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Op de tentoonstelling ‘100 Objekte 
Berlin im Kalten Krieg’ (15.7.2016 – 
28.1.2018) in het Alliiertenmuseum, 
Berlijn is ook een postoorlogbrief 
opgenomen. 
De brief naar de Sovjet-Unie is 
retour gezonden vanwege de post-
zegel uit 1968 waarop het ‘Europa 
centrum’ in West-Berlijn staat 
afgebeeld. De afbeelding was voor 
de Sovjet-Unie onaanvaardbaar 
omdat na de Tweede Wereldoorlog 
Berlijn, als hoofdstad, verdeeld was 
onder de vier geallieerden, net als 
heel Duitsland, en dus een aparte 
politieke status had.
Dat de Berlijnse postzegel ook in 
West-Duitsland geldig was, was al 
tegen het zere been. Het ‘Europa 
centrum’ op een West-Berlijnse 

postzegel was al helemaal in strijd 
met alle afspraken tussen de geal-
lieerden. West-Berlijn was geen 
onderdeel van West-Duitsland, laat 
staan van West-Europa. 
Dus ging de brief, ondanks correcte 
frankering met een geldige post-
zegel, retour afzender om politieke 
redenen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd 
Berlijn dus een stad bestaande uit 
vier sectoren: de Franse-, Engelse-, 
Amerikaanse en Russische sector. 
Geen enkele andere stad werd zo’n 
groot toneel voor de confrontatie 
tussen Oost en West, met nu alle 
herinneringen van dien. De ‘100 ob-
jecten uit de koude oorlog’ en hun 
geschiedenis tonen een veelkleurig 
beeld van deze tijd en laten de rol 

van Berlijn in de koude oorlog zien. 
(www.alliiertenmuseum.de)

Toch ook goede reclame voor
onze hobby. Jan Heijs

Postoorlog op tentoonstelling in 
het Alliiertenmuseum, Berlijn

Aanvulling van de catalogus
Een lezer 
schrijft: Port-
zegel P10 type 
4  gevonden 
in de tanding: 
kamtanding 
12½. Een NVPH-
certificaat werd 
op 2 mei van dit 
jaar afgegeven. 
Deel hiervan 
hieronder.

Actieve vereniging
De Filatelistenvereniging Gabriël is 
een van de actieve gespecialiseerde 
verenigingen die ons land rijk is. Naast het 
verenigingsblad verschijnt er met grote 
regelmaat een (elektronisch) bulletin ‘Gabriël 
Stempelnieuws’. Hierin staan allerhande 

bijzondere actuele poststempels vermeld die 
betrekking hebben op het verzamelgebied 
van deze vereniging. Compleet met nummer, 
afbeelding, achtergrondinformatie en waar 
een afdruk te bekomen is.

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aan ge-
sloten verenigingen doorgevoerd:

Enschede
EPV: Gerard Stegeman, 
 Schietbaanweg 138, 7521 DC 
Enschede, telefoon 06-53939181, 
epv-enschede@ziggo.nl

Veendam
FV Veendam e.o.:  
P. Remeijer, De Reede 69, 
9642 MD Veendam,  
telefoon 0598-785210.

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

M U T A T I E S

  

31e Dag van de Jeugdfilatelie 
ZATERDAG 15 OKTOBER 2016 op POSTEX APELDOORN

ALLE DAGEN 
OPEN VOOR DE JEUGD 
VAN 7 TOT 77 JAAR! 

MET VELE ACTIVITEITEN 
EN HET POSTZEGEL-

HOEKJE!

http://www.alliiertenmuseum.de/
mailto:epv-enschede@ziggo.nl
mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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Uheeft vast een afscheid gemist verleden 
maand. Het gecombineerde juli/augustus-
nummer, dat 5 augustus op uw mat lag, was 

het allerlaatste gecombineerde nummer 7/8. Dat 
u het afscheid gemist heeft is logisch. Het besluit 
om dit dubbelnummer op te heffen is pas na af-
sluiting van dat nummer genomen, dus u had het 
niet kunnen weten. Niets treurigs echter aan dit 
afscheid, want vanaf 2017 staat er op het dubbel-
nummer 6/7. Dit nummer verschijnt dan begin 
juni. Per saldo gaat u dus niets missen.

Wat u ook niet moet missen is de herinvoering 
van de Maandbladreis. U heeft hier in het vorige 
nummer over gelezen. Om dit te kunnen organi-
seren zijn er natuurlijk wel deelnemers nodig. Dus 
mocht u zich nog niet als geïnteresseerde aange-
meld hebben, doe dat dan alsnog zo snel mogelijk.

Turkije is al geruime tijd ongunstig in het nieuws. 
Dit heeft voor de filatelie als zodanig niet direct 
gevolgen, maar toch is het voor ons van belang.
Eens in de vier jaar organiseert de UPU, de wereld 
post organisatie, een congres en telkens in een 
ander land. Dit jaar staat het congres in de plan-
ning om uitgerekend in de Turkse stad Istanbul 
gehouden te worden van 20 september-7 oktober. 

Na een zeer dik nummer verleden maand nu 
een wat dunner nummer. Dit in de aanloop naar 
alweer een dik nummer de volgende maand. Tra-
ditiegetrouw is het oktobernummer het Postex-
nummer. Dit jaar nog een afwijkend thema van dat 
van de Postex: Vliegensvlugge post. Er wordt naar 
gestreefd om ingaande volgend jaar het Postex 
thema parallel te laten lopen met het thema van 
het Postexnummer van Filatelie.

Ondanks dat u nu dus een dunner nummer in de 
hand heeft, is het wel een zeer gevarieerd num-
mer. Wat direct al in het oog springt als u de cover 
ziet is dat kilowaar wel degelijk verzamelwaardig 
kan zijn en dat met een beperkte beurs toch heel 
veel postzegelplezier gecreëerd kan worden.

De voorgenomen verbouwing van het Museum 
voor Communicatie in Den Haag heeft vertraging 
opgelopen. Zoals bekend, is het museum thans, 
gedurende de verbouwing, gesloten. De planning 
was dat het museum begin 2017 weer open zou 
gaan. Inmiddels is de termijn verschoven naar 
eind 2017. Daar moet dan natuurlijk wel iets heel 
moois uit komen…

Een – naar mijn weten – unieke tentoonstellings-
combinatie in de Roemeense hoofdstad Boekarest. 
De ‘Fila-carto București 2016’, van 26-30 oktober 
wordt een tentoonstelling van uitsluitend fila-
telistische literatuur en prentbriefkaarten, in het 
parlementsgebouw. Niet uniek maar wel bijzon-
der: deelname is gratis. Ook heel bijzonder is de 
korte organisatietijd van dit evenement.  
Pas op 17 juli 2016 werd het aangekondigd. 
We zijn benieuwd…

René Hillesum

E D I T O R I A L

Filatelistisch icoon overleden
Op 30 juli is op 81-jarige leeftijd de Deen Knud 
Mohr overleden. Op 34-jarige leeftijd begon 
hij zijn filatelistische carrière bij de filatelis-
tenclub van Kopenhagen. Knud, accountant, 
kon direct bij de club aan de slag met de 
cijfers en zat al snel achter de bestuurstafel 
om uiteindelijk in 1976 voor zitter te worden.
Hij maakte naam – ook ver buiten Dene-
marken – met de organisatie van de 
tentoonstelling Hafnia 76. Hij was van 1998-
2002 voorzitter van de FIP en werd bij zijn 
afscheid benoemd tot erevoorzitter. Hij is 
10 jaar lang, van 2004-2014, de redacteur 
geweest van het internationale vervalsingen 
jaarboek FFE. (Fakes, Forgeries, Experts)
In 1993 werd hij uitgenodigd om the Roll 
van de Royal Philatelic Society, London te 
ondertekenen en kon hij RDP achter zijn 
naam zetten.

Knud was een uitstekend filatelist en heeft 
er zeker aan bijgedragen om Scandinavië op 
de filatelistische kaart te zetten.

Foto: René Hillesum, Londen mei 2015

World Stamp Show - NY2016
Helaas is de opsomming onder het kopje 
‘Royal Philatelic Society’ niet volledig geble-
ken. Ook de volgende Nederlandse leden van 
de Royal hebben een blad aan geleverd met 
een poststuk uit een jaar uit de 148-jarige 
geschiedenis van de Royal: Wilbert Davids, 
Ronald Rong en Oscar van der Vliet. De vol-
ledige collectie van 148 bladen is te bezichti-
gen op dit adres: http://goo.gl/qDFSPD

Gerard van Welie

Envelop (1940) van het blad van Wilbert Davids

P O S T Z E G E L M O O R D

Fijn zo’n filatelistische frankering op een aangetekend stuk!
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

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

Ruud Vergossen Filatelie
  

België € 0,70 per 100 BFR.
Denemarken € 0,60 per 10 DKK.
Frankrijk € 0,60 per 10 FF.
Nederland € 0,65 per 1 EURO.
Eiland Man € 0,35 per 1 GBP.
Liechtenstein € 0,33 per 1 SFR (vanaf 1996).
Canada € 0,20 per 1 DOLLAR.
Engeland € 0,50 per 1 GBP.
U.S.A. € 0,33 per 1 DOLLAR.
Zweden € 4,00 per 100 ZWKR.
Zwitserland € 0,50 per 1 SFR.
Duitsland Euro Zegels € 0,70 per 1 EURO.

Postzegelveilingen
Wekelijkse online

De postzegelveilingen beginnen elke 

vrijdag en lopen de week erna af

Wekelijkse Nederlandse-, Belgische-, 

Franse-, Duitse- en internationale 

postzegelveiling

U kunt ook uw eigen postzegels 

aanbieden

www.catawiki.nl/postzegel

OKTOBER BEURZEN
02/10 ETTEN-LEUR  Nieuwe Nobelaer 10-16u

09/10 WASSENAAR  Van der Valk Bijhorst 10-16u

15/10 ASSEN Hotel Van der Valk  9.30-15u 

30/10 ROTTERDAM  Regardz Airport Hotel  10-16u

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com

 Onze 75ste veiling was een groot succes, hieronder enkele resultaten.
Zie alle resultaten op www.rynmond.com

nr.1 met  harmonica vouw 
inzet 240 toeslag 800

Doubleheads tussen S.G 119 en 166 cat. £ 2250  
inzet 480 toeslag 920

Bosnië collectie w.o.proeven 
inzet 200 toeslag 450

Emissie 1867 20 ex. met zeldzame stempels tax.200

Wereldcollectie in 12 Yvert albums met betere zegels tax.2000India en staten collectie met betere zegels tax.400

Engelse koloniën in het Midden Oosten tax.600 Maleise staten collectie met zeldzame zegels tax.1000

Bijkantoren in mooie kwaliteit (79 stuks) tax.100

Voor onze 76ste veiling mochten wij al een aantal prachtige collecties ontvangen.

Inleveren voor de decemberveiling kan tot en met zaterdag 22 oktober.
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“De Post is ook al verdwenen, er is alleen nog iets bij de 
Aldi. En als je al iets wilt versturen komt daar zo’n lelijke 
sticker op. Postzegels kopen: dan krijg je van die saaie 
blauwe koningskoppen (excusez le mot, Majesteit). De 
maatschappelijke relevantie van de filatelie is aan het 
verdampen.”
Onlangs hoorde ik bovenstaande verzuchting. De post is 
altijd relevant geweest. Lang was een brief het enige mid-
del voor de lange-afstandcommunicatie. Maar filatelie? Is 
het verzamelen van postzegels en poststukken ooit maat-
schappelijk relevant geweest? Een hobby, sport en spel, 
zijn toch nooit echt maatschappelijk relevant? Hoewel? 
‘Geef het volk brood en spelen’ zeiden de Romeinen al. 
Voetbal is een bedrijfstak. Maatschappelijk relevant. Maar 
hoe zit dat met bijvoorbeeld bridge? Is dat maatschap-
pelijk relevant? Ja, zeker in sociale zin en vooral voor 
oudere mensen: bij bridge moet je je hersenen gebruiken 
en stomp je minder snel af en bridge is goed tegen de 
eenzaamheid. 
Op die toer, dat filatelie en bridge zijn (alleen) van beteke-
nis voor oudere mensen zijn, willen we niet. Wij zien 
meerwaarde in filatelie voor een brede doelgroep en willen 
filatelie promoten voor iedereen, ongeacht leeftijd. Dat 
uitdragen is ook een taak voor de KNBF, de bond van de 
filatelisten(verenigingen). 
Filatelie is leuk en leerzaam. Bij het opzetten van een 
verzameling komt heel wat kijken. Natuurlijk kennis en 
materiaal. Het verdiepen, het vastbijten in een onderwerp. 
En ook het vermogen tot ordenen en selecteren. Het 
schrijven van een kort en krachtig verhaal, het vinden van 
de essentie. Filatelie verbreedt je kennis en ervaring, daar 
zit de maatschappelijke relevantie.
Als nog maar weinigen de lol en de kracht van de filatelie 
zien, is het natuurlijk over met die relevantie. De filatelie 
moet worden gepromoot en jongeren moeten worden 
bereikt. Waarom loven we niet een behoorlijke prijs uit 
(eventueel geldprijs) voor ‘de YouTube-film van het jaar’? 
Mensen die een interessant filmpje maken waarin voor 
een breed publiek enthousiasme wordt opgewekt voor de 
filatelie en dat op YouTube zetten zijn ‘goud’ waard.
Zo gaan jongere mensen bewust nadenken over filatelie, zo 
komen er verschillende filmpjes in omloop. Deze filmpjes 
worden gezien en mensen willen ook gaan  verzamelen. 
Filatelie is leuk, daar wil je bij horen. Filatelie is helemaal 
van deze tijd. Filatelie is relevant.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (14): 
Is filatelie nog maat
schappelijk relevant?

