels in overvloed. Zandvoort bood vele 
gerenommeerde hotels en het was aange-
naam verpozen in deze omgeving. De Turken 
verbleven in ‘Hotel Noordzee’, de Grieken 
in ‘Hotel Seinpost’, de Tsjecho-Slowaken in 
‘Hotel Belvédère’. Voor het eerst na de Eerste 
Wereldoorlog was Duitsland weer welkom om 
aan de Olympische Spelen deel te nemen. Zij 
vaardigden 223 sporters af naar Amsterdam. 
Naast een kleine delegatie die in ‘Badhotel 

Driehuizen’ verbleef, werd het overgrote deel 
van de Duitse olympische teams gefaciliteerd 
in twee beroemde strandhotels van Zandvoort 
op slechts 30 km van het olympisch stadion. 
Een van de voornaamste verblijfplaatsen van 
de Duitsers was het luxueuze ‘Hotel d’Orange’ 
(afb 4+5) tegenover de kustlijn van de Noord-
zee. Het was het onderkomen van de Duitse 
hockeyers. In de tweede termijn maakten zij 
plaats voor hun landgenoten de roeiers en een 
groot contingent Argentijnse sporters in atle-
tiek, roeien, schermen en gewichtheffen. In het 
tweede fameuze strandhotel van Zandvoort het 
‘Grand Hotel’ (afb 6) werden de Duitse voetbal-
lers ondergebracht, om vervolgens plaats 
te maken voor een delegatie Duitse atleten. 
Ongetwijfeld werden op het postkantoor van 
Zandvoort (afb 7) vele brieven en kaarten naar 
het thuisfront verstuurd. (afb 8) Over ‘front’ 
gesproken. In de Tweede Wereldoorlog werd het 
‘Grand Hotel’ eerst door de Duitsers gevorderd 
en later, in 1943, afgebroken met 647 andere 
gebouwen om de Atlantik Wall te creëren als 
beschermingsmuur tegen eventuele aanval-
len van de geallieerden. Zandvoort telde in 
1940 bijna 10.000 inwoners. Na de oorlog is dit 
aantal gedecimeerd tot nog geen 2.000. Van de 
prachtige boulevard met haar glorieuze strand-
hotels is niets meer over. Wat een contrast! 

4: Prentbriefkaart ‘Hotel d’Orange’, Zandvoort

5: Hotelbrief 
‘d’Orange’, 
Zandvoort 
verstuurd 
met serie 
olympiade-
zegels vanuit 
Amsterdam, 
2.VIII.1928 
naar Berlijn

6: Prentbriefkaart ‘Grand Hotel’, Zandvoort
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Inmiddels bevolken onze oosterburen vooral 
in de zomermaanden Zandvoort opnieuw, 
ditmaal met vreedzame bedoelingen. Maar 
deze geschiedschrijving terzijde.

Uruguay
Het Uruguayaans voetbalteam, dat in 1924 op 
de Olympische Spelen van Parijs furore 
maakt, resideerde in Velsen. Op het landgoed 
‘Huize Velserbroek’ (afb 9). In dit landhuis 
woonde de welgestelde familie Van Tuyll van 
Serooskerken (afb 10). Zoonlief Frederick is 
de grondlegger van het Nederlands Olympisch 
Comité en degene die – als vriend van Pierre 
de Coubertin – de Olympische Spelen in 

1928 naar Amsterdam haalde. Beiden dragen 
de adellijke titel van baron. Helaas mag onze 
baron Van Tuyll de spelen niet meemaken. 
Hij overlijdt begin 1924. De Uruguayaanse 
wondervoetballers schreven geschiedenis. 
Zij wonnen het voetbaltoernooi opnieuw. Mijn 
vader die Uruguay van Nederland (2-0) zag 
winnen, sprak lyrisch over de baltovenaar 
Andrade. Maar ook dit persoonlijk tintje 
terzijde. In de finale versloeg Uruguay in een 
‘replay’-wedstrijd Argentinië met 2-1. (afb 11) 
De Uruguayaanse voetballers vertrokken en 
een Australische delegatie nam er hun intrek. 
Grote rivaal van Uruguay was het Argentijnse 
voetbalteam. Ook zij vonden onderdak achter 
de duinen in de oase van fraaie villa’s en land-
goederen waar de Nederlandse jetset nu welig 
tiert. Hotel ‘Duin en Daal’ in Bloemendaal 
(afb 12). Niet verkeerd! Voor de Argentijnen 
woonden daar de Zwitserse hockeyers en 
nadien de Zweedse atleten en de schermers 
van Zwitserland (afb 13). 
De Olympische delegatie van Japan werd 
onderdak verleend in twee hotels te Zaan-
dam. De Belgische voetballers weken uit naar 
‘Grand Hotel Victoria’ in Den Haag. (afb 14) 

Hilversum
In en rondom Hilversum werden de deelne-
mers aan de aan paardensport gerelateerde 
evenementen ondergebracht. De meeste 

olympische paardensportwedstrijden vonden 
plaats in Hilversum. (afb 15+16) Het was 
logisch dat de ruiterteams hier kwartier maak-
ten. Er was immers voldoende accommodatie 

7: Prentbriefkaart van postkantoor Zandvoort
8: Prentbriefkaart olympische tekst verstuurd van Zandvoort, 7.VI.1928 naar Duitsland 
(Op 7 juni werd de halve voetbalfinale Uruguay-Italië 3-2 gespeeld)

9: Prentbriefkaart ‘Huize Velserbroek’ waar baron Van Tuyll van Serooskerken 
opgroeide en de Uruguayaanse voetballers in 1928 hun domicilie hadden

11: Prentbriefkaart met de 10c hardloper verstuurd tijdens de olympische voetbal-
periode van Amsterdam, 8.VI.28 naar Castillos, Uruguay 4.Jul.28

10: Baron Van Tuyll van Serooskerken (foto 1912)
14: Prentbriefkaart ‘Grand Hotel Victoria’ waar het 
Belgisch voetbalteam haar domicilie had
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om hun paarden te stallen en het rustieke 
landschap bood volop gelegenheid voor paard 
en ruiter om te oefenen. Acht hotels in Hilver-
sum en verder hotels in Laren, Baarn en zelfs 
in Amersfoort verleenden de ruiterequipes on-
derdak. Alleen het ‘Concours Hippique’ werd 
op 11 en 12 augustus in het olympisch stadion 
gehouden. De paarden werden in speciale 

wagons per trein van Hilversum naar Amster-
dam vervoerd. Op het station Willemsparkweg 
(afb 17) werden de paarden uitgelaten en in 
stoet begeleid naar het stadion. 

Amsterdam
Terug naar Amsterdam. De vrouwen van 
het Engels team waren gestationeerd in het 

nieuwe ‘Centraal (A.M.J.V.) Hotel’ (afb 18) aan 
de Stadhouderskade. Zij kregen gezelschap 
van enkele IOC-leden zoals graaf Clary (Frank-
rijk) en André Chevallier (Haïti). Het overgrote 
deel van de Britse mannenploeg vond echter 
een onderkomen in het ‘Lloyd Hotel’ aan de 
Oostelijke Handelskade. Toen een doorgangs-
centrum voor immigranten, heden een cultu-

12: Prentbriefkaart ‘Hotel Duin en Daal’ te Bloemendaal, waar Zwitserse hockeyers, 
Argentijnse voetballers en Zweedse atleten verbleven

13: Hotelbrief ‘Duin en Daal’, Bloemendaal met een serie olympiadezegels verstuurd vanaf 
het olympisch stadion en afgestempeld met het speciale vijfhoekig olympisch stempel N1, 
24.V.1928, naar Burgdorf, Zwitserland. (Het Zwitsers hockeyteam resideerde in ‘Duin en 
Daal’. Op 24 mei werden Olympische hockeywedstrijden gespeeld) 

15: Aangetekende brief met een serie olympiadezegels verstuurd van Hilversum 
7-IV-1928 naar Dittersbach, Duitsland

16: Prentbriefkaart ‘Palace Hotel’ Hilversum. De Zweedse ruiterequipe had hier 
kwartier gemaakt

17: Prentbriefkaart Station Willemsparkweg. Eindstation voor deelnemende paarden aan 
het ‘Concours Hippique’ op 11-12 augustus 1928 in het olympisch stadion. De kaart is op de 
keerzijde afgestempeld met het olympische vlagstempel ‘Amsterdam Centraal-Station’ 

(Rechts) 18: Hotelbrief ‘Centraal Hotel der A.M.V.J.’, correct gefrankeerd met 5 en 10c olympiade-
zegels. Afgestempeld met het olympische gelegenheidstempel N3, Amsterdam, 9.VIII.1928
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19: Prentbriefkaart met linksboven het ‘American Hotel’. Gefrankeerd met 1½c Lebeau en 
1½ en 7½c olympiadezegels (½c teveel > kaart buitenland). Machinestempel Amsterdam 
Centraal-Station met 3 gewelfde lijnen is de vervanging van het olympisch vlagstempel. 
(Stempeldatum is 6.VIII.1928, op deze dag werden de Olympische finales in wielrennen op 
de baan gehouden) 

21: Prentbriefkaart van het ‘Amstel Hotel’. Gezicht vanaf de Amstel

20: Hotelbrief ‘American-Hotel’ met serie olympiadezegels afgestempeld met het olympi-
sche gelegenheidstempel N2, 30.V.1928.(Op deze dag werd de voetbalwedstrijd Uruguay-
Nederland (2-0) gespeeld. Het Nederlands voetbalteam verbleef in het ‘American Hotel’ 

23: Aangetekende envelop van het olympisch organisatie comité in art deco-stijl en 
ontworpen door Jan Wils, de architect van het olympisch stadion. Verstuurd vanaf 
Postkantoor Tulpplein tegenover het ‘Amstel Hotel’. Het bureau van het comité aan de 
Weesperzijde ligt niet ver van het Tulpplein. Het frankeermachinestempel 109 wordt 
gedurende de periode van 15 februari t/m 28 september 1928 uitsluitend door het comité 
gebruikt. Met 22½c is deze brief correct gefrankeerd

24: Hotelbrief (1920) ‘Hotel Schiller’, Rembrandtplein, Amsterdam. In dit hotel verbleven 
de Noren die de Italiaanse voetballers kwamen aflossen 

26: Hotelbrief (1929) ‘Hotel Neuf’, Kalverstraat, Amsterdam. De Belgische en Deense 
olympiërs verbleven in dit hotel 
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reel centrum met een grote verscheidenheid 
aan individueel ingerichte hotelkamers. Naast 
de Engelse ploeg werden bedden vergeven 
aan Zuid-Afrikaanse en Nieuw-Zeelandse 
deelnemers. Het populaire in jugendstil 
ingerichte ‘Hotel American’ (afb 19+20) op 
het Leidseplein, voormalig ontmoetings-
plaats van artiesten en aristocraten en met 
ludieke mondaine leestafels, werd ten tijde 
van de Olympische Spelen eerst bezet door 
het Franse hockeyteam, het Nederlandse- en 
Zwitserse voetbalelftal, alvorens een grote de-
legatie van Franse olympiërs hier neerstreek. 
Zij werden gecompleteerd door Engelse 
atletes en door de heren Hirschy, Wagner en 
Messerli, leden van het Zwitsers Olympisch 
Comité. In het majestueuze ‘Amstel Hotel’ 
(afb 21) aan het Professor Tulpplein verbleef 
een gedistingeerd gezelschap van het IOC 
(Internationaal Olympisch Comité) zoals graaf 
Baillet-Latour (België, en IOC-President 1925-
1942) (afb 22), generaal Ch. H. Sherrill (USA), 
Lord Rochdale (Engeland), markies Melchior 
de Polignac (Frankrijk), graaf Clarence von 
Rosen (Zweden), baron Godefroy de Bloney 
(Zwitseland) en andere prominente bobo’s. In 
het voorprogramma had het Franse voetbal-
elftal het voorrecht in dit luxe hotel te mogen 
resideren. Tegenover het ‘Amstel Hotel’ is het 
locale postkantoor Tulpplein waar het comité 
haar uitgaande correspondentie postte. Het 
organisatie comité was gehuisvest aan de 
Weesperzijde, op slechts enkele honderden 
meters van dit postkantoor. (afb 23)
De Noorse sportploeg, uitgezonderd de 
zeilers, vond haar domicilie in ‘Hotel Schiller’ 
(afb 24) aan het Rembrandtplein. Zij kwamen 
in de plaats van de Italiaanse voetballers. 
Daar vertoefde ook mede IOC-stichter (1894) 
Guth-Jarkovsky uit Tsjecho-Slowakije. (afb 25) 
De Noorse zeilers en Argentijnen vonden 
samen onderdak in ‘Hotel de l’Europe’. Het 
bijna naastgelegen ‘Hotel Doelen’ ontving een 
aantal IOC-leden. ‘Hotel Neuf’ in de Kalver-
straat (afb 26) gaf de Belgische zwemploeg 
en 12 Deense olympiërs een slaapplaats. De 
Zwitserse atleten en turners hadden ‘Chez 
Madame Herfst’ aan de Sophialaan als domi-
cilie. Het bekende ‘Hotel Krasnapolsky’ op de 
Dam herbergde eerst het Belgische hockey-

velt’ (team USA) (afb 28) en het ‘SS Solunto’ 
(team Italië) beide in de Coenhaven. Op het 
‘SS Oihanna’ verbleef het Finse team met een 
kleine groep Estlanders. Belgische atleten en 
het Ierse team werden ondergebracht op het 
‘SS Oranje-Nassau’ in het centraler gelegen 
Oosterdok. Naast de olympische delegaties 
reizen ook olympische toeristen per boot naar 
Amsterdam. De Duitsers kwamen aan met 
het ‘SS Ubena’, de Denen met het ‘SS Polonia’ 
en de Noren met de het ‘SS Arabic’ Naast 
genoemde percentages voor scholen en 
schepen, zijn de aandelen van verblijf: hotels 
in Amsterdam 20%, buiten Amsterdam 28%, 
pensions in Amsterdam 9%, buiten Amster-
dam 3% en bij particulieren 4%.

Referenties/Bronnen
Officieel Olympisch Gedenkboek ‘IXe Olympiade 
Amsterdam 1928’
Model voor de Toekomst: Amsterdam Olympische 
Spelen 1928, Ruud Paauw & Jaap Visser 
‘De Olympiade’ officiële krant van het ‘Organisatie 
Comité’ 1924-1928
SPI-Journal Volume 49 Number 3 (2011): ‘Olympic 
Accommodations 1928 Amsterdam Games’, Laurentz 
Jonker & Mark Maestrone
De Olympische Spelen van 1896 tot heden (1981), 
Volker Kluge 

28: Prentbrief-
kaart Ameri-
kaans schip 
‘SS Roosevelt’ 

22: Olympisch zegel 
San-Marino 1959: 
80 lire Baillet-Latour 
(België), IOC-Presi-
dent 1925-1942

25: Tsjechisch 
zegel van Jiři Guth-
Jarkovký (Bohemen), 
mede stichter van 
het IOC in 1894. 
IOC-lid t/m 1943 

team en later de Nederlandse zeilers, Zweedse 
wielrenners en worstelaars. ‘Hotel Polen’ aan 
het Rokin (afb 27) herbergde een ander deel 
van de Zweedse olympische ploeg: boksers, 
schermers en vijfkampers. Een catastrofale 
uitslaande brand op 9 mei 1977 verwoestte 
dit hotel. Er waren 33 dodelijke slachtoffers 
te betreuren. Opmerkelijk is dat 17 van hen de 
Zweedse nationaliteit hadden.

Schepen
Volgens het Officieel Gedenkboek, dat een 
verdeling laat zien van huisvestinggelegenhe-
den, werd 18% van de atleten een verblijf in 
een schoolgebouw toegewezen. 180 Franse 
olympiërs vertoefden in een schoolgebouw, 
omgetoverd tot ‘Maison de France’ aan de 
Karel du Jardinstraat in de wijk ‘De Pijp’. De 
Hongaarse ploeg werd ondergebracht in een 
school aan de Jekerstraat. Poolse, Nederland-
se en Zweedse zwemmers maakten eveneens 
gebruik van schoolgebouwen. 
Andere olympische delegaties arriveerden per 
schip in Amsterdam. De schepen gingen voor 
anker in de Amsterdamse IJ-havens achter 
en opzij van het Centraal Station en dienden 
gelijk als hotel. Ook dit is volgens het gedenk-
boek 18% van de atleten. De meest belang-
rijke schepen die afmeren zijn het ‘SS Roose-

27: Hotelbrief 
(1928) ‘Hotel 
Polen’, Rokin, 
Amsterdam
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Slitplaatje met niet-door lopende 
‘tanding’ - 2006-2014

anaf begin 2006 tot in 2014 zijn 
voor de geïntegreerde hangblokjes 
met 5 zegels (1) afwisselend twee 
magnetische slitplaatjes gebruikt 

bij Walsall Security Printing. Het ene plaatje 
had een ronde buitenslit, de ander een rechte 
buitenslit. Alle hangblokjes waren gedrukt 
in rakeldiepdruk op de Chesnut druk-aan-
de-rol persen. De drukcylinders omvatten 
6x3 blokken.
Bij de ‘tanden’ is aan de binnenkant (naar de 
zegel toe gericht) een duidelijke ronding te 
zien, terwijl daarboven/daaronder op enige 
afstand een rechte snede te zien is met twee 
duidelijk open hoeken: rechte buitenslit. (2) 
Bij de ronde buitenslit – met name aan de 
onderzijde – zijn zowel binnenkant als buiten-
kant van de slit bij de ‘tanden’ rond. (3)
Het verschil is dus goed te zien aan de onder-
kant van de zegels in de ruimte tussen de 
uitstekende ‘tanden’ en het niet-zegel gedeelte. 
Bij een ronde buitenslit zit de tand niet 
helemaal symmetrisch; aan de rechterkant zit 
meer ruimte dan links, bij een rechte buitenslit 
zit de tand min of meer in het midden. 
Het slitplaatje met de rechte buitenslit heeft 

V
een kenmerk dat op een plek, of te wel op 
1 van de 5x18=90 zegels voorkomt. Bij de 
‘rechte buitenslit’ heeft zegel 1 in de linker-
bovenhoek een niet-doorlopende ‘tanding’ 
zodat de zegel losgescheurd moet worden. 
Dit kenmerk bevindt zich in het slitplaatje in 
kolom 3.(4) Er is inmiddels een respectabel 
aantal zegels met dit kenmerk bekend.
De geïntegreerde hangblokjes zijn gelukkig 
vanaf het moment van uitgifte goed gedocu-
menteerd en de mate van specialisatie leent 
zich op dit moment niet tot behandeling in de 
Catalogus Kraamkamer omdat daarmee zeer 
veel overhoop gegooid zou moeten worden in 
de Speciale Catalogus. De gespecialiseerde 
nummering van deze hangblokjes wordt 
echter wel aangehouden. 

Niet-doorlopende slit bij zegel 1
De nummering in de S.C. van de zegels met 
niet-doorlopende ‚tanding‘:
Koningin Beatrix, ontwerp P. Struycken
25c 2036Av 80c 2392Av
39c 2037Av 88c 2469Av
65c 2040Av € 3 2043Av
78c 2041Av ‘2’ 2731v

 

K
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16

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

Koning Willem-Alexander, portret,  
ontwerp Studio Job
‘2’ 3136v

De betreffende varianten zijn afkomstig van 
de volgende geïntegreerde hangblokjes (num-
mering BvdB):
Koningin Beatrix
25c  iHBL 30gg eind mei/begin juni 2006
  [met cyl. nr W1]
39c iHBL 16hg 1e melding 28.04.2006
  [met cyl. nr W4]
65c  iHBL 44gg in 2006 [met cyl. nr W4]
74c  iHBL 67a in 2009 [met cyl. nr W5]
78c iHBL 41gg vanaf januari 2006
  [met cyl. nr W3]
80c  iHBL 45gg in 2006 [met cyl. nr W4]
88c iHBL 153 in 2009 [met cyl. nr W5]
€ 3 iHBL 32gg in 2006 [met cyl. nr W1]
‘2‘  iHBL 73 in 2010 [met cyl. nr W5]

4

3

2

6

5

7

81
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Koning Willem-Alexander
‘2’  iHBL 200 in 2013

Opvallend is dat van de ‘portret’-cylinders in 
2006 er nog verschillende volop in gebruik 
waren bij Walsall Security Printing. (5-12)
Voor het 2014 zegel met koning Willem-
Alexander is gebruik gemaakt van het 
slitplaatje met de ronde buitenslit. De niet-
doorlopende tanding komt bij dit zegel dan 
ook niet voor.
Walsall Security Printing is verhuisd van 
Walsall bij Birmingham naar een industrie-
park bij Wolverhampton, het i54 Business 
Park. International Security Printers is 
de naam waaronder ze nu opereren. Op 
30 oktober 2014 werd de nieuwe huisvesting 
officieel geopend door koningin Elisabeth II 
en haar man, de hertog van Edinburgh.
Op de nieuwe locatie is een nieuw machi-
nepark geïnstalleerd en zijn de Chestnut 
persen niet mee verhuisd. Ook zijn nu na 
8 jaar nieuwe slitplaatjes vervaardigd. Deze 
vinden we bij de koning Willem-Alexander 
zegels met jaartal 2015.

10

9

11

12

oor een kwartje op bezoek bij 11 verschil-
lende postkantoren in 7 landen en dat in 
3 werelddelen. De reis? Vanuit Azië via 
Europa naar Afrika, van daaruit doorge-

zonden en weer naar Europa. Hoe lang? Vertrok-
ken op 15 november 1892 en de geadresseerde 
bereikt op 28 maart 1893.

Deze envelop verenigt diverse aspecten die het 
verzamelen van poststukken zo boeiend kan 
maken. Het is een firmacouvert van de Deli Maat-
schappij, met een 25 cent Koning Willem III als 
enkelfrankering: het dan geldende tarief naar een 
land dat lid is van de Wereldpostvereniging (UPU). 
De voorzijde wordt opgesierd met vier verschil-
lende poststempels, maar de achterzijde is gede-
coreerd met maar liefst 15 verschillende stempels 
en het met rode pen geschreven  ‘Descendu à 
Boma’. En dat brengt mij op het aardigste facet 
van dit bijna 125-jarige stuk: de (oorspronkelijke) 
bestemming.
Voor de afzender uit Bindjei, op de oostkust van 
Sumatra, is het een brief vanuit de  Nederlandse 
kolonie naar de Belgische. Hoewel, hij schreef heel 
correct ‘l’Etat indépendant du Congo’. Congo was 
nog geen kolonie van België. De brief gaat name-
lijk naar het privébezit van Leopold II, de tweede 
koning der Belgen. Een zich toegeëigend stuk land 
in Centraal-Afrika dat 77 keer groter is dan België, 
liederlijk genaamd de ‘Onafhankelijke Congostaat’.

Even de Belgische koloniale geschiedenis in frag-
menten opdiepen. De publicaties over Afrika van 
de ontdekkingsreizigers Henry  Morton Stanley 
en David Livingstone vestigden de aandacht van 
Europese mogendheden op het zwarte continent. 
Vooral de Belgische koning rook mogelijkheden. 
Op zijn initiatief werd op 12 september 1876 in 
Brussel een aardrijkskundige conferentie gehou-
den. De deelnemende landen richtten de ‘Interna-
tionale Afrikaanse Vereniging’ op. In de loop van 
1877 bracht Stanley de loop van de Congo rivier 
in kaart. Omdat Britse en Amerikaanse regerin-
gen ongeïnteresseerd leken, ging Stanley in juni 
1878 in op het aanbod van Leopold om met hem 
samen te werken. De koning was zich namelijk 
wel heel goed 
bewust van de 
mogelijkheden 
van Congo. 
Daarbij ging het 
uiteraard om 
geld, macht en 
dus aanzien. 
Het in november 
1878 opgerichte 
‘Studie comité 
voor Opper-
Congo’ werd 
door Leopold 
vervangen door 
de ‘Internatio-
nale Vereniging 
van Congo’. 
Dankzij slimme 

V
Tempo doeloe 1892

politieke manoeuvres lukte het Leopold om op 
22 april 1884 de erkenning van de Verenigde 
Staten te verkrijgen voor zijn geesteskind. Daarop 
vond van 15 november 1884 tot 26 februari 1885 
in Berlijn een internationale conferentie plaats. Er 
werden wat lijnen over een kaart van Afrika getrok-
ken. Leopold slaagde erin op 23 februari 1885 de 
‘Internationale Vereniging van Congo’ unaniem als 
een soevereine staat erkend te krijgen. Op 29 mei 
1885 werd de benaming gewijzigd in de ‘Onafhan-
kelijke Congostaat’, waarna op 19 juli dat jaar de 
troonsbestijging van Leopold II als alleenheerser 
(soeverein) plechtig is afgekondigd in Banana (bij 
de monding van de Congorivier in de Atlantische 
Oceaan). Op 15 november 1908 droeg de vorst 
zijn privédomein over aan zijn land en ontstond 
de kolonie Belgisch Congo. Leopold overleed op 
17 december 1909.

Terug naar onze brief. De stempelafdrukken op 
de achterzijde verklappen de route: vanuit Indië 
over Penang, Lissabon en Londen, en dan pas naar 
Congo (sedert 17 december 1885 lid van de UPU). 
In Boma, vlak bij Banana, is het adres gewijzigd in 
‘Munich, Bavière’. De brief moest dan eerst naar 
het stroomopwaarts gelegen Leopoldville (het la-
tere Kinshasa) alvorens naar Europa af te reizen en 
zo via Antwerpen in München bij de geadresseerde 
Friedl Martin terecht te komen.

Wie was deze Duitser eigenlijk? Friedl Martin was 
een agronoom (landbouwdeskundige), die rond 
1892-93 in het zuiden van Congo is geweest en 
daar Minkisi-figuren heeft verzameld. In deze 
sculpturen zouden geesten huizen, maar dat heeft 
Friedl Martin niet afgeschrikt. Hij bracht ze naar 
München waar ze uiteindelijk in de Afrika-collectie 
van het Staatlichen Museum für Völkerkunde een 
definitief onderkomen vonden.

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
P. Storm van Leeuwen. De erfenis van koning Léopold II. 1x3 
en 3x1, p. 135-143, Philatelistenclub Rotterdam (2000)
www.afrika-in-bayern.de en
www.museum-fuenf-kontinente.de
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General Steam Navigation Company, op de 
route naar Hamburg, Rotterdam, Antwer-
pen, Oostende en Calais. In 1832 verkreeg 
deze maatschappij het postcontract voor 
Rotterdam en Hamburg en ontving daarvoor 
£15.000 per jaar (afb. 3). 

Dienstregeling postverzending
In de periode van 1668 tot 1853 was de 
postverzending tussen Holland en Engeland 
als volgt geregeld: de post werd klaar gezet 
op dinsdag en vrijdag laat op de avond. De 
postzakken werden naar de schepen ver-
voerd en die vertrokken zo snel als mogelijk 
als het weer en het getij het toeliet. Voor 
1832 werd in Engeland de postzak per paard 
verzonden van Londen naar Harwich, een 
afstand van 114 kilometer, om de zeil-‘Packet’ 
te halen. Vanaf 1832 werden de postzakken 
over een kleine afstand vervoerd van het 
hoofdpostkantoor naar de Thames, in het 
centrum van Londen, waar de stoom-‘Packet’ 
lag te wachten. 

De post van dag tot dag
We focussen ons op de ochtend van vertrek 
van de ‘Packets’ en niet op de avond tevoren 
wanneer de post klaargemaakt werd. 

Woensdag 29 augustus 1832
Uit beide havens vertrekken schepen.
De ‘Packet’ Lord Duncan (kapitein Moon) 
zeilde vanuit Harwich (afb. 4) en arriveerde 
de volgende dag in Hellevoetsluis. (afb. 5)
Kapitein Bridge vertrok met de Prince of 
Orange op 29 augustus vanuit Hellevoetsluis. 
(afb. 6)

Op 23 augustus 1832 publiceerde de Engelse 
postdienst een beroemde circulaire. (afb. 1):
Het publiek in Holland kreeg dezelfde informa-
tie op 29 augustus 1832. In het Dagblad van 
’s Gravenhage van die datum lezen we:
‘Hier ter beurze is bekend gemaakt, dat de 
brievenmalen voor Holland en Hamburg, te be-
ginnen met den 31 Augustus, door stoomsche-
pen zullen worden verzonden. Deze stoom-
schepen zullen, voor zoo veel de Hollandsche 
brievenmaal betreft, regelmatig in den avond 
van Dingsdag en Vrijdag, uit den Teems, en dus 
niet meer uit Harwich vertrekken, en regelma-
tig te Rotterdam kunnen komen. De Britsche 
kooplieden verwachten van deze verandering 
veel goeds, tot wegneming van de onregelma-
tigheid in het aankomen der brieven, waarover 
nu bij ongunstig weder geklaagd werd.‘

Particuliere stoomschepen 1823-1832
De Batavier, eigendom van de Nederlandsche 
Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, begon 
met deze route in 1830. (afb. 2)
Het stoomschip King of the Netherlands, 
eigendom van The London and Rotterdam 
Steam Company, was actief op deze route van-
af 1822 gevolgd in 1824 door het zusterschip 
Queen of the Netherlands. Op een overtocht 
in 1826 vervoerde dit stoomschip 600 ‘Ship-
letters’ van Rotterdam naar Londen.
Er was een grotere speler op de markt, de 

De eerste stoomschepen op  
de route Engeland-Nederland

oen de Engelse postdienst in die da-
gen de term ‘Packet Boat’ gebruikte 
of kortweg ‘Packet’ werd daarmee 
een vaartuig bedoeld dat eigendom 

was van de postdienst of een particuliere 
maatschappij, maar varend onder contract 
voor de Britse postdienst. ‘Ship-letters’ wer-
den vervoerd door schepen van particuliere 
maatschappijen die geen contract hadden 
met de Engelse postdienst. 
Tegenwoordig gebruiken verzamelaars 
dezelfde termen, maar het is verwarrend dat 
sommige particuliere maatschappijen zonder 
contract met de postdienst hun schepen 
‘Packets’ noemden.
 
Rotterdam
Wat was de stand van zaken voor het verzenden 
van post tussen Groot-Brittannië en Nederland 
in juli 1832? De belangrijkste route was die van 
de ‘Packet’-zeilschepen tussen Harwich en Hel-
levoetsluis. Particuliere schepen vervoerden de 
zogenoemde ‘Ship-letters’. Na 1823 vervoerden 
de particuliere stoomschepen ‘Ship-letters’ 
tussen Londen en Rotterdam.

T

Een nadere beschouwing van 
de eerste maand na de intro
ductie op 31 augustus 1832. 
door Erling Berger

afb 1: Ingaande vrijdag 31 augustus 1832 en iedere daaropvolgende dinsdag en vrijdag 
‘Steam-packets’ dienen de post te vervoeren tussen Londen en Rotterdam in plaats 
van tussen Harwich en Hellevoetsluis. Een postzak met ‘Ship-letters’ naar Rotterdam 
is niet toegestaan op deze twee dagen

afb 2: Advertentie 
met het bericht 
dat de particuliere 
stoomboot de Bata-
vier iedere zondag 
uit Londen vertrekt 
naar Rotterdam. Het 
was een post-‘Packet’ 
toegestaan om pas-
sagiers en goederen 
te vervoeren, maar 
zodra de postzak aan 
boord was werden 
geen passagiers of 
goederen meer toege-
laten. Niets mocht de post vertragen. Dus als er goederen waren die te laat waren voor 
de post-‘Packet’, dan was er een tweede gelegenheid op zondag met de Batavier 

afb 3: Er waren twee stoom-‘Packets’ op de route Rotterdam-Londen in 
september 1832: Sir Edward Banks en de Attwood
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Zaterdag 1 september 1832
Deze dag laat Engeland een stoomboot uitva-
ren (afb. 7) en Nederland een zeilboot. (afb. 8)

Woensdag 5 september 1832
Van nu af aan vertrekken er uit beide havens 
stoomschepen. Vanuit England zie afb. 9 en 
vanuit Nederland zie afb. 3.
Alle stoom-‘Packets’ vertrokken volgens 
dienstregeling behalve de afvaart op 1 sep-
tember vanuit Rotterdam. Deze overtocht 
werd per zeil-‘Packet’ gemaakt, met een 
vertraging van twee dagen. 
Laten we de brief van Amsterdam naar Londen 
eens volgen. (afb. 10)

afb 4: Een postzak 
werd in Londen 
klaargemaakt op 
dinsdagavond 
28 augustus. Deze 
werd te paard 
vervoerd naar 
Harwich en aan 
boord gebracht van 
de zeil-‘Packet’ 
Lord Duncan. De 
‘Packet’ voer uit op 
29 augustus afb 5: Kapitein Moon kwam op 30 augustus aan in Hellevoetsluis

afb 6: Kapitein Bridge zeilde op 29 augustus uit in Hellevoetsluis. 
De scheepsnaam wordt genoemd in afbeelding 4

afb 7: Kapitein R. Stranack komt met stoom-‘Packet’ Sir Edward Banks op zondag 
2 september aan in Rotterdam. De overtocht duurde 24 uur, dus het vertrek uit 
Londen moet op 1 september zijn geweest. Het stoomschip Attwood, behorend tot 
de maatschappij met het Engelse postcontract, vertrok op 2 september uit Rot-
terdam zonder postzak zoals we leren uit afbeelding 8afb 8: Kapitein 

Moon voer met de 
Lord Duncan op 
3 september uit 
in Hellevoetsluis 
met de postzak 
met brieven 
van zaterdag 
1 september, dus 
met twee dagen 
vertraging

afb 9: 
Vanaf nu 
werd de 
post per 
stoom-
schip 
vervoerd

afb 10: Brief van Amsterdam, dinsdag 18 september 
1832 via Rotterdam naar Londen, en aan gekomen op 
donderdag 20 september. De brief werd verzonden 
per Sir Edward Banks

(Rechts) afb 11: De 
Sir Edward Banks  
zou op 19 september 
uit Rotterdam moeten 
vertrekken

afb 12: De Sir Edward Banks 
vertrok op 19 September. In tijden 
van cholera in noord Europa, 
oorlog met België en een Brits em-
bargo zou er vertraging kunnen 
ontstaan, maar niet op deze dag

afb 13: De Sir Edward Banks 
kwam op 20 september aan 
in Gravesend, 40 km buiten 
Londen. De brief werd de-
zelfde dag gestempeld op het 
buitenland-postkantoor
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We zien achtereenvolgens de dienstregeling 
(afb. 11), het bericht van vertrek (afb. 12) en 
het bericht van aankomst. (afb. 13) Een verge-
lijkbare brief uit 1834 zien we in afb. 14.
Later werden er drie beroemde stoom-
‘Packets’ in de vaart genomen: Giraffe, Ocean 
en Columbine.
In december 1853 werd de route opgeheven 
en vervangen door de route vanuit België, 
met zes afvaarten per week naar Engeland, 
in plaats van twee. 

afb 14: Brief uit Rot-
terdam, verzonden 
vrijdag 29 augustus 
1834 naar Londen, 
en aangekomen op 
zondag 31 augustus. 
Er was op zondag 
geen postbestelling 
in Londen. De brief 
werd gestempeld 
en afgeleverd op 
1 september

deed die in een envelop met postzegel van het 
land waaruit men voor gaf vandaan te komen, en 
stuurde het in de DDR met de post mee. Zo wekte 
men vertrouwen dat men echt uit dat land kwam.
Uiteindelijk hoopte men zo DDR burgers met 
‘anti-socialistische’ bedoelingen te ontdekken 
en dergelijke acties tegen te gaan, of achter een 
geplande ontsnapping naar het westen te komen. 
Ook mochten kritische groepen uit socialistische 
landen niet met elkaar in contact treden. Kortom, 
om te spioneren.