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

A ls bestuur van de KNBF wor-
den wij wel eens geconfron-
teerd met verenigingen die de 

afdracht aan de bond van slechts 
€ 4,95 per lid teveel vinden.
Het argument daarbij is dat zij, c.q. 
hun leden geen gebruik maken van 
de diensten die de KNBF aan haar 
verenigingen biedt.
Men realiseert zich niet dat een 
bond veelal ook op de achtergrond 
opereert.
Het is net als met een chef op je 
werk. Als je een goeie chef hebt, 
merk je daar normaal gesproken 
niets van, maar in geval van nood 
kan je altijd een beroep op hem 
doen en je problemen met hem 
bespreken en eventueel samen een 
oplossing zoeken.
Zo is het ook bij de KNBF. Wij heb-
ben onze contacten met diverse 
filatelistische partijen en proberen 
de zaken zo te regelen dat de 
verzamelaars hun hobby kunnen 
blijven uitoefenen.
Binnen ons hele palet aan diensten 
valt het ondersteunen bij tentoon-
stellingen vaak het meeste op, 
maar voor veel andere zaken geldt: 
U ziet ons niet, maar we zijn er wel. 
Als er iets is speelt in uw vereniging 
waar u hulp bij nodig heeft, kom er 
dan op tijd mee en wacht niet tot 
het probleem zo groot wordt dat er 
geen oplossing meer is.

Afgelopen voorjaar waren wij in ge-
sprek met een vereniging die voor 
het 2e jaar op rij meer uitgaven 
dan inkomsten had. Ook zij hebben 
hun leden voorgelegd dat het uit de 
bond stappen een oplossing voor 
het tekort zou zijn. Immers dat 
scheelt de € 4,95 x zoveel leden.
Misschien dat ze niet van alle dien-
sten van de KNBF gebruik maakten, 
maar ze horen nu nergens meer bij 
en ze kunnen ook niet meer van de 
expertise en diensten van de KNBF 
gebruik maken. De vereniging 
wordt ook niet meer vermeld op de 
website van de KNBF.

Dan vraag ik me nog iets af. 
Waarom geeft zo’n vereniging die 

€ 4,95 niet terug in de vorm van 
een contributieverlaging? Er hoeft 
immers toch niet meer voor de 
diensten van de KNBF betaald te 
worden? 
Als bestuur ben je verantwoordelijk 
voor je vereniging. Dat betekent 
dat je soms keuzes moet maken.
Als de vereniging een verlies lijdt 
moet je ingrijpen. Aan de kosten is 
vaak weinig te doen.
Wat veel erger is, is dat het verlies 
dat zo’n vereniging lijdt niet door 
de kosten van de afdracht aan de 
KNBF komt. 
De contributie waarmee de 
vereniging zichzelf in stand houdt 
en waarmee zaken zoals zaalhuur, 
portkosten etc, betaald moeten 
worden is gewoon te laag. De 
afgelopen jaren zijn de porto-
kosten enorm gestegen. Iedere 
filatelist klaagt daar over, dus ook 
de verenigingen merken dat bij 
het versturen van hun clubbladen 
etc. Daarnaast zijn de vergader-
locaties de afgelopen jaren ook 
duurder geworden, of heeft men 
moeten uitwijken i.v.m. sloop 
van gebouwen. Nieuwe locaties 
zijn vaak duurder dan oude. Het 
echte probleem zit dus in stijgende 
kosten en dat wordt niet opgelost, 
maar gemaskeerd. Bij dalende 
ledenaantallen en stijgende kosten, 
komt er dus een moment dat het 
bestuur gewoon de contributie 
moét verhogen. Door uit de bond te 
stappen lost men op korte termijn 
het financiële probleem maar heel 
even op. Bij aanhoudende daling 
van het aantal leden, iets dat nu 
eenmaal realiteit is, komt men 
binnen de kortste keren wéér geld 
tekort.

Misschien bent u ook lid van zo’n 
vereniging. Heeft u niet gemerkt 
dat die € 4,95 zomaar in de 
clubkas verdwijnt en in feite dus 
gewoon een verhoging van de 
contributie is?
Vraag uw bestuur eens waarom u 
dat geld destijds niet gewoon heeft 
terug ontvangen.

    Een 
onwelkome   
waarheid

De bekende Royal Philatelic Society, Londen heeft op 19 juli een 
YouTube filmpje gepubliceerd om de vereniging te promoten. 
https://goo.gl/9Q7NCe

https://goo.gl/9Q7NCe
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Een echte filatelist ergert zich aan de stroom van 
zegels die Aziatische, Arabische en tegenwoordig 
ook voormalige Sovjetrepublieken uitgeven.  Deze 

landen worden door verzamelaars daarom regelmatig 
als bananenrepublieken of roofstaten omschreven.
Ze geven zegels uit die niet voor frankering gebruikt zijn 
of ooit zullen worden en veelal wordt een poststempel 
meegedrukt om het een schijn van legitimiteit te geven.
Leuke plaatjes, vooral als je motief verzamelt, maar 
helaas kan je ze niet in een tentoonstellingscollectie 
opnemen.
Helaas zijn het niet alleen deze ‘bekende’ landen die 
zich hieraan schuldig maken. Filatelistisch Nederland 
wordt inmiddels geteisterd door een nieuw fenomeen: 
de zilveren postzegels.
Het begon met een echte zilveren zegel waarmee 
afscheid werd genomen van de gulden, op zich niets 
mis mee, hij kon en is ook echt gebruikt. Helaas blijft de 
stempelinkt slecht op de zegel zitten.
Een leuk idee, zo leek het, zeker als we bedenken dat 
Oostenrijk zegels van porselein en glas heeft uitgegeven 
en ook Zwitserland met geborduurde en andere bijzon-
dere zegels de filatelie op de kaart heeft willen zetten.
Het bleek echter dat de zilveren zegel zo’n lucratieve 
business was, dat al snel diverse andere postzegels 
het licht zagen. Niet allemaal door PostNL uitgegeven. 

Ook de Rijksmunt en een paar muntenbedrijven zagen 
er wel brood in.
Zegeltje maken met een habbekrats aan zilver en dan 
vervolgens voor  € 25,-- per stuk aan de man brengen.
Recent bereikte Nederland een triest hoogtepunt. De 
‘heer van stand’ O.B. Bommel en zijn trouwe metgezel, 
T. Poes werden op een gekarteld stukje zilver vereeuwigd.
Bij nader onderzoek is het volgens de folder van PostNL 
een ‘persoonlijk product’, maar het wordt ons wel als 
postzegel aangesmeerd. Je kunt het ‘persoonlijk pro-
duct’ als postzegel op een aan te tekenen brief plakken 
want het is wel frankeergeldig (al is de aanschafprijs 
vele malen hoger dan het aantekenrecht).
Het zit echter niet in het abonnement van Collect Club 
of in de jaarcollecties en komt ook niet in de NVPH-
catalogus of op albumbladen. Het wordt dus niet 
verzamelwaardig geacht. 
De niets vermoedende verzamelaar laat zich dus door 
PostNL de bekende knollen voor citroenen verkopen.
Waarom dan toch de verzamelaar ‘lekker maken’…? 
Om dezelfde reden als wat de in de eerste regel van dit 
stukje genoemde landen doen: het gaat om het geld 
wat er mee verdiend wordt. 
De filatelistische ‘Bananenrepubliek Nederland’ is een 
feit.

Hans Kraaibeek

Filatelistische 
Bananen republiek 
Nederland

World Stamp 
Exhibition 
Bandung 2017

Van 3 t/m 7 augustus zal onder FIP 
patronaat een wereldtentoonstelling 
gehouden worden welke speciaal 

voor TRaditionele, PostHistorie, Post-
Waardestukken, THematische en JeuGD-
filatelie, LiTeratuur, 1Kader en OpenFila-
telie open staat. De tentoonstelling, met 
ongeveer 2200 kaders, zal plaats vinden 
in de Trans Studio Convention Center te 
Bandung City, Indonesië.
Het is een eer dat Nederland is uitgeno-
digd hieraan deel te nemen. Gezien de 
belangrijke historische banden welke 
Nederland met Indonesië heeft is de 
verwachting aanwezig, met de vele verza-
melaars van dit gebied, dat er nogal wat 
aanvragen om te mogen inzenden vanuit 
ons land zullen komen. Aanmelden kan 
tot 30 november 2016.
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de Landscommissaris 
Arie Zonjee (ariezonjee@online.nl) en 
voor meer info over de tentoonstelling 
op www.bandung2017.org

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 Stich-

ting  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.

KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 
3526 AK Utrecht
(Correspondentieadres:  
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

mailto:ariezonjee@online.nl
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Ontwerp Wendy Mensink. Naast de reeds 
vanaf 2014 beschikbare rolzegels in doos-
jes voor de ‘1’ [200 ex.] en ‘2’ [100 ex.] is 
er sinds eind april/begin mei 2016 ook 
een geïntegreerd hangboekje met 50 ze-
gels beschikbaar.
Zowel de rolzegels als de nieuwe zegels 
in hangboekje zijn gedrukt in Canada bij 
Lowe-Martin in offset.
Aan losse zegels zijn de verschillen te her-
kennen: de papierrichting is horizontaal 
bij de rolzegels, verticaal bij de zegels uit 
het hangboekje.
Frappanter echter is dat als je de rolzegels 
over het hangboekje legt zult zien dat de 
rolzegels ‘langer’ zijn dat wil zeggen niet 
zozeer per zegel als wel dat de horizontale 
afstand tussen twee zegels groter is bij de 
rolzegel!
Ervan uitgaande dat de bij de rolzegels 
verwijderde ‘matrix’ hetzelfde patroon 
heeft als de niet verwijderde ‘matrix’ bij 
het hangboekje is dit nogal merkwaardig.
Waren tot dusver bij hangboekjes het 
aantal lijmpunten beperkt gebleven: 1 of 
2, bij dit hangboekje heeft de Canadese 
drukker overdreven zijn best gedaan. Aan 
zowel de linker- als de rechterkant zijn 
zo’n 30! lijmpunten aanwezig zodat het 
openmaken van het boekje niet zonder 
beschadigingen verloopt. Voor de gebrui-
ker [niet-filatelist] zijn nog maar ternau-
wernood de zegels zelf onbeschadigd 
gebleven. PostNL hoopt op korte termijn 
te komen met een nieuwe oplage welke 
wat klantvriendelijker zal zijn uitgevoerd.

Zakenpost-
zegels 2016
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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 •Het jaar van 

Jeroen Bosch

et Van Gogh-jaar in 2015 bracht veel 
persoonlijke postzegels, uitgegeven 
door PostNL. 2016 startte beter met het 
velletje van 10 doorlopende zegels van 

Jeroen Bosch met het onderste deel van het mid-
denpaneel van het drieluik de Hooiwagen (afb. 1). 
Dit was het belangrijkste werk op de druk be-
zochte overzichtstentoonstelling in Den Bosch ter 
herdenking van zijn 500e sterfjaar. Bosch is de 
meester van de drieluiken met een moralistische 
boodschap in een vaste indeling. In het linker 
paneel het goede, zoals het aardse paradijs, in het 
middendeel de dwaasheid, de begeerte en de ver-
wording in de samenleving en rechts tenslotte de 
boete die men later moest doen in de hel. Dankzij 
de uitleen van het Prado en vele andere musea 
stond Bosch weer internationaal in de schijnwer-
pers. Lokaal was hij nimmer vergeten, getuige 
zijn standbeeld op de Bossche markt (afb. 2). 
De postzegel is een van de tien persoonlijke ze-

H
gels van de Bossche vereniging die algemeen te 
koop was op de Filafair 2016 en ontwaard is met 
het speciale gelegenheidstempel van PostNL. 
De Bossche vereniging initieerde regelmatig 
postzegels van Jeroen Bosch en – voor zover 
mij bekend – gebeurde dat de eerste keer in 
2010 met een 15-tal zegels met details uit zijn 
schilderijen. De bekende filatelist Frans Hermse 
toonde wijsheid door maximumkaarten te ma-
ken met het toenmalige tentoonstellingstempel 
(afb. 3a). Het stempel stelt de valse bode voor 
(op glad ijs) uit het schilderij de verzoeking van 
Antonius. De Belgische post was hun ruim voor 
geweest met de kaart (afb. 3) van een Rode 
Kruiszegel met hetzelfde onderwerp en stempel 
uit 1991. Frans maakte met het stempel onder 
meer de kaart (afb. 4) van het schilderij Sint 
Hieronimus boetend in de wildernis uit Gent. 
De Franse post gaf in 2012 een velletje uit ter 
gelegenheid van de dag van de postzegel met 

een tafereel uit het schilderij De Bekoring van de 
heilige Antonius. Het middenpaneel toont helse 
taferelen van brandende steden (afb. 5). Het 
stempeldetail (afb. 5a) geeft er een heel andere 
draai aan met blij dansende kinderen rond een 
kampvuur. 
Terug naar Nederland met twee kaarten (afb. 6+7) 
met telkens twee postzegels met een doorlopend 
beeld uit het middenpaneel van de hooiwagen. 
Mensen vechten eerst om een deel van het hooi 
(het vergankelijke aardse bezit) te pakken te 
krijgen. Onderwijl trekken vreemde wezens de 
hooiwagen richting het rechterpaneel, de hel. 
Fascinerend is het helse rechterpaneel van Bosch’ 
andere hoofdwerk, de tuin der lusten (afb. 8), 
waardoor de halve wereld in de ban raakte van 
onze Jeroen Bosch. Ook dit is een persoonlijke 
postzegel van de Bossche vereniging van dit jaar. 
Heerlijk zo’n actieve vereniging die zijn voorvader 
herdenkt. 