Valse stempels
De tekst onder de foto (afb. 3, zelf gemaakt in 
2013) van valse stempels zegt: ‘Kleine Auswahl 
von Poststempels… .’ Kleine selectie van valse 
poststempels… ’. Opvallend is dat er ook valse 
poststempels van plaatsen uit het Oostblok bij 
zitten (onder andere Sofia in Bulgarije en Minsk 
in de Sovjet-Unie).

Stasi medewerkers legden contact met DDR 
burgers tijdens zulke internationale beurzen 
om te controleren of ze bevattelijk waren voor 
dergelijke ‘anti-socialistische’ activiteiten. 
Hoe ging dat te werk? Men deed zich voor als een 
westerse buitenlander en stelde zich voor onder 
een valse naam en zei dat men uit het buitenland 
kwam, en wel uit een plaats waarvan men een vals 
dagtekenstempel had. Men schreef dan een groet, 

e apparaten om vrijwel onzichtbaar 
post te openen en te sluiten, van afde-
ling M van de Stasi, zijn er te zien. Alles 
wat afdeling M -nauw verweven met de 

post/een postkantoor– deed, is te lezen in het 
boek van Peter Hellström uit 2011: ‘Die Postkont-
rolle der Staatssicherheit’. In Filatelie is hierover 
ook bericht (Spoorzoeken op uw post, controle 
van de post in de DDR door de Stasi, nov. 2012)
Eén ding staat niet in dit boek: waarom vervalste 
de Stasi westerse poststempels?

Leipziger Messe
In het museum wordt het netjes uitgelegd. 
In Leipzig waren, en zijn, de grote hallen voor 
enorme tentoonstellingen en beurzen, veelal ook 
internationaal: de Leipziger Messe. Ook op vlag-
stempels werd er reclame voor gemaakt. (afb. 1) 
Daarom kwamen er altijd veel buitenlanders naar 
Leipzig hetgeen ook in een gelegenheidsstempel 
‘Leizpig 5.9.49, Ausländertrefpunkt’ uitgedragen 
werd (afb. 2).

Buitenlanders
DDR burgers probeerden vaak contact met 
buitenlanders te krijgen ter uitwisseling van kri-
tische informatie, maar ook om te kijken of men 
via deze mensen een reis naar het westen kon 
regelen als men het vertrouwen gewonnen had. 

D

In het Stasi Museum in Leipzig zijn veel technieken van de overal aanwezige geheime 
dienst van de DDR te vinden. Van de tientallen ruimtes gaat er één over de post.
door Jan Heijs

Valse poststempels uit het 
Stasi museum in Leipzig

2 3

1
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Meer dan
1650 jongens 

en meisjes  
gingen je voor!  

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

Surf naar 
www.stampkids.nl
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Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

V ind jij het ook zo lekker 
om in de zon te liggen 

of buiten te spelen als het 
zonnig is? Niet iedereen 
staat er bij stil dat het 
gevaarlijk kan zijn. Er is een 
kans dat je huid verbrandt 
en dat kan behoorlijk pijnlijk 
zijn. Maar wist je ook dat 

het ervoor kan zorgen dat je 
later huidkanker krijgt? Het 
is daarom belangrijk dat je 
voorkomt dat je verbrandt in 
de zon. Dat is best wel mak-
kelijk. Smeer je altijd goed in 
met een goede zonnebrand-
créme. Bedek gevoelige 
delen van de lichaam, zoals 

je hoofd en draag een zonne-
bril. Zoek een beschutte plek 
op als de zon op zijn felst 
schijnt. Als je dat allemaal 
doet, verklein je de kans op 
nare ziektes. Om iedereen, 
en kinderen in het bijzonder, 
te waarschuwen, heeft de 
post van Australië een serie 
postzegels uitgegeven.  
Het is te hopen dat het 
jongetje dat op de zomerse 

postzegel van Israël staat, 
zich met een goede zonne-
brandcrème heeft inge-
smeerd. Hij zit aan het water 
op het strand in de volle zon 
en dan verbrand je zo. Maar 
lekker in de zon hoeft geen 
probleem te zijn, zolang je 
het maar “zonslim” doet. 

Dag van de Jeugdfilatelie in Apeldoorn 
In oktober wordt de Dag van de Jeugd-

filateliet gevierd tijdens de Postex in 
Apeldoorn. Alle jonge bezoekers krijgen 
daar in het hoekje van JFN een leuke 
verrassing. Volgende maand zullen we 
een tipje van de sluier oplichten over 
deze verrassing. Wat is er allemaal 
te doen tijdens de Dag van de Jeugd-
filatelie? Je kunt meedoen aan het 

spelletjescircuit. Je speelt een aantal 
spelletjes en bij elk spel krijg je een 
stempel op je stempelkaart. Als je die 
kaart inlevert, krijg je punten om gratis 
postzegels te zoeken in het postzegel-
hoekje. Er zijn daar stockboeken met 
vrijwel alle landen en alle thema’s.  En 
je kunt je punten ook gebruiken om te 
bieden bij de veiling. In het postzegel-

hoekje kun je postzegels uitzoeken en 
gewoon kopen. Ze kosten meestal 5 cent 
per stuk. En er zijn vaak ook poststuk-
ken, oudere catalogi, frankeermachi-
nestempels, ansichtkaarten, boekjes 
over postzegels en nog meer. Noteer nu 
maar alvast in je agenda dat je zaterdag 
15 oktober vrij moet houden om naar 
Apeldoorn te gaan!

Eeuwfeest Zweeds museum

Ben jij ook zonslim?

Tijdens de jaarvergade-
ring van de  Koninklijke 

Nederlandse Bond van 
Filatelisten verenigingen had 
Tonny Mayen een verras-
sing voor Hans Kraaibeek. 
Het bestuur van JFN had 
namelijk bepaald dat dit jaar 
de JFN Trofee naar hem zou 
gaan. Hij kreeg de onder-
scheiding omdat hij als lid 
van het Bondsbestuur heel 
veel voor JFN heeft gedaan. 
Mede dankzij hem verlopen 
de contacten tussen JFN en 
de KNBF heel soepel. Onder 
veel applaus reikte Tonny 
Mayen de JFN Trofee uit aan 
Hans Kraaibeek.

Het Natuurhistorisch 
Museum in Stockholm 

bestaat honderd jaar en dat 
is voor de Zweedse post een 
goede reden om een post-
zegelboekje uit te geven. 
Naast een zegel met een 
mammoet, bevat het boekje 
een zegel met een quagga, 
een soort zebra die aan 
het begin van de twintigste 
eeuw is uitgestorven. Op 
een van de andere zegels 
is een baby dinosaurus 
afgebeeld, die net uit het ei 
kruipt. Het is een postzegel-
boekje dat zeker in veel 
thematische verzamelingen 
een plekje zal krijgen. 

Trofee voor Hans Kraaibeek

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

een potje 
 lummelen op 
straat? Zo is 
Cruijff ook 
 begonnen, niks 
mis mee.

Running
Er komen steeds 
meer Apps waar-
mee je een  training 
kan opbouwen voor 
het hardlopen. Dat 
is maar goed ook, 
want je kan niet 
zomaar beginnen 
met een blokje om 
op hoge snelheid. 
Daar zijn je spieren 

niet op voorbereid en die sputteren dan tegen. 
Dan ontwikkel je een blessure. 
 

Naar het zwembad 
Daar hoef ik je niet voor te roepen, alle kinderen 
gaan liefst de hele dag naar het zwembad. Wat 
een feest is dat! Probeer je weleens een record 
te zwemmen? Eerst kijken of je je eigen snelheid 
kan verbeteren en dan stel je jezelf een nieuw 
doel: ik wil die baan zwemmen in … seconden.  
O, als dat lukt!

Voetbal
Het is jammer dat we dit jaar niet kunnen 
 genieten van de spannende voetbal wedstrijden 
van het Oranjeteam. Hoe ga jij het doen,  lekker 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Sturen jullie in de vakantie nog 
weleens een kaartje naar iemand 
of is dat heel ouderwets? Het is 
ook niet eenvoudig meer om je 
vakantiekaarten te versturen met 
een leuke postzegel. Toch probeer 
ik het elk jaar nog wel en het 
levert altijd leuke reacties op. 

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Zo, eindelijk vakantie. Wat ga jij doen? Tuurlijk, de 
hele dag op je iPad? Goed, wel een beetje dus. En 
als je ouders zeggen dat je moet bewegen, zeg 
je gauw: “Ja, mam, ik ben met mijn postzegels!”. 
Kan je bewegen met postzegels? Nou en of!

Op de fiets
Eén van de favoriete zomersporten is fietsen. En 
dan niet op die oude oma-fiets waar ik op fiets, 
maar op een racefiets. Heb je het weleens ge-
probeerd? Ik wel, ik viel er ook bijna meteen van 
af, maar ik vond het wel een prachtige ervaring. 
Vraag eens aan je buren of je er een keertje op 
mag, je weet niet wat je meemaakt.

Klankrijke zegels
De Franse post heeft twaalf zegels 

uitgegeven over het gehoor. Het 
zijn originele zegels waarop telkens 
links onderin een oor is afgebeeld. De 
plaatjes laten allerlei geluiden zien, 
zoals het gebrul van een leeuw, het 
druppelen van water, de muziek van 
een orkest en het gezoem van bijen. 
Het geluid dat gemaakt wordt, is ook 
nog op de zegels vermeldt. Een woord 
dat een bepaalde klank nabootst, 
wordt een onomatopee genoemd.

Aad Van Ek overleden
Op 17 mei is Aad van Ek overleden, drie 

weken na zijn 74ste verjaardag. Hij 
was al enige tijd niet meer actief bij de 
jeugdfilatelie, maar in de jaren tachtig 
en negentig was Aad een van de gezich-
ten van JFN. Hij was onder andere een 
enthousiaste jeugdleider van de post-

zegelvereniging De Klomp in Aalten/ 
Winterwijk en jeugdjurylid. In 1991 was 
hij een van de organisatoren van de 
succesvolle Dag van de Jeugdfilatelie in 
Borculo (zie foto). Met veel plezier den-
ken we terug aan de vele keren dat we 
met hem hebben mogen samenwerken. 

Klankri jke zegels
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Paardrijden
Een heerlijke sport die je buiten kan doen. Hier 
geldt hetzelfde als bij de golfbanen: ga naar een 
manege en vraag een proefles. Eerst knuffelen 
met je paard en dan er op. Durf je dat? Je krijgt 
een les en dan weet je zeker of het wat voor je is. 
Ik ben benieuwd.

Kanovaren
Dit heb je vast wel een keer gedaan: kanovaren, 
roeien of suppen. Bij dat laatste sta je op een 
plank en peddel je jezelf vooruit. Het roeien 
wordt spannender als het water sneller gaat,  
dan hebben we het over raften. 
 
Zweefvliegen
Als je 14 jaar bent, mag je beginnen met de op-

leiding zweefvlieger. Lijkt het je wat? Vraag dan 
eerst of je een keer mee mag vliegen. Dat kost 
natuurlijk wel een paar centen, maar dan krijg 
je een idee of het wat voor je is. (Meestal wel) 
Zweefvliegen kan je niet in de tuin doen, je moet 
ervoor naar een club die op een vliegveld ligt. Het 
zweefvliegcentrum van Nederland ligt op Terlet, 
bij Arnhem.

Allemaal buiten
sporten op postzegels
Wat ik je heb laten zien 
zijn postzegels waar 
allerlei zomersporten op 
staan. Niet moeilijk om 
te verzamelen, en een 
albumblad van te maken. 
Zie ik je op Postex? Met 
een mooie verzameling, 
hoop ik. Succes er mee!

Zeilen
Sommige mensen denken dat zeilen héél 
makkelijk is: je zit in een boot, de wind doet 
het werk en je schuift alleen een beetje heen 
en weer. Vergeet het maar! Zeilen is heel zwaar 
werk ( als de wind hard waait) en je moet soms 
letterlijk alle zeilen bij zetten om goed vaart te 
houden.  

Op de golfbaan 
Het lijkt een sport voor volwassenen, maar 
gelukkig zie ik steeds meer kinderen bij ons in 
de baan. Dat ze af en toe hun clubs (stok) als 
een zwaardje naar elkaar gebruiken, oké. Ga het 
eens proberen, alle golfbanen organiseren in de 
zomer open dagen. Dan krijg je les en je mag 
het uitproberen. Ook leuk voor je ouders.

…volgens de Bosjesmannen 
God een rotbui had toen hij 
de wereld aan het maken 
was en aan Afrika bezig 
was? Uit ballorigheid zou 
Hij toen de bomen op zijn 
kop hebben geplant. En het 
resultaat was de baobab. De 
baobab in wintertooi ziet er 
inderdaad uit als luchtwor-
tels op een dikke stam. De 
baobab is een interessante 
boom. Hij komt voor in 
gebieden met een vrij droog 
klimaat, voornamelijk in het 
midden en het zuidelijke 
deel van Afrika. De boom 
is in staat om het weinige 

regenwater dat er valt op te 
slaan in zijn dikke stam. De 
baobab heeft heel veel nut-
tige functies. De vruchten, 
die een zeer hoog gehalte 
aan vitamine C hebben,  
worden vooral gegeten door 
apen en olifanten. Daarom 
heet de boom bij ons ook 
wel apenbroodboom. Van 
het stuifmeel maakt men 
lijm. Van de zaden maakt 
men een soort koffie. En 
de bladeren kun je eten als 
groente. Toch geen gekke 
schepping van die ballorige 
God! 

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. Een tijdje geleden had ik het 
over velranden en nu wil ik je een paar 
Nederlandse velranden laten zien. Je snapt 
het nu wel; die randen scheur je er niet af, 
die laat je zitten omdat ze extra informatie 

over het onderwerp geven. Je ziet ook een 
velletje zegels, dat was handig als je meer-
dere zegels tegelijk wilde kopen. Met Kerst 
kopen we ook steeds velletjes met zegels, 
in plaats van één kerstzegel. Als je een be-
paald thema verzamelt, is het interessanter 
om velletjes bij je verzameling te doen dan 
één zegel van het onderwerp.

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf 
filatelistische 
elementen

Wist
 je dat…
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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 VEILINGEN –  
UW VERZAMELING IN VERTROUWDE HANDEN
NAJAARSVEILING  
& DE LUIS ALEMANY INDARTE COLLECTIE, DEEL 2

WWW.CORINPHILA.NL

Een mooi aanbod emissie Rijkswapen 1869, eerste deel collectie
Piet van Putten postgeschiedenis Nederlands-Indië met mooi en 
zeldzaam stempelmateriaal en uitgebreid Nederlands Nieuw-Guinea, 
buitenland w.b. Scandinavië, Engeland en gebieden, klassiek China 
en het tweede deel van de “kleurrijke“ Luis Alemany Indarte collectie.

MET O.A.: VRAAG UW CATALOGUS AAN!

Vraag de veilingcatalogus aan of bekijk de  
online catalogus met meer dan 10.000 scans  
van losse nummers, certificaten en collecties.

14 - 17 SEPTEMBER 2016

2016.7/8 juli/aug dubbel.indd   1 15-07-16   12:15
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Inverted Jenny
Een publiekstrekker was de “Inverted 
Jenny”, een tweekleurige luchtpostzegel 
uit 1918 met kopstaand middenstuk. Er 
waren er een aantal van te zien en er werd 
er die week ook eentje geveild voor slechts 
$ 1.350.000. Een echt Curtiss Jenny 
vliegtuig stond ook in de postzegelhal. 
Een exemplaar van dit leuke zegeltje dat in 
1955 in Amerika was gestolen werd onlangs 
teruggevonden in Noord-Ierland en op de 
tentoonstelling aan de rechtmatige eigenaar 
teruggegeven. Dat kwam uitgebreid op 
televisie en in alle belangrijke kranten. Prima 
propaganda voor onze hobby!  

Nederlandse inzendingen
Veel inzenders met een posthistorische 
collectie over Nederland of een van de over-
zeese gebiedsdelen vonden hun inzending 
wat ondergewaardeerd. Maar ja, je doet dan 
ook wel mee met een wereldtentoonstelling 
van topformaat. Ik hoorde een aantal keren 
dat de jury de inzending minder belangrijk 
vond. Jammer dat er geen Nederlander in 
de jury zat, die had zijn collega’s vast wat 
uitleg kunnen geven. Of komt het omdat 
Nederland niet vaak meer meedoet aan 
tentoonstellingen buiten Europa? Gezien 
het succes in New York – 3 x goud, 5 x groot 
verguld zilver, 5 x verguld zilver en geen 
lagere bekroningen – moeten we dit toch 
zeker vaker gaan doen.

ten uit 65 landen uitgenodigd. Na de benodigde 
douaneformaliteiten vertrok ik met de gevulde 
koffers naar New York. Bij aankomst in het 
Javits Center was ik wel onder de indruk van de 
ruim 4500 kaders welke daar in rijen stonden 
opgesteld, alleen al het aflopen van alle kaders 
betekende een wandeling van ruim 4,5 km.

Bezoekers
Of de 250.000 bezoekers gehaald zijn weet ik 
niet maar elke dag was het druk bij de toegang. 
Met de vele bijeenkomsten van de organisatie, 
seminars van diverse verenigingen en veilingen 
van bekende veilinghuizen gaf het wel een volle 
agenda en veel drukte om dit bij te houden en 
waar nodig te volgen. Ook de palmares, met het 

Veel bijeenkomsten
Een slim idee van de organisatoren was om in 
de vele vergaderruimten in het gebouw studie-
groepen een open bijeenkomst te laten hou-
den, introducties van nieuwe boeken, plannen 
voor nieuwe tentoonstellingen uit te vouwen, 
nieuwe postzegeluitgiften te presenteren en 
bijna elke dag een veiling te laten organiseren. 
Zo stonden er dagelijks wel 50 evenementen 
op het programma, dat ook vooraf op de web-
site was in te zien. Zo trek je mensen naar een 
tentoonstelling. En misschien nieuwe leden 
naar een studiegroep. Een goed idee misschien 
om hier in Nederland ook uit te proberen?

gelegenheid om met je mooie verzameling 
hieraan deel te nemen. Aan mij de taak de 
inzendingen namens de KNBF te begeleiden. 
Door de organisatie waren ruim 850 exposan-

World Stamp Show - NY 2016

en tentoonstelling met ruim 
4.500 kaders gevuld met de verza-
melingen van zo’n 700 inzenders, 
zo’n 150 literatuurinzenders en wel 

200 stands van handelaren, veilinghuizen 
(waarbij twee Nederlandse: Corinphila en Van 
Dieten) en postadministraties. Dat trok in de 
acht dagen dat het duurde heel wat bezoekers. 

r waren 12 inzenders uit Nederland 
die exposeerden op deze een maal 
in de 10 jaar te houden wereldten-
toonstelling. Het was ook een unieke 

E

E

Een van de grootste filatelistische 
evenementen van de afgelopen tien 
jaar begon eind mei in New York.
door Gerard van Welie

Impressies van de Lands-
commissaris uit New York
De World Stamp Show NY2016 in het Javits Center te New York, gehouden van 
28 mei-4 juni is bezocht door niet minder dan ongeveer 100 Nederlanders. 
door Arie Zonjee

De Amerikaanse postadministratie deed goede zaken. (Foto’s op deze pagina’s: Willy en Gerard van Welie)

Voor wie nog twijfelde ‘of iedereen er was’ Een echte Jenny stond er opgesteld Gerard van Welie met een een blokje van vier van de     omgekeerde Jenny
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Nederlandse bekroningen
De 12 Nederlandse inzenders behaalden de 
volgende bekroningen:
USA Postal Cards 1873-1913, Hans van Dooremalen: 
goud, 92 punten
Military Mail in the Netherlands in the Napoleonic 
Era, Frederik Boom: goud, 91 punten
Postal Services in the Rural Areas in the Netherlands 
before 1850, Hotze Wiersma: goud, 91 punten
Destination Insulinde, Gerard van Welie, groot 
verguld zilver, 88 punten
US Postal Notes & Postal Note Stamps 1945-1951, 
Theo van der Caaij, groot verguld zilver, 86 punten
Nepal Revenues, Dick van der Wateren, groot 
verguld zilver, 86 punten
Postal History of Internees and POW’s held in 
Australia during WW II, Sybrand Bakker, verguld 
zilver, 85 punten
A City Wall of Water, the Defence Line (“Stelling”) 
of Amsterdam, John Dehé, groot verguld zilver, 
85 punten
Foreign Mails from the Netherlands in World War 2, 
Hans van der Horst, verguld zilver, 83 punten
Postcards of the British Territories in Central Africa, 
Johan Diesveld, verguld zilver, 82 punten
War Hospitals in Brunn during the Great War, Hans 
van Dooremalen, literatuurklasse, verguld zilver, 
82 punten
Postal Rates and Frankings of Slovenia, Croatia and 
Bosnia-Herzegovina 1918-1921, Henk Buitenkamp, 
verguld zilver, 80 punten
Illuminated Guards, for a Safe Sea Journey, Eef 
Limmen-Stegemeijer, verguld zilver, 80 punten.

Andere ‘Nederlandse’ bekroningen
Ook uit andere landen was er een behoor-
lijk aantal inzendingen over ons land en 
haar voormalige koloniën te bewonderen, 
vooral Nederlands-Indië en Indonesië 
 verzamelaars:
Study of Postal Cancellation During Japanese 
 Occupation of the Netherlands Indies 1942-1945, 
 Asroni Harahap, Indonesië: goud, 92 punten + 
ereprijs 
The Netherlands - Postmarks, from the First to 
1813/14 Peter Heck, Duitsland: goud, 90 punten
Dutch West Indies: Postal Routes and Rates 1695- 
1918 Sven Påhlman, Zweden: goud, 90 punten
Netherlands East Indies Airmail From 1920 to 1942, 
Mao-Hsin Lin, Chinees Taipei, goud, 90 punten
Netherlands East Indies Mail 1789 to 1877 Richard 
Wheatley, Verenigd Koninkrijk: Groot verguld zilver, 
88 punten
Netherlands Indies Airmail 1927-1942, Mayong 
 Bibakkat Kuala, Indonesië: groot verguld zilver, 
87 punten + ereprijs 
Indonesia 1945-1950 Local Issued Stamps in Java 
Island, Christopher Tampenawas, Indonesië: groot 
verguld zilver, 86 punten
Netherlands Indies Postal Cancellation 1789-1917, 
Fadli Zon, Indonesië: groot verguld zilver, 86 punten
World War II: Effect on Mail in Holland and the East 
Indies, Kees Adema, USA: groot verguld zilver, 
85 punten
Republic Indonesia 1945-1949 Under NICA 
 (Netherlands Indies Civil Adminstration), Avie Wijaya, 
Indonesië: verguld zilver, 83 punten

Growth and Development of Revenues in Republican 
Java 1945-1949, Mauritania Wibawanto, Indonesië: 
verguld zilver, 83 punten
150 Years Stamps in Indonesia 1864-2014 (2 volumes), 
POS Indonesia, literatuurklasse, zilver, 70 punten

Grand Prix
De Grand Prix International ging naar China: 
Wei Gang voor The Postal History of Mongolia 
1841-1921, de Grand Prix National naar de 
Amerikaan Gordon Eubanks voor The U.S. 
Imperforate Issues of 1851-1856 and Their Im-
portance in an Expanding Postal System en de 
Grand Prix d’Honneur naar Alvaro Castro-Har-
rigan uit Costa Rica met Panama: First Issues 
as a State of Colombia and their forerunners.

Royal Philatelic Society
Op een bijeenkomst van de Royal Philatelic 
Society (met tea party) werd een presentatie 
gegeven waarbij voor ieder van de 148 jaar 
die deze Engelse vereniging bestaat een 
bijzonder filatelistisch stuk werd getoond. Ook 
hier deden Nederlanders aan mee: Hans van 
 Dooremalen, René Hillesum en Gerard van 
Welie. 
Bij deze mijn complimenten aan onze nieuwe 
landscommissaris Arie Zonjee, die de
Nederlandse belangen in New York met zoveel 
verve heeft behartigd. Chapeau! En dank aan 
Kees Adema, die de Nederlanders uitgenodigd 
had op een borrel in de Netherlands Club.

uitreiken van de bekroningen aan de inzenders, 
was een bijzondere ervaring. Per sessie werden 
de bekroningen in dezelfde kleur uitgereikt met 
een zeer persoonlijke benadering. Dit duurde 
vele uren. Voor iedere deelnemer een echt 
mooie medaille met oorkonde en vaak een 
ereprijs. 

Mooie collecties
Het filatelistische gehalte van de internationa-
le inzendingen lag wel erg hoog met als gevolg 
dat de Nederlandse inzendingen wel heel goed 
scoorden maar niet met de hoogste bekronin-
gen naar huis gingen. Met 3x goud, 5x groot 
verguld-zilver en 5x verguld-zilver is het een 
hele eer in dit filatelistisch groot geweld.

Nieuwe kaders
De nieuwe kaders, speciaal voor deze tentoon-
stelling ontwikkeld, waren zeer licht en toch 
erg sterk. Ze waren makkelijk te vullen en ook 
het uitnemen ging zonder problemen. Alleen 
het afsluiten was geen gemakkelijke aangele-
genheid en kostte menigeen zweetdruppeltjes. 
Door velen werden de kaders omschreven als 
disposable frames. Dankzij de vele vrijwilligers, 
die tot 1 uur ’s nachts werkten, was het inhan-
gen en uithalen toch op tijd klaar.

Handel
De handel, in ruime mate aanwezig, mocht 
over belangstelling niet klagen. Er waren vele 
highlights, zoals de ‘Inverted Jenny’, die de no-

dige aandacht van de bezoekers kregen. Alle 
bezoekers konden zich met naam en toenaam 
van te voren of ter plaatse inschrijven en 
zullen nu wel benaderd worden met aanbie-
dingen. Ook veel postadministraties waren 
aanwezig en het was daar vaak lang wachten 
in de rij om bestellingen te mogen plaatsen.

Goede contacten
De 10 dagen vlogen om. Het was hard werken 
en een bezoek aan New York zat er voor de 
commissaris niet in. Er werden goede contac-
ten opgedaan en geconstateerd werd dat het 
hebben van internationale juryleden belang-
rijk is. Het was een unieke ervaring welke ik 
niet graag had willen missen. 

Gerard van Welie met een een blokje van vier van de     omgekeerde Jenny Blad uit de ‘jubileumcollectie’ van de Royal Als in een klasje werden de prijzen uitgereikt Fred Boom (r) neemt zijn prijs in ontvangst
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Nederlandse toeslagzegels, de TBC-zegels 
van 1906 en de Tooropzegels van 1923, en de 
door verzamelaars aangewakkerde commotie 
over de portopdrukken op de restanten De 
Ruyterzegels uit 1907 (afb. 1). 
Pas in 1915 werd een eerste stap gezet naar 
meer klantgerichtheid van de PTT toen 
bij het Hoofdpostkantoor in Haarlem een 
verkooppunt werd geopend voor schriftelijk 
bestelde postwaarden van de Overzeese 
Gebiedsdelen met een minimumbedrag van 
ƒ. 5,-. In 1925 verhuisde dit verkooppunt naar 
Amsterdam en kon iedereen zonder restricties 
alle postzegels van Nederland en Overzee 
bestellen. Ongeveer tegelijkertijd werd in 
Amsterdam ook het eerste filatelieloket 
geopend. Kort daarna volgden andere grote 
steden als Den Haag, Rotterdam en Arnhem. 
Eind 1928 waren er al 13 van deze filatelielo-
ketten operationeel. Vooral in de jaren na de 
bevrijding zou dit aantal geleidelijk toenemen 
tot ruim 200 rond 1980 (1). 
Hoewel deze loketten meestal maar een of 
enkele dagdelen per maand open waren, ver-
beterde hun aanwezigheid de verkrijgbaarheid 

van postwaarden van 
Nederland en vooral 
van de Overzeese Ge-
biedsdelen aanzienlijk. 
Dat gold aanvankelijk 
alleen voor Nederland-
se verzamelaars. Voor 
buitenlandse verzame-
laars, die tot 1925 vol-
ledig aangewezen 
waren op bestellingen 
bij commerciële 
postzegelhandelaren, 
veranderde er voor 
de oorlog niet veel. 

Een belangrijk onderdeel van de promotie van 
de postwaarden van een land is belangheb-
benden (verzamelaars en handel) tijdig op de 
hoogte brengen van nieuwe emissies en de 
reden voor uitgifte daarvan. En zo kwamen 
in veel landen de Filatelistische Diensten tot 
stand, die voor de binnen- en buitenlandse 
verzamelaars de rol op zich namen van infor-
matieverschaffer en leverancier van in abon-
nement of anderszins bestelde postwaarden.

2. Een stukje geschiedenis
De aanloop naar dienstverlening van de 
PTT aan verzamelaars van postwaarden 
verliep moeizaam. Er wordt wel gezegd, dat 
de ‘gespannen sfeer’ tussen PTT en verza-
melaars voor een groot deel te wijten was 
aan de echecs bij de verkoop van de eerste 

Post van de Filatelistische Dienst

ostzegels zijn primair bedoeld 
als middel om aan te geven welke 
vergoeding de verzender van een 
poststuk heeft voldaan. De postze-

gels van de vroege emissies uit de periode tot 
ca. 1900 (‘de klassieke periode’) waren dan 
ook doorgaans sober van uitvoering. 

1. Inleiding
Meestal vertonen zij naast de landsnaam de 
beeldenaar van de heerser, het landswapen of 
alleen de frankeerwaarde. Geleidelijk echter 
begonnen de postadministraties in te zien, 
dat postwaarden ook een grote propagandis-
tische waarde kunnen hebben als er pakkende 
afbeeldingen op staan. Afbeeldingen die iets 
vertellen over de maatschappij, cultuur, ge-
schiedenis of natuur van het betreffende land.

P

De winnende artikelen bij de Filatelie Verenigingsbladprijzen worden, 
met toestemming van de auteurs, in Filatelie volledig opgenomen. 
Dit artikel werd gepubliceerd in drie delen in De Kartelrand, 
informatieblad van Filatelisten Vereniging Wageningen. 
door Bert van Marrewijk

Afb. 2c. Inhoud van envelop 2a. Overzicht van de in januari 1927 beschikbare zegelwaarden van 
Nederland en Koloniën. Slechts gedeeltelijk afgebeeld.

1 2A

2B
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Zij konden geen rechtstreekse bestellingen 
plaatsen bij een van de filatelieloketten, maar 
bleven aangewezen op de postzegelhande-
laar, die hun bestelling vervolgens door het 
filatelieloket in zijn woonplaats liet uitvoeren. 
Toch waren er wel degelijk rechtstreekse 
contacten tussen het ‘Bureel Zegelverkoop’ en 
buitenlandse verzamelaars. afb. 2a-2c tonen 
een envelop met correspondentie uit 1927 tus-
sen het ‘Bureel zegelverkoop’ in Amsterdam 
en een filatelist in de VS.
Kort na de Tweede Wereldoorlog ging er een 
andere wind waaien bij de Nederlandse PTT. 
Op basis van een studie naar de werking van 
de Zwitserse Filatelistische Dienst door het 
Hoofd van de PTT Pers- en Propagandadienst 
(PPD), werd in 1949 ook in Nederland een 
Filatelistische Dienst (FD), aanvankelijk nog 
met ‘Ph’ vanaf 1960 met ‘F’, opgericht, als Af-
deling PE VI rechtstreeks ressorterend onder 

de Centrale Directie PTT. De FD 
richtte zich vooral op buiten-
landse verzamelaars, met name 
in landen met ‘harde valuta’ als 
de VS, Zwitserland en Zweden. 
Later werden ook in andere, 
vooral Europese landen (o.a. 
Duitsland, Frankrijk en België) 
steeds meer klanten geworven. 
Daarbij werd gebruik gemaakt 

van voorlichtingsbrochures en andere vormen 
van informatiedragers (afb. 3a-3c en 4a, 4b), 
die met vaak fraaie frankeringen aan de abon-
nees werden toegestuurd (afb. 5). De bestelde 
artikelen werden op vergelijkbare wijze, maar 
in principe aangetekend, verzonden. Veel 
van deze enveloppen zijn bewaard gebleven, 
vooral die naar de VS, waar ze lange tijd graag 
werden verzameld. De brochures zijn veel 
moeilijker te vinden, zeker die in andere talen 
dan Engels.

Hoewel de FD zich vooral richt op buitenland-
se klanten kunnen aanvankelijk ook Neder-
landse verzamelaars postzegels bestellen bij 
de FD, maar die mogelijkheid vervalt alweer in 
oktober 1950. Zij worden verwezen naar een 
van de Filatelieloketten, die overigens (nog) 
niet onder de FD vallen, maar onder de direc-
tie van het postkantoor van vestiging.

3A 3B

3C

4A

4B

Al in 1951 wordt de FD gereorganiseerd om 
kosten te besparen en de focus komt nog 
uitdrukkelijker te liggen op verkoop aan bui-
tenlandse verzamelaars, om zo een bijdrage 
te leveren aan de wederopbouw van het 
naoorlogse Nederland. De werving van abon-
nees komt onder de vleugels van de Pers- en 
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Propagandadienst (PPD) en het Districtspost-
kantoor in Den Haag wordt het centrale ver-
zendpunt van alle post voor de buitenlandse 
clientèle. De officiële eerstedag-enveloppen, 
die vanaf dat jaar verschijnen worden aan het 
verkooppakket toegevoegd. 
Als in 1968 een nieuwe Hoofddirecteur PTT 
aantreedt, wordt volgens goed vaderlands 
gebruik de FD-organisatie weer op de kop 
gezet. Propaganda (door de PPD) en uitleve-
ring (door de FD) komen weer samen in één 
afdeling rechtstreeks onder de Hoofddirectie. 
In het jaar daarop worden ook de Filatelielo-
ketten onder de FD-paraplu ondergebracht.
Je kunt het je als abonnee van het huidige, vol-
ledig verzakelijkte ‘Collect’-bedrijf nauwelijks 
voorstellen, maar pas in 1971 wordt voor Ne-
derlandse verzamelaars weer de mogelijkheid 
geopend een abonnement op de postwaarden 
van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 
aan te gaan, wat uiteraard de geleidelijke 
teloorgang van de filatelieloketten inluidt.

In 1978 tenslotte wordt de Filatelistische 
Dienst overgebracht naar Groningen, waar 
deze nog altijd is gevestigd zij het onder een 
andere naam.
Het vermelden van de organisatorische 
wijzigingen van de FD is van belang, omdat vele 
ervan zijn terug te vinden in de modelnum-
mers en drukmerken op de briefomslagen van 
de  Filatelistische Dienst, die in een volgend 
 nummer zullen worden besproken.

3. Publicaties
Het is opvallend dat in Nederland heel weinig 
is gepubliceerd over de activiteiten van de 
Filatelistische Dienst en de manier waarop de 
FD haar producten aan de man bracht. En dat 
terwijl een stroom aan informatie in de vorm 

van vaak kleurige brochures, kaarten en for-
mulieren in omslagen van veel verschillende 
uitvoeringen met vaak bijzondere frankeringen 
met (hoge waarden van) gelegenheids- en 
toeslagzegels over de wereld is verspreid. 
De Nederlandse verzamelaar vindt het 
allemaal maar maakwerk en FD-brieven 
worden hier dan ook nauwelijks verzameld. 
Als veilingcommissaris van Po&Po, toch de 
Nederlandse Vereniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars, kostte het me de 
grootste moeite om dergelijk materiaal tegen 
een redelijk bedrag aan de man te brengen. 
Een deel kocht ik in arren moede zelf maar, 
omdat ik het onverteerbaar vond dat fraai 
brievenmateriaal voor een habbekrats verpatst 
zou worden. Daardoor kan ik dit artikel ruim-
schoots illustreren en heb ik ook een omvang-
rijke demonstratiecollectie kunnen opzetten. 
Amerikaanse verzamelaars kijken (keken?) 
– m.i. terecht – heel anders tegen dit materiaal 
aan. Het is voor hen een levend stukje posthis-
torie. Veel FD-brieven vertonen alles wat je van 
een ‘echt gelopen’ poststuk mag verwachten: 
(doorgaans) juiste frankering in soms weinig 
voorkomende plakking, naast soms meer-
voudige hoge waarden van gelegenheids- en 
toeslagzegels ook enkelfrankeringen met ‘cijfer’ 
en ‘koninginne’-zegels en diverse frankeringen 
voor drukwerk naar het buitenland. Voorts aller-
lei postale vignetten en bemerkingen (o.a. Aan-
tekenen, Drukwerk e.a. in diverse talen, licenties 
van de Nederlandse Bank en Remboursvignet-
ten), een keur aan stempelwijzen (speciale en 
algemene handstempels, machinestempeling, 
‘Port Betaald’-stempels in velerlei uitvoering); 
afb. 6. Mijn liefje wat wil je nog meer?

Het is dan ook niet verwonderlijk, maar voor 
ons toch wel een beetje beschamend, dat de 
enige serieuze studie over het ontstaan en de 
werkwijze van de Nederlandse Filatelistische 
Dienst – en de voorlopers daarvan – van de 
hand van Rene J. Kuypers in de VS is versche-
nen (2). Veel van de feitelijke gegevens in mijn 
artikel heb ik aan deze studie ontleend of ge-
toetst; voor de illustraties maak ik uitsluitend 

gebruik van eigen materiaal.
Uiteraard schuilt er ook bij de Filatelistische 
Dienstzendingen wel eens wat kaf tussen het 
koren, maar de serieuze verzamelaar is mans 
genoeg om dat er zelf uit te schiften.

In deze bijdrage en komende afleveringen zal 
ik proberen u een idee geven van de door de 
Filatelistische Dienst verzorgde zendingen en 
de daarbij gebruikte frankeringen, stempels 
en enveloppen. Ik beperk mij daarbij – evenals 
Kuypers – tot de periode tot ongeveer eind 
jaren zeventig, omdat van latere jaren weinig 
interessant materiaal meer voorhanden is. 

4. Stempels, gebruikt door de 
Filatelistische Dienst
Bij de Filatelistische Dienst zijn in de loop van de 
tijd diverse dagtekeningstempels van speciale 
uitvoering benut. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van normale handstempels van het Districts-
postkantoor ‘s-Gravenhage. Grote partijen – bij 
voorbeeld voor de aankondiging van een nieuwe 
emissie aan alle abonnees – werden ook wel 
afgestempeld met een Flier machinestempel, 
die op dit kantoor aanwezig was. Ook is enkele 
jaren op ruime schaal gebruik gemaakt van een 
loketfrankeerstempel en van ‘Port Betaald’-
stempels in verschillende uitvoeringen. 

I. Speciale dagtekeningstempels met 
aanduiding Philatelistische Dienst /
Filatelistische Dienst.
Vanaf de oprichting van de FD zijn stempels 
gebruikt met de aanduiding ‘Philatelistische 
Dienst’, later vervangen door ‘Filatelistische 
Dienst’. Deze waren primair bedoeld voor 
post naar het buitenland, maar ze komen ook 
regelmatig voor op post naar binnenlandse 
verzamelaars. Nederlandse verzamelaars doen 
daar vaak moeilijk over en beschouwen de 
stempels volslagen ten onrechte als ‘gelegen-
heidsstempels’. Het zijn – op de hieronder sub 
IV behandelde typografische stempels na – 
normale dagtekeningstempels, die een zekere 
verwantschap hebben met de zogenoemde 
‘reclamehandstempels’, die vooral in de 
periode 1925-1940 (afb. 7a-7c), maar in enkele 
plaatsen (Aalsmeer, Lisse, Waalwijk; afb. 7d, 
7e) ook nog ver na de oorlog zijn gebruikt (3). 

I.1. Openbalkstempel. Ø 30 mm. Nrs 1 en 
2 (afb. 8).

 Randtekst: Philatelistische Dienst PTT / 
’S Gravenhage. Datum met punten na dag, 

5 6

7ABC 7DE
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maand en jaar en Romeinse maandaandui-
ding; geen uurkarakters. 

 Gebruiksperiode: Nr. 1: dec. 1949 - 1958; 
Nr. 2: mei 1950 - 1959.

I.2. Kortebalkstempel. Ø 32 mm. Nrs 3 en 
4 (afb. 9).

 Randtekst: Philatelistische Dienst / ’s 
Gravenhage. Bovensegment: PTT. Datum 
met punten en Romeinse maandaanduiding; 
geen uurkarakters. 

 Gebruiksperiode: Nr. 3 aug. 1950 - 1959; 
Nr. 4 april 1950 - 1960.

I.3. Kortebalkstempel. Ø 28 mm. Nrs 1 en 
2 (afb. 10).

 Randtekst: ’S-Gravenhage / Filatelistische 
Dienst. Bovensegment: PTT. Datum zonder 
punten en Romeinse maandaanduiding; 
geen uurkarakters. 

 Gebruiksperiode: juni 1960 – 1963.
I.4. Kortebalkstempel. Ø 28 mm. Nrs 1 t/m 

6 (afb. 11).
 Randtekst: ’s-Gravenhage / Filatelistische 

Dienst. Bovensegment: PTT. Datum met 
punten en Romeinse maandaanduiding; 
soms wel uur (Nr. 1, 5, 6); bij Nr. 2 en 3 geen 
uur. Gebruiksperiode: Nr. 1 vanaf dec. 1970, 
andere later.

Volledigheidshalve, hoewel buiten het bestek 
van dit artikel, vermeld ik ook de na de 
verhuizing van de Filatelistische Dienst naar 
Groningen (1978) gebruikte handstempels van 
PTT Post, m.u.v. het (rubber)stempel PTT Post 
Collect Club. 

I.5. Kortebalkstempel. Ø 28 mm. Nrs. 1 t/m 
10 (afb. 12).

 Randtekst: Groningen / Filatelistische 
Dienst. Bovensegment: PTT. Datum met pun-
ten en Romeinse maandaanduiding; geen 
uurkarakters.

I.6. Cilinderbalkstempel. Ø 28 mm. Nrs. 3, 
5 t/m 12 (afb. 13).

 Randtekst: PTT Post Filatelie Groningen. Da-
tum met punten en Romeinse uuraanduiding; 
wel uurkarakters. Vermoedelijk bestaan ook 
de Nrs. 1, 2 en 4. Nr. 7 heb ik alleen gezien op 
losse zegels en maakwerkstukken. Sommige 
van deze stempels zijn ook in rubberuitvoe-
ring gebruikt op gelegenheidsenveloppen.

II. Gewone dagtekeningstempels. 
Alleen de stempels van het Districtspost-

kantoor ’s Gravenhage, die bij de Filatelis-
tische Dienst permanent in gebruik waren, 
worden hier vermeld. Incidenteel zijn ook 
andere stempels van het districtspostkantoor 
(o.a. openbalkstempels ’s-Gravenhage -17, 
-30 en -39) gebruikt. 

II.1. Kortebalkstempel ‘sGravenhage-23. Vanaf 
1949 (afb. 14).

II.2. Openbalkstempels ’s-Gravenhage-58 en 
vooral -76. Vanaf 1959 (afb. 15).

II.3. Proefstempel ’s-Gravenhage-78 met code 
a in bovensegment. Vanaf 1967 (afb. 16).

II.4. Cilinderbalkstempel ’s-Gravenhage-93. 
Na 1970 (afb. 17).

II.5. Openbalkstempel van de Centrale Directie 
PTT. Nrs. 1 en 2 (afb. 18).

Deze stempels waren in gebruik bij de PPD op 
het PTT Hoofdkantoor aan de Kortenaerkade, 
waar ook een bijpostkantoor was. De stempels 

8

9

10

11

14 15

12

13

16

17 18

werden ingezet bij grote drukte, met name in 
de periode 1957-1959. (wordt vervolgd)
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Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 
2016 (verschijnt 7 oktober) 
moeten uiterlijk op 
4 september in het bezit zijn 
van de redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur!

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

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

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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

27 augustus:
Oldenzaal. Café de Boom, Bent-
heimerstraat 43, 10.00-15.00 uur. 
T: 0541-518026
Zwolle: Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

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

3 september: 
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hoofddorp. USA-Canada, De Jeugd 
van Gisteren, Beemsterstraat 4, 
9.00-16.00 uur, T: 06-25240316. 
www.usca.nl
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747.  
a.vansluijs@quicknet.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
Rotterdam. Oranjehof, Immanuel 
Kantestraat 2, 10.00-16.00 uur. 
T: 010-419 40 20.  
benmonshouwer@hetnet.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 

4 september:
Breda. wijkcentrum “ de Blaker “, 
Graaf Hendrik lll plein 128, 9.30-
12.30 uur. T: 0765144671.  
cees.mertens@ziggo.nl 

’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

5 september:
Velp. Parkstaete Zalencentrum, 
Parkstraat 3-B, vanaf 20:00.  
T: 06-11018699.

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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Museum wegens verbouwing   
geslo ten van 1 maart 2016 tot 
eind 2017.
Studiezaal Postwaarden
Maandelijks kunt u – alleen op 
afspraak – origineel materiaal uit
het depot postwaarden bestuderen 
en bezichtigen. Onderzoeksdagen:
15 september, 13 oktober,  
10 november, 8 december.
Uitsluitend op afspraak.
Informatie bij Monique Erkelens 
(T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toeganke-
lijk na afspraak met mevr.  Spiekman 
sspiekman@muscom.nl

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N Zoals u in Filatelie al heeft kunnen 

lezen, worden de prentbriefkaar-
ten bij de KNBF een volwaardige 
tentoonstellingsklasse en zullen 
daarmee nadrukkelijk de filate-
listische wereld  binnen treden. 
In deze rubriek zal er dan ook 
plaats gemaakt worden voor het 
vermelden van evenementen en 
beurzen op het gebied van prent-
briefkaarten. Deze zullen dan wel 
aangemeld moeten worden. 

TENTOONSTELLINGEN  
EN MANIFESTATIES

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

21–26 Oktober
Taipei, Taiwan, Philataipei 2016. 
http://goo.gl/6FFTDt

27-29 oktober:
Sindelfingen, Duitsland. Briefmar-
ken-Börse. http://goo.gl/jD8bAF

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

2017
14-15 april:
Gouda. Brievenbeurs. 14/4: 10.30-
17.00 uur, 15/4: 10.00-16.00 uur. 
www.brievenbeurs.com

11-13 mei:
Essen, Duitsland.  Briefmarken-
Messe.  
www.briefmarkenmesse-essen.de

19-21 mei:
Lichtenvoorde. Postzegeltentoon-
stelling Achterhoek, Hamalandhal, 
Van der Meer de Walcherenstraat 
3. 19/5: 19.00-22.00 uur, 20/5: 
10.00-18.00 uur, 21/5: 10.00-16.00 
uur. achterhoek2017@outlook.com 
www.goo.gl/HeETBU

24-28 mei:
Tampere, Finland. Finlandia 2017, 
Tampere-Hall. www.finlandia2017.fi

25-27 augustus:
’s-Hertogenbosch.  Multilaterale 
Hertogpost 2017,  Maaspoort Sports 
& Events, Marathonloop 1. T: 073-
6567680.  www.multilaterale2017.nl 

mailto:info@hertogpost-event.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
http://www.usca.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
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mailto:info@hertogpost-event.nl
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postex.nl/
http://Www.brievenbeurs.com/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
mailto:achterhoek2017@outlook.com
http://Www.finlandia2017.fi/
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Eind september 2015 verscheen alweer de 
118e editie van de catalogus ‘Commonwealth & 
British Empire Stamps’, met daarin alle uitgiften 
tussen 1840 en 1970. Dit lijvige boekwerk van 
maar liefst 720 pagina’s is een boek dat iedere 
serieuze filatelist minimaal een keer in z’n leven 
moet aanschaffen. Het boek bevat zoals de titel 
al aangeeft alle zegels van Groot Brittannië en 
zijn koloniën tot 1970. Hierbij heeft men wat 
artistieke vrijheid genomen. Zo wordt Ierland 
vermeld, dat zeker geen kolonie was en na 
1923 niet bepaald warme banden onderhield 
met het moederland. Bij Zuid-Afrika zijn voor de 
volledigheid ook de uitgiften van de boerenrepu-
blieken opgenomen, terwijl deze eigenlijk slechts 
voorlopers zijn van een Britse kolonie. 

Dat de catalogus stopt in 1970 is prettig. Vooral 
betekent het dat ons een stortvloed aan plaatjes 
bespaard blijft. De ruimte wordt benut om wat 
dieper op de materie in te gaan. Dit is namelijk 
tot op zekere hoogte een speciaalcatalogus. 
We krijgen dus van veel zegels informatie over 
verschillende drukken, watermerk(standen), tan-
dingen en voor de periode van Victoria en Edward 
VII ook nog een waardering van zegels op brief. 
Ook veel aandacht aan het eind van veel landen 
voor de stempels die kunnen worden aangetrof-
fen van buitenlandse kantoren. De verzamelaar 

die de moeite neemt om dit erbij te pakken kan 
daardoor ontdekken dat een laaggenoteerde 
Victoria zegel is gebruikt in bijvoorbeeld Cuba 
of Peru en daarmee een veelvoud waard is van 
de normale cataloguswaarde (en wellicht van de 
prijs die in het handelarenboek of het rondzend-

boekje wordt gevraagd).
De catalogus begint dus met de Britse zegels 
tot 1970, en is daarmee een exacte kopie van 
de Concise catalogus die eerder van dit jaar is 
verschenen. Alleen stopt hij in 1970 en worden er 
door het grote formaat veel meer zegels op een 
pagina vermeld. Dit formaat werkt heel prettig, 
maar maakt het tevens geheel onpraktisch om 
het boek mee naar beurzen te nemen. Het is dus 
echt een boek voor thuis. Vervolgens komen alle 
gebieden van Abu Dhabi tot en met Zanzibar 
langs en al bladerend maken we een wereldreis 
door een koloniaal verleden. Terloops komen we 
de 1 cent Guyana (catalogusprijs niet vermeld 
maar wel een veilingopbrengst van 6 miljoen 
pond) en de oranje en blauwe Mauritius (1.3 en 
1.5 miljoen pond respectievelijk) tegen. Niet alle 
koloniale zegels worden afgebeeld. Tot ongeveer 
1964 worden alle ontwerpen getoond, maar later 
vaak één van een serie.
Is de catalogus zijn geld waard? Jazeker. Het 
boek kost bijna 85 pond, maar het is niet iets 
dat je jaarlijks koopt zeker omdat er vrijwel nooit 
nieuwe zegels bijkomen. 

Uitgave: Stanley Gibbons. Prijs € 119, 720 blz.,  
297 x 210 mm, hard cover, volledig in kleur,  
ISBN 10: 0-85259-951-X. Verkrijgbaar bij de 
 postzegelhandel.

Stanley Gibbons 2016 Commonwealth & Empire Stamps
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De Zeeuwse Brievenposterij
De wereld van de filatelie krijgt nog wel eens de 
kritiek van niches aan elkaar te hangen. Zeker 
in een clubjes-land als Nederland is er voor elke 
invalshoek wel een vereniging, contactgroep of 
stichting te vinden. Naast de versnippering leve-
ren de specialismen bij tijd en wijle wel juweeltjes 
op. De Nederlandse Vereniging van Poststukken- 
en Poststempelverzamelaars bestrijkt een te 
omvangrijk gebied om van een niche te spreken 
maar biedt wel een platform voor auteurs die 
onder de paraplu Posthistorische Studies bezig 
zijn een omvangrijke en importante bibliotheek 
op te bouwen. Leden van de vereniging krijgen de 
kloeke boekwerken automatisch toegestuurd als 
onderdeel van hun lidmaatschap. 
De Zeeuwse Brievenposterij (met als ondertitel 
‘Postvoorzieningen voor de koopman’), alweer 
het 32e in de reeks boeken en met 360 pagina’s 
ook niet het dunste. Auteur Kees de Baar sluit 
met zijn boek ruim twee decennia studie af over 
de Zeeuwse postgeschiedenis. Als enclave tussen 
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, met 
als belangrijkste handelssteden Amsterdam en 
Antwerpen is Zeeland veelal een buitenbeentje 
geweest en dat ook altijd gebleven. De Baar schetst 
de postgeschiedenis van Zeeland tegen de achter-
grond van de politieke en economische ontwikke-
lingen van de lage landen, en gebruikt niet zelden 
de ‘post’ omgekeerd als achtergrond voor een 
geschiedkundige verhandeling over ‘zijn’ Zeeland. 

In het eerste deel komt het zelfstandige Zeeuwse 
handelsgewest aan bod waarbij de steden 
vooral als vooruitgeschoven post van Antwerpen 
fungeren. Het tweede deel beslaat de infrastruc-
tuur die het mogelijk maakte handel te drijven. 
De postroutes zijn hiervan een niet onbelangrijk 
onderdeel. In het derde deel wordt vervolgens 

nader ingegaan op de postvoorzieningen op ste-
delijke schaal waarbij onderwerpen als brieven-
vervoer door beurtschippers en koopmansboden 
alsmede de postkantoren van Vlissingen en Mid-
delburg worden beschreven. Hiermee spitst het 
boek zich meer en meer toe op de ‘post’ wat ook 
tot uiting komt in de twee laatste delen waarin 
postroutes en de gewestelijke postorganisatie als 
zodanig beschreven worden. 
De Zeeuwse Brievenposterij is sober en prachtig 
vormgegeven met vele brieven en afbeeldingen en 
uitputtend in informatie en details. Om het geheel 
niet te doen verzanden in een encyclopedische 
onleesbaarheid is er verstandig gekozen voor het 
opnemen van bijlagen die de leesbaarheid van de 
vijf delen zou ondermijnen. De veelzijdigheid in de 
beschrijving en bestudering van het onderwerp 
maakt het boek interessant voor een breder 
publiek en daarmee ook tot verplichte kost voor 
menig historicus of geïnteresseerde in de eeuwen 
die ons land gemaakt hebben tot wat het nu is.

Charles Beterams

Uitgave: Po&PO. 360 pagina’s, ingenaaid,  
17x24cm. ISBN: 978-90-71650-39-0
€ 25 + verzendkosten publicaties@kpnmail.nl
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alleen landhonger? Inderdaad. Zij veroverden 
het gebied om verschillende redenen. Om het 
verzet uit dit achterland van Gallië te breken; 
voor de natuurlijke rijkdommen in de bodem 
en om militair succes voor keizer Claudius 
(afb. 2) te behalen. De tegenstand was kort 
na de invasie in 43 na Chr. hevig, maar de ver-
overingen vorderden gestaag. Althans, tot aan 
de gebieden van het huidige Schotland. Het 
noorden van het eiland bleef vrij van Romeinse 
bezetting. Ironisch dat juist de Schotten twee 
millennia later massaal laten weten deel van 
de Europese Unie te willen blijven uitmaken.

Actieve Romeinen
De rest van het Britse eiland was, net als het 
deel van Nederland onder de Rijn, deel van de 
noordgrens van het immense Romeinse Rijk. 
Maar de Romeinen rustten niet op hun lauwe-
ren. (afb. 3) Zij legden wegen aan, bouwden 
steden, villa’s, forten en zelfs een muur van 
kust-tot-kust. (afb. 4) 
De multiculturele Romeinse troepen oefenden 
grote invloed uit op de oorspronkelijke Kel-
tische bewoners. Dat was wederzijds. Goden 
met Romeins-Britse namen symboliseren het 
tweerichtingsverkeer. Voor de meeste Britten 
ging het leven gewoon door zoals het ging in 
de IJzertijd. Romeinen of geen Romeinen.
Na vier eeuwen aanwezigheid verlieten de 
Romeinen in de eerste helft van de vijfde eeuw 
Brittannië. De sporen van Romeinse aanwezig-
heid zijn, mede door het gebruik van steen als 
bouwmateriaal, ruim vertegenwoordigd in het 
bodemarchief. Enkele ingrijpende veranderin-
gen die de Romeinen aan landschap en in de 
samenleving teweegbrachten, komen aan bod 
in deze top tien X.  

De EU doet een nieuwe poging maar dan met 
andere middelen.”1 Hij voegde er opmerkelijk 
genoeg niet aan toe dat Napoleon en Hitler 
er niet in zijn geslaagd om het Britse eiland 
te veroveren en dat de EU dat ook niet zou 
lukken. Zij faalden, waar het eens de Romeinse 
keizer lukte om Brittannië tot een provincie te 
maken van het Romeinse Rijk.

Caesar en Claudius:  
komen, zien en overwinnen
Van nu naar 55 voor Christus. Julius Cae-
sar kwam en zag het Britse eiland (afb. 1). 
Maar overwon niet. Bijna een eeuw later, in 
43 na Chr. kwamen de Romeinen opnieuw. 
Ze zagen en overwonnen nu wel. Tot 410 na 
Chr. bestuurden zij Brittannië. De Romeinen 
bouwden, handelden en leefden samen met de 
inheemse Keltische bevolking. Ze lieten hun 
sporen na. Tot op de dag van vandaag.

Schotland
Waarom wilden de Romeinen Brittannië eigen-
lijk aan het Rijk toevoegen? Is het meer dan 

en keer eerder maakte het Britse 
eiland deel uit van een rijk dat bijna 
heel Europa omvatte: het Romeinse 
Rijk. In dit artikel zien we wat het 

de Britten opleverde om deel te zijn van een 
groter geheel. Postzegels uit heel Europa 
illustreren what the Romans did for Britain. 

Boris Johnson
Het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dat is 
– althans nu nog – naar de wens van Boris 
Johnson. Hij was een van de gezichten van de 
Leave-campagne. Johnson: oud-burgemeester 
van Londen en journalist, die nota bene 
verslag deed van activiteiten van de Europese 
Commissie. Johnson was ook in eerdere 
jaren wel een euroscepticus, maar toch was 
de stap verrassend toen hij tot het Leave-
kamp toetrad. Als er nog twijfel was over zijn 
overtuiging, haalde hij die -weinig subtiel- weg 
toen hij tijdens de campagne het volgende zei 
over het vormen van een machtige superstaat: 
“Napoleon, Hitler, verschillende mensen 
probeerden het, en het eindigde dramatisch. 

E

Het is 24 juni 2016. De dreun galmt nog na van de uitslag van 
het referendum van een dag eerder. Een kleine meerderheid 
van de Britse stemmers verkiest de vrijheid boven samenzijn 
binnen de Europese Unie. Brexit is een feit. 
door Leon Mijderwijk

3. Reconstructiekaart Romeins Brittannië. Bron: wikimedia.org

Britten wel in Romeinse Rijk, 
niet in Europese Unie

1

6

87
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2 4
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I. Wegen (afb. 5)
‘Alle wegen leiden naar Rome’. Niet vreemd, 
want de Romeinen legden naar hartenlust 
 wegen aan. In Brittannië is circa 13.000 kilo-
meter aangelegd; zo was een snelle ver-
plaatsing van het leger mogelijk en kon je via 
de weg van stad tot stad reizen. De wegen 
werden aangelegd volgens een vaste wijze: 
aan beide zijden werd een goot gegraven. Het 
wegdek bestond uit verschillende lagen grint 
met daarop een verharde laag. Een deel van 
het Romeinse tracé is nog herkenbaar in het 
huidige wegennet van Engeland.

II. Forten (afb. 6)
‘Halt. Hier overnachten we.’ Dit bevel bete-
kende zeker geen rustpauze voor Romeinse 
legionairs. Met ijzeren discipline zetten zij een 
kamp op met geul, aarden wal en houten palis-
sade. Permanente forten werden volgens een 
vaste structuur opgebouwd. Het fort was een 
vierhoek met ronde hoeken die doorsneden 
werd door twee hoofdwegen. De grootste for-
ten in Brittannië lagen in Caerleon, Chester en 
York. Ook aan de kust werden forten gebouwd, 
de zogenoemde Saxon Shore.

III. Steden (afb. 7)
Steden in Romeins Brittannië verschilden van 
oorsprong. Als plaatsen uit de IJzertijd zich er-
voor leenden, werden deze ‘omgebouwd’, zoals 
Silchester. Andere werden gesticht, zoals York 
en Dorchester, Dorset. In de steden stonden 
gebouwen die de romanisering kenmerkten, 
zoals badhuizen en amfitheaters. Veel van de 
Romeinse steden zijn nog steeds stedelijke 
centra, waaronder de hoofdstad van toen en nu: 
Londinium/Londen. Het was één van de munici-
piae, de grote steden die zelfbestuur hadden.

IV. Villa’s (afb. 8)
Chedworth, Bignor, Fishbourne en Lul-
lingstone; slechts enkele van de 2.000 villa’s 
die gelokaliseerd zijn. Het zijn voorbeelden 
die tonen dat living in the country toen ook al 
een idylle was. De villa’s, met mozaïekvloe-
ren, vloerverwarming en gepleisterde muren 
spreken tot de verbeelding. De villacomplexen 
waren vaak het resultaat van uitbreiding op 
uitbreiding, gefinancierd door de opbrengsten 
van landbouwproducten. Villa’s zijn vooral te 
vinden in het zuiden en oosten van Engeland.

V. Religie (afb. 9+10)
De godsdienstige tolerantie was ver te zoeken 
toen in 60 na Chr. alle druïden op Anglesey wer-
den gedood. Maar toch vonden de Keltische en 
Romeinse goden elkaar. Zij werden aan elkaar 
gelinkt zoals Sulis-Minerva. Legionairs vereer-
den oosterse goden, Mithras en Isis, en de god-

delijke  keizer. Ter ere van deze goden werden 
tempels gebouwd. In de tweede eeuw werd 
het christendom geïntroduceerd in Brittannië. 
In 209 viel de eerste martelaar, Sint Albanus. 
Ondanks – of dankzij – dat was de opkomst van 
het christendom in Brittannië onomkeerbaar.

VI. Schrift (afb. 11)
Engels is een wereldtaal; Latijn was dat 
eeuwenlang. Een verschil is dat het Latijn 
geen volkstaal was. Tal van Latijnse inscripties 
lieten de Romeinen achter; geletterdheid was 
relatief hoog. Het volk sprak echter gewoon 
Keltisch. Wel werden woorden opgenomen 
die samenhingen met de romanisering, zoals 
liber (boek), straet (weg) en vino (wijn). In de 
Kerk bleef het Latijn ook in de Middeleeuwen 
in gebruik. De Angelsaksische geleerden 
schreven in Latijn, maar de taal van het volk, 
het Oudengels, is de basis van het Engels.

VII. Munten (afb. 12)
Een reden voor de verovering van Brittannië 
was de rijkdom aan grondstoffen: lood, tin en 
koper. Deze werden naar het continent ver-
voerd, maar er kwam ook een levendige import 
op gang van luxe artikelen, voedsel en drank. 
Smeermiddel van de handel was geld. Duizen-
den en duizenden munten zijn gevonden. Zo 
vond een detectoramateur in Hoxne (Suffolk) 
een schat van 565 gouden solidi, 15.000 zil-
veren en 24 bronzen munten. De munten (en 
gouden juwelen en zilveren bestek) zijn in 
407/8 in een houten kist begraven.

VIII. Schatvondsten: Mildenhall (afb. 13)
De vierde eeuw was de Gouden Eeuw van 
Brittannië, althans gemeten naar het aantal 
schatvondsten en de sublieme kwaliteit van de 
vondsten. Het was de rijkdom van de happy few. 
Maar ook van bevoorrechten zal slechts een 
enkeling zich het servies, dat nu bekend is als 
Mildenhall Treasure, hebben kunnen veroorlo-
ven. De tractorbestuurder en landeigenaar die 
de schat in 1942 opgroeven, hadden geen idee 
dat zij de grootste schatvondst deden die in 
Engeland was (en is) gedaan. Landeigenaar Ford 
was in de veronderstelling dat het ging om loden 
voorwerpen. Niet echt waardevol dus. Pas na 

enkele jaren liet hij de 34 stuks servies aan een 
archeoloog zien. Op zijn advies determineerde 
het Brits Museum de vondst. Datering: midden 
vierde eeuw. Waarde: 1 miljoen pond, en dat in 
1946! De zilveren schalen, kommen en lepels zijn 
rijk versierd met dansende meisjes (maenad), 
jachttaferelen en mythische voorstellingen. Top-
stuk is de Grote schaal, een schaal van 60,5 cen-
timeter, met in het midden de zeegod Oceanus. 
Hij is omringd door een cocktail van zeefiguren. 
De buitenste ring is gereserveerd voor Bacchus, 
Hercules, saters en dansende meisjes die uitbun-
dig aan het feesten zijn. Hoe abrupt kwam een 
einde aan dit feest toen de eigenaar zijn schat 
verstopte om deze nooit meer op te halen.

IX. Badhuizen: Bath (afb. 14)
Italianen zijn verwend met Romeinse overblijf-
selen. Toch komen zij met busladingen naar 
het Zuid-Engelse Bath. De plaats oefende al in 
de Romeinse tijd een grote aantrekkingskracht 
uit, ook op bewoners van overzee. Zij kwamen 
naar de bron waaruit water komt met een 
constante temperatuur van 46,5oC. De bron 
werd door de Kelten gezien als heilige plaats 
waar de godin Sulis huisde. Zij zullen met een 
opgetrokken wenkbrauw hebben gekeken naar 
de Romeinen die een heel complex om de bron 
heen bouwden: een tempel gewijd aan Sulis-
Minerva en een badhuis. 
De bezoekers lieten hun sporen na. Archeologen 
hebben offergaven gevonden in het diepe reser-
voir waarmee de Romeinen de bron kanaliseer-
den. Interessant zijn vooral de tabletten met 
daarop een vloek waarin goden om een gunst 
werd gevraagd, zoals ‘Moge hij die mijn mantel 
stal, of hij man is of vrouw, jongen of meisje, 
vrije man of slaaf, impotent worden en sterven.’ 
Een oneliner waar rechts Nederland de vingers 
bij af zal likken. In de negentiende eeuw trokken 
Victoriaanse Engelsen het badhuis op in een 
stijl die zij zagen als typisch Romeins met zuilen 
en standbeelden van keizers. Ondanks dat veel 
prestaties van de negentiende-eeuwse Empire-
bouwers imposant waren, oogt dit vooral als 
betonnen kitsch.

13. De Mildenhall Treasure is te zien in het British Museum, Londen

11

12

14109
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X. Muur van Hadrianus (afb. 15-17)
Wind. Van alle kanten wind, met regelmatig een 
(sneeuw)bui. Een erg aantrekkelijke opdracht 
was het niet voor drie legioenen om een muur 
te bouwen in het noorden van Brittannië. Niet 
zomaar een muur, maar een van 117 kilometer 
lang, van kust tot kust. Tijdens zijn inspectie-
tocht in 122 had keizer Hadrianus zelf tot de 
bouw besloten. Natuurlijk was het een machts-
symbool, maar het was ook het tegenoverge-
stelde: de Britse stammen waren niet ‘tam’ 
te krijgen. De Muur was er niet zozeer om het 
Romeinse zuiden van het barbaarse noorden 
te scheiden, maar om activiteiten aan beide 
kanten te reguleren. De stammen konden niet 
langer hun krachten bundelen. 
De Muur was niet alleen een muur. Aan de 
noordzijde liep een gracht; ten zuiden een 
militaire weg. Iedere mijl was er een fort met 
ertussen twee torens. In de nabijheid van 
de Muur waren er zestien grote forten, zoals 
Vindolanda en Housesteads. 
De Muur en forten werden bemand door zo’n 
12.000 manschappen. Niet de legionairs die de 
Muur bouwden, maar soldaten uit de hulptroe-
pen, auxiliarii, waren er gelegerd. Uit iedere 
windstreek van het Romeinse Rijk kwamen zij. 
Syriërs, Hongaren, Spanjaarden en vooral ook 
Bataven uit streken die nu tot Midden-Neder-
land behoren, bevolkten de forten. Zij verdedig-
den de Muur in een land dat voor sommigen op 
het eind van de wereld moet hebben geleken. 
De Muur heeft geleden onder de aanvallen van 
noordelijke stammen en het gebruik als af-
haalplaats van bouwmaterialen, na de aftocht 
van de Romeinen. Ondanks de afbraak en het 
verval domineert de Muur van Hadrianus nog 
steeds het landschap als het symbool van 
Romeins Brittannië.

Epiloog: droombeeld van Rome
Boris Johnson zal de eerste zijn om te erken-
nen dat onderdeel zijn van het Romeinse Rijk 
het Britse eiland veel goeds heeft gebracht. 
Zijn liefde voor Rome liet hij immers de vrije 
loop in Rome, droombeeld van Europa, het 
boek bij de televisieserie die hij presenteerde. 
Hij verbindt in het boek het heden aan het 
verleden, net als hij in de Leave-campagne 
deed: “Eén ding dat we in Europa misschien 
moeten accepteren, is dat we er nooit in zullen 
slagen dat enorm sterke Romeinse gevoel 
van politieke eenheid te herwinnen, waarbij 

de gezichten van alle inwoners als zonnebloe-
men in de richting van het politieke centrum 
waren gekeerd. […] Nee, het zal ons niet lukken 
het Romeinse Rijk te doen herleven, met zijn 
reusachtige en vreedzame geheel aan volken 
en naties. Als we echter iets van de geschiede-
nis kunnen leren, is het dat we gedoemd zijn er 
altijd naar te blijven streven.”2 Blijven streven 
naar eenheid. Keep calm and carry on. (afb. 18)

Met dank aan de Voorschotense-Wassenaarse 
postzegelhandel voor het beschikbaar stellen 
van een deel der postzegelafbeeldingen.

Noten
1. Tim Ross, ‘Boris Johnson: The EU wants a superstate 
just as Hitler did’, Daily Telegraph, 15 mei 2016.  
Internet: www.telegraph.co.uk/news/2016/05/14/
boris-johnson-the-eu-wants-a-superstate-just-as-hitler-
did/; geraadpleegd: 24 juni 2016.
2. Boris Johnson, Rome, droombeeld van Europa 
(Amsterdam 2008); vertaling van The dream of Rome 
(Londen 2006).

Literatuur
Over Romeins Brittannië zijn kasten volgeschreven. 
Vanwege het intensieve archeologische onderzoek en 
vele detectorvondsten in de laatste decennia is recente 
literatuur aanbevelenswaardig.