1
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a een eerste selectie op land en op 
zegels waarvan ik direct al wist dat 
ik die af zou willen weken, ontstond 
een verzameling van ruim 60, meer 

en minder gevulde, schoenendozen. Gaande-
weg ontwikkelde zich het idee dat ik hier een 
aparte verzameling van zou kunnen maken. 
Daarbij speelde een rol dat, hoewel het om 
een wereldbox ging, toch ruim 90% van de 
postzegels uit Europese landen kwam. Daar-
van bestond dan ook nog het overgrote deel 
uit gewone frankeerzegels. U kent ze wel, die 
zegels die voor een langere periode gewoon 
aan het loket verkocht worden. In de Yvert 
aangeduid als ‘serie courante’, in de Michel 
als ‘Freimarke’ en in de Stanley Gibbons als 

Van kilowaar tot waardevolle verzameling

N

Wie kent ze niet, die kleurige plastic zakken met onafgeweekte zegels van de 
hele wereld of van een specifiek land? Gekeurd en vervolgens toch maar weer 
terug gelegd? Ik ben wel voor de verleiding bezweken en zo is de aanschaf van een 
zeer grote box postzegels uit de hele wereld (± 15 kilo), de basis geworden voor 
het opzetten van wat ik gemakshalve mijn verzameling ‘Kilozegels’ heb genoemd. 
Misschien kom ik nog eens op een naam die meer recht doet aan hoe deze 
verzameling er uiteindelijk uit is komen te zien.
door Bernard Akkerman

‘definitives’. In de NVPH-catalogus is daarvoor 
geen speciale omschrijving opgenomen. 

De kleine jongen
Hoe nu verder? Als kleine jongen keek ik vaak 
vol belangstelling naar de postzegelverza-
meling van mijn oudere broer. Daarbij vond 
ik toen al de bladen met allemaal dezelfde 
afbeelding van een staatshoofd (afb 1a-c) of 
een mythologisch figuur, maar dan wel met 
verschillende kleuren, eigenlijk het mooist. 
Van het opzetten van een eigen verzame-
ling kwam het toen echter niet. Daar hadden 
oudere filatelisten wel voor gezorgd. Het door 
mij gekoesterde, zelfgemaakte, album werd als 
prutswerk opzij geschoven en mijn dubbelen-

boek werd ook geen blik waardig gegund. 
Jaren later heb ik deze frustrerende ervaring 
overwonnen en ben als zovelen met een 
landenverzameling begonnen. Toen daar later 
die enorme partij zegels op tafel lag, kwam 
het gevoel van die kleine jongen weer terug, 
wellicht nu ook nog beïnvloed door sindsdien 
ontstane kunststromingen als Pop Art en de 
schilderijen van Andy Warhol. 

Gebiedsbegrenzing
Hoe kader ik het gebied af waar ik de verza-
meling voor op ga zetten? De meeste zegels 
kwamen uit landen die we tot 1990 gewend 
waren als West-Europa aan te duiden. Dat 
leek mij een goede uitgangspositie. Nadien 
heb ik het verzamelgebied slechts eenmaal 
aangepast met de nieuwe EU-landen die in 
2004 zijn toegetreden. De Ierse postzegel 
(afb 2) geeft daar een mooi beeld van. 
Turkije kende toen ook al een onduidelijke 
positie maar gelet op het grote aantal Turkse 
postzegels in de box en de opzet van de 
Michel Europa catalogi (1985), doet Turkije in 
mijn verzameling van begin af aan volwaardig 
mee. Al met al is het op deze manier een 
verzameling geworden van 29 landen.

Langlopende serie, serie courante, 
Freimarke, definitives?
Volgende punt was hoe begrens ik het type 
zegel dat ik in de verzameling ga opnemen? 
Bij het natrekken van diverse catalogi bleek 
al gauw dat een frankeerzegel die in de ene 
catalogus als onderdeel van een ‘serie couran-
te’ werd aangemerkt in de andere catalogus 
toch niet als ‘Freimarke’ werd gezien. Het 
was dus zaak om eerst tot een afbakening te 
komen van het type frankeerzegel dat ik in de 
verzameling zou gaan opnemen. Als je daarbij 
kunt teruggrijpen op een catalogus heeft dat 
zeker zo zijn praktische betekenis maar, zoals 
al aangegeven, eenduidigheid op het punt 
van langlopende (zogenoemde permanente) 
zegels bestaat er niet. In het praktijkboek 
Begeleiding Bij Filatelie (NBFV) worden per-
manente postzegels als zogenoemde langlo-
pende zegels aangemerkt. “Ze zijn gedurende 
lange tijd, soms zelfs verscheidene jaren, bij 
de verkooppunten verkrijgbaar. Meestal zijn er 
diverse oplagen, waardoor het mogelijk is dat 

of: hoe eenvoudige frankeerzegels de basis 
vormden voor een omvangrijke collectie

4A. 1872 4B. 20041A
2

1B 1C 3
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ken. Alleen wanneer bij een andere papier-
soort of een ander watermerk nieuwe waar-
den of kleuren in beeld komen is de serie dan 
wel die ene afwijkende waarde opgenomen. 
De opdrukzegels, om de frankeerwaarde aan 
te passen of om overtollige zegels een tweede 
leven te geven (Oostenrijk heeft daar bij de 
serie Oostenrijk vakantieland” (afb 8a+b) wel 
op een heel bijzondere manier vorm aange-
geven), zijn als onderdeel van de lopende 
serie gezien. Afhankelijk van de presentatie-
vorm (zie hierna), zijn ze op uitgiftedatum 
gepresenteerd dan wel aan het eind van de 
serie opgenomen. ‘Opdrukken’ die bestaande 
postzegels een nieuw uiterlijk geven (zoals de 
Nederlandse traliezegel van 1940, maar dit 
zijn geen opdrukzegels maar zien er wel zo 
uit) zijn als aparte serie aangemerkt omdat ze 
als nieuwe uitgifte bedoeld waren. Daarnaast 
speelt een rol dat bijvoorbeeld bij het over-
lijden van een staatshoofd alsnog een zegel 
wordt uitgegeven uit de laatste serie waarop 
zijn/haar beeltenis voorkomt maar dan met 
een rouwrand (afb 9a+b). Deze zegels zijn wel 
in de verzameling opgenomen, echter op een 
zodanige plaats binnen de totale rangschik-
king dat het specifieke karakter van de uitgifte 
duidelijk tot uitdrukking komt. Hetzelfde geldt 
wanneer een bestaande frankeerzegel van een 
opdruk wordt voorzien vanwege een bepaalde 
gebeurtenis of een bijzonder doel (afb 10-d). 

Postzegelboekjes
Naast ‘wel of niet’ een langlopende serie, 
speelt ook nog dat sommige zegels uit een 
serie ook voorkomen als zegels uit een 
postzegelboekje en daardoor een afwijkend 
tandingsbeeld te zien geven. Hierdoor kan 
afhankelijk van de samenstelling van de post-

er verschillen ontstaan in kleur, tanding, water-
merk of papiersoort. Semipermanente zegels 
zijn slechts gedurende een bepaalde periode 
verkrijgbaar, meestal beperkt tot de eerste en 
enige oplage is uitverkocht maar soms worden 
ze bijgedrukt.” Als voorbeeld van permanente 
zegels worden de zegels van koningin Juliana, 
de cijferzegel van Crouwel (afb. 3) en de zegel 
van koningin Beatrix in beeld gebracht.

Lange looptijd
Series met een zeer lange looptijd binnen 
West-Europa zijn onder andere de Noorse 
posthoorn (afb 4a+b). In al de verschillende 
typografieën lopend van 1872 tot heden. Een 
andere veel bekende langlopende postzegel 
betreft de zogenoemde Machinzegel van 
koningin Elizabeth II, waarvan de uitgifte is 
gestart in 1967 en waarvan nu nog steeds 
nieuwe waarden worden uitgegeven. Lang 
niet alle postzegels die in catalogi als serie 
‘courante’ of ‘Freimarke’ worden aangeduid, 
hebben zo’n lange uitgifteperiode. Evenmin 
blijkt uit de diverse catalogi duidelijk wan-
neer een postzegel als onderdeel van een 
langlopende serie aangemerkt moet worden. 
Zo komt het voor dat zegels die qua verschij-
ningsvorm (beeld, frankeerwaarde) volstrekt 
vergelijkbaar zijn, de ene maal als ‘Freimarke’ 
en de volgende keer bij dezelfde uitgever als 
‘Sondermarke’ aangemerkt worden. Een op-
roep van mij hierover in het tijdschrift Filatelie 
leverde geen reacties op en ook de redactie 
van de Michel-catalogus kon geen bevredigen-
de verklaring geven waarom de Noorse zegels 
van november 1973 nr 671-673 als ‘Freimarke’ 
werden aangemerkt (afb 5a) en de zegels van 
november 1979 nr 806-808, die qua typo-
logie en onderwerp volstrekt vergelijkbaar 
zijn (bergbloemen), als ‘Weihnachtsmarke’ 
(afb 5b). De redacteur van de Michel-catalo-
gus gaf op mijn vraag als reactie dat er geen 
sprake is van een heldere definitie van ‘Frei-
marke’ en dat men zich bij de opzet van de ca-
talogus laat leiden door de omschrijving van 
de postadministraties. Een ander voorbeeld 
is de Nederlandse rouw- en trouwzegel. In de 
Yvert wordt de rouwzegel uit 1998 (afb 6a) 
omschreven als ‘timbre de condoleance’ 
en aangeduid als ‘serie courante’ terwijl de 
‘timbre de marriage’ (afb 6b) uit hetzelfde 
jaar niet als ‘serie courante’ wordt aange-
merkt. In de Michel worden beide uitgiften wel 
als ‘Freimarke’ aangeduid maar in de digitale 
catalogus van Freestampcatalogue worden 
de beide zegels alleen naar hun onderwerp 
gerubriceerd en zo komen ze dus beide niet in 
beeld als ‘definitives’. Vreemd want qua num-
mering gebruikt(e) de Freestampcatalogue de 
nummering van de Michel!

Welke lijn ga ik volgen?
Omdat in de verschillende catalogi niet 
altijd informatie is te vinden over de 
oplagegegevens/-historie waaruit de duur 
van de uitgifte zou kunnen worden afgeleid en 
het mij te ver voert om voor de verschillende 
zegels deze informatie te verzamelen heb ik 
voor het opnemen van een postzegel in mijn 
verzameling primair de omschrijving in de 
Michel catalogus als uitgangspunt genomen. 
Door de jaren heen ben ik deze catalogus 
steeds meer gaan waarderen door de toegan-
kelijkheid en de goede afbeelding van de uit-
gegeven postzegels. Toch vond ik het nodig dit 
niet al te star toe te passen. Wanneer zegels 
met dezelfde presentatie het volgende jaar 
niet expliciet als ‘Freimarke’ zijn omschreven, 
zijn ze vanwege de beeldvorming toch in deze 
verzameling opgenomen (zie kanttekening 
bij de Noorse postzegels). Daarnaast heb ik 
er bijvoorbeeld voor gekozen om de kleder-
drachtzegels van Spanje (afb 7a+b), met een 
totale uitgiftetermijn van 5 jaar maar met 
slechts twee waarden, toch in deze presenta-
tie op te nemen. 

Voorblad
Per land heb ik op het voorblad aangegeven 
welke series opgenomen zijn en waarom 
ze in een aantal gevallen zijn opgenomen 
ondanks het feit dat ze niet als ‘Freimarke’ zijn 
beschreven. Daarnaast is aangegeven waarom 
in dat ene specifieke geval de als ‘Freimarke’ 
aangeduide zegel juist niet is opgenomen. 
In de loop der jaren blijkt in een groot aantal 
situaties de doorloopsnelheid van ‘Freimar-
ken’ steeds korter te worden. Daar waar het 
staatshoofd of een nationaal symbool het 
onderwerp vormt wil de zegel nog wel eens 
enkele jaren in gebruik zijn en worden er 
gedurende die periode nieuwe waarden uitge-
geven. In andere situaties wordt elk jaar weer 
een nieuwe serie ‘Freimarken’ uitgegeven. Het 
oorspronkelijke idee dat ik alleen langlopende 
series in de verzameling op ga nemen is 
daarmee wel erg onder druk komen te staan. 
Ik ben uiteindelijk ruimhartig geweest in ‘het 
toestaan’ van uitgiften in mijn verzameling. 
Daarbij is vooral mijn interesse in de cultu-
rele aspecten en natuurlijke rijkdom van de 
verschillende Europese landen van doorslag-
gevende betekenis geweest. Het gevolg is dan 
ook dat de verzameling, door de opgenomen 
achtergrondinformatie, nu veel weg heeft van 
een encyclopedische landenverzameling. 

Hoe breed gaat mijn opzet?
De eigenlijke zegel is als uitgangspunt geno-
men en niet de variëteit aan fosforstrepen, al 
dan niet fosforescerend papier of watermer-

8A. oorspronkelijk 8B. ‘zebra’

5A 5B 6A 7A 7B6B

9A 9B
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zegelboekjes een grote variatie in tandingsi-
tuaties ontstaan. Omdat de intentie van deze 
verzameling is om het beeld van de postzegel 
te presenteren is vanuit de postzegelboekjes 
alleen een voorbeeld opgenomen van de 
verschillende tandingsituaties. Ten slotte kan 
nog opgemerkt worden dat het beeld van 
sommige zegels (afb 11a) ook nog gebruikt is 
als dienstzegel (afb 11b) of als speciale zegel 
voor militaire post (afb 11c). Hiervan is telkens 
één exemplaar opgenomen als voorbeeld van 
een speciale toepassing. De intentie van deze 
presentatie is namelijk om aan te geven dat 
ook met gewone frankeerzegels een aantrek-
kelijke verzameling is op te zetten die toch wel 
enig speurwerk vraagt. Waar zinvol is op het 
voorblad bij de betreffende serie de verbijzon-
dering beschreven.