Hobbs, Richard en Ralph Jackson, Roman Britain,  
Life at the edge of Empire, The British Museum Press 
(Londen 2011).
McCloy, Andrew en Andrew Midgley, Discovering Roman 
Britain (eerste druk 2006; Londen 2008)
Russell, Miles en Stuart Laycock, Unroman Britain, 
Exposing the great myth of Britannia (Stroud 2010; 
paperback 2011).
www.roman-britain.org/index.htm

55-54 v. C. Twee expedities onder 
aanvoering van Julius Caesar; 
Romeinen trekken weer weg.
43 n. C. Inval op bevel van keizer 
Claudius. De vier legioenen onder 
leiding van Aulus Plautius zijn 
succesvol. Brittanië deel van het 
Romeinse Rijk.
61 n. C. Opstand onder leiding van 
de Iceense koningin Boudicca door 
Romeinen neegeslagen.
78 n. C. Gouverneur Julius Agricola 
voltooit de verovering van Wales.
84 n. C. Slag bij Mons Graupius; 
Agricola verslaat noordelijke 

stammen (Caledoniërs).
122 n. C. Keizer Hadrianus bezoekt 
Brittannië. De bouw van de Muur 
van Hadrianus vangt aan.
180-185 n. C. Opstanden in het 
noorden leiden tot verlaten van 
Muur van Antonius, twee decennia 
na de bouw. 
208 n. C. Keizer Septimus Severus 
(keizer 193- 211) komt naar Brit-
tannië om het noorden te herove-
ren. Hij sterft in York.
254 n. C. Albanus onthoofd, eerste 
martelaar van Brittannië
260-274 n. C. Brittannië deel van 

het Gallische Rijk.
275-287 n. C. Saksische piraten 
actief in het Kanaal.
286-295 n. C. Commandant van de 
Britse vloot, Carausius, grijpt de 
macht in Brittannië en Gallië.
306 n. C. Keizer Constantius I sterft 
in York. Zijn zoon Constantijn, later 
de Grote, tot keizer uitgeroepen. 
Constantijn roept de godsdienst-
vrijheid waardoor einde komt aan 
christenvervolgingen (Afb. 19).
315 n. C. In deze tijd is Brittannië 
verdeeld in vier provincies.
367 n. C. ‘Barbaarse samenzwe-

ring’, invasie van Picten en Schot-
ten, bijgestaan door Saksische 
piraten.
383 n. C. De militaire commandant 
in Brittannië, Magnus Maximus, re-
belleert en verovert Gallië en Spanje. 
Hij is in Welshe literatuur bekend 
onder de naam Macsen Wledig.
Na 410 n.C. Britse burgers moeten 
zelf voor hun veiligheid zorgen; 
einde van het Romeinse bestuur. 
Uiteindelijk blijkt dit niet succes-
vol. De Angelsaksen komen van het 
vasteland en vestigen zich op het 
eiland (Afb. 20).

ROMEINS BRITTANNIË IN JAARTALLEN

18. Boris Johnsons droombeeld van Europa behoort 
tot de verleden tijd.

15 16 17 19 20

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/14/boris-johnson-the-eu-wants-a-superstate-just-as-hitler-did/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/14/boris-johnson-the-eu-wants-a-superstate-just-as-hitler-did/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/14/boris-johnson-the-eu-wants-a-superstate-just-as-hitler-did/
http://www.roman-britain.org/index.htm
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

NEDER
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LSGriend

Ter gelegenheid van de uitgifte van 
de Griend-postzegels die 25 april 
zijn verschenen, heeft de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en Maxi-
mafilie een bijzonder poststempel 
aangevraagd, bedoeld voor de 
stempeling van maximumkaarten. 
Het thema van het stempel  is 
‘Griend,  vogels van het Wad’ met in 
de afbeelding drie van de vogels die 
ook op de betreffende postzegels 
te zien zijn. De plaatsnaam die werd 
gekozen is West-Terschelling. Deze 
plaats ligt recht boven het eiland 
Griend. Opvallend is de overeen-
komst met het eerste-dag-stempel 
op de eerste-dag-envelop.

Eerste vlucht 
stempels
In de maanden april en mei zijn 
er jaarlijks weer eerste vluchten 

van Amsterdam naar diverse 
 bestemmingen in de wereld. Dit kan 
een nieuwe bestemming zijn of het 
gaat om een bestaande bestem-
ming met een nieuw type toestel. 
Dit jaar heeft aerofilatelistische 
Vereniging de Vliegende Hollander 
maar liefst vijf stempels aange-
vraagd om deze eerste vluchten 
vast te kunnen leggen. 

• 22-4  Amsterdam-Genua
  KL 1563   EMB-190

• 23-4  Amsterdam-Valencia
 KL 1715  B-737-700

• 16-5  Amsterdam-Dresden
 KL 1809  F-70

•  16-5  Amsterdam-Southampton
 KL 915  F-70 

• 17-5  Amsterdam-Inverness
 KL 929  F-70

Verzorging afstem-
peling poststukken
De stempeling van poststukken 
wordt met ingang van 2016 niet meer 
verzorgd door de Collect Club in 
Groningen. Het heeft geen zin meer 
om te stempelen poststukken daar 
naar toe te sturen. De KNBF verzorgt 
de aanvragen van de bijzondere 
poststempels onder verantwoorde-
lijkheid van PostNL en verzorgt ook 
in sommige gevallen de stempeling 
voor particulieren. Het is echter 
aan de verenigingen zelf of zij hun 
poststempel beschikbaar stellen voor 
de stempeling van poststukken van 
particulieren. De bedoeling is dat de 
gelegenheidsenveloppen, waarop de 
stempelafdruk voorkomt, worden 
gekocht ten gunste van de vereni-
gingskassen. Stuur in ieder geval een 
voldoende gefrankeerde retourenve-
lop mee bij uw stempelaanvraag aan 
de KNBF. De Bond kan niet voor de 
portokosten opdraaien. Hopelijk heeft 
u daar begrip voor. De te stempelen 
stukken worden gestempeld en in de 
retourenveloppen teruggestuurd.

ij de voorbereiding op 
hoofdstukken voor het 
Handboek Postwaarden 
Nederland (HPN) komt 

men soms wonderlijke stukken 

tegen. Hier een voorbeeld van een 
aangetekend stuk van 10 sep-
tember 1990 van Wijnjewoude bij 
Drachten in Friesland naar Den 
Helder. Het tarief voor een aange-

tekende brief tot en met 250 gram 
was van 1 juni 1990 tot 1 januari 
1993 ƒ 7,50 (zie tarieflijst C23 van 
het Handboek Postwaarden Neder-
land). Voor de frankering van deze 
aangetekende brieven  waren dan 
ook Beatrix-zegels van ƒ 7,50 aan 
de loketten verkrijgbaar. Echter kon 
men natuurlijk het bedrag van ƒ 7,50 
ook samenstellen uit meerdere 
zegels van lagere waarde. 
Vanaf 28 november 1972 (zie 
Dienstorder H 706 van 1972) werd 
het toegestaan om de zegelafdruk 
van ongebruikte briefkaarten ook 
te gebruiken voor het frankeren van 
poststukken. Voor die tijd was dat 
verboden en werden poststukken 
met dergelijke briefkaart-uitknipsels 
beport, tenzij de postambtenaren 
deze wijze van frankering niet 
opmerkten (zie bijvoorbeeld 
HPN afb. 397 en 398 op blz. 
A8-193-194). Vanaf 1 juli 1986 tot 
1 juli 1991 (zie HPN tarieflijst C8) 

was het briefkaarttarief 55 cent. 
De afzender van het hier getoonde 
aangetekende stuk had dus 
simpelweg een zegel van ƒ 7,50 op 
de brief kunnen laten aanbrengen, 
maar besloot dat anders te doen, 
namelijk om de zegelafdrukken van 
briefkaarten af te knippen en netjes 
op de aangetekende brief naar Den 
Helder te plakken. In totaal waren 
er 14 briefkaartknipsels nodig om 
het bedrag van ƒ 7,50 te bereiken, 
hoewel 14 x 55 cent ƒ 7,70 was, dus 
20 cent meer dan de vereiste ƒ 7,50. 
Op het hulpkantoor in Wijnjewoude 
zal men ongetwijfeld vreemd 
hebben opgekeken tegen deze 
frankering, maar werd de frankering 
terecht geaccepteerd. Mogelijk 
vond de afzender dat hij of zij teveel 
briefkaarten in bezit had, zodat 
14 daarvan maar moesten worden 
gebruikt voor de frankering van een 
aangetekende brief.

Gert Holstege

B
Terug naar 1990
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Geslaagde mix
Het is alweer de 125e Nieuwsbrief 
van de Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars. Ik 
denk dat we hier te maken met de 
meest onderhoudende nieuwsbrief 
in filatelistisch Nederland, een 
prachtige mix van verenigings- en 
veilingnieuws, berichten uit de regio 
(tentoonstellingen, bijeenkomsten 
en beurzen) en een leuke potpourri 
van stukjes over allerlei facetten 
van ons verzamelgebied. Reinder 
Luinge is de man die al dit moois 
verzamelt en op ‘papier’ zet. Een 
kleine greep uit de inhoud van deze 
aflevering.
Een stuk over postcensuur. ‘Met 
name in oorlogstijd is censuur 
een veel toegepast middel om te 
voorkomen dat berichten die het 
betreffende regime niet welgeval-
lig zijn, worden verzonden en, nog 
erger, ergens anders worden gelezen 
of dat geheime informatie naar de 
vijand wordt verzonden.’ Maar ook in 
tijd van vrede kan censuur worden 
toegepast. Een briefkaart, verzon-
den uit Duitsland naar Salzburg 
in Oostenrijk en afgestempeld op 
21.04.47, dus twee jaar na de oorlog 
en gecensureerd door de U.S. Civil 
Censorship, is daar een van de stille 
getuigen van. Uiteraard wordt uitge-
legd hoe de vork in de steel zit.
Een artikel van Sjoerd Bangma 
(‘Terug naar de basis’) is het begin 

van een reeks waarin ‘we een 
aantal zaken behandelen die 
eigenlijk moeten behoren tot de 
basiskennis van iedere verzame-
laar van postzegels (en wat daar 
bij hoort).’ De eerste aflevering 
behandelt permanente zegels en 
gelegenheidszegels. De eerste 
Nederlandse gelegenheidszegels 
waren de tbc-zegels van 1906. 
Verder komen er Franse hanen, 
het carnaval, Marconi, muziekin-
strumenten en Maja de Bij in deze 
Nieuwsbrief langs. Overtuig uzelf 
op de website: 
www.oosterhouterpost.nl

Ballen
Al eerder heb ik mijn bewon-
dering uitgesproken voor een 
andere nieuwsbrief, een Engelsta-
lige productie, geheel gewijd aan 
 volleybal: Philatelic  News letter 
Volleybal, aflevering 25.  

De  maker is Piet van den Berg uit 
Roosendaal die er steeds maar 
weer in slaagt een boeiende brief 
van minstens tien pagina’s lengte 
samen te stellen met allerlei 
wetenswaardigheden uit de wereld 
van deze netsport. De kracht van 
deze Newsletter zit wat mij betreft 
ook in het feit dat er goed gebruik 
gemaakt wordt van digitale 
mogelijkheden. De brief bevat vele 
verwijzingen (links) naar websites 
die de geïnteresseerden de moge-
lijkheid bieden zich verder in een 
onderwerp te verdiepen of meer 
beelden te zien. 
Van den Berg besteedt niet alleen 
aandacht aan postzegels, ook 
stempels, frankeermachine-
stempels en postwaardestukken 
passeren de revue. Volleybal is een 
Olympische sport; landen die zich 
voor Rio geplaatst hebben kunnen 
zich filatelistisch presenteren, 
maar ook bij dit thema zijn er nog-
al wat landen die een graantje mee 
willen pikken. Prachtige zegels, 
blokjes en velletjes verschenen er 
van Benin, Quatar, Guinée-Bissau, 
Cameroun, Djibouti, etc. Persoon-
lijke zegels zijn populair in de 
wereld van filatelie en postzegels, 
als cadeautje aan sporters én als 
commercieel product.

De wil en de weg
In het mei-nummer van Heempost 
(Postzegelvereniging Heemskerk) 
kwam ik een overpeinzing tegen 
die niet helemaal te karakteriseren 
is als ‘actueel’, maar de strekking 
ervan is eigenlijk niet aan tijd 
gebonden. Ik laat Frans van der Hoff 
aan het woord: “Wat heb ik genoten 
van de prachtige en kwalitatief 
hoogstaande Oudejaarsbeurs in 
Barneveld. Bij al dat moois werd 
er ook iets voor de jeugd gedaan. 
Een paar maal heb ik een bezoek 
gebracht aan hun speciale afdeling 
en iedere keer verbaasde het mij 
hoe enthousiast ze bezig waren. 
Het toppunt werd bereikt tijdens de 
veiling. Een veilingmeester die het 
spel volledig speelde (en de jeugd 
‘bespeelde’). Secondanten die vol-
ledig begrepen dat het hier om jeugd 
ging. En dan de jeugd. In het begin 
beschikten zij over aardig wat punten 
maar die slonken zienderogen bij het 
tegen elkaar opbieden. Ik hoor een 
veilingmeester bij een van de veilin-
gen in een van onze clubs al tegen 
mij zeggen: ‘Hé Frans, je hebt al bijna 
geen geld (voor de jeugd ‘punten’) 
meer. In een woord prachtig en een 
voorbeeld van hoe het ook kan. 
Wat ik miste was de aanwezig-
heid van bestuurders en andere 
leden van clubs die eens kwamen 
aanschouwen dat er echt nog wel 
jeugd is te interesseren als je ze 
maar weet te boeien. Nu hoor ik u al 
zeggen: ‘Ja maar’ en dan wordt het 
stil. Ik zou zeggen ‘Waar een wil is, is 
een weg’. Want laten we eerlijk zijn: 
‘Waar geen wil is, is ook geen weg’.”

Internationale samenwerking
Het Elasca-Bulletin van de Euro-
pean Latin American Collectors 

W
IJ

 L
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Association had ik al een tijdje 
niet meer gezien, maar in mei was 
daar toch opeens de 7e aflevering. 
Waar ook bij veel gespecialiseerde 
verenigingen de ledenaantallen 
teruglopen, lijkt (internationale) sa-
menwerking een manier om het tij 
te keren. Elasca omschrijft zichzelf 
als ‘een jonge, gedreven beweging 
– opgericht in 2013 –, die zich 
focust op filatelisten met interesse 
in Latijns-Amerika.’ Dat betekent: 
aanwezig zijn op beurzen in binnen- 
en buitenland, zoals op de beurs in 
Sindelfingen, een Bulletin (in kleur), 
een website www.elasca.eu.
Het zevende Bulletin bevat onder 
meer artikelen over krantenbandjes 
van Argentinië, die op postkantoren 
werden verkocht tussen oktober 
1878 en maart 1939. Het stuk werd 
geschreven door John K. Courtis, 
na een jarenlange analyse van 
onder meer op Ebay-aangeboden 
materiaal. 
Verder komen in deze aflevering 
expreszegels van Peru aan de orde 
en een bespreking (K.H. Wittig) van 
bijzondere stempels op Braziliaanse 
brieven (U.H., M.P, A.R. E.P, zie 
afbeelding).
Zeer de moeite waard is ook een 
stuk van Otto van den Bor (†2013) 
over El Niño, een bijzonder klimato-
logisch verschijnsel. Het gaat daarbij 
om een sterke opwarming van het 
koele zeewater in bepaalde gebieden 
van de Stille Oceaan. Peruaanse 
vissers hebben voor dit verschijnsel 
de benaming El Niño (het Kerstkind) 
bedacht, omdat de opwarming 
steeds rond Kerstmis plaatsvindt. 
Voor hen betekent dit het einde van 
het visseizoen en meestal grote 
economische schade. Een sterke 
El Niño kan wereldwijde gevolgen 

samenstelling: John Dehé, johndehe@gmail.com 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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hebben: van droogte in Indonesië 
tot zware stormen aan de westkust 
van de Verenigde Staten. Het artikel 
laat, ook door de illustraties, zien 
dat dit een onderwerp is met mooie 
thematische mogelijkheden. 

BUITENLANDSE BLADEN

Een andere wereld
Op de World Stamp Show in 
New York was de APS (American 
Philatelic Society) nadrukkelijk 
aanwezig, o.a. met een grote stand. 
Voor alle aanwezigen lag er een 
speciale editie van The American 
Philatelist klaar, het maandblad 
van de vereniging, 196 pagina’s 
dik. Die omvang had onder meer 
te maken met een verschijnsel dat 
wij in filatelistisch Nederland niet 
kennen: verkiezingen voor allerlei 
bestuursfuncties binnen de orga-
nisatie. Kandidaten krijgen volop 
de ruimte om zich te presenteren, 
hun filatelistische verdiensten en 
achtergronden te schetsen. Enkele 
kandidaten hebben een complete 
pagina aan advertentieruimte voor 
zichzelf gekocht (‘Mick Zais for APS 
President’). Geliefde erebaantjes 
lijken het te zijn, een gedachte waar 
we in Nederland toch een beetje 
aan moeten wennen, maar wel een 
interessante kennismaking met een 
andere wereld.
Uiteraard krijgt de ‘echte’ filatelie 
de meeste pagina’s, waarvan er 
opmerkelijk veel aan advertenties 
besteed worden. Opvallend voor mij 
was de grote aandacht die eerste 
dag-enveloppen op de Show kregen. 
In Nederland worden die slechts 
zelden serieus verzameld, maar ook 
dat ligt in de USA anders, wat onder 
andere in een artikel van Wayne 
L. Youngblood (First-Day Fever) 
duidelijk wordt. 

Een uitgebreid artikel van Douglas 
N. Muir beschrijft zeer uitgebreid en 
prachtig geïllustreerd de introductie 
van de Engelse Penny Black en de 
vereenvoudiging van het postsys-
teem dat dit kleine stukje papier in 
1840 teweeg bracht. Ook de Mul-
ready enveloppen komen daarbij ter 
sprake. Muir was jarenlang curator 
van het Engelse Postmuseum en 
kon voor de illustraties kiezen uit 
een rijke bron.
Uiteraard biedt dit speciale num-
mer ook allerlei achtergrondin-
formatie over de highlights van 
de Stamp Show: van de 1 cent 
magenta van Brits Guyana tot 
en met het postzegelalbum van 
John Lennon en de Inverted Jenny. 
Opvallend afwezig in de Erehof in 
New York: Nederland. Hebben wij 
nou echt niets bijzonders om aan 
de buitenwereld te tonen? Die stad 
was ooit toch een beetje van ons? 
www.stamps.org 

Oostenrijk
Die Briefmarke brengt ‘Post und 
Philatelie’ uit Oostenrijk en is een 
uitgave van de Oostenrijkse Bond 
van Filatelistenverenigingen. Een 
blad met een respectabel verleden 
(65e jaargang) en een kleurrijke 

geeft achtergrondinformatie over 
nieuwe uitgiftes van de Oostenrijkse 
Post en laat zien hoe de Post bij 
veel evenementen aanwezig is om 
zegels en aanverwante producten 
te verkopen. De afdeling bijzondere 
afstempelingen is indrukwekkend. 
www.voeph.at 

Koninklijk
‘Chique’ is een woord dat past bij 
The London Philatelist, het blad 
van de Royal Philatelic Society. 
De juni-aflevering bevat naast 
een groot aantal huishoudelijke 
mededelingen, aankondigingen van 
evenementen en bibliotheeknieuws, 
een aantal artikelen over zeer 
uiteenlopende onderwerpen.
Het meest uitgebreide stuk is van 
Brian R. Peace en gaat over het 
roven van post door gewapende ban-
dieten in Australië (‘bushrangers’). 
De beschreven periode bestrijkt 
zo’n 75 jaar (1833-1908) waarin 
zo’n 430 berovingen geregistreerd 
werden. De rovers berokkenden 
grote schade, maakten zelfs dode-
lijke slachtoffers, maar de verant-
woordelijke autoriteiten slaagden er 
nauwelijks in het kwaad te stoppen. 
Het artikel gaat niet alleen op de 
gevolgen in en de (diepere) ach-
tergronden, maar toont ook enige 
terug gevonden brieven.
Richard J.M. Garcia belicht de 
bijzondere collectie brievenbussen 
van de Royal Mail in Main Street, 
Gibraltar. Er is daar een soort open-
luchtmuseum van rode, staande 
brievenbussen gegroeid, die te 
kwalificeren zijn met aanduidingen 
die verwijzen naar het Britse ko-
ningshuis (‘Edward VIII pillar box’). 
De bussen dragen ook de initialen 
van deze monarchen.
www.rpsl.org.uk 

 

presentatie. In het meinummer 
wordt de filatelie vanuit verschil-
lende invalshoeken gepresenteerd. 
Een stukje voorfilatelie (postroutes 
en tarieven), een paar artikelen 
die thematisch georiënteerd zijn, 
postgeschiedenis, stempels, voor 
elk wat wils. 
Thematisch is er aandacht voor 
theater, scouting/padvinders. 
Directe aanleiding voor dat laatste 
onderwerp is een in mei gehouden 
scoutingbijeenkomst, waarbij de 
filatelie een belangrijke rol speelde. 
Er is een verwijzing naar een aan 
dit thema gekoppelde website  
(www. worldscoutcollectors.org), 
het artikel geeft summier de 
geschiedenis, de principes en ideo-
logie van de padvinder beweging.
Een mooi artikel, ook door de 
illustraties, belicht de ‘Zierbriefe’, 
mooi versierde enveloppen, brief-
kaarten en briefpapier. Ze kwamen 
halverwege de 19e eeuw in de 
mode en kunnen aan verschillende 
kunststijlen gekoppeld worden 
(Biedermeier- Jugendstil). Net als 
de andere artikelen bieden tekst 
en illustraties vooral een eerste 
kennismaking met een overigens 
interessant onderwerp.
Het Post-katern in Die Briefmarke 
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Curaçao, het postmuseum 
en de kerstvlucht van 1934

door John Driessen

eze vlucht werd uitgevoerd in het 
jaar 1934 met een Fokker vliegtuigje 
‘de Snip’ (afb. 2). De bemanning: 
gezagvoerder Jan Hondong, co-

piloot Jan van Balkon, telegrafist Simon van 
der Molen en boord-werktuigkundige Leo 
Stolk, verlieten Schiphol rond middernacht op 
15 december 1934. Vlak voor de kerst dus. Het 
toestel was speciaal uitgerust met sterkere 
Pratt en  Whitney Wasp motoren, en de Konink-
lijke Marine had een onderzeeboot stand-by 
halverwege de Atlantische Oceaan. In het 
museum ligt een kaart met de vliegroute 
(afb. 3). Stops werden gemaakt in Marseille, 
Alicante, Cassablanca en de Kaapverdische 
eilanden, waar een pauze van drie dagen was 
ingelast. Vervolgens ging het via Caracas en 
Paramaribo naar Curaçao, waar men met 
de kerstpost arriveerde op 22 december. 
De reisafstand omvatte 12.200 km en nam 
54 uur en 27 minuten in beslag. Voorwaar een 
gedenkwaardige prestatie.

En de postzegel?
Een logische reactie is, dat je van dit evene-
ment dan toch een speciale postzegeluitgifte 
zou verwachten. Helaas niets van dat al. De 
enige postzegel die uitgegeven werd in 1934 is 
er een van Fredrik Hendrik uit een serie ter 
 gelegenheid van het 300-jarig gezag op 
Curaçao (afb. 4). 
Gelukkig is de kerstpostvlucht van 1934 wel 
het hoogtepunt van ons bezoek aan het 

D

De Nederlander, die ons meestal wat koele klimaat ontsnapt en 
inruilt voor het weldadig warme klimaat van Curaçao, staat een 
leuke verrassing te wachten, wanneer hij het postmuseum (aFB. 1) 
in Willemstad bezoekt. Een van de hoogtepunten van ons bezoek is 
namelijk het verhaal van de eerste transAtlantische vlucht. 

bezoek aan het postmuseum 8

2

3 5
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 museum. Getuige foto’s van de Snip en 
poststukken die met die vlucht meekwamen 
(afb. 5).

Curaçao - Nederlandse Antillen - 
 Curaçao
Vanaf 1873 werden postzegels uitgegeven met 
de aanduiding Curaçao, maar in 1949 veran-
derde dat in Nederlandse Antillen. afb.6 toont 
nog een zegel met de aanduiding Curaçao 
van de ingang van de St.Annabaai, met op de 
achtergrond het Rif-Fort in Willemstad. 
In 1949 echter verschenen de eerste zegels 
met de aanduiding Nederlandse Antillen. 
afb. 7 toont één van de eerste zegels uit 1949. 
Thans worden weer zegels uitgeven onder 
de naam van Curaçao. Curaçao is nu immers 
een zelfstandige staat, net zoals Aruba en 
Sint Maarten. Een soort gemenebest met 

Nederland zou je kunnen stellen. Dankzij de 
beschutte ligging van haar binnenbaai, het 
Schottegat, werd Curaçao de uitverkoren 
locatie van een immense olieraffinaderij van 
de CPIM (Curaçaose Petroleum en Industrie 
Maatschappij) een dochtermaatschappij van 
de Shell.

De raffinaderij 
De raffinaderij (afb. 8) verwerkte de olie uit 
Venezuela, aangevoerd door een vloot van 
tankers die via de St. Annabaai het Schot-
tegat invoeren. Maar tijden veranderen en 
de economie verslechterde, zodat de Shell 
Curaçao verliet. De Olieraffinaderij werd in de 
jaren tachtig aan de Venezolanen verkocht 
voor één dollar.
Nemen wij afscheid van het post museum en 
van de Snip (afb. 9). 9

4 86 7

e eerste briefkaart (Geuzendam nr. 
5, afb 1) werd op 15 december 1875 
verzonden van Sneek naar Parijs. 
Aangezien Frankrijk pas op 1 januari 

1876 lid werd van de UPU (Union Postal Uni-
versale), moesten briefkaarten nog als brief 
worden gefrankeerd (20 cent). Deze kaart was 
dan ook onvoldoende gefrankeerd; vandaar 
het stempel: ONTOEREIKEND.
Bij de bepaling van het strafport werd uitge-
gaan van het tarief van ongefrankeerde brieven 
(30 cent) verminderd met het reeds betaalde 
port (5 cent) zodat nog 25 cent (omgerekend 
5 centimes) door de ontvanger moest worden 
betaald. (zie met blauw potlood geschreven 5).

De tweede briefkaart (Geuzendam nr. 10. 
afb 2+3) betreft een kaart verstuurd op 
1 december 1875 van 
Amsterdam naar Parijs. De 
briefkaart is met 15 cent 
bijgefrankeerd tot het 
correcte brieftarief van 
20 cent. Deze kaart is 
dan ook voorzien van het 
stempel P.D., afkorting van 
Payé jusqu’à Destination. 
(betaald tot bestemming)
In de Geuzendam’s Cata-
logus op blz 40 staat over 
deze kaarten geschreven 
dat ze zeer schaars zijn; 
‘briefkaart nr. 10 zou 
bijgefrankeerd tot brief-
tarief verzonden kunnen 

zijn. Zulk gebruik van deze 5 cent 
briefkaarten is onbekend’. De heer 
Hellebrekers van de Geuzendam 
catalogus heeft deze kaart inmid-
dels omschreven als uniek, waarbij 
de volgende editie zal worden 
aangepast.
De achterzijde van deze briefkaart 
bevat een gedrukte tekst, waarvan 
de inhoud voor zich spreekt. Carga-
doorsbedrijf De Vries verstuurde 
kennelijk meerdere briefkaarten 
naar verschillende collega bedrij-
ven in het buitenland. De Vries 
attendeerde hierbij op verschillende schepen, 
voor vracht, welke vanuit Amsterdam vertrok-
ken. Waarschijnlijk zal een en ander met name 
van toepassing zijn op schepen welke als 

bestemming Nederlands-Indië hadden. Onge-
twijfeld dat er nog enkele andere voorgedrukte 
briefkaarten van De Vries in andere verzame-
laarshanden zijn achtergebleven. 

Meindert van der Poel

D
Briefkaarten naar Frankrijk

1

2 3
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egin 2007 kwam Mark Derez, archi-
varis aan het Universiteitsarchief 
van de KULeuven, triomfantelijk een 
Vesalius-postzegel tonen, uitgegeven 

in de republiek Djibouti, in november 2006. In 
2007 werden onze eerste Vesalius-artikelen 
gebundeld uitgegeven door Alfagen, de alumni-
vereniging van onze medische faculteit, onder 
redactie van professor Luc Missotten. In onze 
bijdrage over de Vesalius-postzegels konden 
we dus de zevende Vesalius-zegel toevoegen. 

Djibouti
Die postzegel, uitgegeven op 23 november 
2006, maakt deel uit van een reeks van vier 
zegels met geleerden uit de Renaissance-tijd 
(‘Les grands scientifiques de la Renais-
sance’). Naast Vesalius worden Leonardo da 
Vinci, Nicolaus Copernicus en Galileo Galilei 
uitgebeeld. Opmerkelijk is dat op alle zegels in 
de rechter bovenhoek het logo van de Rotary 
serviceclub voorkomt, maar met de ruimten 
tussen de spaken van het rad met zwart 
opgevuld. Twee zegels hebben een waarde van 
100 Djiboutiaanse frank (100 DJF = € 0,51); de 
twee andere, waaronder Vesalius, een waarde 
van 300 DJF (= € 1,53).

Letland
In 2007 gaf Letland Vesalius-zegels uit, in 
2012 de Marshall eilanden, in 2014 Tsjechië en 
als de ‘clou’ tijdens het Vesalius-jaar 2014 ook 

B
de gezamenlijke uitgave van 5 bekroonde 
zegels door Bpost en de Portugese post.

Vervalsing
Hoe kwam de vervalsing van de Djiboutiaanse 
postzegel aan het licht? Na recent verzoek van 
dr. Guy Cobolet van BIUSanté Parijs aan M.B. 
om op zijn website www.andreasvesalius.be 
een afzonderlijke link naar ‘Andreas Vesalius 
and Philately’ op te nemen, stelden wij vast 
dat van de zegel van 2006 uit Djibouti de 
technische details ontbraken. Daarom nam O.S. 
contact op met de nationale postdienst van 
de republiek Djibouti. Prompt liet mw Fathia 
Ali, verantwoordelijke bij ‘Le Service Philatélie 
de la Poste de Djibouti’, met een e-mailbericht 
van 23 februari 2016, weten: ‘Nous, la Poste de 
Djibouti, n’avons jamais édité ni distribué un 
timbre sur le personnage du célèbre anatomiste 
flamand’. (vertaling: ‘Wij, de post van Djibouti, 
hebben nooit een postzegel met de beeltenis 
van de beroemde Vlaamse anatoom uitgegeven 
of verspreid’). Daarop zonden wij een scan van 
de zogenaamde Djiboutiaanse Vesalius-zegel, 
uitgebracht op 23 november 2006, per e-mail. 
Mevrouw Fathia Ali bevestigde haar vorige 
bericht als volgt: ‘Comme nous vous avions 
affirmé, ceci est un faux timbre qui n’a jamais 
fait parti de timbre émis par la Poste de Djibouti’ 
(Vertaling: ‘Zoals wij u hadden bevestigd, is dit 
een valse postzegel die nooit deel uitmaakte 
van de zegels door de post van Djibouti 
uitgegeven’).

Speurwerk
Intens speurwerk op internet bracht aan het 
licht dat zelfs ‘enveloppes premier jour – F.D.C. 
(first day cover)’ met getande zegels met een 
oplage van 400 exemplaren door middel van 
offset met een valse afstempeling te koop 
aangeboden werden door een postzegelfirma, 
gerund door Bernard en Alexandre Lollini 
onder de naam Espace Lollini met als adres: 
Villa Galaxie, 1762 Route du Mont Chauve, 
F-06950 Falicon (Fr.), gelegen nabij Nice. 
Verder onderzoek bracht aan het licht dat 
door de gebroeders Lollini ook de zegels uit de 
reeks ‘Vlaamse Geleerden’ (1942) van de ont-
werpers Maurice Poortman en Emiel Renard 
geïmiteerd werden/worden.
De verkoopprijzen zijn aangeduid in euro, 
dollar en yen!

Met stoute schoenen aan contact 
met Espace Lollini gezocht
Op 25 februari 2016 stuurden we een e-mail-
bericht naar de ‘vervalsers’ en ‘imitators’, 
en drukten hun neus op de feiten met de 
berichten van de postdienst van Djibouti, de 
verdenking op vervalsingen en imitaties en 
vroegen we ook naar de namen van de desig-
ners en de graveurs. 
Met een e-mailbericht op 1 maart 2016, 
liet Annie Lollini weten: ‘Notre site explique 
clairement que les timbres sont achetés et 
revendus, au moment de leur parution ou 
peu après. … Nous émettons des réserves 
dans tous nos ouvrages, nous ne pouvons 
pas nous engager quand (sic) à l’authenticité 
des timbres et documents. … Sur notre site 
l’absence de référence Yvert, Michel ou Scott 
vous permet de suspecter ce genre de timbre 
non-officiel. … Ce n’est ni notre métier ni notre 
compétence de confirmer ou de contester 
l’authenticité des timbres. …’ (Vertaling: ‘Onze 
website zegt duidelijk dat de postzegels 
aangekocht zijn en ter verkoop aangeboden 
op het ogenblik van hun verschijnen of kort 
daarna… In al onze geschriften maken wij 
een voorbehoud dat wij ons niet kunnen 
verbinden aan de authenticiteit van de zegels 
en documenten… De afwezigheid van een 
referentie naar de catalogi van Yvert, Michel 
of Scott laat u toe een zegel als niet-officieel 
te verdenken… Het behoort niet tot onze 
taak noch tot onze competentie om de 
authenticiteit van zegels te bevestigen of in 
twijfel te trekken…’).
Met geen woord wordt gerept over de namen 
van de landen waarvan de postale diensten 
misbruikt worden bij deze vervalsingen en 
oplichting.

Ook met de postzegel van Gemma 
Frisius in het ootje genomen
Wij stelden archivaris Mark Derez van het 
Universiteitsarchief van de KULeuven in 
kennis van onze bevindingen, waarop deze 
de vrees uitte dat de postzegel van Gemma 
Frisius uit Mali, waarop wijlen prof. Jan Roe-
giers prat ging, ook vals zou zijn. De zegel was 
opgenomen op pagina 48 van de publicatie 
‘Meten/Weten. Gemma Frisius 1508-2008’ 
naar aanleiding van de tentoonstelling in 
de Universiteitsbibliotheek te Leuven van 
29 mei tot 10 juli 2008. Nadere informatie 
werd opgevraagd bij de ‘Office National des 
Postes du Mali’ in de hoofdstad Bamako. Met 
een e-mailbericht liet de heer Yero Wary op 
24 maart 2016 weten: ‘Pour toutes fins utiles, 
j’ai l’honneur de vous informer que ce timbre est 
une fausse émission’ (Vertaling: ‘Voor alle nut-
tige doeleinden heb ik de eer u mee te delen 
dat deze zegel een valse uitgifte is’). 

De valse Vesalius postzegel ten 
onrechte toegeschreven aan Djibouti
Een van de eerste artikelen die een van ons (O.S.) in verband met Andreas 
Vesalius schreef – in 2005 – handelde over de postzegels met zijn 
afbeelding. In totaal waren er toen zes postzegels wereldwijd uitgebracht: 
België, 1942, 1964 en 1993; Tunesië, 1958; Transkei, 1986; en Hongarije, 
1989 (per abuis werd toen 1967 als uitgiftedatum vermeld).
door Omer Steeno en Maurits Biesbrouck 

Afb. 1: De vier valse postzegels in de reeks ‘Les Grands 
Scientifiques de la Renaissance’. Merk ook het enigszins 
‘gewijzigd logo’ van de Rotary service clubs op.
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De werkwijze van de ‘vervalsers’
Aan deze postzegels kwam geen (duur) gra-
veerwerk te pas. Elk van de vier figuren lijkt zo 
weggeplukt uit ‘Google-images’ met kleur en 
al. Voor hun vervalsingen en imitaties kiezen 
ze voor landen in ontwikkeling zodat geen 
rechtszaken zullen volgen: Gibraltar, Tchad, 
Mali, Djibouti, RDCongo, Dominica, Madagas-
car, Gabon, Andorra.