De eigenlijke presentatie op het blad
Als basis voor de presentatie geldt de primaire 
uitgifte met eenmaal dezelfde waarde. Zo 
nodig wordt de serie ook als rolzegel opge-
nomen. Vervolgens worden de opdrukken 
weergegeven met de nieuwe waarde en daarna 
de speciale gelegenheidsopdrukken. Tenslotte 
de zegels met bijzondere uitgifte-aspecten 
zoals kleiner beeldformaat, zelfklevende 

postzegel etc. Daarnaast is van belang dat het 
uitsluitend om postzegels gaat die ook werke-
lijk aan het postverkeer hebben deelgenomen. 
Zo zijn de Franse voorafstempelingen (Michel 
1476 etc.) niet in deze presentatie opgenomen 
omdat ze in de Michel alleen voorkomen als 
ongebruikte zegels. Dit in tegenstelling tot de 
Belgische voorafstempelingen, omdat die op 
de ‘gewone’ langlopende series zijn gedrukt.
In schemavorm ziet de opzet er als volgt uit:
1. Basisserie (in het algemeen 4-zijdig getand)
2. Rolzegels’
3. Waarde-opdrukken (10 cent op 40 cent)
4. Specifieke (op)drukken:
a. voor algemeen gebruik (watersnoodzegels)
b. voor specifiek gebruik (dienstzegels, mili-
taire post)
5. Zegels uit postzegelboekjes 
6. Zegels uit postzegelboekjes of velletjes 
(zegels gestanst in plaats van geperforeerd)
7. Voorafstempeling
8. Voorafstempeling plus waarde-opdruk
9. Rouwzegel(s)

Dezelfde waarde
Bij langlopende series doet zich bij een aantal 
uitgiften het probleem voor dat dezelfde  waarde 
soms meerdere keren voorkomt.  Daarbij kan 
dan een onderscheid gemaakt worden tussen 
dezelfde waarde met hetzelfde beeld en alleen 
een andere kleur (Machinzegels) en dezelfde 
waarde maar met andere afbeelding (Vrouwen 
van de Duitse geschiedenis, afb 12a-c). Komen 
er gedurende de totale looptijd van de serie 
meerdere gelijke waarden voor dan is daarbij de 
volgende benadering gevolgd:
Gelijk beeld: Een enkele dubbele waarde; de 
postzegel binnen de totale reeks opnemen en 

rangschikken op uitgiftedatum;
Vaak voorkomende dubbele waarden; de 
postzegels presenteren op uitgiftedatum (ook 
ten aanzien van de waarde-opdrukken);
Verschillend beeld; Bij dubbele waarden de 
vernieuwde waarde in de totale presentatie 
meenemen en rangschikken op uitgiftedatum.

Aantrekkelijk
Als ik zo de verzameling weer eens doorneem, 
is duidelijk dat het beeld van de gewone 
frankeerzegel in de loop der jaren verschuift 
van dezelfde beeltenis naar eenzelfde opmaak. 
Dit maakt het zeker voor de kijker aantrek-
kelijker en biedt andere mogelijkheden voor 
het verzamelen van achtergrondgegevens van 
de uitgifte. Toch heeft ook het verzamelen van 
achtergrondinformatie over de Portugese ze-
gel ‘De Lusiaden’ van 1931, mij op onvermoede 
plaatsen gebracht. Zo vond ik in de landelijke 
bibliotheek de  Nederlandse vertaling van het 
epos van Luis vaz de Camões ( 1572). Deze 
verzorgde en goed leesbare vertaling van Arie 
Pos heb ik dan ook met veel interesse gelezen 
en herlezen. Met de informatie in Wikipedia 
en andere bronnen is zo de opmaak ontstaan 
voor de achtergrondinformatie bij deze serie 
(zie onderstaande bladen, afb 13-15). Op deze 
manier hoop ik een beeld te hebben gegeven 
van hoe ook met min of meer eenvoudige 
zegels een interessante en aantrekkelijke ver-
zameling is op te zetten. Naast veel speurwerk 
biedt het ook voldoende uitdaging voor een 
creatieve presentatie. De verzameling bestaat 
ondertussen uit 14 albums en zal de komende 
jaren, bij het verder opzetten/uitwerken van de 
verschillende series, zeker nog omvangrijker 
worden.

10a. Watersnood 
Nederland

10b. Hulp aan 
 Hongarije

10c. Groenland-
fonds

10d. Wereld-
vluchtelingenjaar

12a. Mi-1390 12b. Mi-1756 12c. Mi 1955

11A 11B 11C

13 14 15
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te ontwapenen. De legerleiding besloot daarop 
de hele Trans-Siberische spoorweg in bezit te 
nemen. De bevoorrading van het Rode Leger 
werd er ernstig door bemoeilijkt. Het aantal 
Tsjecho-Slowaakse treinen nam maar liefst 
tot 60 toe. De wagons werden bepantserd en 
bewapend. Er kwamen complete veldkeukens 
voor de voedselvoorziening. Regelmatig ver-
scheen een eigen krant. Veel soldaten hadden 
inmiddels vrouw en kinderen.

Voorloper
De veldpost werd tot dan toe door de Rus-
sische post verzorgd. Michel nummer 70 van 
Rusland kreeg in cyrillisch schrift de opdruk 
Cesskja Posta (Tsjechische Post) om onder-
scheid te maken met de gewone post. Nu 
Michel nummer A1 met een geschatte oplage 
van tussen 500 en 1000 stuks. Ze zijn maar 
een paar dagen in gebruik geweest.
Tweede uitgifte van veldpostzegels. 25k, 50k 
en 1r. 1e dr. Irkoetsk ongetand, 2e dr. Irkoetsk 
t 11½, gele gom, 3e dr. Vladivostok, t 13¾ witte 
gom. (afb 7-9)

Veldpost
In augustus 1918 benoemde de Tsjechische, 
politieke, zaakgelastigde in Irkoetsk een veld-
post directeur. Deze kreeg goed geschoolde 
medewerkers en de post was snel prima in 
orde, zodat ook de overige in Siberië strijdende 
entente-legers er gebruik van maakten. De 
plaatselijke bevolking, die wel voor de dienst 
moest betalen, gaf de veldpost de voorkeur 
boven de eigen Russische post.
Uit afrekeningen valt af te leiden, dat ook 
Engelse, Franse, Amerikaanse, Italiaanse, 
Roemeense, Joegoslavische, Poolse, Litouwse, 

Een groot tegenoffensief van de Centralen 
bracht het Russische leger grote verliezen toe. 
Een welkome versterking waren toen Tsjecho-
Slowaakse legereenheden onder leiding van 
Russische officieren. Iedereen die zich hiervoor 
aanmeldde moest als gewoon soldaat beginnen, 
ook de voormalige K.u.K-officieren. Daardoor 
ontstond een vrij democratische organisatie, 
waarin iedereen elkaar tutoyeerde. In 1917 wa-
ren deze troepen uitgegroeid tot een zelfver-
zekerd leger van uiteindelijk zo’n 100.000 man 
met eigen officieren, verdeeld over een groot 
aantal dorpen in oostelijk Oekraïne.
Masaryk, Ruslandkenner bij uitstek, dacht 
dat de Eerste Wereldoorlog in het westen 
beslist zou worden. Troepen van het Tsjecho-
Slowaakse legioen werden via Moermansk 
naar de westelijke fronten in Italië en Frankrijk 
gestuurd. De deelname was echter meer 
symbolisch. Het ging om nog geen tweemaal 
10.000 man, waardoor ze geen grote invloed 
konden uitoefenen, maar wel waardering 
oogsten voor hun inzet. Door de geallieerde 
bezetting van de havens in Noord-Rusland was 
verdere versterking onmogelijk. (afb 4-6)

Russische leger
Door het ineenstorten van het Russische leger 
tijdens de revoluties van 1917 en de euforie, 
die dit in de wereld te weeg bracht (men 
hoopte op een hernieuwde deelname van 
Rusland aan de oorlog), groeide het Tsjecho-
Slowaakse legioen door de enorme toeloop 
van vrijwilligers aan tot zo’n 100.000 man.
De Tsjecho-Slowaken kwamen door de 
revolutionaire onlusten echter in een moeilijke 
positie. Masaryk, op dat moment in Moskou, 
ontkwam maar ternauwernood aan de dood 
toen zijn hotel beschoten werd. Hij gaf het 
legioen opdracht zich niet te mengen in de 
uitbrekende burgeroorlog.
In oktober 1917 kwam hij met de bolsjewieken 
overeen, dat het legioen onder begeleiding 
van de Roden over de trans-Siberische spoor-
weg naar Vladivostok kon reizen. Hijzelf reisde 
langs deze route naar Amerika.

Oeral
Bij Tsjeljabinsk in de Oeral kwam naast de trein 
met Tsjecho-Slowaken echter een trein met 
Hongaarse krijgsgevangenen te staan, die in 
tegengestelde richting werden gerepatrieerd. 
De Tsjecho-Slowaken zagen de Hongaren als 
onderdrukkers. De Hongaren zagen de anderen 
als verraders. Een Tsjech raakte gewond. De 
dader werd daarop gelyncht en de bolsjewisti-
sche bewakers, die tussenbeide wilden komen, 
werden gevangen genomen. Legeraanvoerder 
Trotski gaf daarop bevel alle Tsjecho-Slowaken 

Het Tsjecho-Slowaakse legioen

an een vriend kreeg ik niet zo lang 
geleden een oude verzameling van 
voor de oorlog. Buiten de in de 
catalogus vermelde zegels, ook een 

aantal die ik tot nu toe nergens in postzegel-
land kon vinden.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Een 
Nederlands artikel uit de Bondsbibliotheek 
en artikelen in Wikipedia brachten uitkomst. 
Er bleek ook een vrij recent artikel over het 
Tsjecho-Slowaakse legioen te bestaan van prof. 
dr. Z.R. Dittrich. Meer mensen zullen zoon Bo-
ris kennen, die enige tijd kopstuk van D66 was.

Eerste Wereldoorlog
In augustus 1914 brak de eerste wereldoorlog 
uit. De dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije 
was één van de Centralen. Een land met onder 
andere een grote Tsjechische minderheid, die 
weliswaar nog geen duidelijke politieke wen-
sen had, maar waarvan keizer Franz Joseph 
eens zei dat de helft van de Tsjechen openlĳke 
en de andere helft geheime russofielen waren. 
In ieder geval geen gemotiveerde militairen in 
de K.u.K.-Armee.
Tomáš Garrigue Masaryk professor in de 
filosofie en sociologie aan de universiteit van 
Praag streefde als lid van de rijksraad (parle-
ment) in Wenen een democratische, federale 
staat na. Kort voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog week hij uit naar het buitenland 
en vestigde zich in 1915 in Parijs, waar hij de 
Tsjecho-Slowaakse nationale raad ging leiden 
samen met Edvard Beneš en de Slowaak 
Milan Stefanik. Gesteund door de geallieerde 
bondgenoten streefden zij een onafhankelijk 
Tsjecho-Slowakije na. (afb 1-3) 
 
Galicië
In Rusland leefden zo’n 100.000 Tsjechen 
– boeren/kolonisten, leraren, zakenlui – die 
zeer enthousiast waren over een onafhankelijk 
Tsjecho-Slowakije. In het Russische leger 
werden zij aanvankelijk alleen als vrijwilligers 
getolereerd. Ze voerden verkenningen uit 
achter de vijandelijke linies en probeerden 
Tsjechen aan te zetten tot desertie.
De Russische opmars in Galicië aan het begin 
van de oorlog bood veel Tsjecho-Slowaken de 
gelegenheid te deserteren. In 1915 zelfs twee 
volledige regimenten.

V

Wie Tsjecho-Slowakije verzamelt, heeft zeker wel eens achter in de cata-
logus de Tsjechische militaire post in Rusland gezien. Zo af en toe zag je ze 
ook wel in een rondzending. Tot nu toe zette ik daar nooit vraagtekens bij.
door Henk Aapkes

Afb. 1-3: Michel: 295II, 348 en 402.

Afb. 4-6: Michel: 392, 393 en 394. Ter herdenking aan 
deze wapenfeiten verschenen in 1938 drie postzegels. 
De slag bij Bakhmach in Oekraïne op 13 maart 1918 was 
dankzij de Tsjecho-Slowaken de enige succesvolle 
leger operatie tegen de Centrale legers aan het oostfront.
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Finse en Chinese legerkorpsen van de Tsjechi-
sche veldpost gebruik maakten.
Zeven Pullman-postwagons en tien Russische 
wagons vervoerden de post, voorzien van het 
staatswapen (leeuw), Tsjechische opschriften 
en een brievenbus. In 15 wagons langs de lijn 
werden veldpostkantoren geïnstalleerd. Met 
het verplaatsen van het legioen naar het oos-
ten verhuisde de veldpostdirectie op 1 januari 
1919 nog van Tsjeljabinsk via Irkoetsk en na nog 
twee plaatsen uiteindelijk naar Vladivostok. 
Het vervoer van poststukken, kaarten en brieven 
van de soldaten was vrij van port. Op verzoek 
van de legerleiding en het nationale comité voor 
wezen in Praag, dus niet van de directie van de 
veldpost, werden postzegels uitgegeven die vrij-
willig op de post werden geplakt. De opbrengst 
was voor oorlogsslachtoffers. Ze waren uitslui-
tend verkrijgbaar bij de veldpostkantoren.

Eerste uitgifte
Michel 7. Na de eerste Praagse druk (60.000) 
werden de clichés naar Siberië verzonden, 
waar werd bijgedrukt. Er bestaan proefdruk-
ken in verschillende kleuren en opdrukken. 
Volgens informatie uit Tsjechische bronnen 
was dit de eerste uitgifte en niet zoals Michel 
vermeldt de nummers 1/6. Michel-nummer 
7 met opdruk in zwart en groen vormt de num-
mers 8/17. (afb 10+11)
Voor de Vip’s werd een 200-tal veldpostkaar-
ten gedrukt en van bruine zegels voorzien.
Daar de zegels van 1919 pas tegen het einde 
van het jaar aankwamen, zijn er maar zo’n 
6000 niet van een opdruk voorzien. 
Proefdrukken? 1 en 2 in afwijkende kleuren. 
(afb 12+13) In 1926 was er nog een derde, dus 
valse druk bij de firma Sekula In Luzern.
Het legioen sprak zeer tot de verbeelding 
en was waarschijnlijk de aanleiding voor de 
onderstaande privédrukken. (afb 14-19)

Russische goudvoorraad
De ‘opstand’ der Tjsecho-Slowaken bracht 
in het oosten van het Russische rĳk de nog 
talrĳke tegenstanders van het communistische 
regime in beweging. Er kwamen tegen-rege-
ringen in Samara en Omsk. Het legioen wist 
samen met andere legerkorpsen en de Witten 
het Rode Leger terug te dringen tot de Wolga 

in Centraal Rusland. In Kazan kreeg het zelfs 
de Russische goudvoorraad in handen. Deze 
successen veroorzaakten in het geallieerde 
kamp een golf van enthousiasme. In Amerika 
werd Masaryk als een groot staatsman binnen-
gehaald, hoewel er precies gebeurd was wat hij 
niet wilde. Door onenigheid tussen de Witten 
verliep het offensief. Het Legioen trok zich 
vanaf september 1918 terug. In de strenge win-
ter stabiliseerde zich het front aan de Oeral.

Staatsgreep
In Omsk pleegde admiraal Koltsjak een 
militaire staatsgreep. In de legerraad van het 
Legioen was echter maar weinig animo hem 
te steunen. In meerderheid wilde men zo gauw 
mogelijk naar het vaderland terug.
Slechte bevoorrading en ongemotiveerde 
militairen maakten dat er voor Koltsjak niets 
anders op zat dan met de Tsjecho-Slowaken 
mee naar het oosten te trekken. De legionairs 
hadden intussen hun handen vol om zich te 
verdedigen tegen allerlei ongeregelde troepen.
Ten slotte werden ze in het uiterste oosten van 
Siberië door de oprukkende Roden ingehaald 
en de achterhoede dreigde te worden afge-
sneden van de rest. In ruil voor de uitlevering 
van Koltsjak -die prompt gefusilleerd werd- en 
de schat van de tsaar kregen zij de vrije door-
tocht naar Vladivostok.
Amerikaanse, Britse en Japanse troepentrans-
portschepen brachten de militairen langs 
verschillende routes in de zomer van 1920 via 
het Suezkanaal, het Panamakanaal en over 
land door Amerika naar hun bestemmingen in 
Europa. In het onafhankelijke Tsjecho-Slowa-
kije werden de militairen als helden ingehaald. 
Zij vormden de kern van het jonge leger.

Terugkeer
Milan Rastislav Stefanik PhD (21-06-1880 tot 
04-05-1919) was lid van de nationale raad. In 
1911 werd hij generaal bij de Franse lucht-
macht. Hij maakte zich verdienstelijk aan 
verscheidene fronten in WOI. Hij had goede 
relaties bij de geallieerden, die de nationale 
raad goed van pas kwamen. In het onafhanke-
lijke Tsjecho-Slowakije werd hij minister van 
oorlog. Hij was in Italië om de terugkeer van 
het Tsjecho-Slowaakse legioen te regelen. Op 

Afb. 7-9: Michel: 4A, 5A, 6A. Afb. 10 + 11

Afb. 14-19

Afb. 12 + 13

de terugweg naar zijn land verongelukte het Ita-
liaanse militaire vliegtuig op 4 mei 1919 op het 
vliegveld van Ivanka bij Bratislava. Een Italiaans 
onderzoek werd niet vertrouwd, want het wekte 
de indruk dat er geen sprake was van mechani-
sche defecten om zo de productie en de verkoop 
van het vliegtuig niet te schaden. Een Tsjecho-
Slowaaks onderzoek vond pas na zeven jaar 
plaats. Dit alles leidde in Slowakije tot complot-
theorieën, die de relatie tussen beide landsde-
len blijvend nadelig beïnvloedde. Een veel later 
onderzoek door de universiteiten van Boedapest 
en Bratislava, waarin een ooggetuige verklaarde 
dat het vliegtuig bij de eerste landingspoging 
koelwater lekte en dat een van de motoren vlak 
voor een tweede poging explodeerde, kon geen 
einde meer maken aan de vele geruchten over 
de opzet Stefanik om het leven te brengen. In 
1994 gingen Tsjechië en Slowakije uit elkaar. 

N.B. Ik heb er geen idee van of de gescande zegels al dan 
niet echt zijn. Echt gelopen brieven met gestempelde 
zegels zullen bijzonder zeldzaam zijn.

Bronnen
• Tsjecho-Slowaakse Legioenen in Rusland, Prof. dr. 

Z.R. Dittrich, 15-07-2007.
• Tsjecho-Slowaakse veldpost in Siberië, J. van der 

Kreke, februari 1988. Bronnen voor zijn artikel waren 
zes door zijn vrouw P. van der Kreke-Milcova uit het 
Tsjechisch vertaalde artikelen. 

• Durchkämpfen bis Wladiwostok - Tschecho slowakische 
Legion in Russland 18-10-2008 02:55 | Till Janzer; 
Radio Praag

• Tsjechisch Legioen. Wikipedia zonder auteur met de 
vermelding  ‘Deze pagina is het laatst bewerkt op 
23 apr 2013 om 16:09’. (Summiere tekst)
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De kleur van de postzegel nader 
bekeken: wat kun je daarmee?

e eerste Nederlandse postzegel 
van 5 cent, in omloop gebracht op 
1 januari 1852, heeft de kleur blauw. 
Kijken we in de ‘Speciale Catalogus’ 

van Nederland, dan worden er voor deze 
zegel veertien verschillende kleuren blauw 
genoemd: blauw, lichtblauw, helderblauw, 
donkerblauw, diepdonkerblauw, lichtstaal-
blauw, donkerstaalblauw, flets staalblauw, 
grijsblauw, melkblauwachtig, zwartblauw, 
lichtgroenachtig blauw, groenachtig blauw 
en groenblauw. In het boek ‘De kleuren 
van de 1e emissie Nederland 1852’1 (afb 1) 
worden zelfs zestien kleuren blauw genoemd 
en getoond. In de opsomming ontbreken de 
kleuren melkblauwachtig, flets staalblauw, 
groenblauw en lichtgroenachtig blauw die wel 
genoemd zijn in de NVPH catalogus. Daarvoor 
in de plaats worden de kleuren: melkblauw, 
flets grijsblauw, diepgroenblauw en groen-
blauwnuance genoemd. Aangevuld met de 
kleuren diepblauw en staalblauw.

Blauw is niet zomaar blauw
Heeft dit te maken met de verkleuring door 
(zon)licht of ontstaat er een andere kleur door 
het water tijdens het afweken van de gebruikte 
postzegels? Nee niets van dit alles, ze hadden 
al direct na het drukken een andere kleur. 
Voor het drukken van de postzegels van 
1852 werd de benodigde drukinkt per pro-
ductiedag aangemaakt. Hiervoor beschikte 
men over een verfmolen of ‘kollergang’, die 
was voorzien van drie ronde staande stenen 
waarmee de basisverfstoffen (pigmenten/
kleurstoffen en lijnolie) gelijkmatig werden 
vermalen en vermengd tot de gewenste kleur 

D
inkt. Kleinere hoeveelheden werden met de 
hand geproduceerd. Daarvoor werden stenen 
platen gebruikt, waarop het pigment met 
een loper gemengd (‘gewreven’) werd in het 
bindmiddel (lijnolie). Dit gebeurde ‘op zicht’, 
de gebruikte natuurlijke kleurstoffen (pigmen-
ten) wisselden van kwaliteit (kleurkracht en 
helderheid) afhankelijk van de oorsprong; gas-
licht als verlichting werkte ook nadelig voor 
een juiste kleurbepaling. Daarbij komt ook nog 
dat kleur een persoonlijke waarneming is die 
door iedereen anders kan worden beoordeeld. 
Dus wanneer er eens iemand anders dan ge-
bruikelijk de drukinkt moest aanmaken, kon er 
al een iets andere kleur ontstaan. Verdere in-
vloeden op de kleur zijn: wisselende pigment/
kleurstof- en drukinktleveranciers, wisselende 
papiersoorten maar ook wisselende klimatolo-
gische omstandigheden (luchtvochtigheid en 
omgevingstemperatuur) tijdens het drukken.
Om een blauwe kleur te krijgen kon men uit 
een aantal pigmenten kiezen, bijvoorbeeld: 
ultramarijn, Berlijnsblauw en kobaltblauw. 
Ultramarijn is een anorganisch mineraal, 
dat in de natuur onder andere voorkomt als 
‘lapis lazuli’. Sinds 1828 wordt ultramarijn ook 
synthetisch geproduceerd. De lichtechtheid 
van ultramarijn is goed en het zal niet snel in 
kleurkracht afnemen. Ook werd wel als blauwe 
mineraal azuriet, als goedkoper alternatief 
voor ultramarijn, ingezet. Het is een koperver-
binding en neigt van nature naar groen. Het 
zal duidelijk zijn, dat verschillende oorspron-
gen van ultramarijn al resulteren in verschil-
lende kleurtinten. Datzelfde geldt ook voor de 
twee andere genoemde ‘blauwkleuren’.
Nu weten we waarom er zoveel kleuren blauw 

Soms krijg je iets onder ogen waarvan de toonder denkt 
iets zeldzaams, dan wel op zijn minst iets bijzonders, 
gevonden te hebben. Is het een kleurmisdruk, een ver-
valsing of nog iets anders? 
door Rien de Jong

van de eerste zegel zijn. Maar wat kunnen we 
er mee? In Filatelie van april 2015 staat be-
schreven hoe belangrijk de kleurinterpretatie 
is bij het benoemen van welke plaat2 de zegel 
stamt. In de hierboven genoemde catalogus 
is een korte omschrijving te vinden van de 
voorkomende kleurvariaties per plaat.
Er is nog een ander aspect verbonden aan de 
keuze van het gekozen type blauwe pigment. 
De behandeling ervan vindt plaats bij het on-
derwerp vervalsingen, verderop in dit artikel.
Overigens heeft het nog behoorlijk lang 
geduurd voordat men een constantere kleur 
blauw kon produceren. Pas in 1894 veran-
derde het een en ander.

Blauw wordt groenachtig
De minister van Financiën (Vrolik) meldt in 
zijn brief van 4 oktober 1856 aan het Munt-
Collegie dat hem ‘opgevallen’ is dat de blauwe 
postzegels bij gebruik niet hun oorspronkelijke 
kleur behouden. Na verloop van enige tijd 
verbleken ze een beetje en nemen daarbij een 
groenachtige kleur aan. Hij schrijft verder: 
Het ware wenschelijk dat dit konde worden 
voorkomen….. Op 21 oktober 1856 wordt het 
antwoord verzonden: dat de verbleeking der 
blauwe zegels van 5 cent het Munt-College 
niet ontgaan is, echter van het aannemen van 
een groenachtige tint is haar niets bekend. 
Op verzoek wordt een gebruikt exemplaar ter 
beoordeling naar het Munt-College gezonden. 
In het Muntverslag over 1856 lezen we het 
volgende: Naar aanleiding der aanmerkingen 
omtrent het verbleeken der blauwe kleur, ons 
medegedeeld bij Uwer Excellenties Missive van 
4 Oct. 1856 (afdeeling Post) heeft het lid van 
het Munt-College belast met de werkzaam-
heden van Inspecteur Essayeur Generaal ver-
scheidene proeven genomen met kleuren uit 
verschillende bestand deelen zamengesteld, 
doch hebben zij tot geen voldoend resultaat 
mogen aanleiding geven.
Deze proeven zijn ook genomen met Kunst 
ultramarijn, welke kleur aan geen verbleeking 
onderhevig is, doch is bevonden dat bij het 
noodwendige afveegen der plaat, alvorens 
dezelve tot het drukken te bezigen de verfstof 
niet genoegzaam in de fijnere deelen der 
gravure werd opgenomen om daarmede goede 
afdrukken van postzegels te vervaardigen.
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afb 1 Een achttal 
kleuren uit het 
boek. Diepdonker-
blauw, blauw, 
zwartblauw, 
licht staalblauw, 
helder blauw, 
groen blauw-
nuance, lichtblauw 
en diepgroen-
blauw. 
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Wij vernemen dus dat Berlijnsch blaauw met 
wit vermengd en volgens Uwer Excellenties 
verlangen eene tint ligter, als de doelmatigste 
moet beschouwd worden.
Deze kleur is wel aan verbleeken onderhevig, 
dezelve wordt echter ook gebruikt bij het 
drukken der Fransche postzegels en wij zijn 
van meening dat deze laatsten alleenlijk aan 
eene andere wijze van plaatdruk de meerdere 
duidelijkheid en fraaiheid van kleur te danken 
hebben. Wij zullen ons echter beijveren aan de 
vervaardiging der kleur, de meeste zorgen te 
wijden......
Naar aanleiding van bovengenoemde brief 
van 4 oktober 1856 worden in december van 
dat jaar ook een aantal verdere kleurproeven 
gedrukt en de betreffende gedrukte vellen 
postzegels in januari 1857 de minister van 
Financiën ter hand gesteld.
Bij deze proeven, voor de postzegel van 5 cent, 
hanteert men de volgende zes kleuren: licht-
blauw, licht flets grijsblauw, licht kobaltblauw, 
licht staalblauw, groenblauw en zwartblauw.