Een oud zeer
Reeds in 1862 publiceerde Jean-Baptiste 
Moens (Doornik, 27 mei 1853 – Elsene, 
28 april 1908), Belgisch filatelist, filatelistisch 

journalist en één van de eerste postzegel-
handelaren, zijn werk ‘De la falsification des 
timbres-poste ou nomenclature générale de 
toutes les imitations et falsifications, ainsi 
que des divers timbres d’essais de tous pays’ 
(Bruxelles: Moens, Libraire-expert, et Misonne 
et Bonnet, 1862, 34 pagina’s). Het werk werd 
in het Engels vertaald door E. Doble onder de 
titel: ‘On the falsification of postage stamps, 
or A general nomenclature of all the imitations 
and forgeries: as well as of the various essay 
stamps of all countries’ (1862, 32 pagina’s).
Dit lucratief gedoe bestaat dus reeds lang en 
lijkt onuitroeibaar! Nochtans rust op de landen 

Afb. 3: De valse 
postzegel met de figuur 
van Gemma Frisius 
(2006), ten onrechte 
toegeschreven aan de 
postdienst van de Re-
publiek Mali. Ook hier 
is zelfs de afstempeling 
vals.

Afb. 2: De ‘first day cover’ (23 november 2006) van de vier valse postzegels met de verwijzing naar de republiek 
van Djibouti met de valse afstempeling.

de plicht vervalsers en imitators van postzegels 
zowel volgens artikel 18 van de ‘Universal Pos-
tal Union’ (26 mei 1906), sectie 2 van artikel 
3 van het ‘1929 Protocol’ als volgens de meer 
gedetailleerde tekst van artikel 46(b) van het 
‘1952 Agreement’ strafbaar te stellen.1

Wij hebben aangifte gedaan bij de ‘Service 
Régional de la Police Judiciaire’ van Nice.

Dankwoord
Wij danken mevrouw Fathia Ali, verantwoorde-
lijke voor de Filatelie bij de post van Djibouti, als-
ook de heer Yero Wary van de post van Mali, voor 
alle inlichtingen die ons in staat stelden het pro-
bleem van de vervalsingen en de imitaties van 
de postzegels toegewijd aan Andreas Vesalius, 
de beroemde Vlaamse anatoom, en aan Gemma 
Frisius, de illustere hoogleraar aan de Leuvense 
Universiteit in de 16de eeuw, op te lossen.

Noot
1. BASSIOUNI, M. Cherif. International Criminal Law. 
A Draft International Criminal Code. Alphen aan den Rijn, 
The Netherlands, and Germantown, Maryland: Sijthof & 
Noordhoff, 1980, 257 pp., zie p. 97.

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 daar-
van). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar: Stg.  Nederlandsch Maandblad 
voor Filatelie, Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht. 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 handelende 
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
   (max.)

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

EUROPA 2016
Al jarenlang zorgen de leden van 
PostEurop voor een eigen ontwerp 
voor Europazegels, gebaseerd op 
een vastgesteld thema. Vanwege 
de 60e verjaardag van de Europa-
zegels is besloten dit jaar in elk 
land hetzelfde ontwerp te gebrui-
ken. Als resultaat van een wedstrijd 
werd gekozen voor het idee van 
de Cypriotische Doxia Sergidou. 
Het ‘Denk groen’ wordt door haar 
uitgebeeld door met een verfroller 
een grijs landschap te veranderen 
in een groen. Compleet met vogels, 
windmolens, groene bladeren en 
een fietser.
Het staat landen vrij daarnaast nog 
één of meer andere zegels uit te 
brengen.

AZERBAIJAN
Europa
Al op 25 januari kwam Azerbaijan 
als eerste met Europazegels. Ook 
met een boekje. Hierin bevinden 
zich viermaal de twee zegels met 
de gemeenschappelijke afbeel-
ding. De beide zegels hebben een 
waarde van 0.20 en 0.60 Azn. Zoals 
gewoonlijk zit het velletje los in het 
kaftje.

BULGARIJE
Europa, blokjes vastgezet met 
fotohoekjes
Ik dacht dat ze niet meer beston-
den. Maar de Bulgaarse post heeft 
ze van stal gehaald: fotohoekjes 
om de velletjes in een kaftje vast 
te zetten. 
Het boekje (afb. 1) met Europa-
zegels (vier van 1.00 lev met het 
gemeenschappelijke beeld en 
vier van 2.00 lev met wat grijze 
en groen blaadjes.) verscheen op 
26 april. 
Fotohoekjes, wat een omslachtig 
gedoe. Voor zover bekend is dit het 
enige boekje waarbij de inhoud op 
deze wijze bevestigd werd.

CANADA
Star Trek
Op 5 mei van dit jaar vierde Canada 
Post de 50e verjaardag van Star 
Trek met negen zegels en een aan-
tal bij-uitgiften. Miljoenen mensen 
genieten van de sciencefiction 
avonturen in de vier kwadranten 

van de Melkweg en beleven techno-
logieën uit toekomstige eeuwen.
Ook Canadese acteurs spelen er 
een rol in. De uitgegeven zegels 
getuigen ervan. Een boekje met 
tien P-zegels (=85c) bevat vijfmaal 
twee zegels.
De zegels zijn ook verkrijgbaar in 
een prestigeboekje (afb. 2). Het 
eerste in meer dan tien jaar. Het 
boekje laat enkele van de toekom-
stige technologieën zien, zoals 
transponders voor communicatie, 
tablets en automatische deuren. 
Zaken waarmee wij nu al vertrouwd 
zijn. De prijs van het boekje be-
draagt $ 19.95.

Dinosaurussen
Er zijn nogal wat vindplaatsen van 
resten van dinosaurussen in Ca-
nada. Voor de tweede maal kwam 
de post daarom –op 26 mei- met 
een serie postzegels waarop deze 
paleontologische vondsten staan 
afgebeeld, gezien door de ogen 
van… ja, van wie? In elk geval leuke 
originele plaatjes.
Het bijbehorende boekje (afb. 3) 
bevat tien P-zegels (= 85c).

Vogels
Dit jaar en de komende twee jaar 
komt de post met een serie veel in 
Canada voorkomende vogels. De 
eerste vijf zegels verschenen op 
12 juli: papegaaiduiker, Amerikaan-
se oehoe, raaf, alpensneeuwhoen 
en stekelstaarthoen zijn de geluk-
kige. Verkrijgbaar in een boekje 
(10 x P) met tweemaal de serie.

CYPRUS
Naast het gemeenschappelijke 
ontwerp (€ 0.64) kwam Cyprus ook 
nog met een geheel groene zegel 
(€ 0.34), waarop het resultaat als 
het ware zichtbaar is.
Beide zegels zijn ook verkrijgbaar 
in een acht waarden tellend boekje 
(afb. 4): vier van elk. Prijs van het 
boekje is € 3.92.

ESTLAND
Moderne architectuur
Het Narva College van de Universi-
teit in Tartu, de appartementento-
ren Tigutorn in dezelfde plaats, de 
Estlandse ambassade in Peking en 
het Rotermanni Kwartier in Tallinn. 
Deze vier afbeeldingen staan op de 
zegels in het op 17 maart versche-
nen boekje. De zegels hebben elk 
een waarde van € 0.65. Er zijn 
7.500 boekjes vervaardigd.
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FRANKRIJK
Zonvakantie
Sinds enkele jaren wenst men 
elkaar in Frankrijk ook postaal een 
prettige vakantie. Dit keer staat de 
zonvakantie centraal. De zegels, 
verkrijgbaar in een boekje met 
twaalf ‘lettre verte’ zegels en uitge-
geven op 4 juli, geven in grappige 
tekeningen de vrouwelijke kijk op 
zo’n vakantie.
Intussen zijn ook nog verschenen 
een Marianne boekje met twaalf 
groene zegels en een tekst over 
een postzegelcollectie op de kaft 
(15 juli) en een boekje met twaalf 
zegels gevuld met een overvloed 
aan bloemen (1 augustus).

GRIEKENLAND
Griekenland in Rusland
Het jaar 2016 is uitgeroepen tot 
het Jaar van Rusland in Grieken-
land (en in Rusland het Jaar van 
Griekenland). Dit wederkerige 
gedoe geeft aan dat beide landen 
meer willen samenwerken op 
economisch, wetenschappelijk, 
toeristisch en cultureel gebied.
Om er meer bekendheid aan te 
geven verscheen er op 18 april een 
serie van vier postzegels: drie van 
€ 0.80 en één van € 0.90. De teke-
ningen op de zegels symboliseren 
de banden die er in de geschiedenis 
al zijn ontstaan. Een boekje met 
acht zegels vergezelt de serie.

Europa
Twee Europazegels verschenen op 
11 mei: € 0.90 met het gemeen-
schappelijke motief en €3.40 met 
een boom gehuld in het groen. 
Boekjes (afb. 5) met twee zegels 
van elk vergezellen de serie. De 
oplage bedraagt 8.000 genum-
merde boekjes.

Aristoteles
Het is al even geleden, en we staan 
er vermoedelijk niet bij stil, maar de 
filosoof Aristoteles werd geboren 
in 384 voor Christus. Precies 
2400 jaar geleden dus.
De Griekse post vierde dit op 
23 mei met een drietal postze-
gels. Twee ervan zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. Het gaat om 
de € 0.72 (portret Aristoteles, 
voor binnenlandse brieven) en de 
€ 0.80 (Aristoteles en Alexander, 
brieven overzee). Beide boekjes 
hebben tien zelfklevende zegels en 
kennen een oplage van 5.000 res-
pectievelijk 15.000 stuks.

LETLAND
Europa
Letland kwam op 9 mei met twee 
Europazegels. De ene betrof het 
gemeenschappelijke ontwerp, de 
ander was een nationaal ‘denk 
groen’ met diverse elementen (eek-
hoorn, fiets, bomen…). Het is deze 
zegel van € 0.78 die ook per vier in 
een boekje te koop is. Het is tevens 
het beursboekje bij de jaarlijkse 
Briefmarken-Messe in Essen.
In het blokje zitten de twee zegels 
‘met de voeten’ naar elkaar. De 
oplage bedraagt 7.500 boekjes.

LITOUWEN
Eikenwoud
Een bosgebied vol eiken van soms 
wel 320 jaar oud, mèt een dieren-
tuin, is een belangrijke toeristische 
attractie in Litouwen. Een op 
2 april verschenen postzegel van 
€ 0.78 blijkt ook in een boekje ver-
krijgbaar te zijn. Het boekje bevat 
een genummerd velletje van vier 
zegels, tête-bêche gerangschikt. 
De oplage bedraagt 3.000 boekjes.

Europa
Onaangekondigd kwam de post van 
Litouwen op 7 mei ook met Europa-
zegels in een boekje (afb. 6). Niet 
het gemeenschappelijke motief, 
maar een fiets met een normaal 
frame en boomblaadjes als zadel en 
banden.
De zes zegels van € 0,71 zitten in 
één velletje waarvan de beide mid-
delste zegels kopstaand zijn.

MACEDONIË
Europa
Macedonië deed niet mee met 
het gemeenschappelijk Europa 
ontwerp. Het kwam op 10 mei met 
eigen zegels. Onder meer met een 
boekje waar zich een blokje van vier 
zegels bevindt. Het ‘denk groen’ 
wordt verbeeld met een meertje, 
oevergewas, wat vogels en een 
houten steigertje. De zegels hebben 
elk een waarde van 50d. Er zijn 
7.000 boekjes vervaardigd.

MALTA
Europa
Al jarenlang geeft Malta de Euro-
pazegels ook uit in een boekje: op 
9 mei verschenen de twee zegels, 
waarvan er één (de € 0,59 met het 
gemeenschappelijke motief) in 
een boekje (afb. 7) verkrijgbaar is. 
De prijs is wel wat hoger: € 3,48 in 
plaats van € 2,95.
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MOLDAVIË
Europa
Naast het gemeenschappelijke 
ontwerp (9.50 L) organiseerde 
dit land nog een wedstrijd voor 
nog een zegel (5.75 L). Natalia 
Maleru won en ziet haar zegel in 
een boekje (afb. 8) met drie Avan 
elk. Opvallend is dat zij de andere 
zegel kennelijk al onder ogen had 
gekregen, want het is een mooi 
aaneengesloten geheel geworden.

NIEUW-ZEELAND
Tariefsverhoging
Met het oog op de tariefsverho-
gingen per 1 juli kwam de post 
op 18 mei met een zestal nieuwe 
permanente zegels met land-
schappelijk schoon. Twee ervan 
zijn zelfklevend en per vijf in een 
boekje (afb. 9) verkrijgbaar.
Het betreft de $ 2.20 met de 
Awaroa Bay (Nationaal Park 
Abel Tasman) en de $ 2.70 Marl-
borough (wijngebied, bekend om 
de Sauvignon Blanc).

NOORWEGEN
Meteorologisch Instituut 150 jaar
Noorwegen heeft ook z’n ‘De 
Bilt’. Hoofdzetel is in Oslo. Ne-
venvestigingen zijn er in Bergen 
en Tromsø. Het instituut bestaat 
150 jaar en postaal wordt 
dat gevierd met een tweetal 
postzegels: van 17 en 33 kronen. 
Deze twee zegels zijn ook in een 
prestigeboekje verkrijgbaar. Te-
gen een forse meerprijs, dat wel. 
Voor 149 kronen verkrijgt men 
informatie over en afbeeldingen 
van het Noorse weerinstituut. 

POLYNESIË
Marara
Het embleem van de post, de 
Marmara (vliegende vis), blijkt 
sinds 2014 een nieuw ontwerp 
te hebben. Deze is te zien op de 
permanente zegels in boekjes. 
Tot dusver verschenen er vier: 
in blauw voor binnenlandse post 
(drukdata 25-09-14, 17-06-15 en 
15-09-15) en in rood voor post 
naar het buitenland (25-09-14).

Miss Tahiti
Op Polynesië lijkt het dat er al-
leen maar mooie dames getooid 
met bloemenkransen rondlopen. 
Niettemin is er ook nog een Miss 
Tahiti, de allermooiste dus. Ze 
is te vinden in een op 24 juni 
verschenen boekje.

SAN MARINO
Ontwerpen
Een wat late melding: op 23 ok-
tober van het afgelopen jaar 
kwam de post met een boekje 
waarin op twee zegels resultaten 
te zien zijn van een ontwerp-
wedstrijd bij het afsluiten van 
de bacheloropleiding aan de 
universiteit van San Marino.
De wedstrijd bestond toen tien 
jaar en op de zegels staat het 
jubileumembleem en twee stu-
denten verkleed als het getal 10. 
De zegels hebben een waarde 
van € 2.00 en 2.30. De oplage 
bedraagt 40.000 boekjes.

SLOWAKIJE
Europa
Opnieuw het gemeenschappe-
lijke motief. Een boekje (afb. 10) 
met zes zegels van € 0.90 Denk 
Groen kwam uit op 5 mei.

SPANJE
Goede Week
De Semana Santa, in Nederland 
ook wel Goede Week genoemd, 
kent op vele plaatsen allerlei 
gewoonten op het gebied van 
kleding, kunst en cultuur. Op een 
viertal zegels, verschenen op 
16 maart, zien we daar voorbeel-
den van. Het betreft tradities 
uit Cuenca, Sevilla, Lorca en 
Tobarra.
De vier zegels kosten elk € 1.00. 
Een postzegelboekje heeft als 
inhoud tweemaal de serie. De 
zegels zijn zelfklevend.

TSJECHIË
Tentoonstelling
In juni vond voor de tweede 
maal een tentoonstelling plaats, 
georganiseerd door Tsjechië 
en Slowakije samen. Om er wat 
meer bekendheid aan te geven, 
verscheen er op 27 april een 
boekje met acht zegels van 
13 kronen.

Amálka
De sprookjesfiguur Amálka 
geniet in Tsjechië grote bekend-
heid. Ze verschijnt al op de 
televisie sinds 1975. Sinds 
18 mei is ze ook te zien in een 
postzegelboekje (afb. 11). Het 
bevat tien zegels met de aandui-
ding A (= 16 kronen), Het tarief 
voor briefpost ging op 1 juni van 
13 naar 16 kronen.
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EUROPA

ÅLAND
8-7-’16. Mijn Åland, XI.
Världen. Karlby op eiland 
Kökar, handtekening van 
Björn Ulvaeus (Abba).
12-8-’16. Sepac*, 
seizoenen.
Inrikes. Appel, bloem, 
gekiemde pit. 

ALDERNEY
25-5-’16. Koningin Eliza-
beth II 90 jaar.
43, 57, 58, 64, 70, 78 p. 
Verschillende portretten 
van Britse vorstin.

ANDORRA FRANS
6-5-’16. Beeldhouwer 
Josep Viladomat (1899-
1989).
€ 0.80. Sculptuur ‘La 
República’, kunstcentrum 
in Escaldes-Engordany.
20-5-’16. Europa, ‘Ecolo-
gie, denk groen’.
€ 1.-. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.
10-6-’16. Folklore.
€ 0.80. Reuzenfiguren. 

ANDORRA SPAANS
10-6-’16. Andorra la Vella, 
hoofdstad Iber-Amerikaan-
se cultuur 2016. 
€ 1.30. Wereldbol, beeld-
merk.
8-7-’16. Diversiteit in 
Andorra.
€ 1.15. Franse gemeen-
schap: bergen, kurk en glas 
champagne. 

ARMENIA
29-5-’16, World Stamp 
Show in New York.
Blok 650 d. (appelvormig 
zegel). Beeldmerk, World 
Trade Center. 

30-5-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Blok 650 d. Strand van Co-
pacabana met beeldmerk, 
pictogrammen van judo en 
gewichtheffen en turnen. 

ATHOS (Heilige Berg)
30-3-’16. Steenreliëfs in 
kloosters, II.
€ 0.50, 0.72, 0.80, 0.85, 
1.20. Verschillende 
motieven. 

AZERBEIDZJAN
5-5-’16. 150e geboortedag 
Eineli Sultanov (1866-1935).
0.20 m. (ook ongetand). 
Portret schrijver.
6-5-’16. Bond van Archi-
tecten.
Vier velletjes met elk vier-
maal 0.50 m; blok 1.- m. 
(ook ongetand). Gebouwen 
met portretten van S.E. 
Dadasov, M.E. Useinov, E.E. 
Qasimzade, H.E. Metsidov; 
I.V. Qoslavsky, I.K. Plosko, 
M.C. Hatsinsky, N.A. Fon 
der Nonne; Ecemi ibn 
Ebubekr, Ustad Mahmud 
ibn Saad, Kerbelai Sefixan 
Qarabaji, Ziver bay Ehmed-
beyov; beeldmerk.
12-5-’16. Roofvogels. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Wit-Rusland.
0.60, 0.60 m. (samen-
hangend, ook ongetand). 
Aquila chrysaetos, Aquila 
nipalensis. 

AZOREN
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.75; velletje met € 0.75, 
0.75. Resp. windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser; kustlandschap met 
zeilboten, windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
16-5-’16. Waardering voor 
de natuur.
€ 0.47, 0.75, 0.80, 1.-; 
tweemaal blok € 1.80. 
Resp. fotograaf en vogel 
(Pyrrhula pyrhulla murina), 
boot met walvisspotters 
en walvisstaart, canyoning, 
surfer; duiker; wandelaars. 

BELGIË
13-6-’16. Vlucht door de 
tijd.
Velletje met 1, 2, 2, 2, 3. 
Vliegtuigen resp. Tipsy 
Nipper (1959), Renard 
(1938), SABCA (1939), 
César Battaille (1911), De 
Brouckere ((1911). 

13-6-’16. Eerste Wereld-
oorlog, III het verzet.
Velletje met vijfmaal 1 Euro-
pe. Spionne en verzetsheldin 
Gabrielle Petit (1893-1916), 
clandestiene pers, historicus 
Henri Pirenne (1862-1935), 
verplichte tewerkstelling, 
Slag om Tabora. 

13-6-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
1 Europe. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.
13-6-’16. Handvest Euro-
pese Post 500 jaar.
Velletje met tweemaal 
3 Europe. Portret eerste 
grootpostmeester François 
de Tassis (1450-1517), 
wapenschild. Op rand akte 
met lakzegel.
13-6-’16. Het nieuwe Zwin, 
flora en fauna.
Velletje met tienmaal 1. 
Bergeend (Tadorna 
tadorna), visdief (Sterna 
hirundo), boerenzwaluw 
(Hirundo rustica), kluut 
(Recurvirostra avosetta), 
lepelaar (Platalea leucoro-
dia), eenbloemige zeekraal 
(Salicornia pusilla), 
gerande schijnspurrie 
(Spergularia media), lams-
oor (Limonium vulgare), 
melkkruid (Glaux mari-
tima), gesteelde zoutmelde 
(Atriplex penduculata). 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
2.50, 2.50 KM. Windmolens 
en bomen met verfroller 
en fietser, besneeuwde 
bergtoppen en rokende 
schoorstenen met auto’s 
op weg en waterstroom 
met stopbord. 
9-5-’16. 400e sterfdag 
Miguel de Cervantes 
(1547-1717)
Blok 2.- KM. Portret 
Spaanse schrijver, Don Qui-
chot op paard en Sancho 
Panza op ezel. 

9-5-’16. Eerste krant in 
Bosnië en Herzegovina 150 
jaar geleden.
1.50 KM. Krantenpagina.
17-5-’16. Telecommuni-
catie.
0.70 KM. Hum-toren.
25-5-’16. Vlinders.
Velletje met tweemaal 
2.50 KM. Coenonympha 
tullia, Cupido decolorata. 
Ook velletje met de zegels.
25-5-’16. Flora.
1.- KM. Halacsya sendtneri.
25-5-’16. 405e geboorte-
dag Evlija Čelebija
2.- KM. Ottomaanse reizi-
ger en schrijver op paard, 
landkaart. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
12-5-’16. Postdienst 
Romeinse Rijk.
1.50 KM. Kar met paarden.
22-5-’16. Flora.
Blok 5.- KM. Cornus mas. 

24-5-’16. 200e geboorte-
dag Petar Bakula (1816-
1873).
0.90 KM. Geestelijke, 
pedagoog en schrijver.
1-6-’16. Bedevaartsoord 
Medjugorje.
1.- KM. Onze Lieve Vrouw 
van Medjugorje.
5-6-’16. Wereld Milieu Dag.
0.90 KM. Wekker, vogelnest 
met wereldbol. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
16-5-’16. Europese natuur-
bescherming.
0.90, 1.70 KM. (samen-
hangend). Resp. zwarte 
ooievaar (Ciconia nigra), 
kerrieplant (Helichrysum 
italicum). 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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1-6-’16. Internationale Dag 
van het Kind.
1.70 KM. Kinderen in bal-
lonmand.

BULGARIJE
27-4-’16. 150e geboor-
tedag Pencho Slaveykov 
(1866-1912).
0.65 L. Portret dichter, 
huis.
28-4-’16. Eerste bemande 
ruimtevlucht 55 jaar gele-
den, Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van de Aap. 
Blok 2.- L. (ook ongetand). 
Aap, raket.

5-5-’16. Kerk van St. 
George 180 jaar.
0.65 L. Kerk in Kavarna.
10-5-’16. Antieke Thraci-
sche munten.
Velletje met 0.65, 1.-, 1.50, 
2.- L. (zegels met aanhang-
sel). Viermaal portret 
koning en munten. 

12-5-’16. 100e geboor-
tedag Alexander Poplilov 
(1916-2001).
0.65 L. Schilder op trap.
16-5-’16. FC Beroe, Stara 
Zagora 100 jaar.
0.65 L. Voetbalteam.
18-5-’16. Landing Botevs 
troepen bij Kozlody 140 
jaar geleden. 
0.65 L. Hristo Botev (1847-
1876) en schip ‘Radetzky’.
26-5-’16. Haven van Ruse 
150 jaar.
1.- L. Schepen. 

CYPRUS
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.34, 0.64. Resp. 
wandelend gezin in park, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser.
9-5-’16. Beginselen en 
waarden van Europese Unie.
€ 0.34, 0.41, 0.64. Resp. 
hoofden en handen met 
bloem, springend kind, 
boom met kinderen. 

CYPRUS TURKS
12-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
2.80, 2.80 NTL. Bloemen 
en groen vraagteken, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser. 

DUITSLAND
2-6-’16. Fauna, micro-
opnames. 
€ 0.70, 2.50. Resp. 
voelspriet van kleine 
nachtpauwoog (Saturnia 
pavonia), straaldiertje. 

2-6-’16. Wild Duitsland.
€ 0.45. Rotsen in Saksisch 
Zwitserland. 
2-6-’16. Milieubescherming.
€ 0.70+0.10. Alpenland-
schap, steenbok, verkeers-
weg, bloemen, wandelaars, 
kabelbaan. 

2-6-’16. Duits-Pools 
jeugdwerk 25 jaar. Ge-
meenschappelijke uitgifte 
met Polen.
€ 0.90. Tweemaal letter A 
in nationale kleuren.
7-7-’16. Frankeerzegels, 
vuurtorens.
€ 0.45, 0.70. Resp. Staber-
huk, Kampen.
7-7-’16. Eerste glijvlucht 
Otto Liliental (1848-1896) 
125 jaar geleden.
€ 1.45. Glijvliegtuig. 

ESTLAND
5-5-’16. 150e geboortedag 
Ants Laikmaa (1866-1942).
€ 0.65. Portret schilder.
19-5-’16. Frankeerzegels.
€ 0.05, 0.20, 0.40. 
Posthoorn op verschillende 
achtergrondkleuren.
9-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 1.50, Beeldmerk, atlete. 

15-6-’16. 100 jaar 
mijnbouw van olieschalie-
gesteente. 
Blok € 2.95. Mijnwerkers.

FRANKRIJK
30-5-’16. Slag bij de 
Verdun 100 jaar geleden.
€ 0.70. Militairen op 
slagveld, herdenkingsmo-
nument, vlaggen. 
6-6-’16. Franse historie.
Velletje met € 1.40, 1.40. 
Catherine de Médicis 
(1519-1589), Goudlaken-
kamp: ontmoeting van 
Brits koning Hendruk VIII 
en Franse koning François 
I met paarden, honden en 
schip.

6-6-’16. Nationale Mijn-
bouw Hogeschool 200 jaar.
€ 0.70. Gebouw in Saint-
Étienne, studenten met 
apparatuur, mijnlamp.
6-6-’16. 130 jaar diplo-
matie betrekkingen met 
Zuid-Korea. Gezamenlijke 
uitgifte met Zuid-Korea.
€ 0.80, 1.25. Resp. wierook-
brander uit koninkrijk Go-
ryeo, reliekschrijn ‘Papin’, 
schatkist uit abdijkerk van 
Sainte-Foy in Conques. 

6-6-’16. Eerste vrouwen 
in overheidsdienst 80 jaar 
geleden.
€ 0.70. Suzanne Lacore 
(1875-1975), Cécile Brun-
schvicg (1877-1946), Irène 
Joliot-Curie (1897-1956).
7-6-’16. Schilder Charles 
Gleyre (1806-1874). 
€ 1.60. Schilderij ‘Verloren 
illusies’. 

13-6-’16. Edouard Nieuport 
(1875-1911).
€ 4.80. Portret vlieg tuig-
pionier, vliegtuig 
type BB Nieuport 11.
20-6-’16. Quimperlé 
(Finistère).
€ 0.70. Abdij Sainte-Croix, 
bombardespeler.
27-6-’16. Onderwijsver-
bond 150 jaar.
€ 1.-. Spelende kinderen.
27-6-’16. Pierre Mauroy 
(1928-2013).
€ 0.80. Portret politicus.
29-6-’16. Academie van 
Wetenschappen 350 jaar.
€ 2.50. Presentatie van 
wetenschappers door 
Jean-Baptiste Colbert 
(1619-1683) aan Lodewijk 
XIV (1638-1715).

4-7-’16. Slag bij de Somme 
100 jaar geleden.
Velletje met € 0.80, 1.-. 
Resp. militairen en tank, 
monumenten. 

4-7-’16. Onder de zon.
Twaalfmaal Lettre Verte (in 
boekje). Meisje met snorkel 
en vissen, benen met 
schoenen. Man in hangmat, 
kinderen met zwemband, 
vrouwen in badpak, schaal 
met ‘fruits de mer’, handen 
met zomerdrankjes, zoe-
nende hoofden met kersen, 
benen en krab op strand 
met parasols, hand met 
potlood en envelop met 
zegel, ijsco en kinderen in 
zee, voeten en slipper met 
vlinder. 
11-7-’16. Euromed, vissen 
in de Middellandse Zee.
€ 1.-. Verschillende vissen. 

GIBRALTAR
16-5-’16. Hertog en herto-
gin van Cambridge vijf jaar 
getrouwd.
Blok £ 2.-. Prins William en 
Catherine Middleton.
16-5-’16. Slag bij de 
Somme 100 jaar geleden.
22, 64, 70, 80 p., £ 1.-. 
Klaprozen met militairen en 
tekstregels. 

GRIEKENLAND
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.90, 3.40. Resp. wind-
molens en bomen met 
verfroller en fietser, boom. 
vogels.

20-5-’16. Geboorte filo-
soof Aristoteles (384-322 
v.Chr.) 2400 jaar geleden.
€ 0.72, 0.80, 1.-. Resp. 
portret, portret en koning 
Alexander de Grote, portret 
en filosoof en schrijver 
Plato. 

9-6-’16. Bartholomeus I 
van Constantinopel (1940), 
25 jaar Oecumenisch 
Patriarch.
Velletje met € 0.90, 1.-. 
Resp. portret, beeldmerk.
16-6-’16. Grote Synode van 
Orthodoxe Kerk.
Blok € 0.90. Beeldmerk 
met zetel van patriarch. 
Ook zegels met aanhangsel 
voor persoonlijke invulling.

GROENLAND
12-5-’16. Luchtvaart in 
Groenland, VI.
15.-, 24.50 kr. Resp. Airbus 
330-200, Dash 8. 

12-5-’16. Frankeerzegels.
2.-, 50.- kr. Portret koningin 
Margarethe II.
12-5-’16. Sport.
0.75, 25.50, 39.- kr. Resp. 
cross country Poolcirkel-
race, alpineskiën, kajakken. 
Ook velletje met de zegels. 
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GROOT-BRITTANNIË
7-6-’16. Rockband Pink 
Floyd.
Driemaal 1st, driemaal 
£ 1.52; velletje met 
tweemaal 1st, 1st, £1.52, 
1.52. Resp. platenhoezen 
van resp. The Piper at the 
Gates of Dawn: bandleden, 
Atom Heart Mother: koe, 
The Dark Side of the Moon: 
prisma met kleurenbalk, 
Wish You Were Here; man-
nen en gebouwen, Animals: 
fabriek met schoorstenen, 
The Endless River: man 
in bootje op wolken; 
optredens resp. in UFO 
Club (1966), The Dark Side 
of the Moon Tour (1973), 
The Wall Tour (1981), The 
Division Bell Tour (1994). 

28-7-’16. 150e geboor-
tedag Beatrix Potter 
(1866-1943).
1st, 1st, £ 1.33, 1.33, 1.52, 
1.52; velletje met 1st, 1st, 
£ 1.33, 1.33. Resp. Pieter 
Konijn, Vrouwtje Plooi, 
Eekhoorn Nutkin, Jozefien 
Kwebbeleend, Poekie Poes, 
Benjamin Wollepluis; vier 
afbeeldingen uit verhaal 
van Pieter Konijn. 

GUERNSEY
25-5-’16. World Stamp 
Show in New York.
Blok £ 2.-. Guernsey koe. 

HONGARIJE
6-5-’16. Viering Dag van de 
Postzegel in Szombathely.
115, 145 Ft.; blok 
600+300 Ft. Resp. 
grafsteen met reliëfaf-
beelding van Constantius 
Chlorus na overwinning in 
Savaria, beeld van Heilige 
Drie-eenheid met deel van 
kansel in kathedraal, beeld 
van St. Martinus en pilaar. 

6-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
305 Ft. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.
17-5-’16. Interkerkelijke 
Hulporganisatie 25 jaar.
145 Ft. Beeldmerk.
3-6-’16. Museumschatten.
355, 395 Ft. Resp. schaak-
stukken uit schaakmuseum 
in Heves, pijpen uit pijpen-
museum in Ibafa. 
5-6-’16. Europees 
Kampioenschap voetbal in 
Frankrijk.
340 Ft. Doelnet, bal, 
kleuren Franse vlag. 

8-6-’16. Parlement, V.
Velletje met achtmaal 
200 Ft. Verschillende 
afbeeldingen van parle-
mentsgebouw.
8-6-’16. Fossielen.
Velletje met 115, 145 Ft.; 
blok 600 Ft. Resp. twee-
maal fossielen van planten; 
moerascypres. 

22-6-’16. Voor de jeugd-
filatelie, brandweer.
Velletje met 150, 150, 
150+75, 150+75 Ft. Resp. 
generaal Carl Martony 
de Köszegi (1783-1848) 
met brandweerwagen, 
hoofdofficier Graf Edmund 
Szécheny (1839-1922) 
met brandweerwagen, 
technisch-officier Kornél 
Szilvay (1890-1957) met 
brandweerwagen type 
Mavag, brandweerman 
met brandweerwagen type 
Heros Aquadux-X 4000.

22-6-’16. Jan Jessenius 
(1566-1621). Gezamenlijke 
uitgifte met Tsjechië, Polen 
en Slowakije. 
280 Ft. (met aanhangsel). 
Portret arts, politicus en 
filosoof. Op aanhangsel 
titelpagina van Anatomiae 
Pragae uit 1601 met uil.

ITALIË
5-5-’16. Voetbaltoto 
70 jaar.
€ 0.95. Totobriefje, bal. 

6-6-’16. Italiaans Sport 
Centrum 110 jaar.
€ 0.95. Jeugdige atleten op 
baan bij Sint Pietersbasi-
liek, beeldmerk.
7-5-’16. 100e editie 
autorally Targa Florio.
€ 0.95. Alfa Romeo 33 TT. 

9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.95, 0.95. Resp. 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser, boom 
met wereldbol en vogels.
9-5-’16. Terrorismeslacht-
offers 40 jaar geleden.
€ 0.95. Magistraten Vittorio 
Occorsio (1929-1976) en 
Francesco Coco (1908-
1976).
14-5-’16. Rood koraal uit 
Alghero.
€ 0.95. Koraaltak met 
bezienswaardigheden in 
Alghero: Sulis-toren, koepel 
van kerk van San Michele, 
gevel van San Francesco-
kerk, klokkentoren van 
Santa Maria-kathedraal. 

1-6-’16. Militair Rode 
Kruiskorps 150 jaar.
€ 0.95. Verzorging van 
militair, beeldmerk.
2-6-’16. 70 jaar vrouwen-
kiesrecht. 
€ 0.95. Vrouw met stembus 
in 1946. 
2-6-’16. Eerste vrouwelijke 
minister 40 jaar geleden.
€ 0.95. Beschikking van 
benoeming Tina Anselmi 
tot minister van Arbeid en 
Sociale Zaken.
2-6-’16. 70 jaar republiek.
€ 0.95. Beeldmerk, mo-
nument met koning Victor 
Emanuel II (1820-1878), 
parlementsgebouw, vlieg-
tuigen van stuntteam van 
luchtmacht met nationale 
kleuren. 

27-6-’16. Juventus, kampi-
oen serie A.
€ 0.95. Stadion met sup-
porters. 

JERSEY
7-6-’16. Jersey Old Motor 
Club 50 jaar.
48, 60, 66, 74, 76, 88 p., 
£ 1.-, 1.29; blok £ 2.-. Resp. 
MF TC (1948), Rolls-Royce 
20 (1928), 60 HP Mercedes 
(1903), Daimler 15 (1934), 
Morgan Aero (1929), Bent-
ley 3½ l. (1934), Austin 7 
Chummy (1929), Gladiator 
Tonneau (1902); klassieke 
auto tijdens Boxing Day 
Run 1969. 