Rode en gele of oranje postzegels
Ook hier geldt hetzelfde als voor de blauwe 
postzegels: veel verschillende pigmenten en 
kleurstoffen van diverse oorsprong.
In 1852 heeft men onder andere ter beschik-
king voor het rood: kraplak (plantaardig), 
karmijn (dierlijk), vermiljoen (mineraal en 
synthetisch) en rode oker (mineraal) en voor 
geel: gele oker (mineraal), Indisch geel (geel- 
tot oranje kleurig), Napels geel (mineraal en 
synthetisch) en chromaatgeel (synthetisch). 
Oranje kan men maken door menging van 
rode met gele pigmenten.

Van oranje naar geel 
Op 2 december 1851 zijn er zeven pakketten 
vanuit Utrecht per post verzonden met in 
totaal drieduizend vellen postzegels aan het 
Departement van Finantiën in Den Haag. 
In een begeleidend schrijven worden de drie 
postzegels, van de eerste Nederlandse emis-
sie, met de volgende kleuren omschreven: 
blauwe, roode en oranje postzegels. Tussen 
6 januari 1852 en 3 augustus 1852 zijn nog 
eens in totaal 33 pakketten met blaauwe, 
roode en oranje postzegels verzonden.
Met een zending van acht pakketten zegels 
op 31 augustus 1852 wordt de kleur van de 
15 cent postzegel omschreven als geel. Ook 
bij volgende zendingen wordt in de begelei-
dende brieven uitsluitend gesproken van gele 
in plaats van oranje postzegels. Opmerkelijk 
is echter dat bij een nieuwe bestelling van 

10.000 postzegels, oranje postzegels gereed 
moeten zijn op 1 mei 1853. Geleverd zijn ech-
ter volgens een begeleidend schrijven: geele 
postzegels.
In de jaren daarna zijn geele postzegels 
geleverd, echter in het begeleidend schrij-
ven van 14 juli 1859 voor een levering van 
100.000 stuks, zijn deze weer als oranje 
omschreven. Ook bij de daarop volgende leve-
ringen, wordt als kleur oranje geschreven.

Kleurverandering door verandering 
van drukkerij
De Nederlandse postzegels werden van het 
begin af aan gedrukt door ’s Rijks Munt te 
Utrecht. De reden was, dat de post ressor-
teerde onder het departement ‘Financiën’. 
Echter met de eerste getande postzegels van 
Nederland, de emissie koning Willem III van 
1864, komt hier verandering in. Per 1 oktober 
1866 wordt bij Koninklijk Besluit het drukken 
opgedragen aan de firma Joh. Enschedé & Zo-
nen te Haarlem. De reden hiervan is: wegens 
sterk stijgende vraag en onvoldoende capaci-
teit van ’s Rijks Munt. Ook is duidelijk dat een 
particulier bedrijf goedkoper zou kunnen zijn. 
Per Koninklijk Besluit No. 75 van 1 september 
1866 wordt de overgang van Utrecht naar 
Haarlem geregeld en begint Enschedé op 
7 november met het drukken van de postze-
gels. De eerste Haarlemse aflevering vindt 
plaats op 29 december 1866. De overgang van 
Utrecht naar Haarlem ziet men aan de kleur 
van de postzegels. Een moeilijkheid is echter, 
dat vooral bij de Munt, maar ook bij de firma 
Enschedé, de drukinkt lang niet van constante 
samenstelling is, waardoor er verschillende 
tinten bestaan.
Dat men de drukinkten zelf maakte blijkt uit 
een inventarislijst, gedateerd 9 december 
1858, van ‘voorwerpen, zich bevindende in 
de lokalen van de fabriek voor postzegels’ (de 
Munt in Utrecht). Genoemd worden: Een ijzeren 
verfmolen en verfbak met drie marmeren platen 
en drie steenen loopers, waarvan één defect.

Bewuste kleurverandering
De Cijferemissie van 1876 was bestemd voor 
het frankeren van drukwerk. Tot 1894 worden 
de zegels gedrukt met op aardverf gebaseerde 
drukinkten. (afb 2) Volgens de literatuur 
werden deze kleuren met de hand gemengd 
en kwamen er hierdoor grote kleurverschillen 
voor bij de verschillende oplagen. Zo komt de 
½ cent voor in de kleuren helderrood, roze 
en bruinrood. In feite veranderde de kleur 
in de loop der jaren. In 1885 wisselde de 

kleur van matrood naar fletsrood. In de jaren 
1891 en 1892 wordt de tint steeds fletser. 
In 1893 wordt de tint weer wat krachtiger 
en begin 1894 wordt de kleur rozerood. Een 
aanzienlijke afwijking volgt nog in 1894, kort 
voor het gebruik van aniline-kleurstoffen voor 
de drukinkt. De tint wordt roodbruin. Deze 
kleurveranderingen kunnen daardoor een 
aanwijzing vormen voor het dateren van de 
zegels. De kleuren van de op synthetische 
(langs chemische weg vervaardigd) grondstof-
fen gebaseerde drukinkten zijn in vergelijking 
met de op aardverf gebaseerde veel helderder. 
(afb 3)
Vanaf 1894 worden de zegels van deze 
emissie, gelijklopend met de drukken van de 
volgende ‘Hangend Haar-emissie’, gedrukt met 
op anilinekleurstoffen gebaseerde drukinkt. 
Leverancier van deze ‘anilineverven’ is de 
firma Jänicke & Schneemann uit Hannover. De 
kleuren ‘veranderden’ als volgt:
½ cent helder rood in het begin, tot spoedig 
daarna constant karmijnrood tot het einde van 
de gebruiksperiode;
1 cent smaragdgroen (uitgifte 1876: groen);
2 cent olijfgeel (uitgifte 1876: okergeel);
2½ cent violet (uitgifte 1876: lila met als 
kleurvariëteit donkerlila).
De kleurverschillen bij de ‘aniline kleurstof’ ze-
gels zijn vrijwel nihil; alhoewel de 2½ cent op 
aniline kleurstof gebaseerde versie in eerste 
instantie lila gekleurd was en in de loop der 
jaren wisselde via roodviolet naar matviolet. 

Emissie 1891 ‘Hangend Haar’
Na het overlijden van koning Willem III op 
23 november 1890 wordt zijn beeltenis op 
de emissie 1872 vervangen door de beeltenis 
van zijn dochter Wilhelmina. De waarden en 
kleuren van deze nieuwe serie komen in grote 
lijnen overeen met die van de vorige emissie. 
Ook deze serie kent veel kleurverschillen per 
zegelwaarde: vóór 1 juli 1894 worden hiervoor 
ook de zogenoemde ‘aardverven’ gebruikt.
Deze aardverven worden door een kleurma-
ker handmatig op kleur gebracht. Als deze 
opgevolgd wordt door een minder vakbe-
kwame kleurmaker worden de kleurverschillen 
aanmerkelijk groter. Al spoedig komen er dan 
ook klachten. De oplossing van dit probleem 
wordt gevonden in het gebruik van synthe-
tische kleurstoffen. Deze langs chemische 
weg vervaardigde kleurstoffen zijn constanter 
van kleur ten opzichte van de ‘natuurlijke’ 
kleurstoffen. Kleurverschillen treden nog 
nauwelijks op. Ook wordt bij het gebruik van 
de synthetische kleurstoffen bepaald dat de 

afb 2 Gedrukt met op aardverven gebaseerde drukinkten. afb 3 Gedrukt met op anilinekleurstoffen gebaseerde drukinkten.
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recepten van de drukinkten schriftelijk moe-
ten worden vastgelegd. (afb 4+5)

Waarom een zwarte zegel groen 
‘verkleurde’
De wapenzegels van 1869-1871, die in boek-
druk uitgevoerd zijn, worden na de invoering 
van het speciale drukwerktarief aan de 
kantoren verstrekt op de volgende data: 1 cent 
zwart en 2 cent bruingeel op 1 januari 1869,
1 cent groen en 1½ cent roze op 15 mei 1869,
2½ cent violet in november 1870 en
½ cent bruin op 1 januari 1871.
De reden waarom de 1 cent zwart na 
4½ maand ‘vervangen’ wordt door de 1 cent 
groen is te verklaren door het feit dat een 
zwart stempel op het zwarte zegel van deze 
emissie moeilijk te zien is. (afb 6-1+6-2) 
Blijkbaar had men hier niets geleerd van 
de ervaring van Engeland 1840 one penny 
black, die ook snel vervangen werd door de 
one  penny red.
Nog een bewuste kleurverandering is toe-
gepast bij een zegel van de emissie prinses 
Wilhelmina Hangend Haar (1891-1894).
In 1895 duiken er oranje exemplaren op van 
de normaal in de kleur blauw gedrukte 5 cent 
postzegels Wilhelmina Hangend Haar. Nader 
onderzoek door de posterijen bracht aan het 
licht dat meesterknecht Carl Gietzelt van Joh. 
Enschedé een aantal vervalsingen ten nadele 
van de post vervaardigd had. Het is echter 
maar de vraag of de 5 cent in de kleur oranje 
als een vervalsing ten nadele van de poste-
rijen moet worden gezien. Het was namelijk 
de bedoeling van de vervalser niet zozeer de 
posterijen maar de postzegelverzamelaars op 
te lichten. Pas nadat dit niet lukte verkocht hij 
ze noodgedwongen maar als gewone 5 cent 
zegels aan niet-verzamelaars en liep daardoor 
al zeer snel tegen de lamp. (afb 7-1+7-2)
We kennen nog een bijzondere geelkleurige 
postzegel. Zweden geeft in 1855 zijn eerste 
postzegels uit. Het zegel met de waarde 3 skil-
ling krijgt de kleur groen (latere herdrukken 
hebben de kleur groen-geel). Dit zegel komt 
echter ook voor in de kleur geel. Er is van deze 
kleurvariant maar één exemplaar bekend. De 
‘geleerden’ strijden erom of het een kleurver-

valsing is dan wel een echte kleurvariant. Moet 
er voor de ‘gewone’ kleur groen al heel wat 
betaald worden, de gele variant is een klein 
vermogen waard. (afb 8-1+8-2)

Het al dan niet ‘onbewust’ veranderen 
van kleur door zonlicht inwerking
De eenvoudigste mogelijkheid om te proberen 
een postzegel van kleur te laten veranderen, is 
hem bloot te stellen aan zonlicht. Een aantal 
kleurgebieden is zwak in het behouden van 
kleur en uiterlijk. Deze kleurgebieden liggen 
met name in het geel, oranje en rood. De 
reden dat deze gebieden zwak zijn, komt door 
het toegepaste organische pigment. De op 
deze manier verkleurde exemplaren probeert 
men wel eens als een bijzondere kleurvariant 
te verkopen. 
Door de inwerking van zonlicht kunnen de 
volgende kleurveranderingen plaatsvinden: 
groen wordt geel of blauw, paars en violet ver-
anderen door het verbleken van het aanwezige 
rood in de kleur, in een blauwe kleur die voor 
beide postzegels anders is, en oranje wordt 
bruin. Men kan zelfs kleuren laten verdwij-
nen. Inwerking van zonlicht kan de kleur van 
postzegels ook valer, lichter of bleker maken. 
Verkleuringen door zonlicht zijn in de regel ge-
makkelijk te onderkennen, doordat het papier 
in de regel ook verkleurt. Toch zijn er ook hier 
uitzonderingen.
Het 5 cent zegel van de emissie 1899 koningin 
Wilhelmina Bontkraag gaf direct al verkleu-
rings- beter gezegd ontkleuringsproblemen. 
Men meldde zich zelfs bij het postkantoor 
met, voordat ze gebruikt konden worden, vol-
ledig wit geworden zegels. Ook zegels die op 
brieven geplakt waren, vertoonden al snel een 

ontkleuring tot uiteindelijk zelfs volledig wit.
De drukker, Joh. Enschedé, kreeg opdracht 
door wijziging in de samenstelling van de 
kleurstof het probleem op te heffen. Het in die 
tijd gebruikte rode pigment, met aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid kwikjodium, 
zorgde dus voor de problemen, maar ook het 
gebruikte karmijn was vrij slecht lichtecht. Een 
betere lichtechtheid hebben: kraplak, vermil-
joen en rode oker. Na allerlei lichtechtheids- 
en watervastheidsproeven gedaan te hebben 
met nieuwe roze/rode drukinkten wordt een 
door Enschedé op 26 april 1901 gezonden 
kleurproef goedgekeurd en vanaf dat moment 
wordt de drukinkt, met een diepere kleur rood, 
van deze proef toegepast voor de postzegel 
van 5 cent. (afb 9-1 – 9-3)

Chemische vervalsing
We kennen een aantal grondkleuren, onder 
andere rood, geel en blauw, en de zogeheten 
oneigenlijke kleuren wit en zwart. Door deze 
kleuren te mengen kunnen we nieuwe kleuren 
maken, of de oorspronkelijke kleur een 
lichtere of donkerder tint geven. Zo wordt de 
kleur groen verkregen door geel en blauw te 
mengen.
Door een chemische behandeling is het mo-
gelijk een van de mengkleuren te verwijderen. 
Hierdoor komt de grondkleur, in dit geval geel 
of blauw, weer te voorschijn. Voor experts is 
het niet moeilijk van de kleur bruin oranje te 
maken of andersom. Paars en violet kan men 
veranderen in grijs en blauw.
Bij de beschrijving van de eerste blauw 
gekleurde Nederlandse postzegel van 1852, 
aan het begin van dit artikel, noemde ik de 
toen ter beschikking staande pigmenten. Een 

afb 4 De overgang naar de ‘nieuwe’ op synthetische kleurstof gebaseerde drukinkten.

afb 5 Boven de karmijnroze en steenrode ‘aardverf-‘ en onder 
de ‘roze nuance’ synthetische typen. 