5-7-’16. Leven in de jaren 
vijftig.
48, 60, 66, 76, 88 p., £ 1.-; 
blok £ 2.-. Resp. muziek van 
Daddy-o, danspaar, vrouw 
met jurk, tv-kijkers met 
Britse vlaggetjes, moeder 
en kind met jelly pudding, 
jongen met speelgoedauto; 
straatbeeld. 

KOSOVO
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 1.-, 2.10; blok € 2.-. Resp. 
landkaart met bloemen, 
hoofd met bergweide en 
koeien; landkaart en boom 
met huis. 

23-5-’16. Europees 
kampioenschap schaken in 
Gjakova.
€ 1.80. Schaakstukken, 
landkaart, brug.

KROATIË
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
4.60, 7.60 kn. Resp. 
waterdruppel op blad, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser.

24-5-’16. Dominicaner 
orde 800 jaar.
3.10 kn. Portaal van kerk 
van St. Dominic in Trogir.
1-6-’16. Toerisme, Zadar.
2.80, 4.60 kn. Resp. 
‘Zonnegroet’ cirkel met 
zonnecellen, zeeorgel. 

23-6-’16. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
3.10 kn. Deel van vlag.

LETLAND
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.78, 0.78. Windmolens 
en bomen met verfroller en 
fietser, fiets met eekhoorn 
in sprookjesbos.
20-5-’16. Vogels.
€ 0.71, 1.71. Resp. dwerguil 
(Glaucidium passerinum), 
grote bonte specht (Den-
drocopos major). 

14-6-’16. Massadeportaties 
uit Litene 75 jaar geleden.
Blok met tweemaal € 0.50. 
Portretten van gedepor-
teerden.

LIECHTENSTEIN
6-6-’16. Oude perenrassen.
Achtmaal 1.- F. (zeskantig). 
Rote Holzbirne, Hermanns-
birne, Herbstlängler, 
Sülibirne, Kugeläugstler, 
Wolfsbirne, Sulser Längler, 
Tillbirne. 

6-6-’16. Natuurgebied.
Viermaal 1.- F. (samenhang-
end). Riggeller Riet. Twee-
maal dijk met rietkraag en 
wolken (doorlopend beeld), 
tweemaal rietveld bij zons-
opgang (doorlopend beeld).
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6-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
1.-, 2.- F. Resp. boogschie-
ten, judo.
6-6-’16. Vorstelijke schat-
ten, zilversmeedkunst.
1.-, 1.50, 2.- F. Resp. 
zeilschip van drinkvat 
op vierwielen, vrouw op 
hert en honden, bokaal in 
slakvorm. 

LITOUWEN
7-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.71, 0.71. Resp. Fiets met 
wielen van boombladeren, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser. 

4-6-’16. Bekende Litouwer.
€ 0.75. Kunstenaar Jurgis 
Maciunas (1931-1978).

LUXEMBURG
10-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.70, 0.95. Resp. sterren, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser. 
10-5-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 0.70. Beeldmerk 
‘Team Lëtzebuerg’ met 
leeuwenkop. 

10-5-’16. Bekende 
personen.
€ 0.70, 0.70, 0.70. Schrijver 
Marcel Noppeneuy (1877-
1966), archeoloog Joseph 
Hackin (1886-1941), Olym-
pisch kampioen kunst in 
1924 en 1928 Jean Jacoby 
(1891-1936).
10-5-’16. Postroute Neder-
land-Italië door Luxemburg 
500 jaar geleden.
Blok € 4.-. Postbode met 
hoorn op paard.
10-5-’16. Huisdieren.
€ 0.70, 0.95, 1.30. Poes, 
hond, jonge kat. 

MACEDONIË
8-4-’16. Vervoer.
44 den. Treinstel. 
26-4-’16. Huisdier.
81 den. Hamster.
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
50, 100 den.; velletje met 
viermaal 50 den. (doorlo-
pend beeld); blok 144 den. 
Resp. berglandschap met 
gieren (Gyps fulvus) en pa-
trijs (Alectoris graeca) en 
vos (Vulpes vulpes), bergen 
en strand en hut op palen; 
steiger in Meer van Ohrid, 
zeearend (Haliaeetus albi-
cilla), rietkraag, pelikaan 
(Pelicanus crispus). 

13-5-’16. Frankeerzegels, 
groenten.
3, 6, 13 den. Resp. knoflook, 
rode biet, gele en rode 
paprika.

MADEIRA
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.75; velletje met € 0.75, 
0.75. Resp. windmolens 
en bomen met verfroller 
en fietser; kustlandschap 
met parasailer en bloemen, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser. 

MALTA
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.59, 2.19. Resp. 
windmolens en bomen 
met verfroller en fietser, 
hoofden met fietser en 
auto’s en windmolen. 

24-5-’16. Diplomatieke 
betrekkingen met Rusland. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland.
€ 1.-, 1.- (samenhangend). 
Schilderijen van Nicholas 
Krassnoff: Dulber-paleis 
(Krim), Vittoriosa-poort 
(Valletta). 
21-6-’16. Seizoenen.
€ 0.26, 0.51, 0.59 (Sepac*), 
2.-. Resp. voorjaar: vrouw 
in traditionele kleding met 
landschap op Gozo, zomer: 
vrouw op strand, herfst: 
vrouw bij Verdala-paleis, 
winter: vrouw met sjaal. 

MAN
21-4-’16. Koningin Eliza-
beth II 90 jaar.
Velletje met 77, 93 p.; 
velletje met 93 p., £ 1.24. 
Verschillende portretten 
Britse vorstin uit serie 
uitgegeven op 6 febr. jl.
9-5-’16. Koninklijke Artil-
lerie 300 jaar.
45, 50, 95 p., £ 1.70, 1.69, 
2.44. Resp. artilleriesoldaat 
(1716), officier bereden 
artillerie (1793), schutter 
bergartillerie (1890), 
majoor veldartillerie 
(1915), officier 15e lichte 
luchtdoelregiment artillerie, 
koninklijke artillerie (2008). 

10-5-’16. Zuidpool-
reizigers.
Velletje met £ 1.75, 1.75. 
Portretten van expedi-
tieleden kapitein van 
‘Endurance’ Frank Worsley 
(1872-1943), ontdekkings-
reiziger Henry Worsley 
(1960-2016).
23-5-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Viermaal £ 1.27 (samen-
hangend). Wielrennen, 
hardlopen, turnen, zwem-
men en deel van vlag. Ook 
velletje met de zegels. 

15-6-’16. Kerken langs 
route van Parish Walk 
(85 mijl).
Vel met achttienmaal 1st. 
Kerken in: Braddan, Marown, 
Santon, Malew, Arbory, Ru-
shen, Patrick, Peel, Michael, 
Ballaugh, Jurby (Sepac*), 
Bride, Andreas, Lezayre, 
Maughold, Lonan, Onchan, 
kaart met parcours.

MOLDAVIË
27-5-’16. WWF*, gladiool.
Viermaal 11.- L. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Gladiolus imbricatus. 

19-6-’16. Christelijke 
volkstradities, II.
1.75 L. Pinksteren: 
versierde poort, bloemen 
en bladeren.

MONACO
24-6-’16. Sepac*, 
seizoenen.
€ 1.-. Boom. 

24-6-’16. Opgravingen in 
grot van exotische tuin 100 
jaar geleden.
€ 1.60. Portret prins Albert 
I (1848-1922), graafwerk-
zaamheden, dierenschedel, 
steen.
30-6-’16. Stichting voor 
verbetering van milieu 
Prins Albert II 10 jaar.
€ 0.70; velletje met 
viermaal € 1.25. Resp. 
beeldmerk met wereldbol; 
ijsbeer, arctisch landschap, 
tijger, bomen.
5-7-’16. Organisatie Amade 
50 jaar.
€ 0.68. Oprichtster prinses 
Grace van Monaco (1929-
1982) met kind, beeldmerk. 

21-7-’16. Ballet van Monte-
Carlo.
€ 2.72. Balletdanseres. 
21-7-’16. Wereldkampioen-
schap zeeroeien in Monaco.
€ 2.-. Beeldmerk, gezicht, 
roeiboten. 

MONTENEGRO
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.95. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
17-5-’16. Toerisme.
€ 0.30 Mozaïek van god 
Hypnos in Risan.
21-5-’16. Onafhankelijk-
heid 10 jaar.
€ 1.-. Beeldmerk.
27-5-’16. Milieubescher-
ming.
€ 0.95. Bronnen van Ali 
Pašini. 

9-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 0.95. Discuswerper, 
beeldmerken.
19-6-’16. Kathedraal van 
Svetog Tripuna 850 jaar.
€ 0.95. Kerkgebouw. 

NEDERLAND
3-6-’16. Tom Poes.
Tweemaal 1. Tom Poes, 
Olivier B. Bommel. 

18-7-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Velletje met driemaal 1. 
Beeldmerk met olympische 
ringen en tulp.
18-7-’16. Europride 2016 in 
Amsterdam.
Tweemaal 1. Gestileerd 
bovenlichaam van: vrouw, 
man. 

NOORWEGEN
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
14.-, 18.- kr. Resp. tekst 
‘Think Green’ met water-
druppels, windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.
10-6-’16. Dierentuin en 
Amusementspark Kristi-
ansand 50 jaar.
Tweemaal A Innland. Chim-
pansee Julius met ijsje, 
kaperkapitein Sabeltand 
met zwaard. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Michael,_Isle_of_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Ballaugh
https://en.wikipedia.org/wiki/Jurby
https://en.wikipedia.org/wiki/Bride_(parish)
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_(parish)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lezayre
https://en.wikipedia.org/wiki/Maughold_(parish)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lonan_(parish)
https://en.wikipedia.org/wiki/Onchan


494 FILATELIE  JULI/AUGUSTUS 2016

10-6-’16. Meteorologisch 
Instituut 150 jaar.
17.-, 33.- kr. Resp. onweer, 
bomen men watergolven. 

OEKRAÏNE
12-5-’16. Schilder Ivan 
Marchuk (1936).
2.40 Hr. Schilderij ‘Vertel 
mij de waarheid’. 
13-5-’16. Mikhail Bulgakov 
(1891-1940).
2.40 Hr. Portret schrijver, 
handtekening, Bulgakov-
museum (Kiev).
22-5-’16. Voetbal.
7.65 Hr. Nationaal team. 

27-5-’16. Prinsessen van 
Kiev op Europese tronen.
Vel met twaalfmaal 
2.40 Hr. Anna Yaroslavna 
(ca.1030-1075), Malfrid 
(ca.1100-1137), Vyshe-
slava (1047-1089), Yefimiia 
(1096-1138), Eupraxia-
Adelheid (1071-1109), 
Yelyzaveta-Elisiv (1025-
1076), Anastasia-Agmunda 
(1020-1074), Zbyslava 
(1090-1114), Dobroniega-
Maria (1012-1087), 
Predslava (1090-1109), 
Eupraxia-Iryna (1108-1172), 
Euphrosyne (1130-1193).
15-6-’16. 75e geboortedag 
Ivan Mykolaichuk (1941-
1987). 
2.40 Hr. Portret acteur 
en scenarioschrijver met 
gestileerde witte ooievaar 
(Ciconia ciconia).

OOSTENRIJK
4-6-’16. Stad Schärding 
700 jaar.
€ 0.80. Huizen aan 
stadsplein. 

10-6-’16. Wereldkampioen-
schap voetbal in Frankrijk.
€ 0.80. Voetbalveld, 
vlaggen.
10-6-’16. Zegel van glas, 
Piëta. 
€ 6.30. Kruis, Maria met 
Jezus, bloemen. 

15-6-’16. Beeldenpark 
Museum Joanneum.
€ 0.68. Betonboot van 
Michael Schuster (1956).
17-6-’16. Gewijde kunst in 
Oostenrijk.
€ 1.-. Glas-in-loodraam met 
‘Stralenkransmadonna’ in 
kerk van Steyr.
8-7-’16. Ferdinand Georg 
Waldmüller (1793-1865). 
€ 1.60. Schilderij ‘Wederop-
standing naar nieuw leven’. 

8-7-’16. 175e geboortedag 
architect Otto Wagner 
(1841-1918).
€ 1.70. Postgebouw in 
Wenen.
8-7-’16. Wijnbouwgebied 
Mittelburgerland.
€ 0.80. Glas, druiven, slot 
Kobersdorf. 

8-7-’16. Auto.
€ 1.-. Denzel WD Super 
1300.
8-7-’16. 100e sterfdag 
Franz Josef I (1830-1916). 
€ 0.80. Portret keizer. 
8-7-’16. Historische 
postbezorging.
Blok € 1.-. Postbode met 
fiets (ca. 1900). 

POLEN
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
5.- ZŁ. windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
13-5-’16. Universiteit van 
Warschau 200 jaar.
Blok 5.- ZŁ. Beeldengalerij 
in universiteit. 

20-5-’16. Pools tekenfilm.
2.-, 2.50 ZŁ. (samenhan-
gend). Filmfiguur hond 
Reksio met resp. kippen en 
vogelhuis, kippen.
28-5-’16. World Stamp 
Show in New York.
Blok 6.- ZŁ. Lichtreclames 
op Broadway. 

1-6-’16. Familie.
3.70 ZŁ. Ouders met 
kinderen, hond en kat.
2-6-’16. Duits-Pools jeugd-
werk 25 jaar. Gemeen-
schappelijke uitgifte met 
Duitsland.
2.50 ZŁ. Tweemaal letter A 
in nationale kleuren.
5-6-’16. Heiligverklaring 
Stanisław Papczyński 
(1631-1701).
3.70 ZŁ. Priester met kruis 
en boek Norma Vitae, 
beeldmerk Congregatie van 
Marianer.
15-6-’16. Wolken.
2.-, 2.-, 2.50, 2.50 ZŁ. 
Cumulonimbus capillatus 
arcus praecipitatio, Cirrus 
uncinus, Cumulonimbus 
mamma, Cumulonimbus 
capillatus. 
22-6-’16. Jan Jessenius 
(1566-1621). Gezamen-
lijke uitgifte met Tsjechië, 
Hongarije en Slowakije. 
6.- ZŁ. (met aanhangsel). 
Portret arts, politicus en 
filosoof. Op aanhangsel 
titelpagina van Anatomiae 
Pragae uit 1601 met uil.
24-6-’16. Topconferentie 
NAVO* in Warschau.
5.- ZŁ. Stadsplein. 

PORTUGAL
27-4-’16. Cultureel 
erfgoed, zang.
€ 0.47, 0.80; blok met € 1.-, 
1.-. Zangers uit de Alentejo 
in traditionele kleding.

 

2-5-’16. Heiligdommen in 
Europa.
€ 0.80; blok 2.-. Resp. hei-
ligdom van Fátima in Cova 
de Iria (Portugal); idem.
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.75; velletje met € 0.75, 
0.75; velletje met € 0.75, 
0.75. Resp. windmolens 
en bomen met verfroller 
en fietser; landschap met 
bergklimmers, windmolens 
en bomen met verfroller en 
fietser (groene zegelrand); 
zee met walvis en zeilbo-
ten, windmolens en bomen 
met verfroller en fietser 
(blauwe zegelrand).
30-5-’16. Portugese 
museumschatten.
€ 0.80, 0.80; blok € 1.80; 
blok € 1.80. Delen uit resp. 
‘De verzoeking van de 
heilige Antonius’ van Jhe-
ronimus Bosch (ca.1450-
1516), ‘De aanbidding van 
de heilige Vincentius’ van 
Nuno Gonçalves (ca.1420-
ca.1490); ‘De verzoeking 
van de heilige Antonius’; 
‘De aanbidding van de 
heilige Vincentius’.
7-6-’16. Inheemse 
zoogdieren.
€ 0.47, 0.47, 0.58, 0.65, 
0.75, 0.80. Resp. Vulpes 
vulpes, Canis lupus, Felis 
silvestris, Genetta genetta, 
Lutra lutra, Meles meles. 

ROEMENIË
4-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
5.-, 12.- L. Resp. landschap 
met fietser en windmolen 
en tractor, windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
10-5-’16. Koninklijke 
dynastie 150 jaar geleden 
gevestigd.
4.50, 16.- L.; blok 8.- L. 
Resp. detail van ketting 
van Orde van Carol I, detail 
van scepter van koning 
Ferdinand I; eerste drie 
generaties van koninklijke 
familie: kroonprins Ferdi-
nand, prinses Elisabeth, 
koningin Elizabeth, prins 
Carol, prinses Maria, prins 
Nicolas, prinses Maria en 
koning Carol I. Ook velletje 
met 4.50 en 16.- L. 

20-5-’16. Nationaal 
Dorpen Museum Dimitri 
Gusti 80 jaar.
2.-, 2.40, 8.-, 15.- L. Resp. 
Sfintii Voievozi-kerk in 
Răpciuni met fruitbloesem,
Jurilovca-boerderij in 
provincie Tulcea met 
zonnebloem, Şurdeşto-
boerderij in Maramures 
met herfstblad, boerderij 
Chiojdu-Mic in provincie 
Bužau met besneeuwde 
dennentak. Ook velletje 
met de zegels.
28-5-’16. World Stamp 
Show in New York.
Blok 15.- L. Zegel-op-zegel 
Moldavië 27 p. (1858) Yvert 
nr. 1.
10-6-’16. Internationale 
Dag van het Kind.
2.-, 2.40, 8.-, 15.- L. 
Verschillende afbeeldingen 
uit kinderboeken. 
10-6-’16. Europees 
kampioenschap voetbal in 
Frankrijk, groep A.
3.-, 3.50, 4.50, 16.- L. Resp. 
vlaggen en keeper met 
bal, tweemaal vlaggen en 
spelmoment, vlaggen van 
landen in groep A en speler 
met bal. 
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10-6-’16. Theaterfestival 
in Sibiu.
5.-, 8.- L. (met aanhang-
sel). Resp. stadstoren en 
Potters-toren. Vrouw met 
masker op aanhangsel.
22-6-’16. Roemeense 
blouses.
3.50, 4.-, 4.50, 16.- L. Resp. 
koningin Elisabeth van 
Roemenië (1894-1956) 
met blouse uit Romanatie-
gebied, koningin Marie van 
Roemenië (1900-1961) 
met blouse uit provincie 
Dolj, eerste Roemeense 
paratroeper Smaranda 
Braescu (1897-1948) met 
blouse uit Muscel, zangeres 
Maria Tănase (1913-1963) 
met blouse uit Padureni. 

RUSLAND
6-5-’16. Wereldkampioen-
schap ijshockey in Rusland.
19.- r. Mascotte. 

20-5-’16. 100e geboorte-
dag Alexy Maresyev 
(1916-2001).
21.50 r. Portret militair 
piloot, gevechtsvliegtuig.
24-5-’16. Diplomatieke 
betrekkingen met Malta. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Malta.
21-.-, 21.- r. (samenhan-
gend). Schilderijen van 
Nicholas Krassnoff: Dulber-
paleis (Krim), Vittoriosa-
poort (Valletta). 

26-5-’16. Toerisme.
31.- r. Wintersportoord 
Rosa Khutor. 
27-5-’16. Russische kapel 
op Vršič-pas (Slovenië) 100 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Slovenië.
21.- r. Kerk.
2-6-’16. Russische Filate-
listenorganisatie.
37.- r. Beeldmerk.
2-6-’16. Historisch genoot-
schap 150 jaar.
19.- r. Monument van Poz-
harsky en Minin (Moskou). 

3-6-’16. 125e geboortedag 
Mikhail A. Bulgakov (1891-
1940).
Blok 90.- r. Portret 
schrijver.
6-6-’16. Taalinstituut A.S. 
Pushkin 50 jaar.
24.- r. Portret dichter, 
gebouw.
9-6-’16. CIS*.
17.- r. (ruitvormig). 
Beeldmerk.
16-6-’16. Sint-Petersburg 
Internationaal Economisch 
Forum.
20.- r. Beeldmerk met 
zeilschip, stadssilhouet.
22-6-’16 Groot Patriot-
tische Oorlog, verdediging 
van fort in Brest. Geza-
menlijke uitgifte met 
Wit-Rusland.
35.- r. Militairen met 
geweren, fort.
23-6-’16. World Dog Show 
in Moskou.
19.-, 31.- r. (samenhan-
gend). Resp. Schotse collie, 
Duitse herder. 

23-6-’16. Stad Rzhev 800 
jaar.
24.- r. Stadswapen met 
leeuw, Okovetskoy-kerk.
24-6-’16. Internationaal 
Nieuwsagentschap Russia 
Today.
19.- r. Portret eerste radio-
omroeper Yuri B. Levitan 
(1914-1983).

SAN MARINO
7-6-’16. Verplaatsing 
lichaam heilige Leo van 
Montefeltro (275-366) 
1000 jaar geleden.
€ 0.20, 2.70. Resp. fort van 
San Leo, portret heilige 
met kerk. 
7-6-’16. Nationale Dag van 
Voorlichting Vruchtbaar-
heid.
€ 0.05, 0.10, 2.50 (samen-
hangend). Resp. vader, 
moeder, kind. 

7-6-’16. Jaar van Barmhar-
tigheid.
€ 0.15, 0.95, 1.60, 2.- Resp. 
Paus Franciscus I (1936), 
paus opent heilige deuren 
St. Pietersbasiliek, paus 
kust hoofd Keniaans kind, 
pauselijke handen met 
handen van Centraal-
Afrikaanse vluchtelingen.
7-6-’16. Liefde voor 
techniek.
Velletje met driemaal 
€ 1.60. Jongen en meisje 
maken selfie met mobiele 
telefoon, jongen op com-
puter scherm en meisje, 
jongen en meisje met ieder 
een mobiele telefoon. 

7-6-’16. Juventus Italiaans 
voetbalkampioen.
€ 2.- Beeldmerken, cijfer 5. 

SERVIË
14-5-’16. Europese natuur-
bescherming.
50, 74 din. (ook samen-
hangend). Beeldmerk 
met resp. Kučaj-Beljanica 
berglandschap met beek 
en lenteklokjes (Leucojum 
vernum), landschap Pešter-
veld met schapen. 

7-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
23, 70 din.; velletje met 50, 
170 din. Resp. taekwondo, 
tennis; tweemaal versprin-
gen.
7-6-’16. Eerste Servische 
postzegels 150 jaar 
geleden.
Tweemaal 23 din. (samen-
hangend). Zegel-op-zegel 
1 p. Yvert nr. 1 (1866) met 
wapenschild, zegel-op-
zegel 10, 20, 40 p. Yvert nrs. 
8-9-10 (1866) met portret 
prins Michel III. 

21-6-’16. Transformator-
patent van Tesla 125 jaar.
70 din. Portret Nikola Tesla 
(1856-1943) en transfor-
mator.

SLOVENIË
6-5-’16. Peter Prevc 
(1992).
Blok € 2.25. Medaillewin-
naar schansspringen en 
skivliegen.
8-5-’16. Rode Kruis 150 
jaar.
€ 0.17. Beeldmerk. 
(Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei). 
27-5-’16. Frankeerzegels, 
vogels.
€ 0.25, 0.30, 0.50, 0.75, 1.-. 
Resp. Picus viridis, Pernis 
apivorus, Bonasa bonasia, 
Regulus ignicapillus, 
Merops apiaster. 

27-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.64, 0.97. Resp. 
windmolens en bomen 
met verfroller en fietser, 
landkaart Europa.
27-5-’16. Olympische 
Spelen 2016 in Rio de 
Janeiro.
€ 0.64, 0.97. Resp. moun-
tainbiken, wildwatervaren.
27-5-’16. Schip.
Blok € 1.33. M.s. ‘Piran’.
27-5-’16. Molens.
€ 0.36, 0.42, 0.47, 0.58, 
0.60. Resp. drijvende 
molen op Mura-rivier bij 
Ižakovci, Zager-molen bij 
Podvolovjek, Sorž-molen in 
Polže, Modrijan-molen in 
grot van Postojna, Ferlež-
molen in Šibenik. 

27-5-’16. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
Blok € 0.64. Mensen met 
vlag op bergtop.
27-5-’16. Koninkrijk Illyria 
200 jaar geleden gesticht.
€ 0.42. Wapenschild.
27-5-’16. Zeventiende 
Wereld Kant Congres in 
Ljubljana.
€ 0.47. Kantwerk. 

27-5-’16. Russische kapel 
op Vršič-pas 100 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland.
€ 0.60. Kerk.

SLOWAKIJE
3-6-’16. Promotie filatelie 
voor kinderen.
T2 50g (€ 0.45) (met label 
voor persoonlijke invul-
ling). Postduif met posttas 
en brieven. 

22-6-’16. Jan Jessenius 
(1566-1621). Gezamen-
lijke uitgifte met Tsjechië, 
Hongarije en Polen. 
€ 0.90 (met aanhangsel). 
Portret arts, politicus en 
filosoof. Op aanhangsel 
titelpagina van Anatomiae 
Pragae uit 1601 met uil.

SPANJE
24-5-’16. Humor.
Blok € 4.- Cartoon van 
koning Felipe IV. 

9-6-’16. Gastronomie in 
Castilië en La Mancha.
Velletje met € 1.30, 1.30. 
Kaas, saffraan. 
23-6-’16. Upaep*, Olympi-
sche Spelen.
€ 1.30. Portret grondleg-
ger moderne Olympische 
Spelen Pierre de Coubertin 
(1863-1937), hardloper, 
beeldmerk.
30-6-’16. Dinosaurussen.
Viermaal € 2.-. Proa, Turi-
asaurus, Pelecanimimus, 
Europelta. 

1-7-’16. Staats wagenpark 
80 jaar.
€ 1.15. Beeldmerk, auto. 

 

http://www.bird-stamps.org/cspecies/10419300.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/3001100.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/3001100.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/3601100.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/12700600.htm
http://www.bird-stamps.org/cspecies/9202200.htm
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4-7-’16. Technologie 
E- commerce.
€ 0.45. Knop van toetsen-
bord met winkelwagen. 

7-7-’16. Spanje niet perma-
nent lid van Veiligheidsraad 
VN*
€ 1.30. Symbolische af-
beelding met staatswapen.
7-7-’16. 30 jaar lidmaat-
schap Europese Unie. 
A2. Beeldmerk, landkaart.
14-7-’16. Hedendaagse 
Spaanse kunst.
Blok € 5.-. ‘Droom’, beeld-
houwwerk van hoofd van 
Jaume Plensa (1955). 
18-7-’16. Beschermde 
fauna.
Velletje met € 0.45, 0.57, 
1.15. nerts (Mustela lutre-
ola), rivierkreeft (Astacus 
astacus), zeepaardje (Hip-
pocampus). 
20-7-’16. Immaterieel 
erfgoed, Sibila-zang.
€ 1.30. Zangeres, klooster 
Lluc op Mallorca. 

TSJECHIË
4-5-’16. Karel IV (1316-
1378).
Blok 54.- Kč. Portret keizer 
van Heilige Roomse Rijk.
18-5-’16. Tv-serie Fairy 
Amálka.
A (16.- Kč.) Amálka met 
bloem en krans in haar.
18-5-’16. Eerste uitvoering 
komische opera ‘De 
verkochte bruid’ 150 jaar 
geleden.
16.- Kč. Meisje in traditio-
neel kostuum. 

18-5-’16. Schilder Lucas 
Cranach de Oude (1472-
1553).

38.- Kč. Detail van altaar-
stuk met heilige Barbara.
8-6-’16. Bloemen.
A. Bloemstuk.
22-6-’16. Internationaal 
folklorefestival in Strážnice.
20.- Kč. Jongeman in 
kostuum uit regio Podluží.
22-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
32.- Kč. Resp. Beeldmerk, 
vlag, hordeloopster. 
22-6-’16. Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
16.- Kč. Rolstoelracer. 

22-6-’16. Jan Jessenius 
(1566-1621). Gezamenlijke 
uitgifte met Slowakije, 
Hongarije en Polen. 
27.- Kč. (met aanhangsel). 
Portret arts, politicus en 
filosoof. Op aanhangsel 
titelpagina van Anatomiae 
Pragae uit 1601 met uil.

TURKIJE
29-4-’16. Overwinning 
Kut-Ül Amara 100 jaar 
geleden.
1.40, 2.80 NTL. Militair 
commandant Halil 
Pasha (1881-1957) met 
landkaart en vlag met resp. 
verzorging gewonden en 
militairen, landschap. 
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
1.40+0.10, 1.40+0.10 NTL. 
Hoofd met boom, wereldbol 
met paraplu en ijsbeer en 
hert en giraf met kinderen 
en lieveheersbeestje. 

23-5-’16. Humanitaire 
wereldtop in Istanbul.
2.80 NTL. Beeldmerk.
5-6-’16. Wereld Milieu Dag.
Velletje met 1.40, 1.40, 
2.80 NTL. Resp. smileys, 
paraplu boven wereldbol, 
armen omvatten wereldbol.
10-6-’16. Europees 
kampioenschap voetbal in 
Frankrijk.

1.40, 1.40, 2.80, 2.80 NTL. 
Beeldmerken met resp. 
mascotte, mascotte en bal, 
mascotte en beker, beker. 

VATICAAN
10-5-’16. Korps Gendar-
merie 200 jaar.
€ 0.95, 1.-. Beeldmerk met 
resp. ceremonieel uniform, 
hedendaags uniform. 

10-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
€ 0.95. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 
10-5-’16. Wereld Jongeren 
Dag in Krakau. Gezamen-
lijke uitgifte met Polen.
€ 1.-; blok € 4.50. Resp. 
Paus Franciscus (1936) en 
jongeren; paus.
10-5-’16. Jaar van Barm-
hartigheid, II.
€ 0.95, 1.-. Resp. inzamelen 
kleding, verlenen onderdak. 

WIT-RUSLAND
7-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Blok P. (ovaal zegel). 
Beeldmerken.

22-6-’16. Groot Patriot-
tische Oorlog, verdediging 
van fort in Brest. Gezamen-
lijke uitgifte met Rusland.
H; velletje met A, N, M. Resp. 
militairen met geweren, fort; 
portretten van resp. kapitein 
Ivan Zubachev (1898-1944), 
majoor Pjotr Gavrilov (1900-
1979), luitenant Andrei 
Kizhevatov (1907-1941).
3-7-’16. Staatssymbolen.
A, H; blok P (rond zegel). 
Resp. vlag, staatswapen 
met krans en landkaart; 
staatswapen. Vlag op rand. 

4-7-’16. Kerk.
Blok P. St. Sophia-kathe-
draal in Polotsk.
6-7-’16. Frankeerzegels.
1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 k. 
1r.6k., 2r.6k., 5r.6k., 10r.6k., 
20r6k. Staatswapen met 
landkaart. In verschillende 
kleuren.
8-7-’16. Circus.
A, H. Circusgebouw met 
resp. Gomet Staatscircus 
en clown, Wit-Russisch 
Staatscircus en paarden.
12-8-’16. Bijen houden.
Velletje met tweemaal P 
(ruitvormig). Imker met 
kasten en honingraat, bij 
op bloesem. 

12-8-’16. Frankeerzegel.
N. Stadswapen van 
Rahachow.

ZWEDEN
4-5-’16. Gamla Stan, oud-
ste deel van Stockholm
Vijfmaal 13.- kr. (in boekje). 
Luchtfoto van stadsdeel, 
Skeppsbron kade met 
schepen, Stotorget: plein 
met fontein en gebouwen, 
Brända tomten: plein met 
kastanjeboom en restau-
rant, Storkyrkan: oudste 
kerk van Stockholm. 

4-5-’16. Strandleven. 
Vijfmaal Brev. Zonnehoed 
met speelkaart en slipper, 
zeester en walkman, krab 
met snorkel en strandbal, 
zonnebrik met schelp en 
emmer, zandschep met koek 
en thermoskan en appel. 
4-5-’16. Vissen.
Ekonomibrev (6.- kr.) 
Voeten, hengel. 

4-5-’16. Vakantie.
Brev. (6.50 kr. rolzegel).
Handen met boek, parasol.
9-5-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
14.-, 18.- kr. Resp. tekst 
‘Think green’, windmolens 
en bomen met verfroller 
en fietser. 

BUITEN EUROPA

AITUTAKI
27-5-’16. Frankeerzegels, 
zeefauna.
30, 50, 80 c., $ 1.-, 1.10, 
1.30, 1.50, 1.70, 2.-. Resp. 
Indische griend (Globi-
cephala macrorhynchus), 
witpuntrifhaai (Triaenodon 
obesus), gewone dolfijn 
(Delphinus delphis), beeld-
merk zeenatuurpark Marea 
Moana, bultrug (Megaptera 
novaeangliae), grote blau-
we haai (Prionace glauca), 
tijgerhaai (Galeocerdo 
cuvier), langsnuitdolfijn 
(Stenella longirostris). 

ALGERIJE
18-5-’16. Cultuur.
25.-, 50.- Dh. Resp. antiek 
pistool, hoofd van wit 
marmer afkomstig uit 
opgraving van een fontein 
in Forum Hippo Regius in 
Annaba. 

1-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
10.-, 25.- Dh. Beeldmerk 
met resp. gewichtheffen, 
boksen.

ARGENTINIË
9-5-’16. Overdracht 
presidentieel mandaat.
$ 8.-. Vlag, scepter.
23-5-’16. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
$ 8.-, 8.- (samenhangend). 
Teksten.
6-6-’16. Marine Luchtvaart 
100 jaar.
$ 10. Beeldmerk, straal-
jagers. 

10-6-’16. Sterfdag van 
Rubén Darío.
$ 20. Portret Nicaraguaan-
se dichter, handtekening, 
tekstregels.

ARUBA
29-4-’16. Vlinders.
85, 90, 100, 130, 220, 320, 
420 c. Resp. Graphium 
weiskei, Papilio glaucus, 
Jacoona anasuja, Agrias 
claudina, Eunica eurota, 
Argynnis paphia, Aglais io. 

31-5-’16. Medicinale 
planten.
100, 130, 220, 250, 320 c. 
Resp. Aloe vera, Moringa 
oleifera, Jatropha gossy-
pifolia, Lippia alba, Croton 
flavens. 
6-6-’16. Marine Luchtvaart 
Dienst 100 jaar.
$ 10. Vliegtuigen, marine-
schip, beeldmerk.
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10-6-’16. 100e sterfdag 
Rubén Darío (1867-1916).
$ 20. Portret Nicaraguaan-
se schrijver en dichter.

ASCENSION
3-7-’16. 50 jaar BBC* op 
Ascension.
20, 25, 50, 55, 65 p., £ 1.60. 
Beeldmerk met resp. 
controlepaneel, station en 
zendmasten, steunzender 
bij English Bay, huidige 
zendstation, windmolens 
en schildpad, hoofdkantoor 
van zendstation met vlag. 

BANGLADESH
28-5-’16. World Stamp 
Show in New York, vogels.
Velletje met achtmaal 
10.- t. (ronde zegels). 
Lonchura punctulata, 
Megalaima haemacephala, 
Merops orientalis, Aetho-
pyga siparaja, Dicaeum 
cruentatum, Chalcophaps 
indica, Pericrocotus flam-
meus, Oriolus xanthornus. 

BERMUDA
17-5-’16. Eerste Wereldoor-
log, Slag bij de Somme 100 
jaar geleden.
50 c., $ 1.-, 1.15, 1.20, 1.35, 
1.55. Klaproos met resp. 
militairen met transport-
schip en medailles en 
insigne, militairen en land-
kaart, brief en hondenband, 
militair met briefkaart en 
affiche, rekruteringsaffiche 
en insigne, vliegtuig met 
piloot Cecil Montgomery-
Rose en DFC*-onderschei-
ding. 

BHUTAN
16-4-’16. Gelukssymbolen.
Velletje met achtmaal 
30 nu.; blok 60 nu. Resp. 
gouden vis, eeuwige 
knoop, overwinningsbanier, 
schatvaas, lotus, wiel van 
wijsheid, schelp, parasol; 
acht symbolen ‘Tashi Tagye’. 

BRAZILIË
3-5-’16. Academie van 
Wetenschap 100 jaar.
Primeiro Porto Carta 
Comercial. Beeldmerk.
15-6-’16. Bewust gebruik 
van water en elektriciteit.
R$ 2.10, 2.10. Kraan 
met gebruik van water, 
gloeilamp en gebruik van 
elektriciteit. 

21-6-‘16. Diplomatieke 
betrekkingen met Slovenië.
R$ 3.55, 3.55. Paardenras-
sen: Mangalarga Marcha-
dor (Brazilië), Lipicanec 
(Slovenië).

BURKINA FASO
24-10-’15. VN* 70 jaar.
690 F. Beeldmerk. 

17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
200 F. Beeldmerk met 
landkaart.

CANADA
5-5-’16. Tv-serie Star Trek 
50 jaar.
Zevenmaal P; velletje met P, 
$ 1.-, 1.20, 1.80, 2.50. Resp. 
Captain James T. Kirk, Lt. 
Commander Montgomery 
‘Scotty’ Scott, commander 
Spock, Dr. Leonard ‘Bones’ 
McCoy, Commander Kor, 
USS Enterprise NCC-
1701, Klingdon D&-class 
battle cruiser; Kirk, Spock, 
McCoy, Scotty, Kor. Ook 
velletje met tweemaal P 
ruimteschepen. 

26-5-’16. Dinosaurussen 
van Canada.
Vijfmaal P. Troodon inae-
qualis, Acrotholus audeti, 
Cypretherium coarctatum, 
Dimetrodon borealis, 
Elasmosaurus de la vallée 
de Comox. Ook velletje met 
de zegels. 

12-7-’16. Canadese vogels.
Vijfmaal P. Bubo virginia-
nus, Tympanuchus phasi-
anellus, Fratercula arctica, 
Corvus corax, Lagopus 
muta. Ook velletje met de 
zegels.

CHILI
16-3-’16. Marinelucht-
vaartdienst 100 jaar.
$ 600, 600 (samenhan-
gend met label). Beeldmerk 
met Fairey III-F, Dornier 
Wall. 

25-4-’16. 50e sterfdag 
Hernán Merino Correa 
(1936-1965).
$ 500. Portret politieman, 
wapenschild met geweren.

CHINA
VOLKSREPUBLIEK
29-4-’16. Landbouwten-
toonstelling in Tangshan.
1.20, 1.50 y. Resp. 
beeldmerk en expositiege-
bouw met tuinen, park en 
monument.
5-5-’16. Lunisolaire 
kalender, II.
Zesmaal 1.20 y. (samen-
hangend in waaiervorm). 
Begin van de zomer, 
sorteren graankorrels, 
rijstplanten, langste dag 
van het jaar, warme neemt 
af, warmte neemt toe. 
8-5-’16. Wetenschappers, 
VII.
Viermaal 1.20 y. Geoloog 
en schrijver Ding Wenjiang 
(1887-1936) met fototoe-
stel, agronoom Jin Shanbao 
(1896-1997) met korenaar, 
natuurkundige Ye Qisun 
(1898-1972) met boek, 
meteoroloog Ye Duzheng 
(1916-2013).
12-5-’16. Mooi China.
0.40, 1.-, 2.-, 4.20 y. 
Resp. sneeuwlandschap, 
karstbergen van Wanfeng, 
Shahu-zandmeer, Xixi 
Wetland Park. 

19-5-’16. Oude steden.
Zesmaal 1.20 y. Jiangyan: 
straatbeeld, Hong’an: 
stadspoort, Guiyang: 
stadspoort, Zhupu: brug 
en scheepjes, Feixi: brug, 
Huangyao: brug.
11-6-’16. Cultureel erfgoed.
1.20, 1.50 y. Resp. muziek-
instrument en roeiboot met 
danseressen en abacus, 
Chinese Muur en paleis. 
16-6-’16. Opening Disney 
Resort Shanghai.
1.20, 1.50 y. Resp. 
Mickey en Minnie Mouse, 
sprookjeskasteel en elfje 
Tinkerbel. Ook velletje met 
de zegels. 

18-6-’16. Klassieke 
Chinese literatuur, II.
1.20, 1.20, 1.50; blok 6.- y. 
Verschillende afbeeldingen 
uit ‘Droom van de rode 
kamer’. 

COLOMBIA
19-4-’16. Geografisch 
Instituut Agustin Codazzi.
$ 5.000. Landkaart, 
vliegtuig, beeldmerk. 

8-6-’16. Rafael Escalona 
(1926-2009).
$ 5.000. Portret componist.
16-6-’16. José Franco So-
carrás Colina (1906-1995).
$ 10.000. (rond zegel). 
Portret psychiater en 
neuroloog.

CONGO (BRAZAVILLE)
16-10-’15. 11e Afrikaanse 
Jeugd Spelen in Brazzaville.
200 F. Stadion, beeldmerk, 
olifantmascotte. 

COOKEILANDEN
27-5-’16. Frankeerzegels, 
zeefauna.
30, 80 c., $ 1.-, 1.10, 1.30, 
1.50, 1.70, 2.10, 2.40, 2.50, 
2.60, 3.-. Resp. potvis 
(Physeter macrocephalus), 
witlipdolfijn (Peponocep-
hala electra), beeldmerk 
zeenatuurpark Marea 
Moana, langsnuitdolfijn 
(Stenella longirostris), 
slanke dolfijn (Stenella at-
tenuata), walvishaai (Rhin-
codon typus), tijgerhaai 
(Galeocerdo cuvier), koraal 
(Acropora cervicornis), ko-
raal (Turbinaria reni oracle), 
straalvinvis (Plectropomus 
laevis), groene schildpad-
den (Chelonia mydas), 
zuidzeewulp (Numenius 
tahitiensis). 

COSTA RICA
4-4-’16. 200e geboorte-
dag Francisca Carrasco 
Jiménez (1816-1890)
Blok 2.060 Cs. Portret 
eerste vrouwelijke militair. 

18-4-’16. 100e geboor-
tedag José Joaquin Trejos 
(1916-2010)
Blok 1.950 Cs. Portret oud-
president.

CUBA
8-3-’16. 55e sterfdag Fe 
del Valle Ramos (1917-
1961).
65 c. Portret nationale 
heldin. 
4-4-’16. Centraal leger 
55 jaar.
65 c. Beeldmerk, helikop-
ter, tank. 
5-4-’16. Bekende treinen.
10, 20, 35, 75, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Verschillende 
treinen. 
21-4-’16. Oostelijk leger 
55 jaar.
65 c. Beeldmerk, straal-
jager, kanon, schip. 

1-5-’16. Dag van de Arbeid.
75 c. Monument van José 
Martí (1853-1895), vlag. 
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23-5-’16. Knaagdieren, 
hutia’s.
5, 15, 35, 45, 75, 85 c.; blok 
1.- P. Resp. Mesocapromys 
sanfelipensis, Mesocapro-
mys nanus, Mesocapromys 
angelcabrerai, Mesoca-
promys auritus, Mysateles 
melanurus, Mysateles 
prehensilis; Capromys 
pilorides. 

CURAÇAO
28-1-’16. Cijfers.
66, 86, 121, 179, 308, 
440 c. Cijferreeksen met 
waardegetal. 

8-2-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
Velletje met 300, 400, 500, 
600 c. Resp. slingeraap, 
orang-oetan, keizertama-
rin, roodkop slingeraap. 
24-3-’16. Indiaanse 
muurschilderingen.
93, 121, 156, 185, 285, 
684 c. Verschillende 
schilderingen.

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
18-6-’16. Zeedieren.
Viermaal 50.- P. (samen-
hangend). Tuimelaar (Tursi-
ops truncatus), Caribische 
lamentijn (Trichechus 
manatus manatus), bultrug 
(Megaptera novaeangliae), 
griend (Globicephala). 
18-6-’16. Hagedissen.
Viermaal 50.- P. (samen-
hangend). Anolis prasino-
rius, Anolis divius, Anolis 
eladioi, Anolis viridius. 

ECUADOR
31-3-’16. Giftige kikkers.
$ 0.25, 0.25, 0.50, 0.50, 
0.75, 0.75, 1.-, 1.-. (in 
boekje). Resp. Epipedo-
bates anthonyi, Hyloscirtus 
princecharlesi, Oophaga 
sylvatica, Ceratophrys 
stolzmanni, Gastrotheca 
riobambae, Hyalinoba-
trachium aureoguttatum, 
Hypsiboas picturatus, 
Atelopus balios.
31-3-’16. Kennisstad 
Yachay.
$ 2.-. Beeldmerk, fylogene-
tische stamboom. 

27-4-’16. Lions Club Quito 
Centraal 70 jaar.
$ 5.- Beeldmerk.
25-5-’16. 185 jaar postbe-
zorging. 
Viermaal $ 0.10. Beeldmerk 
met landkaart en: bode 
met brieftas, postbode op 
fiets, bezorger met motor, 
gebouw.

FILIPPIJNEN
27-4-’16. Feesten
Viermaal 15.- P. (samen-
hangend). Sinulog in Cebu 
City: danseres en kinderen, 
Panagbenga in Baguio City: 
man en vrouw met bloe-
men, Pahiyas in Lucban: 
kinderen in hut, Higantes 
in Angono: kinderen en 
reuzenpoppen van papier 
maché. 

5-5-’16. Traditionele 
muziekinstrumenten.
Viermaal 15.- P. (samen-
hangend); velletje met vier-
maal 15.- P. Resp. kulintang, 
kudyapi, dabakan, gangsa; 
kudlong, libbit, agung, 
gabbang. 

6-5-’16. ISO*-certificatie 
voor kantoor regionaal 
gouverneur.
15.- P. Gebouw in Muslim 
Mindanao, beeldmerken.
14-5-’16. Stad Tiaong 
325 jaar.
15.- P. Beeldmerk, gemeen-
tehuis.

GAMBIA
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
25.- D. Beeldmerk met 
landkaart.

GHANA
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
2.- Ghc. Beeldmerk met 
landkaart.

GUINEE-BISSAU
Apr. ’16. Postzegelten-
toonstelling Lubrapex 2016 
Viana do Costelo (Portugal) 
450 F. Ketting. 

HONDURAS
26-4-’16. Postdienst.
2.-, 5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 15.- L. 
Resp. postkantoor, gebouw 
en postwagen, beeldmerk 
EMS, geelvleugelara (Ara 
macao), beeldmerk Expor-
taFácil, postbezorger met 
auto en kerkgebouw. 

HONGKONG
10-5-’16. Werelderfgoed 
in China.
Blok $ 10.-. Grote Kanaal 
met schepen en brug. 

6-6-’16. Speelgoed in 
periode 1940-1960.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.- (ook samenhan-
gend). Resp. hamer, pop en 
kleren, pistool, zwaarden, 
badeendjes, opwindkikker. 

INDIA
27-4-’16. Govardhanram 
Tripathi (1855-1907).
5.- R. Portret schrijver, 
boeken. 
Apr. ’16. Frankeerzegels, 
bouwers van India.
25 p, 1.-, 3.-, 5.-, 10.- R. 
Resp. yogafiguur, 
nationalistisch leider Bal 
Gangadhar Tilak (1856-
1920), zangeres Madurai S. 
Subbulakshmi (1916-
2004), politicus Subhas 
Chandra Bose (1897-1945), 
keizer Chhatrapatie Shivaji 
(1627-1680)
21-5-’16. 100e geboorte-
dag Swami Chidananda 
(1916-2008).
5.- R. Voorzitter van 
spritiueel-charitatieve 
organisatie Divine Live 
Society.
10-6-’16. Energieprodu-
cent Tata 100 jaar.
5.- R. Productie installatie, 
hoogspanningsmasten, 
wondmolen, zonnepaneel.
20-6-’16. Internationale 
Dag van Yoga.
Velletje met zesmaal 
5.- R. en zesmaal 25.- R. 
Verschillende yogaposities 
resp. pranamasana, hasta 
uttanasana, padahastasa-
na, asvasanchalanasana, 
parvatasana, ashtanga 
namaskara, bhujangasana, 
parvatasana, asvasancha-
lanasana, padahastasana, 
hasta uttanasana, prana-
masana. 

INDONESIË
24-1-’16. Chinees 
Nieuwjaar**, Jaar van de 
Aap. Aanvulling melding 
maart jl.
Blok 10.000 Rp. Wajang 
apenpop.

5-5-’16. 66 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Thailand. Gezamenlijke 
uitgifte met Thailand.
8.000, 8.000 Rp. (samen-
hangend). Thais epos 
Ramakien: muurschildering 
met dansers, Indonesië: 
schimmenspel met wajang-
poppen. 

28-5-’16. Katten.
Twee velletjes met elk 
achtmaal 3.000 Rp. Resp. 
Abessijn, Amerikaanse 
korthaar, Burmees, Ben-
gaal, bambino, Siamees, 
sphynx, exotic; Britse 
korthaar, Noorse boskat, 
oosterse korthaar, Schotse 
vouwoorkat, Somali, rag-
doll, Maine coon, Pers. 

ISRAËL
21-6-’16. Hulphonden.
NIS 2.30, 10.-. Resp. 
blindengeleidehond, op-
sporings- en reddingshond. 

21-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
NIS 4.10, 4.10, 4.10. Hink-
stap-springen, windsurfen, 
judo.
21-6-’16. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
NIS 11.70. Duitse piloot, 
vliegtuig type Rumpler 
C-IV op landingsstrip van 
Merhavia. 

21-6-’16. Zomer.
NIS 4.10. Jongen met hond 
op strand.

IVOORKUST
28-5-’16. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
250 F. Beeldmerk met 
landkaart.
27-8-’16. Strategische con-
ferentie UPU* in Genève.
250, 500 F. Tweemaal 
beeldmerk en hoofdpost-
kantoor van Grand-Bassam. 

JAPAN
8-7-’16. Japans werelderf-
goed, IX.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Voormalig 
kantoor van Yawata 
staalfabriek, pompkamer 
van waterkering in Onga, 
schoorstenen van oven in 
Hagi, overblijfselen van 
Shuseikanfabriek in Oni, 
schoorstenen in Nirayama, 
Tetsu Hashino-ijzermijn, 
ruïnes van Mietsu-marine-
werf, scheepswerf Kosuge 
Osamu Semba, haven van 
Misumi, haven van Miike.
15-7-’16. Bloemen.
Vijfmaal 52 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. amaryllis, 
narcis, koolbloem, statice, 
dahlia, roos, hanekam, 
hyacint, chrysant, nerine. 

22-7-’16. Dag van het 
Brievenschrijven.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen. Pen, plakband, 
gum, potlood, paperclip, 
enveloppen, krijtstiften, 
vulpennen, potloden, 
enveloppen.
29-7-’16. Ukiyo-e hout-
sneden, V.
Velletje met tienmaal 82 yen. 
Vijfmaal vrouwenfiguren, 
Mount Otoko in Hirakata, bo-
nitovissers, Asama-bergpas 
met theehuis, scheepsboeg, 
Chikugo-rivier.
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1-8-’16. 125 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
België.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Tweemaal Grote 
Markt in Brussel (doorlo-
pend beeld), diamant, be-
gonia, tweemaal kathedraal 
in Doornik (doorlopend 
beeld), wafel, bier, twee-
maal historisch centrum in 
Brugge (doorlopend beeld). 

5-8-’16. Velletje met tien-
maal 52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. iris, 
aubergine, blauweregen, 
campanula, vogels, Mount 
Fuji, klok, wateroppervlak, 
dagbloem, bloemenpa-
troon; aardewerk, stengels, 
eenden, wasabiknol en 
bladen, bamboestengels, 
zwaluw, groene thee, 
munten, zeewier, decoratie-
patroon.
10-8-’16. Dag van de Berg, 
flora en fauna.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Daisetsuzan, 
noordelijke fluithaas 
(Ochotona hyperborea 
yesoensis), Iwate, gebroken 
hartje (Dicentra sp.), 
Yarigatake, vlinder, Oyama, 
bloem, Kuju, grijskopgors 
(Emberiza fucata). 

19-8-’16. Op reis in 
Japan, I.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
Kiyomizu-tempel en toren, 
Kiyomizu-tempel, tweemaal 
huizen San Yasushikaza, 
portaal in Nanzenji, Nanzen-
ji-tempel, tuin en boomblad 
in Shisen-dō, tempel en 
tuin in Shisen- dō, brieven-
bus in Hanamikoji, straat 
in Hanamikoji; tweemaal 
brug in Togetsukyo, hand 
van monnik in tempel van 
Daigo-ji, tempel en vijvers, 
beeldje Arkiyo-tuin in 
Sanzenin, paviljoen in tuin 
van Sanzenin, postkantoor 
in Chukyo, portaal van 
postkantoor in Chukyo, 
maan bij Seidentera, tuin in 
Seidentera. 
19-8-’16. Zegels voor op 
reis.
52, 52, 82, 82, 120 yen. 
Resp. boombladeren, 
ballen, brug bij Togetsukyo, 
konijntjes, brievenbus.
 
KAAP VERDIË
Apr. ’16. Kriol Jazz Festival.
60.- e. Saxofonist.
Apr. ’16. Trans-Atlantische 
Muziek Beurs.
60.- e. (rond te maken). 
Beeldmerk. 

KAZACHSTAN
29-4-’16. RCC* 25 jaar.
60 t. Wereldbol. Beeldmerk, 
schotelantenne, satelliet.
23-5-’16. Euro-Aziatische 
Universiteit L. Gumilev 
20 jaar.
60 t. Beeldmerk met paard, 
gebouw in Astana. 

26-5-’16. Schilderijen.
Velletje met 250, 250, 
500 t. Verschillende 
patriottistische werken van 
Yerbolat Tolepbay.
13-6-’16. Nationaal 
patriottisch idee.
A. Portret leider Noer-
soeltan Nazarbajev (1991).
17-6-’16. Onderscheidin-
gen.
Velletje met negenmaal 
100 t. Verschillende 
eremedailles.

KIRGIZIË
30-4-’16. CIS* 25 jaar.
83 S. Beeldmerk, duif met 
olijftak.
14-5-’16. Eerste bemande 
ruimtevlucht 55 jaar 
geleden.
Velletje met 22, 117 S. (ook 
ongetand). Lancering en 
daling van raket, ruimte-
wandeling.
19-5-’16. Legendes.
C, P. Verschrikkelijke 
sneeuwman, Yeti met resp. 
skiërs en kabelbaan, 
bergen en zeilschepen. 

3-6-’16. World Stamp 
Show in New York.
Blok 250 S. Beeldmerk, 
Amerikaanse zeearend 
(Haliaeetus leucocepha-
lus), Empire State Building.
3-6-’16. Postzegelten-
toonstelling Philataipei in 
Taiwan.
Blok 150 S. Zwarte beer 
(Ursus thibetanus formo-
sanus), beeldmerk. 

KIRIBATI
28-5-’16. World Stamp 
Show in New York.
25, 75 c., $ 1.25, 3.-. 
Beeldmerk met resp. dan-
seressen, parade tijdens 
herdenking onafhankelijk-
heid, strand met bootje, 
herdenkingsmonument. 

KOREA NOORD
23-3-’16. Oproep voor 
bijeenkomsten van Cen-
trale Comité en de Centrale 
Militaire Commissie van de 
Arbeiderspartij.
30 w. Krantenpagina, 
militairen en arbeiders, 
vlaggen.
23-3-’16. Zeventig dagen-
campagne voor loyaliteit.
30 w. Arbeider met rood 
boekje.
20-4-’16. Sci-Tech 
complex.
30 w.; blok 30 w. Resp. 
wereldbol, toren; gebou-
wencomplex.
23-4-’16. Internationale 
landbouwtentoonstelling in 
Antalya (Turkije).
30 w. Paeonia suffruticosa, 
beeldmerk. 

10-6-’16. Internationale 
luchthaven van Pyongyang.
30 w. Luchthavengebouw, 
vliegtuig.
25-6-’16. Gezamen-
lijke strijd tegen Verenigde 
Staten.
50, 50 w. Militairen met 
wapens, vrouw met kind. 
5-7-’16. Rusthuis voor 
ouderen in Pyongyang. 
30 w. gebouw.
10-7-’16. Nationale boom.
30 w. Pinus, havik. 

18-7-’16. Medicinale 
planten.
30, 50, 70 w. Resp. Lobelia 
sessilifolia, Ligularia 
fischeri, Dioscorea batatas. 

KOREA ZUID
28-4-’16. Won Boed-
dhisme 100 jaar.
300 w. Monument.
2-5-’16. Conventie Rotary 
International in Seoul.
300 w. Beeldmerk.
17-5-’16. Nationaal Hospi-
taal Sorokdo 100 jaar.
300, 300 w. Oude 
lepraziekenhuis en Gu-Ra 
monument, huidige zieken-
huis en handen.
1-6-’16. Nationale helden.
300, 300 w. Nam Ja-hyeon 
(1872-1933), Ju Si-gyeong 
(1876-1914). 

3-6-’16. Diplomatieke 
betrekkingen met Frankrijk 
130 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk.
300, 300 w. (samenhan-
gend). Wierookbrander uit 
koninkrijk Goryeo, reliek-
schrijn ‘Papin’, schatkist uit 
abdijkerk van Sainte-Foy in 
Conques.

LIBANON
2-4-’16. Gemeente Deir El 
Qamar 150 jaar.
L£ 250. Vlag, Saidet et 
Tallah-kerk. 
30-4-’16. Dag van de 
Arbeid.
L£ 2.000. Personen uit 
verschillende beroepen. 

5-5-’16. Martelaren van 6 
mei 100 jaar geleden.
L£ 2.000. Monument.

MACAU
18-5-’16. Museumcollec-
ties, V, scheepvaart.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. (rond zegel). 
Resp. altaar, seismograaf, 
zeischip, zeilschip, kompas.
17-6-’16. World Grand Prix 
volleybal in Macau.
2.-, 5.50 ptcs.; blok 
12.- ptcs. Beeldmerk en 
speelsters. 

MALAWI
6-4-’16. Inheemse vissen.
Velletje met 100, 200, 200, 
400, 500, 700, 730, 870 K.; 
velletje met 350, 350 K.; 
drie blokken elk 350 K.; 
blok 730 K. Verschillende 
vissen die voorkomen in 
Lake Malawi.
27-5-’16. Inheemse vogels.
Velletje met 200, 400, 500, 
700, 730, 870 K.; zeven 
blokken elk 350 K.; Resp. 
Chrysococcyx cupreus, 
Cinnyris venustus, Chryso-
coccyx klaas, Uraeginthus 
angolensis, Alcedo cristata; 
Passer domesticus; 
Alcedo cristata; Merops 
boehmi; Cinnyris venustus; 
Hedydipna collaris; Chryso-
coccyx klaas; Zosterops 
senegalensis. 

MALEISIË
29-4-’16. Schrijvers.
Driemaal 80 sen. Keris Mas 
(1922-1992), Tongkat War-
rant (1929-2001), Arena 
Wati (1925-2009).
26-5-’16. Riviervervoer in 
Sarawak.
70, 80, 90 sen; blok RM 3.-. 
Resp. longboat, expresboot, 
veerboot, bamboevlot. 

MAROKKO
27-4-’16. Museum Moham-
med VI.
9.- Dh. Beeld ‘Lopende 
man’ van Alberto Gia-
cometti (1901-1966), 
beeldmerk, landkaart. 
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MAURETANIË
2016. Kamer van Koophan-
del, Industrie en Landbouw 
220, 370 um. Resp. Gebouw 
met vlaggen, beeldmerk 
met landkaart. 
2016. Thee.
100, 100, 100, 150, 150, 
220, 370, 370, 370, 370 um. 
Resp. waterketel, kookstel, 
bronzen suikerpot, leren 
suikerzak, bosje munt, 
bronzen suikerpot, leren 
theezak, complete theeset, 
theekan, theeglas. 

2016. Festival van Oude 
Steden.
370 um. Toren van 
Ouadane.

MEXICO
28-4-’16. Internatio-
nale Dag van Intellectueel 
Eigendom.
$ 13.50. Agaveplant.
29-4-’14. Dag van het 
Kind.
$ 7.-, 7.-(samenhangend). 
Pop, tol. 

6-5-’16. Nationale Dag van 
de Veeteelt.
$ 7.-. Koeien.
9-5-’16. Moederdag.
$ 13.50. Bloemen, 
vrouwen beeldje.

13-5-’16. Ministerie van 
Communicatie en Trans-
port 125 jaar.
$ 7.-. Vliegtuig, satelliet, 
havenkranen, zendmast, 
autoweg, trein.
15-5-’16. Dag van de 
Onderwijzer.
$ 7.-. Portret schrijver en 
diplomaat Jaime Torres 
Bodet (1902-1974).
20-5-’16. Nationaal 
Politechnisch Instituut 
80 jaar.
$ 7.-. Gebouw, studenten.
24-5-’16. Universiteit van 
Quintana Roo 25 jaar.
$ 11.50. Beeldmerk, 
gebouw.
31-5-’16. Torre Latino-
americana 60 jaar.
$ 13.50. Toren in Mexico 
City. 

2-6-’16. Gebouw hoog-
gerechtshof 75 jaar.
$ 7.-. Gebouw met vlag, 
beeldmerk.
17-6-’16. Nieuw strafrecht-
systeem
$ 7.-. Gebouw, hand met 
hamer.

MONTSERRAT
22-1-’16. Koningin 
Elizabeth II (1926) langst 
regerende vorstin.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Britse vorstin.
17-3-’16. Cricket.
Velletje met $ 3.25; blok 
$ 7.-. Resp. bal, hand-
schoen, bat en wickets, 
helm; bal. 

28-3-’16. Vogels van 
Montserrat.
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 7.- Resp. 
Cinclocerthia ruficauda, 
Cypseloides niger, Cato-
trophorus semipalmatus, 
Anous stolidus; Icterus 
oberi.
30-5-’16. WWF*, Nas-
sautandbaars.
Achtmaal $ 3.75. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Epinephelus striatus. 

NAMIBIË
11-5-’16. Schildpadden.
Velletje met viermaal 
Standard Mail. Kinixys 
spekii, Psammobates 
tentorius, Homopus solus, 
Chersina angulata. 

7-7-’16. Reigers.
Postcard Rate, Standard 
Mail, N$ 6.05, 7.-, 8.20. 
Resp. Ardea goliath, Bubul-
cis ibis, Butorides striata, 
Ardeola ralloides, Egretta 
ardesiaca.

NEPAL
2-10-’15. Tempels.
3.-, 5.-, 10.- R. Resp. Sarbe-
shwor Mahadev in Lalitpur, 
Doleshwor Mahadev in 
Bhaktapur, Nautale Durbar 
in Hanumandhoka.
9-10-’15. Overlevingstech-
niek aardbeving.
3.- R. Mensen onder tafel. 

9-10-’15. Bijeenkomst 
Zuid-Aziatische Associatie 
voor Regionale Coöperatie 
in Kathmandu. 
10.- R. Beeldmerk.
31-12-’15. Bekende 
personen.
Zesmaal 8.- R. Sociaal 
werker Devripasad Uprety 
(1912-1992), politicus Na-
gendra Prasad Rijal (1928-
1994), econoom Yadav 
Prasad Pant (1915-2007), 
martelaar Shreeprasad 
Parajuli (1911-1962), 
politicus Ganeshman 
Singh (1915-1997), dichter 
Siddhi Charan Shrestha 
(1912-1992).

NIEUW-CALEDONIË
6-6-’16. Kanak-
scherpschutter in Eerste 
Wereldoorlog.
110 F. Scherpschutter met 
geweer, schip, vliegende 
hond.
13-6-’16. Natuurpark.
110 F. Koralen, vissen, 
schildpad, eilanden, vogel. 

13-6-’16. Kunstnijverheid. 
75 F. Bewerkte schelp.
13-6-’16. Aansluiting 
op snelle breedband 
verbinding
75 F. Gezin met communi-
catieapparatuur.

NIEUW-ZEELAND
1-6-’16. Matariki, Maori 
Nieuwjaar.
$ 1.-, 1.-, 1.80, 2.20, 2.70, 
3.30. Traditionele Maori-
patronen op gevlochten 
manden en tassen van 
resp. Cori Marsters, Pip 
Devonshire, Te Atiwei 
Ririnui, Audra Potaka, Mat-
thew McIntyre Wilson. Ook 
velletje met de zegels. 

22-6-’16. Persoonlijke 
zegels.
Zevenmaal $ 1.-, 2.20, 2.20, 
2.70. Resp. ringen, varen, 
beertje, liefde, pohutuka-
wabloem (Metrosideros 
excelsa), ballonnen, glazen, 
ringen, varen, pohutukawa-
bloem. 
6-7-’16. Olympische Spelen 
in Rio de Janeiro.
Velletje met tienmaal $ 1.-. 
(ruitvormig). Beeldmerk 
met: hardlopen, boksen, 
kajakken, zwemmen, paard-
rijden, hockey, triatlon, 
roeien, wielrennen, zeilen.

NORFOLKEILAND
22-2-’16. Phillip Island.
15, 20 c., $ 1.-, 1.-, 1.85, 2.-. 
Verschillende gebouwtjes 
en landschappen. 

7-6-’16. Landing Pitcair-
ners 160 jaar geleden.
Blok $ 5.-. Kuststrook met 
bomen. 

OEZBEKISTAN
23-5-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro
1.900, 2.100 (S). Resp. 
paralympisch verspringen, 
gewichtheffen.
23-5-’16. Zijderoute.
1.500, 1.700 (S); blok 
3.200 (S). Resp. vesting 
Ayoz qal’a (Beruniy), 
moskee Ko’k gumbaz jome 
masjidi (Qarshi); stadspoort 
(Buxoro). Landkaart en 
kamelenkaravaan op rand. 

23-5-’16. Fauna.
1.500, 1.900 (S); blok 
2.100 (S). Resp. spin 
(Latrodectus tredecimgut-
tatus), schildpad (Testudo 
horsfieldii); vogel (Coracias 
garrulus).
23-5-’16. Flora.
1.300, 1.500(S); blok 
2.500 (S). Resp. Capparis 
spinosa, Datura métel; 
Paeonia tenuifolia.

23-5-’16. Frankeerzegel.
700 (S). Monument van 
dichter Berdakh (1827-
1900).

OMAN
18-11-’15. 45e Nationale 
Dag.
100, viermaal 200 b.; 
tweemaal blok 250 b. Resp. 
beeldmerk, sultan Qaboos 
(1940), drie verschillende 
afbeeldingen van gebouw 
Koninklijke Opera, opening 
luchthaven Salalah met 
passagiersterminal; Ko-
ninklijke Opera met sultan 
Qaboos. 

5-4-’16. 60 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
India.
200 b. Vlaggen, mausole-
um Taj Mahal (Agra-India), 
Grote Sultan Qaboos-
moskee (Muscat-Oman).

PALESTIJNSE 
AUTORITEIT
27-3-’16. Geboortester.
250 m. Ster in Geboorte-
kerk in Bethlehem. 

1-5-’16. Dag van de Arbeid.
250, 920 m.; blok 1.500 M. 
Resp. arbeider met hamer 
en tandwiel, arbeider met 
gereedschap; metselaar.
17-5-’16. Dag van 
Wereldcommunicatie en 
Informatiemaatschappij.
150, 500, 1.000 m.; blok 
2.000 m. Resp. tablet, ver-
gadertafel met apparatuur, 
wereldbol met vrouw en 
communicatiepictogram-
men, wereldbol met picto-
grammen en vergadertafel 
met apparatuur. 
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PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
19-5-’16. Munten en 
bankbiljetten.
1.45, 1.45, 3.30, 6.60 K.; 
velletje met 1.45, 1.45, 
3.30, 6.60 K.; velletje met 
tweemaal 5.- K. Resp. 
viermaal bankbiljetten 
en munten; viermaal 
bankbiljetten en munten 
met resp. vlinder, koeskoes, 
casuarius, schildpad; 
tweemaal bankbiljetten 
en munten met resp. 
schildpad, casuarius. 

PENRHYN
27-5-’16. Frankeerzegels, 
zeefauna.
30, 50, 80 c., $ 1.-, 1.10, 
1.30, 1.50, 1.70, 2.-, 2.40, 
2.50. Resp. blauwe walvis 
(Balaenoptera muscu-
lus), bruine gent (Sula 
leucogaster), grijze rifhaai 
(Carcharhinus amblyrhyn-
chos), beeldmerk zeen-
atuurpark Marea Moana, 
Napoleonvis (Cheilinus 
undulatus), geschulpte ha-
merhaai (Sphyrna lewini), 
karetschildpad (Eretmo-
chelys imbricata), zwarte 
zwaardwalvis (Pseudorca 
crassidens), bruine noddy 
(Anous stolidus), grote 
blauwe haai (Prionace 
glauca), kortvinmakreel-
haai (Isurus oxyrinchus). 

POLYNESIË
27-5-’16. Straatkunst.
140 F. Meisje, beeldmerk. 

17-6-’16. Sandelhout.
100 F. Blad met bes, stuk 
hout.

QATAR 
10-8-’15. Frankeerzegels. 
10.-, 20.-, 30.- R. Portret 
emir Tanim bin Hamad 
al-Thani (1980). Zegels 
als 2013 in gewijzigde 
kleuren: lichtoranje, rood 
donkerblauw.
29-9-’15. 20e GCC*-
postzegeltentoonstelling 
in Doha.
3.- B. Beeldmerk.
17-12-’15. Nationale Dag.
Blok 5.- R. Vlaggenmast. 

8-2-’16. Nationale Sport 
Dag.
5.- R. Gestileerde hardloper.

RAROTONGA
15-2-’16. WWF*, adelaars-
rog.
$ 1.-, 1.50, 1.70, 2.-. Panda-
beeldmerk en verschillende 
afbeeldingen van Manta 
alfredi. 

SENEGAL
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
200 F. Beeldmerk met 
landkaart.

SIERRA LEONE
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
2.000 Le. Beeldmerk met 
landkaart.

SINGAPORE
27-4-’16. Bordspellen.
1st Local, 2nd Local, 50, 
70 c., $ 1.30. Resp. Chinees 
schaakspel, Diamantspel, 
vliegtuigschaken, slangen 
en ladders, dammen.
25-5-’16. Mythes en legen-
des, II, Sister Island.
1st Local, 1st Local, 2nd 
Local, 2nd Local, 50, 50 c, 
$ 2.-, 2.-. Resp. Vrouwen 
met vijzel, mannen in 
scheepjes, schildpad, schip 
en vrouw met kan, man en 
vrouwen, schildpad, land-
kaart eiland, Kusu-eiland. 

1-7-’16. Jeugdfestival 50 
jaar.
1st, 2nd, 50, 70 c., $ 1.30. 
Resp. schilderspalet en 
penselen, danseressen, 
gezichten, gitaar en trom-
mel, linten.

SRI LANKA
6-5-’16. Boeddhistisch 
Vesak Festival.
8.-, 10.-, 35.- R. Resp. tem-
pel Sithulpawwa Viharaya, 
Yatala-stupa, Sandagiri-
stupa. Ook velletje met de 
zegels.
9-5-’16. Opdrukken.
5.- op 45.- R., 3.- op 
4.50 R.-, 10 op 55.- R, 
20.- op 75.- R. Resp. 
sterrenbeeld Orion (2007), 
driemaal tempelornamen-
ten (2012). 