 

Kleurbenaming van kleur- waarde kleurbenamingen
de drukinktleverancier  code aanduiding
(Jänecke + Schneemann)

1 Grün 1062 22½ c donkergroen, geelachtig donkergroen, zwartgroen

2 Brillantgrün I 1 c groen, smaragdgroen

3 Brillantgrün II 20 c dof smaragdgroen, geelgroen, lichtgroen

4 Grüne Erde  15 c reebruin, oranjebruin, geelbruin 

5 Anilin Violet II Bläulich 1 G grijsviolet

6 Anilin Violet II Rotlich 2½ c lila, donkerlila, violet

7 Cochenilleroth  ½ c roze, helder rood

8 Ultramarin II 5 c donkerblauw (vrijwel altijd van clichés), helder blauw (vrijwel altijd platen-
   druk), blauw (nuances), blauw

 9 Cadmiumgelb dunkel 3 c geelachtig oranje, oranje

10 Bismarckbraun  7½ c roodbruin, iets lichter roodbruin, bruin

11 Sepiabraun II 2 c okergeel, olijfgeel

12 Hellgrau 1121 12½ c dofgroenachtig grijs, zeer donkergrijs, grijs

13 Carmesinlack II 2,5c roodbruin

14 Brillantlack I 10 c karmijnroze tot rozekarmijn, steenrood, roze (nuances door gom, licht, vocht)

15 Granat Zinnober III over (niet gebruikt)

Gemengd uit 6, 7 en 14  25 c donker dof violet, donkerviolet, lila

Gemengd uit 4 en 11  50 c geelbruin, zandkleur

Opmerking: alle kleurbenamingen zijn volgens de Speciale Catalogus 2014 (NVPH).
De vetgedrukte kleurbenamingen zijn van de zegels gedrukt met de ‘nieuwe’ op synthetische kleurstof gebaseerde 
drukinkten. De waarde-aanduidingen ½ c, 1 c, 2 c en 2½ c hebben betrekking op de Cijferzegels uitgifte 1876-1894. 
De overige waarden zijn van de uitgifte 1891-1894 Prinses Wilhelmina (hangend haar).
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daarvan was Berlijns blauw. Deze ingewikkelde 
ijzer-cyaan-verbinding heeft een goede licht-
echtheid, maar men kan de kleur veranderen 
van blauw naar bruin met behulp van alkaliën 
(loog, soda). Het genoemde ultramarijn is 
matig lichtecht, goed bestand tegen alkaliën, 
maar gevoelig voor zuren; verkleuring van 
blauw naar uiteindelijk wit.
Voor het 5 cent zegel van de emissie 1872-
1888 koning Willem III werd Berlijns blauw ge-
bruikt. Met behulp van een alkali kon men de 
kleur veranderen in geelbruin, daardoor kreeg 
het zegel dezelfde kleur als het 50 cent zegel 
van die emissie en de chemische vervalsing 
was geboren. Op een brief met een gewicht tot 
15 gram, verzonden per pakketboot (mailver-

zending), naar Nederlands-Indië moest een 
postzegel van 50 cent geplakt worden.
Als we bedenken, dat in die tijd het gemid-
delde werknemersweekloon ƒ 5,00 – ƒ7,00 
bedroeg, is 50 cent voor een postzegel erg 
veel geld. Dus een beetje ‘chemicus’ kon 
zijn postzegel van 5 cent wel ‘opwaarderen’. 
(afb 10-1 – 10-4)

Rood wil nog wel eens geel worden
Ook in latere tijden verkleurde het rood van de 
postzegels en werden ze vervolgens als bijzon-
derheid gezien. Ze waren niet lichter van kleur 
geworden, maar hadden een andere kleur gekre-
gen. We zien dat met name bij het gebruik van 
de ‘samengestelde’ drukkerskleuren (CMYK3-

kleuren). De gele kleur werd verkregen door 
de postzegels langere tijd aan zonlicht bloot 
te stellen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
het 10+5 cent oranje zomerzegel van 1948, het 
45+20 cent zomerzegel van 1976, het 55 cent 
rood en geel decemberzegel van 1995 en de 
decemberzegels van 1998. (afb 11-1 – 11-6)

De gewenste kleur rood is niet haalbaar, 
maar kun je het echt niet, of wil je het niet?
Voor de 55 en 60 cent van de cijferzegels type 
Crouwel 1976-2001 hield de ontwerper eind 
1980 als een alternatieve kleur ‘warm red c’ 
achter de hand. Maar wat Enschedé ook deed 
om de juiste kleur te bereiken met de gewenste 
kleurechtheid, het lukte niet volgens Enschedé. 

 

afb 6-1 en 6-2 Beide zegels zijn afgestempeld 
met het nummerstempel 95 (Schiedam).

afb 7-1 en 7-2 De 3 cent oranje, de 5 cent blauw (normaal) en de 
5 cent oranje (vervalst).

afb 8-1 en 8-2 een geel zegel dat groen had 
moeten zijn.

afb 9-1 De kleur 
vóór mei 1901.

afb 9-3 De kleur 
na april 1901.

afb 9-2 Roze wordt wit.

afb 10-1 Het offi-
cieel uitgegeven 
zegel van 5 cent.

afb 10-3 Het offi-
cieel uitgegeven 
zegel van 50 cent.

afb 10-2 
Een van 
5 tot 
50 cent 
‘opgewaar-
deerde’ en 
gebruikte 
postzegel  
(op het 
postkantoor van Geertruidenberg 
met puntstempel 38 afgestempeld).

afb 10-4 Brief naar Nederlands-Indië met origineel zegel van 50 cent.

afb 11-1 Zomer-
zegel 1948.

afb 11-2 en 11-3  
Zomerzegel 
1976. afb 11-4 en 11-5 Decemberzegel 1995.
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Dus werd er gekozen voor een ander rood met 
een goede lichtechtheid. Maar is dat echt zo? 
(afb 12-1 – 12-4)

Tenslotte
Is dit alles wat er over de kleur van post-
zegels te vertellen valt? Nee, want wat is dit? 
Een briefstukje met een geel zegel naast een 
origineel oranje zegel. (afb 13)
En wat is dit? Waarom is er maar één 1 cent 
zegel verkleurd van rood naar oranje? (afb 14)
Heel veel is nog niet aan bod gekomen.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie of een 
lezing over dit onderwerp voor uw vereniging?
Inlichtingen: gosuniram@planet.nl 

Noten
1. Hans Caarls, december 2012, Studie- Kontaktgroep 
1e emissie Nederland 1852.
2. De postzegelvellen, 100 stuks per vel, werden door 
middel van een (druk)plaat in plaatdruk gedrukt. Ge-
durende de jaren dat de 5 cent zegels gedrukt werden, 
werden in totaal zes platen gebruikt (De platen waren 
aan slijtage onder hevig). Dit onderwerp is uitvoerig 
behandeld in de Filatelie van september 2015 (Filatelie 
School aflevering 1)
3. C= Cyaan=blauw, M=Magenta=rozerood, Y=Yellow= 
geel, K=Key=vaak zwart, maar niet altijd. K is de 
laatste letter van het woord black. De letter B is niet 
gekozen om mogelijke verwarring met blauw (blue) te 
voorkomen.

Bronnen
De kleur van postzegels (110 jaar jubileumboek 
 Philatelistenclub “Rotterdam” 2015); 
Archief Museum Enschedé; Privé archief.

afb 14 Waarom werd één van de drie zegels (rechts) na gelijktijdige zonlichtbelasting oranje?

afb 11-6 Decemberzegels 1998.

afb 12-1 De gewenste rode 
kleur: Pantone Warm Red C

afb 12-2 Diverse mengingen om de gewenste rode 
kleur te krijgen.

afb 12-3 De officieel gekozen (zon)lichtechte kleur rood. afb 12-4 Hoezo lichtecht?

afb 13 Geel 
in plaats 
van oranje.

2 pond sico rood 1935
1 pond tr wit

2 pond sico rood 1935
1 pond tr wit
½ pond geel 3563

2 pond sico rood 1935
1 pond tr wit
2 pond geel 3563

2 pond sico rood 1935
1 pond tr wit 
3 pond geel 3563

2 pond sico rood 1935
1 pond tr wit
4 pond geel 3563

mailto:gosuniram@planet.nl
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Maastricht
Philatelistenvereniging Zuid-Limburg te 
Maastricht, opgericht op 19 december 
1921 in café-restaurant Aux Pays-Bas aan 
het Vrijthof, bestaat dit jaar 95 jaar. Pas na 
koninklijke goedkeuring, tegen de flinke som 
van 50 gulden in 1924, is de vereniging lid 
geworden van de ‘Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars’. Uit het archief van 
de vereniging blijkt dat het maandblad van 
de Bond een bron van wetenswaardigheden 
is. Destijds is het gebruikelijk geweest om de 
notulen van de bijeenkomsten te publiceren in 
het ‘Nederlandsch Maandblad voor Philate-
lie’. Zelfs jaarvergaderingen zijn ruimhartig 
gepubliceerd, ook privacy speelt (nog) geen 
rol. Naam, adres, woonplaats en beroep of 
rang van nieuw aangemelde leden zijn gewoon 
opgenomen. Zoals alle verenigingen heeft 
ook onze vereniging in de loop der jaren veel 
schommelingen meegemaakt. 

Tweede Wereldoorlog
Meer leden en terugloop van leden, scheu-
ring in de vereniging tijdens de Tweede 
Wereldoorlog die pas in 2003 is opgelost 
door het samengaan van beide verenigingen. 
Tentoonstellingen, beurzen, veilingen, het is 
allemaal onze revue gepasseerd. Ook nu is er 
activiteit in de vereniging ondanks terug-
lopend ledental. Leden en bestuur hebben 
gemeend ter gelegenheid van dit jubileum de 
50e Limburgse Filatelistendag te moeten or-
ganiseren. Hiervoor is samenwerking gezocht 
en gevonden met de Nederlandse Vereniging 
‘De Verzamelaar’ afdeling Limburg om samen 
een verzamelbeurs te houden in het Trefcen-
trum Wittevrouwenveld te Maastricht. Door 
de samenwerking hopen wij elkaar te kunnen 
versterken en meer bezoekers in contact te 
brengen met onder meer de filatelie. Een per-
soonlijke zegel hoort hier natuurlijk wel bij. 

Persoonlijke postzegel
Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er 
een persoonlijke zegel uitgegeven, los of per 
velletje van 10 te verkrijgen. Ook te verkrij-
gen op envelop (FDC-formaat) met speciale 
afstempeling. (afb 3) Kosten per zegel € 1,–. 
Verzending binnen Nederland € 1,–. Vergeet 
niet de vermelding van naam en adres en 
code LFD2016. Rekeningnummer IBAN: 
NL25INGB0001031165, t.n.v. Filatelisten-
vereniging Zuid-Limburg te Maastricht. 
Verdere info: www.philatelisten-zl.nl

handelaren en eigen opnames is een handels-
land als Nederland zeer gebaat geweest bij 
deze cartografen. Denk hierbij aan de VOC. Uit 
meerdere ontwerpen door een van de leden 
is de keus gevallen op de stadsplattegrond 
van Maastricht van Blaeu uit 1649. (afb. 2) 
Duidelijk zichtbaar zijn de fortificaties naar het 
ontwerp van Vauban. Sébastien Le Prestre, of 
Prêtre, Seigneur de Vauban, (Saint-Léger-de-
Foucheret 15 mei 1633 - Parijs 30 maart 1707), 
is een bekend bouwmeester in Frankrijk van 
vestingwerken. Hij leeft in de tijd van koning 
Lodewijk XIV en voert diens opdrachten uit. 
Hij heeft een zeer groot aantal verdedigings-
werken gebouwd en verbeterd, die samen een 
linie vormen langs de toenmalige grenzen 
van Frankrijk. Hij is maarschalk van Frankrijk 
en als zodanig betrokken bij het beleg van 
Maastricht tijdens de Hollandse Oorlog. Na de 

verovering zijn Fort St.Pieter en 
de stadsverdedigingswerken 
naar zijn ontwerp verbeterd. 
Deze resultaten zijn nog steeds 
zichtbaar en te bezichtigen. 
Opvallend detail is daarbij de in 
de Maas getekende 8 schipmo-
lens, gebruikt voor het malen 
van graan. Ook het eiland in 
de Maas, eigenlijk meer een 
grindplaat, is aangegeven. 