22-5-’16. Boeddhistisch 
Vesak Festival, II.
10.- R. Beschilderd houten 
kistje uit tempel in Naigala 
Raja Maha Viharaya. 
22-5-’16. Padvinderij 
welpen 100 jaar.
10.- R. (ruitvormig). 
Beeldmerken, portret 
grondlegger scouting Lord 
Baden Powell (1857-1941), 
padvinders. 

27-5-’16. Visvalingam 
Veerasingam (1892-1964).
10.- R. Portret oud-
voorzitter coöperatief 
samenwerkingsverband in 
noord Sri Lanka.
27-5-’16. Toeristenorgani-
satie 50 jaar.
15.- R. Beeldmerk met 
miniaturen van beziens-
waardigheden. 

7-6-’16. C.V. Gunaratne.
15.- R. Portret politicus. 

ST. KITTS
9-3-’16. WWF*, West-
Indische mahonieboom.
Viermaal $ 3.25. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Swietenia mahagoni. 

ST. MAARTEN
6-1-’16. Vogels.
25, 100, 125, 200, 250, 
300, 350, 400, 450, 500 c.; 
vier blokken elk 500 c. 
Resp. Amazonetta brasi-
liensis, Anginga anhinga, 
Aramides saracura, Calidis 
bairdoo, Cariama cristata, 
Cochlearius cochlearius, 
Crypturellus parvirostris, 
Cygnus melancoryphus, 
Gallinago paraguaiae, Ja-
biru mycteria; Scardafella 
squammata; Pyrrhura 
frontalis; Brotogeris tirica; 
Brotogeris chiriri. 

ST. PIERRE ET 
MIQUELON
13-5-’16. Gemeentehuis.
€ 0.70. Oude en nieuwe 
gebouw.
25-5-’16. Franse Nationale 
Gendarmerie, II.
Velletje met € 0.40, 0.80, 
1.10, 1.40. Landkaart en 
beeldmerk met resp. 
forensisch onderzoekster, 
begeleider met hond, piloot 
met vliegtuig, bewapend 
commando. 

10-6-’16. Klassieke 
zeilvaart.
€ 0.80. Bolder met touw.
22-6-’16. Overdracht aan 
Frankrijk 200 jaar geleden. 
Velletje met € 1.10, 1.40. 
zwaaiende bevolking en 
schepen, landkaart en 
fregat ‘La Revanche’. 

SURINAME
18-5-’16. Vissen.
SR$ 1.50, 1.75, 2.50, 2.75, 
3.50, 3.75, 4.50, 4.75, 5.50, 
5.75, 6.50, 7.25. Resp. 
Acipenser fulvescens, 
Acipenser transmontanus, 
Amia calva, Atractosteus 
spatula, Lampetra appen-
dix, Lepisosteus oculatus, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus tshawyt-
scha, Polyodon spathula, 
Scaphirhynchus albus. 

15-6-’16. Uitvindingen.
SR$ 4.-, 5.-, 7.-, 8.-. Resp. 
metronoom, mijnwer-
kerslamp, stethoscoop, 
stirlingmotor. 
 
TADZJIKISTAN
1-3-’16. Architectuur in 
Dushanbe.
0.10, 0.15, 0.30, 0.75 S. 
Resp. Radaki-park met 
fonteinen en standbeeld, 
gemeentehuis, Opera Thea-
ter, Presidentieel Paleis.
1-3-’16. Reddingsdienst 
Rode Kruis.
1.- S.; velletje tweemaal 
5.- S. Beeldmerk, reddings-
werkzaamheden.
12-4-’16. Eerste bemande 
ruimtevlucht 55 jaar 
geleden, opdrukken.
3.50, 4.- S. (samenhan-
gend, ook ongetand). 
Bloeiende abrikozenbo-
men. Zegels uit 2011 met 
opdruk.
13-4-’16. CIS* 25 jaar. 
3.50 S. (ook ongetand). 
Beeldmerk, vlaggen. 

13-4-’16. RCC* 25 jaar.
3.50 S. (ook ongetand). 
Beeldmerk. 
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TAIWAN
5-5-’16. Chinees vredes-
initiatief voor zuidelijke 
eilanden in Zuid-Chinese 
Zee.
NT$ 5.-, 9.-, 13.-, 15.-. 
(samenhangend). Eiland 
Taiping resp. landkaart met 
monument, vuurtoren en 
Nansha-ziekenhuis, natio-
naal monument, bomen en 
geiten met kippen.
20-5-’16. Inhuldiging 
president en vicepresident.
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 12.-. 
(samenhangend). Pixel- en 
lijnportretten van president 
Tsai Ing-wen (1956) en 
vicepresident Chen Chien-
jen (1951).
29-6-’16. Klassieke roman 
‘Droom van de rode kamer’.
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 25.-. 
Verschillende afbeeldingen 
uit roman. 

14-7-’16. Koralen.
NT$ 3.50, 5.-, 10.-, 15.-. 
Resp. Euphyllia ancora, 
Fungia (Pleuractis) taiwa-
nensis, Scleronephthya 
gracillimum, Anella mollis, 

THAILAND
5-5-’16. 66 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Indonesië. Gezamenlijke 
uitgifte met Indonesië.
3.-, 3.- B. Thais epos 
Ramakien: muurschildering 
met dansers, Indonesië: 
schimmenspel met wajang-
poppen. 
20-5-’16. Boeddhistisch 
feest Vesak.
Viermaal 3.- B. Verschil-
lende beelden en spreuken. 
Ook velletje met de zegels. 

TONGA
14-1-’16. FIPIC*-forum. 
$ 2.25, 4.20, 5.-, 6.50. 
Portret Mahatma Gandhi 
en lotusbloem (Nelumbo 
nucifera) en bloem 
(Garcinia sessilis) met 
resp. rode panda (Ailurus 
fulgens), Bengaalse tijger 
(Panthera tigris), Indische 
cobra (Naja naja), Indische 
luipaard (Panthera pardus 
fusca). Ook velletje met de 
zegels. 

25-4-’16. Aankomst 
Nederlanders 400 jaar 
geleden.
Velletje met $ 1.20, 2.25, 
2.70, 5.-. Resp. Willem 
Schouten (1580-1625) 
met schepen ‘Eendracht’ 
en ‘Hoorn’, Schouten en 
Jacob Le Maire (ca.1585-
1616) met astrolabium, Le 
Maire en schip ‘Eendracht’, 
Schouten en Le Maire met 
kompas. Landkaart en 
kompas op rand.

TONGA NIUAFO’OU
14-1-’16. FIPIC*-forum.
$ 2.25, 4.20, 5.-, 6.50. 
Portret Mahatma Gandhi 
en lotusbloem (Nelumbo 
nucifera) en bloem (Gar-
cinia sessilis) met resp. 
Indische olifant (Elephas 
maximus indicus), Indische 
neushoorn (Rhinoceros 
unicornis), Aziatische 
leeuw (Panthera leo per-
sica), Indische pauw (Pavo 
cristatus). Ook velletje met 
de zegels. 

TRISTAN DA CUNHA
4-7-’16. 400e sterfdag 
toneelschrijver en dichter 
William Shakespeare 
(1564-1616).
35, 50 p., £ 1.-, 1.20. 
Scènes uit resp. ‘A Midsum-
mer Night’s Dream’, ‘The 
Scottish Play’, ‘Hamlet’, ‘The 
Merry Wives of Windsor’. 

TUNESIË
20-3-’16. 60 jaar onafhan-
kelijkheid.
1.000 m. Beeldmerk met 
gestileerde vogels.
25-4-’16. 40 jaar samen-
werking met Europese 
Unie.
2.350 m. Beeldmerk, 
vlaggen. 

20-5-’16. Sfax, hoofdstad 
van Arabische cultuur.
250, 600, 1.350 m. Resp. 
Beeldmerk, gemeentehuis, 
zeilschip en stadsmuur.
31-5-’16. 50 jaar televisie.
250 m. Beeldmerk, 
gebouw.

UGANDA
27-11-’15. Bezoek paus 
Franciscus I (1936).
500, 700, 1.000, 1.100, 
1.800, 1.900, 2.700, 3.400 
Sh.; blok 10.000 Sh.; blok 
10.000 Sh. Vlag met resp. 
paus, paus bij martelaren-
museum in Namugongo, 
zesmaal paus; paus en ont-
werp heiligdom martelaren 
Munyonyo, paus bij basiliek 
in Namugongo.
27-11-’15. Heiligverklaring 
martelaren 50 jaar geleden.
700, 900, 1.000, 1.800, 
2.000, 2.700, 3.200, 
3.400 Sh.; blok 10.000 Sh.; 
blok 10.000 Sh. Vlag en 
staatswapen met resp. 
martelaren en bisschop 
Léon Livinhac (1846-1922), 
bijeenkomst op martela-
rendag 2012, basiliek in 
Namugongo, dansende 
vrouwen, St. Achilleus 
 Kiwanuka (1869-1886), glas-
in-loodraam met St. Kizito 
(1872-1886),  bewoners van 
Kasubi Nabulagala (1881),  

landkaart en paus Francis-
cus I; heiligdom martelaren 
in Namugongo, geestelijken 
met relikwieën. 

URUGUAY
25-4-’16. Mercosur*, 
Verdrag van Asunción 25 
jaar.
$ 60. Gebouw van Merco-
sur in Montevideo.
28-4-’16. 400e sterfdag 
William Shakespeare 
(1564-1616).
Blok $ 60. Portret toneel-
schrijver.
20-5-’16. Internationaal 
Jaar van de Groenten.
$ 60. Kikkererwten. 

26-5-’16. Nationale Biblio-
theek 200 jaar.
$ 20. Portret oprichter 
Dámaso Antonio Larrañaga 
(1771-1848), gebouwen.
30-5-’16. Frankeerzegels, 
José Gervasio Artigas 
(1764-1850).
$ 20, 50. Vrijheidsstrijder 
en stichter van Uruguay. 
31-5-’16. Oceanografische, 
hydrografische en meteo-
rologische dienst van het 
Leger 100 jaar. 
Blok $ 20. Gebouw. 
Beeldmerk, vogel en schip 
op rand.
6-6-’16. Frankeerzegels, 
José Gervasio Artigas 
(1764-1850).
$ 30, 60. Vrijheidsstrijder 
en stichter van Uruguay.
10-6-’16. Eerst nationale 
expeditie naar Antarctica.
Velletje met driemaal $20. 
Commandant Ruperto 
Erichiribehety en beman-
ning, schip ‘Instituto de 
Pesca No. 1’, ijsbergen en 
zee olifant. Landkaart op 
rand.

14-6-’16. Frankeerzegel, 
José Gervasio Artigas 
(1764-1850).
$ 200. Vrijheidsstrijder en 
stichter van Uruguay.
20-6-’16. Symfonieorkest 
van Sodre 85 jaar.
$ 20. Dirigent en violisten.

VANUATU
12-5-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
40, 90, 150, 200 vt. Resp. 
tafeltennis en taekwondo, 
taekwondo en beach 
volleybal, boksen en roeien, 
roeien en judo. 

VERENIGDE NATIES
12-5-’16. 50 Jaar Unido*.
€ 0.80 (met aanhangsel). 
Beeldmerk. Uitgegeven 
in vel van tien zegels met 
verschillende aanhangsels 
die ook voor persoonlijke 
invulling kunnen worden 
gebruikt.
29-5-’16. Internatio-
nale Dag VN*-vredeskorps. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk.
US$ 0.47, 1.10, Zw.Fr. 1.-, 
1.50, € 0.68, 0.80. Blauwe 
helm met resp. saluerende 
militair, mijnopruiming, 
militairen met helmen, 
tweemaal militair met 
burgerbevolking, militairen 
met tank. 

30-5-’16. UNPA* New York 
65 jaar.
Vel met tienmaal $ 1.15 
(mat aanhangsel voor 
persoonlijke invulling). 
Tienmaal zegel-op-zegel, 
zegels uitgegeven in laatste 
65 jaar.

VERENIGDE STATEN
28-5-’16. World Stamp 
Show 2016 in New York, II.
Tweemaal Forever. 
Beeldmerk in blauw en 
rood. Ontwerp is identiek 
aan zegels uitgegeven op 
20-8-’15 maar het wit op 
de zegels uit 2015 is nu 
gekleurd en het gekleurde 
is nu wit.

 

Afkortingen:
BBC: British Broadcasting 
Corporation
CIS: Commonwealth of 
Independent States
DFC: Distinguished Flying 
Cross
Ecowas: Economisch 
samenwerkingsverband 
West-Afrikaanse landen
Euromed: Mediterrane 
Unie, landen rond Middel-
landse Zee
FIPIC: Overleg samen-
werking India met landen in 
de Pacific
GCC: Gulf Cooperation 
Council
ISO: International Organi-
zation for Standardization
ITU: International Tele-
communication Union
Mercosur: Gemeenschap-
pelijke Economische Markt 
voor Zuid-Amerika
NAVO: Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
Unido: United Nations 
Industrial Development 
Organization
UNPA: United Nations 
Postal Administration
UPU: Universal Postal 
Union
Upaep: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal 
VN: Verenigde Naties
WWF: World Wildlife Fund

** Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van de Aap: 8-2-’16 
t/m 27-1-’17. 
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ndien er bewijs nodig is dat het FIP-
jurysysteem niet functioneert, hoeft 
men niet verder te kijken dan naar de 
resultaten van het onlangs gehouden 

spectaculaire filatelistische gebeuren in New 
York. Sommige aspecten smeken om een nadere 
belichting bij helder zonlicht.
Een gezellige bijeenkomst van Nederlandse filate-
listen had plaats op de avond dat de bekroningen 
bekend gemaakt werden. Dit was uiteraard het 
gespreksonderwerp die avond. Het werd al snel 
duidelijk dat vrijwel iedere collectie met Neder-
lands materiaal of van Nederlandse inzenders 
soms met twee niveaus was gedaald vergeleken 
met wat men op eerdere FIP-tentoonstellingen 
behaalde. Een paar collecties hadden hun eerdere 
bekroning behouden maar niet een had een ho-
gere bekroning gekregen. Hetzelfde patroon zag 
men bij collecties die eerder onder FEPA-regels 
waren gejureerd. Wat kan hiervan de reden zijn?

Mijn eigen verzameling, over de behandeling van 
post in Nederland en de koloniën in WOII, ging 
van een gouden bekroning met vijf kaders in Sin-
gapore (augustus 2015) naar een groot verguld 
zilveren medaille met acht kaders in New York. Dit 
ondanks het feit dat ik zeldzame stukken uit twee 
recent gekochte collecties had toegevoegd. Ik, 
maar ook andere verzamelaars die dit materiaal 
kennen, vonden het nu een veel sterkere verza-
meling. Mij werd echter door een hoge juryfunc-
tionaris gezegd over de toegevoegde drie kaders 
“looked a little thin”. Ze zagen er dus wat mager 
uit. Zo’n analyse kan nauwelijks de basis vormen 
om een veel gecompliceerdere grotere inzending 
naar beneden af te waarderen en ik geloof dat 
het gewoon een rookgordijn was om gebrek aan 
kennis over dit onderwerp te verbergen.

Een exposant, die drie maal FIP groot goud had 
behaald met een verzameling postwaardestukken 
(96, 97, 96 punten, met speciale prijzen), werd in 
New York met 92 punten en goud naar beneden 
getrokken. De palmares toonde aan dat alle drie de 
groot gouden medailles in de categorie postwaar-
destukken naar Australische inzenders gingen. 
Verschillende andere verzamelingen die eerder met 
FIP groot goud waren gewaardeerd kregen nu goud. 
Nog een andere Nederlander, die in Portugal in 
2010 goud had ontvangen, kreeg in New York 
klein verguld zilver en tien punten minder, dus 
twee niveaus naar beneden. Hij was zelf niet in 
New York maar nam per email contact op met de 
hoofden van de jury. Hem werd verteld dat de FIP 
geen registratie had van zijn eerdere bekroning-
en en dat die dus vermoedelijk door de FEPA 
waren gegeven. Het bleek dat de FIP vergeten 
had zijn eerdere resultaat in hun date base op 
te nemen. Men vraagt zich trouwens af waarom 
het jureren afhangt van een database als het 
competent, eerlijk en consequent is.

Ik heb begrepen dat Engelse inzenders in de 
klasse postgeschiedenis ook slecht werden 

Het is genoeg!

L E Z E R S P O S T

I

ten. En de FIP moedigt deze dynamiek aan door 
te bepalen wie er in de jury komt. Op deze manier 
wordt er gesjacherd en kunnen de resultaten 
worden gemanipuleerd. 
Ten vijfde. Ook de deskundigheid van de juryleden 
moet onder de loep genomen worden. Vele juryle-
den van kleine landen hebben zeer weinig ervaring 
in het jureren want hun landen hebben geen of 
slechts een grote tentoonstelling per jaar en die 
ervaring is dan ook nog beperkt tot hun eigen 
specialisatie. Vergelijk dit met de USA, Engeland 
of Canada waar ieder jaar vele tentoonstellingen 
plaatsvinden en waar juryleden alle kaders moeten 
jureren. En de landen met juryleden met veel er-
varing zijn beperkt tot een jurylid (de FIP-insiders 
buiten beschouwing gelaten) zodat alle kleine 
landen met slechts een paar FIP-geaccrediteerde 
juryleden ook een plaats in de jury vinden; vergeet 
rustig dat de grote meerderheid van de collecties 
juist uit die landen komen waar de juryleden de 
meeste ervaring hebben. Moet men zich nog afvra-
gen waarom de juryleden van kleine landen die het 
meest jureren op FIP-tentoonstellingen diegenen 
zijn die de meeste kans maken om Team Leader te 
worden? 

Tenslotte, de gang van zaken in de USA is dat 
van exposanten wordt verwacht of zelfs verplicht 
gesteld om een plan in te leveren als hulp voor 
juryleden om te begrijpen wat de exposant heeft 
bereikt. In New York hadden vele exposanten een 
plan ingeleverd maar de juryleden kregen die om 
de een of andere manier niet in handen;
De FIP verwacht trouwens niet van de juryleden 
dat ze die plannen ook lezen!

Samenvattend betekent het dat exposanten die 
hard werken en vaak jarenlang opofferingen voor 
hun collecties hebben gemaakt, niet fair worden 
behandeld. Velen van ‘mijn’ Hollands groepje had-
den een beperkt budget. Ze wilden dezen filatelisti-
sche happening bijwonen en het was zeker niet 
goedkoop. Ze betaalden een zeer hoge kader-
prijs om mee te mogen doen, logeerden in een 
goedkoop motel in New Jersey en namen iedere 
dag de bus naar New York. Niemand klaagde want 
iedereen kwam omdat ze van hun hobby houden. 
Dat zijn de mensen waarvoor de FIP-elite 
dankbaar moet zijn. Dat zijn de mensen die de re-
keningen betalen en er moet veel meer belang aan 
worden gehecht om zeker te zijn dat het jureren 
eerlijk verloopt en totaal vrij is van elitair gedoe. 
De verschanste FIP-elite heeft de hobby veel scha-
de toegebracht. Na New York heb ik met vele ex-
posanten gesproken en te veel zijn ongelukkig en 
een aanmerkelijk aantal zweert dat ze nooit meer 
aan een FIP-tentoonstelling zullen deelnemen. 
Een ding is zeker, deze geweldige verzamelaars, 
deze ongelooflijk goed geïnformeerde filatelisten, 
hebben recht op een betere behandeling. Naar 
mijn mening is het hoog tijd dat een grote bezem 
de FIP-instelling er uit veegt, net zoals dat bij de 
FIFA het geval was. Wanneer dat onmogelijk blijkt 
moeten we serieus nadenken over een alternatief 
om buiten de FIP om multinationale tentoonstel-
lingen te organiseren. 

Kees Adema, RDP

gewaardeerd. Er schijnen nog vele andere voor-
beelden te zijn. 
Om het jureren en de jury benoemingen in het 
openbaar te bespreken is al heel lang een taboe 
onderwerp bij de FIP, in het bijzonder wanneer 
het commentaar kritisch is. Voor de ongeluk-
kige die dit toch doet is de ‘beloning’ hoogst 
waarschijnlijk het einde van het tentoonstellen 
op FIP-tentoonstellingen, en voor een jurylid het 
einde van het ontvangen van uitnodigingen om te 
jureren. Op deze manier hebben de FIP-insiders 
in het verleden met veel succes hun critici het 
zwijgen kunnen opleggen en het prevents people 
watching the parade from seeing the king in his 
naked state. En toch is het wel bekend bij mensen 
die met de FIP moeten samenwerken dat er grote 
ontevredenheid bestaat over de manier waarop 
de FIP werkt en eisen stelt aan internationale 
tentoonstellingen terwijl er ook veel frustratie 
bestaat bij inzenders over het jureren van de FIP.

Voordat de tentoonstelling in New York voorbij 
was en gebaseerd op wat er tijdens de ten-
toonstelling was gebeurd, stuurde ik een email 
naar de voorzitter van de jury, Peter Mc Cann, 
de secretaris, Steve Reinhard, de erevoorzitter 
Bob Odenweller en commissaris-generaal Steve 
Schumann en vroeg een verklaring voor de dras-
tische reducties van de bekroningen en tevens of 
er een parallel was in de waarderingen bij de in-
zendingen van andere landen. De heer Odenwel-
ler en vooral de heer Reinhard verdienen lof want 
ze probeerden de vele vragen ontstaan door het 
twijfelachtige jureren toch te beantwoorden.

In mijn opinie worden de juryproblemen veroor-
zaakt door verschillende factoren: 
Ten eerste jureren FIP-juryleden met FIP-posities 
zo vaak dat zij de scheidsrechters zijn geworden 
van wat acceptabel is en wat er met de regels 
wordt bedoeld. Andere juryleden, die veel minder 
vaak jureren, hebben niet de moed hen tegen te 
spreken want anders komen er geen uitnodiging-
en meer om in de toekomst te jureren. 
Ten tweede. Sommige van deze insider-juryleden 
(niet de Amerikanen voor zover ik weet) nemen 
het initiatief om er zeker van te zijn dat hun 
landgenoten fair behandeld worden door die 
resultaten omhoog te duwen en tegelijkertijd 
anderen omlaag te drukken. 
Vele van dit soort verhalen doen de ronde! Dat is 
dan wat men noemt onpartijdigheid.
Ten derde. Juryleden hoeven vrijwel geen verant-
woording af te leggen aan de exposanten zoals 
dat wel het geval is in de USA, waar zij in het pu-
bliek feedback kunnen vragen en de mogelijkheid 
hebben om luid te klagen wanneer de antwoorden 
niet bevredigend zijn. Bij FIP-tentoonstellingen 
is er een periode van twee uur aan het eind van 
de tentoonstelling dat juryleden bij de kaders die 
hun team heeft beoordeeld beschikbaar moeten 
zijn. Wanneer ze de meest onzinnige en nutteloze 
dingen zeggen, zoals eerder vermeld, worden ze 
niet verantwoordelijk gehouden. 
Ten vierde. Het schijnt dat en-bloc stemmen bij 
de FIP is geïntroduceerd en we zagen dat in New 
York, in het bijzonder bij de Grand Prix resulta-

Deze open brief verscheen in het Amerikaanse filatelistische weekblad ‘Linn’s Stamp News’ 
van 18 juli. De auteur leverde voor Filatelie de Nederlandse versie. 
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e hebben een Brexit: Groot-Brittannië 
heeft per referendum besloten om 
de Europese Unie te verlaten. Helaas 
heeft de waanzin gewonnen, en de 

Britten hebben geluisterd naar allerlei drogre-
denen. Wat men niet beseft, is dat dit naar alle 
waarschijnlijkheid ook het einde zal betekenen 
van Groot-Brittannië zoals we dat nu kennen. 
In Nederland is iedereen kiesgerechtigd die in 
de bevolkingsadministratie voorkomt, maar in 
Groot-Brittannië moet men zich speciaal laten 
registreren op kiezerslijsten zoals dit voorbeeld 
uit 1960 laat zien (afb 1).

Gekkigheid
De Europese Unie heeft een serieus probleem 
met de beeldvorming. Als men daar beter aan 
gewerkt had, dan was het niet zover gekomen. Nu 
kreeg Europa in de campagne overal de schuld 
van, tot aan het uiteenvallen van het Britse 
wereldrijk (afb 2) aan toe. Dat is inderdaad 
ongelooflijk snel gegaan, maar het Imperium was 
allang uiteen gevallen voordat Groot-Brittannië 
lid werd van de EU en de oorzaak was toch echt 
het dekolonisatieproces, waardoor grote landen 
als India, Pakistan, Nigeria, Canada, Australië en 
Nieuw-Zeeland onafhankelijk werden.
De voordelen van de EU gaan over samenwer-
king, solidariteit en over de ongekend lange 
periode van vrede in West-Europa. In alle eeuwen 
voorheen was er voortdurend oorlog waar Groot-
Brittannië vaak bij betrokken was.

Geschiedenis
Laten we eens diep in de geschiedenis duiken. 
Daaruit blijkt dat Engeland niet op zichzelf staat 
maar op allerlei wijzen verbonden is met Europa. 
Romeinen, Saksen en Vikingen hadden huis 
gehouden in Engeland zoals in het jaar 1066 bij 
de slag bij Hastings (afb 3) waar een Frans-
Normandisch leger de Engelsen versloeg. Willem 
de Veroveraar werd toen koning van Engeland. In 
de paar honderd jaar daarna wisten de Britten 
grote delen van Frankrijk te veroveren, waar 
de naam ‘Bretagne’ (afb 4) nog aan herinnert. 
Nederland heeft diverse oorlogen met Engeland 
uitgevochten. Het huzarenstukje van Michiel de 
Ruyter mag hier niet onvermeld blijven. Hij voer 
in 1667 tijdens de Tweede Engelse Oorlog met 
zijn schepen de Theems op en vernietigde de 
Engelse vloot in de thuishaven door de schepen 
in brand te steken en het Engelse vlaggenschip 
in triomf mee te voeren naar Nederland. De 
Engelse koning werd daardoor gedwongen tot de 
Vrede van Breda (afb 5). Ook in beide Wereld-
oorlogen bleven de Britten niet afzijdig. West-
Europa heeft zijn bevrijding van de naziterreur in 
1944/1945 voornamelijk te danken aan Groot-
Brittannië en aan de Verenigde Staten (afb 6).
In 1994 werd een spoortunnel onder het Kanaal 

geopend (afb 7). Op de zegel zie je de Britse 
leeuw en de Franse haan die elkaar een hand 
geven over het water.

Britse Europazegels
Aan de overzijde van het Kanaal wordt ‘Europa’ 
als een scheldwoord gebruikt. Het uitgeven van 
Europazegels is in Groot-Brittannië dan ook geen 
jaarlijks terugkerend iets. De eerste verschenen in 
1960 (afb 8), daarna 1961 (afb 9) en dan pas weer 
in 1969 (afb 10). En zo gaat het in onregelmatig 
tempo door. Bovendien wijken de zegels nogal 
af van de overeenkomstige zegels van andere 
 Europese landen doordat de Queen er altijd op 
moet staan. Groot-Brittannië is het land waar ooit 
de eerste postzegel werd uitgegeven en daarom 
vindt men dat men geen landsnaam hoeft te ver-
melden. In plaats daarvan staat het staatshoofd 
op alle zegels. Het is merkwaardig dat de UPU dat 
goed vindt. Het gaat ook alleen op voor postzegels, 
want frankeermachines hebben wel de landsnaam, 
zoals deze proefafdruk van een Neopost machine 
met het hoogst mogelijke bedrag: 99 shilling en 
11½ pence (afb 11). In 1973 (afb 12) sloot Groot-
Brittannië zich aan bij de Europese Gemeenschap, 
de voorloper van de Europese Unie. De zegels 
 tonen een puzzelstukje dat naadloos past bij 
Europa, maar toen bleek dat de Britten een grote 
netto betaler waren aan de EU, sloeg de houding 
om. De halfslachtige houding tegenover Europa 
blijkt ook uit de Europazegels van 1981 waar 
 sommige het CEPT embleem hebben en andere 
zegels uit de zelfde serie niet (afb 13). Of kijk 
eens naar deze Carnavalszegel waar heel klein het 
woord ‘Europa’ op staat (afb 14), ook hier slechts 
op een deel van de serie.

Gevolgen Brexit
Op 23 juni 2016 werd het referendum over het 
blijven of verlaten van de Europese Unie gehou-
den. Groot-Brittannië bestaat uit vier landen. 
De uitslag was: Engeland 53,4% voor verlaten, 
Wales 52,5% verlaten, Noord-Ierland 55,8% 
blijven en Schotland 62,0% blijven, totaal 51,9% 
voor verlaten. In Noord-Ierland gaan al stemmen 
op om zich bij de Ierse Republiek aan te sluiten 
maar ook leeft de angst dat daar de burgeroorlog 
weer oplaait. De grens tussen de Ierse Republiek 
en Noord-Ierland wordt een buitengrens van de 
EU. De Republiek geeft echter alleen zegels uit 
zonder die grens (afb 15) omdat men toch al 
vindt dat Noord-Ierland bij hen hoort. Maar vooral 
Schotland is verbijsterd over de uitslag, waardoor 
de Schotten uit de EU worden gegooid tegen 
hun zin. Ongetwijfeld wordt er een nieuw Schots 
referendum gehouden over onafhankelijkheid van 
Groot-Brittannië en aansluiting bij Europa.
Andere gevolgen: de Britse ambtenaren van de 
Europese Unie kunnen naar huis, evenals de 
Britse Eurocommissaris en de Britse leden van 

het Europees Parlement. Bij het overleg van rege-
ringsleiders was Groot-Brittannië al meteen niet 
meer welkom. Er zullen nog stevige onderhande-
lingen volgen tussen de EU en Groot-Brittannië. 
De definitieve scheiding zal pas in 2020 plaats-
vinden. Als de EU te vriendelijk is voor de Britten 
dan zal dat zotten in andere landen aanzetten om 
ook een referendum te houden over afscheiding, 
want men wil alleen de voordelen van de EU maar 
de nadelen niet. Dat kan natuurlijk niet. Daarom 
stel ik voor erg streng te zijn voor de Britten: 
heffingen op import en export, visumplicht, en 
Londen kan natuurlijk niet langer het financiële 
centrum blijven dat het nu is. De financiële mark-
ten namen alvast een voorschot daarop want 
de koers van het Britse pond (afb 16) duikelde 
enorm omlaag op de dag na het referendum.

Guernsey en Jersey
De Kanaaleilanden Guernsey en Jersey zijn geen 
onderdeel van Groot-Brittannië en daarmee nooit 
lid geweest van de EU.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Guernsey 
en Jersey als enige Brits gebied door nazi-Duits-
land bezet. Er waren zegels met hakenkruis op-
drukken in voorbereiding maar zover is het nooit 
gekomen, want de Duitsers wilden een ‘vriendelijk’ 
soort bezetting. De Britse postzegels raakten op 
en konden niet aangevuld worden vanuit Londen. 
Eerst werden zegels gehalveerd (afb 17) en vervol-
gens eigen zegels gemaakt (afb 18). Guernsey en 
Jersey geven wel regelmatig Europazegels uit.

EFTA
Voordat Groot-Brittannië in 1973 lid werd van 
(destijds) de EG, was het lid van de EFTA (afb 19), 
en waarschijnlijk zal men opnieuw lid worden van 
de EFTA. De EFTA (European Free Trade Associa-
tion, Europese Vrijhandelsassociatie) is de kleine 
concurrent van de EU. Elke keer als een EFTA 
lidstaat zich aansloot bij de EU, werd het EFTA 
lidmaatschap beëindigd. Thans bestaat de EFTA 
alleen nog uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en 
Liechtenstein. De EFTA werd in 1960 opgericht 
met de Conventie van Stockholm en het zetelt in 
Genève, Zwitserland. 

Nederlands Referendum
In april werd er in Nederland een referendum 
gehouden over het associatieverdrag van Europa 
met de Oekraïne. De initiatiefnemers voor het re-
ferendum verklaarden luid en duidelijk dat de Oe-
kraïne hen niet interesseerde en het verdrag ook 
niet, maar zij wilden Europa in diskrediet brengen 
en de Nederlandse Regering in een lastig parket. 
Volgens de Referendumwet is het een strafbaar 
feit om een referendum te organiseren met valse 
voorwendsels. Dus waar wacht de Nederlandse 
regering nog op om de initiatiefnemers strafrech-
telijk te vervolgen?

W
Groot-Brittannië en Europa

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

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

Alle soorten bundels en massa-
waar. Ook vellen. H.Koning.  
Tel:06-21406037.

Catalogus Ships on Stamps Stan-
ley and Gibbons 2001. Erik van der 
Maal. Tel035547902.

Euro Kerstzegels Nederland. A.P.L. 
Flören. 0182-514753

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.

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

Aangeboden

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

Kilowaar grootformaat waar-
bij nieuw: Nederland, Duits-
land + W-Europa. H.J. de Vries 
Tel:0252518302

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. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Liechten-
stein, Brasil en Indonesië 20-25%. 
R. Dorman, Beekberg 41, 7772 DP 
Hardenberg. Tel. 06-30313812.  
E-mail: rick3dorman@gmail.com

Diversen

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht zoekt inzenders 
van kwalitatief goed materiaal.
Provisie 6% en voorschotten 
beschikbaar. Inzenden in CsK-
boekjes. Zie www.csk.nu  
Tel 0514 850744

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: Jan Walschots, 
Tel. 0180-316452  E-mail:  
secretaris@cfv-marianne.nl 
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LET OP: DE NIEUWE AANLEVERGEGEVENS (ADRES EN BANKNUMMER) KLEINE ANNONCES ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD.

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

Winkels:
 Amsterdam, PostBeeld-NPMH Nieuwezijds Voorburgwal 302
 geopend: di t/m za 10:00-17:00, Tel: 010-6223765
 specialiteiten: Posthistorie, Munten, Nederland & Overzee, Partijen 
 Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 geopend: di t/m za 10:00-17:00, Tel: 023-5272136
 specialiteiten: Wereldstock met o.a. nieuwtjes en veel motief, Partijen
 Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00, Tel: 071-5123233
 specialiteiten: Verrassende stock postzegels, Munten, Partijen
 Rotterdam, PostBeeld-Medo-Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 255
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00, Tel: 010-4826725
 specialiteiten: Wereldstock waarbij ook veel losse zegels, Partijen.

Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  Magazine: www.postzegelblog.nl
 Gratis online wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl

Huissen Grote postzegelbeurs
25 Sept van 10-17 uur Entree
Gratis De Brink brink 8 6852 EE
Inl: W.Aleven 026-3271979

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

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

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

Emmeloord 12 nov Postzegel beurs 
10-16 uur.MFC Corn.Dirkz plein 10. 
Inl.J.Elshof Tel. 0527615628.

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

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

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht biedt sinds 1926 
gerichte kwaliteitszendingen aan 
per verzamelgebied. Contributie 
€9 per jaar. Zie www.csk.nu Tel 
0514 850744

Zaterdag 10 sept. postz.munten 
verzamelbeurs van 10.00-15.00. 
De Koppeling, De Clomp 1904, 
Zeist. Inl. G.J. ten Dam.  
Tel 0548-858220.

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

http://www.stamps-dns.com/
http://www.motiefonline.nl/
http://www.dddbeheermy.nl/
http://www.dddbeheermy.nl/
mailto:rick3dorman@gmail.com
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
tel:026-3271979
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
mailto:muld1234@kpnmail.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.sgbritannia.nl/


JULI/AUGUSTUS 2016 FILATELIE 507

Nu te koop bij
Bruna en Collect Club

€2,19
per vel

Nieuw: Postzegelvel 
Olympische Spelen
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