95 jaar georganiseerde filatelie in Maastricht

ok nu nog glijdt het pincet over de 
nieuwe aanwinst van de niet meer zo 
jonge verzamelaar. Een persoonlijke 
postzegel met een fantasieloze 1 

in de rand met een afbeelding uit de atlas 
van Joan Blaeu uit 1649 van de vestingstad 
Maastricht zoals deze er in de 17e eeuw uit 
heeft gezien. (afb. 1)

Blaeu
Joan Blaeu is in 1596 geboren als zoon van Wil-
lem Blaeu. Vader Willem vestigt zich in 1600 in 
Amsterdam als kaartenmaker, drukker en uit-
gever van vermaarde atlassen. Vader en zoon 
Blaeu behoren tot de beroemdste cartografen 
van de wereld. In 1649 verschijnt de atlas 
Toonneel der Steden, waarin kaarten staan van 
de meeste vestingsteden van Nederland. Door 
de grote belangstelling van de welgestelde 
handelaren en gegoede burgers in 
deze fraaie uitvoering en door de 
grote actualiteit van de kaarten 
verschijnt in 1662 de beroemde 
Atlas Maior met 600 kaarten, 
een van de duurste uitgaven in de 
17e eeuw. Met in 1663 een Neder-
landse versie van de Atlas Maior 
als Atlas van Loon. Door de grote 
nauwkeurigheid van de kaarten, 
mogelijk gemaakt door reizigers, 

O

Voorzichtig glijdt het pincet over de nieuwe aanwinst uit de eerste 
emissie 1852 van de jonge verzamelaar. Met pincet en loep wordt de 
aanwinst bekeken en besproken met anderen. Via via aangekocht van 
zijn eerste zelfverdiende (zak)geld. Een grote stap vooruit in het leven 
van een verzamelaar. Immers jong geleerd is oud gedaan. 
door Bernard Witter

1

2 3
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III. Vlagstempels en loketfrankeerstempel.
Het Districtskantoor ’s-Gravenhage beschikte 
over een Flier stempelmachine. Deze werd 
door de FD algemeen gebruikt voor ver-
zending van (ongefrankeerde) post binnen 
Nederland. Bij haastklussen of grote aantallen 
moest ook voor post naar het buitenland 
wel eens op deze stempelmachine worden 
teruggegrepen, uiteraard tot ongenoegen van 
de abonnees. Vooral in de perioden 1964-
1967 en 1970-1971 is voor ‘bulk mail’ veel van 
de stempelmachine gebruik gemaakt. Het 
machinestempel kan dus met verschillende 
vlagteksten gevonden worden (afb. 19). De 
Flier stempelmachine werd in de periode 
1962-1964 ook gebruikt als loketfrankeer-
machine (afb. 20).

IV. Typografische stempels.
De stempels die het meeste stof deden op-
waaien waren de typografische stempels, die 
in de periode 1959 tot 1964 voor de ontwaar-
ding van postzegels werden gebruikt. Hierbij 
wordt het ‘stempel’ via een drukplaat op 
zegel en envelop aangebracht. De voordelen 
van deze manier van stempelen – die door 
Nederlandse filatelisten zwaar werd bekriti-
seerd, omdat het deed denken aan de mas-
savernietigingsstempels van Oostbloklanden 
en Arabische Roofstaten – waren de mooie 
kwaliteit van de afdrukken en de mogelijkheid 
om gelijktijdig ook opdrukken als ‘Drukwerk’ in 
verschillende talen (Printed Matter, Imprimé, 
Drucksache) of een reclameboodschap op het 
poststuk aan te brengen. 
Voor de afstempeling werd gebruik gemaakt 
van een degelpers van de Duitse fa. Heidel-
berg (afb. 21). Het ging duidelijk om een 
experiment, waarbij verschillende drukplaten 

met stempels van verschillende doorsneden 
en diverse uitvoeringen van de overige tekst-
bestanddelen werden uitgeprobeerd. Uiteinde-
lijk werd de typografische afstempeling (in 
1964) weer opgegeven; de methode was te 
omslachtig, zodat de stempeldatum vaak niet 
overeen kwam met de werkelijke datum van 
verzending – een filatelistische doodzonde! – 
en omdat vaker dan voorheen op gebruik van 
de frankeermachine teruggegrepen moest 
worden.

Ik bespreek hieronder de vijf gebruikte varian-
ten van het typografische stempel; de eerste 
vier in volgorde van oplopende diameter.
P.S. Mijn metingen en gebruiksperioden wijken 
soms af van die van Rene Kuypers. In die 
gevallen heb ik zijn afwijkende waarden tussen 
haakjes achter mijn meetresultaat vermeld. 

IV.1. Kortebalkstempel. Ø 28 mm (verschillen-
de platen; minimale verschillen in diameter). 
Geen volgnummer (afb. 22). 

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

 Gebruik: Vanaf december 1959 tot maart 
1964.

IV. 2. Kortebalkstempel. Ø 29 (30) mm. Geen 
volgnummer (afb. 23). Geheel als IV.1. 

 Gebruik: Eenmalig; 6 augustus 1959 (VS); 
21 augustus 1959 (andere landen).

IV.3. Kortebalkstempel. Ø 31 (31,5) mm. Geen 
volgnummer (afb. 24). Geheel als IV.1.

 Gebruik: Vanaf maart 1960 (okt. 1959).
IV.4. Kortebalkstempel. Ø 33 (32,5) mm. Geen 

volgnummer (afb. 25). Geheel als IV.1.

 Gebruik: Vanaf oktober 1959 (14 april 1960).
IV.5. Kortebalkstempel. Ø 29 mm gecom-

bineerd met reclameboodschap voor de 
vereniging ‘De Hollandsche Molen’ (afb. 26). 
Overigens geheel als IV.1.

 Gebruik: Alleen op 22 maart 1963.

Veelzeggend is de beschrijving van het onthaal 
van de typografische stempels in de publicatie 
van Rene Kuypers (in vrije vertaling):
“…als zo vaak het geval is, werden de envelop-
pen met typografische afstempeling tijdens 
hun verschijnen niet gewaardeerd. Zij werden 
meestal weggegooid, soms na afweken van de 
zegels. Echter, nu de stempels niet langer ge-
bruikt worden, wordt er driftig naar gezocht.”

V. Handstempels ‘Port Betaald’.
Ongeveer midden jaren zestig, na de mislukte 
experimenten met de typografische stempels, 
en mede naar aanleiding van klachten dat ze-
gels op enveloppen beschadigd aankwamen, 
werd geleidelijk aan minder gebruik gemaakt 
van frankering met postzegels. Bij aangete-
kende brieven werden de voorgestempelde 
zegels met volle gom in de envelop gedaan 
en op de envelop kwam een voorgedrukte 
of handmatig aangebrachte ‘Port Betaald’-
stempel. Bij drukwerkzendingen werd nog 
wel gebruik gemaakt van zegelfrankering, 
alhoewel ook hier het gebruik van machinale 
afstempeling en gebruik van ‘Port Betaald’-
stempels steeds meer in zwang kwam.

Handmatige ‘Port Betaald’-stempels komen in 
vijf verschillende typen voor.

V.1. Tweeregelig stempel ,,PORT PAYÉ” /  
’s-GRAVENHAGE in regelmatig kastje van 
62 x 25 mm. Diverse tinten violet en zwart-
grijs (afb. 27).

V.2. Als vorige, maar kastje onregelmatig en af-
metingen 65 x 27 mm. Kleur: zwart (afb. 28).

V.3. Tweeregelig stempel PORT BETAALD/
PORT PAYÉ / ’s-Gravenhage zonder kastje. 
Kleur: zwart (afb. 29). 

V.4.  Tweeregelig stempel PORT BETAALD/

19 20
Afb. 21. Afbeelding van de degelpers van de fa. Heidel-
berg, Wiesloch (Dld.). Bron: Rene J. Kuypers (2).

Post van de Filatelistische Dienst [1a]
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
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PORT PAYÉ / ’s-GRAVENHAGE in kastje 
van 55 x 20 mm. Kleur: zwart of violetgrijs 
(afb. 30).

V.5. Vijfregelig stempel in kastje in ‘post-
zegelformaat’. Tekst: PORT/ BETAALD//
PORT PAYÉ// ’s-Gravenhage. Kleur: rood en 
violet (afb. 31a en 31b). 

(wordt vervolgd)

Geciteerde bronnen
(1) Bert van Marrewijk, 2012. Filatelieloketstempels: 
een gemiste kans van PTT Post. De Kartelrand nr. 33: 
15-33.
(2) Rene J. Kuypers, 1980. A postal history. PTT 
Philatelic Service The Netherlands. Publ. of Netherlands 
Philatelic Society of Chicago. 142 pp.
(3) Jos M.A.G. Stroom en Cees J.E. Janssen, 2011. De 
Poststempels van Nederland. Reclamehandstempels 
1925-1970. Po&Po. 60 pp.

Ontbrekende bijschriften
Helaas zijn in het eerste deel van het artikel door een 
conversiefout een aantal bijschriften weggevallen:

22

24

27

28

29

30

31A + B

25

23

26

Afb. 2b. Inhoud van envelop 2a. Brief van de Chef 
van het Bureel Zegelverkoop A’dam aan Dhr. Clarence 
D. R. Clark in Bayonne, waarin hij (in behoorlijk Engels) 
vragen beantwoordt en ook toezegt een aantal portze-
gels op te zullen sturen.

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

Afb. 3a / 3b. Gedeelten van voor- en achterzijde van 
de brochure over de uitgifte van de Nederlandse Rode 
Kruis-toeslagzegels van 1953. Geheel opengevouwen 
toont de brochure aan de binnenzijde alle zegels in grijs, 
wit en rood. Afdrukken in de originele kleuren, zoals in 
eerdere zendingen gebruikelijk, is op verzoek van de 
Amerikaanse autoriteiten achterwege gelaten.

Afb. 3c. Schrijven van het Hoofd van de Filatelistische 
Dienst over het veranderde beleid van de Nederlandse 
Bank. Van nu af aan moet de geadresseerde betalen 
voor de frankering op zegelbestellingen; tot medio 1953 
gebeurde de verzending gratis. De nieuwe regeling 
staat ook vermeld in de ‘Terms of Sale’ weergegeven 
in Afb. 3a.

Afb. 6. Aangetekende remboursbrief met veel toeters en 
bellen naar een abonnee van de Filatelistische Dienst in 
Düsseldorf. Ook de plakbandstrookjes zijn postaal!

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

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE?

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

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

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

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds.

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

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

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)

Collect Club
opent een winkel in het Gooi

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

uitgifte) voor de postkantoorprijs.

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

Accessoires
Originele postzegelcadeau’s

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

fo
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en
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um

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

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

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

bereikbaar. 
Er is voldoende parkeerruimte en een 

gratis invalidenparkeerplaats recht 
voor de deur.

FI1601 vrij.indd   11 02-12-15   21:03
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1

2009

2011

2015

bij de herdruk van 2011 en oranjerood bij die 
uit 2015.

Doorgenummerd
Aangezien de velletjes doorlopend genum-
merd zijn (midden op de linker velrand) geeft 
dit nummer ook uitsluitsel: 
2009: nummers 000001 tot en met 040000
2011: nummers 040001 tot en met 160000
2015: nummers 160001 tot en met 210000.
Er is ook een verschil in de perforatie; bij de 
druk uit 2009 loopt de verticale perforatie 
door in de onderrand van het vel, bij de her-
drukken is de ondervelrand niet geperforeerd.
De kleur van het skelet van de herdruk uit 
2015 verschilt iets van die van de eerdere 
drukken, met een wat meer oranjebruine tint 
in plaats van bruinrood.

Meer verschillen
Maar na enig vergelijken bleek het dat ook van 
losse zegels redelijk simpel is vast te stellen 
tot welke druk ze behoren. Hiervoor moet 
met een loep gekeken worden naar de tekst 
‘Pleistocene Period’ bovenaan de linkerrand 
van de zegels (afb 2+3).
Het lettertype van de zegels uit 2009 wijkt iets 
af van dat op de zegels uit 2011 en 2015. De 
letters zijn in het geheel iets dikker, waardoor 
de tekst iets vetter oogt. Dit is duidelijk te zien 

de 1 eurocent werden 40.000 genummerde 
velletjes aangemaakt. In de Michel catalogus 
heeft dit zegel nummer 1612.

Fossielen en prehistorische dieren
Nu verzamel ik fossielen en prehistorische 
dieren, dus dit zegel past mooi in mijn ver-
zameling. Ik kocht een los exemplaar en een 
blok, en vergat de uitgifte verder. Totdat een 
collega-verzamelaar me erop attendeerde dat 
hij twee herdrukken kende, die verschilden in 
het op de velrand aangebrachte logo van de 
Maltese posterijen. Hij had op de website van 
de Maltese posterijen gezien dat dit zegel her-
drukt was in 2011 (120.000 velletjes van 10) 
en in 2015 (nog eens 50.000 velletjes).
Verder onderzoek toonde aan dat velletjes 
van de drie drukken gemakkelijk te onder-
scheiden zijn (afb 1). Het logo van de Maltese 
posterijen in de bovenrand van de druk 
uit 2009 is een blauwe rechthoek met de 
tekst ‘MALTA POST’ erin. Bij de herdrukken 
bestaat het uit de tekst ‘malta post’ boven 
een gestileerde posthoorn. Dit logo is bij de 
2011 herdruk groter dan bij de herdruk van 
2015 en de kleur van het woord ‘post’ is rood 

Malta Michel nummer 1612: 
drie drukken, drie variaties

et zoals in Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk en in andere 
eurolanden werden een aantal jaren 
postzegels gebruikt waarop de 

frankeerwaarde zowel in de oude munteenheid 
(het Malta-pond) als in euro stond vermeld.
Intussen werd er gewerkt aan een nieuwe 
serie permanente zegels met de waarde-
aanduiding enkel in euro. 

Dwerg-olifant
Als thema hiervoor werd de geschiedenis 
van het eiland gekozen, en wel in chrono-
logische volgorde. Het oudste onderwerp 
kwam dus terecht op de zegel met de laagste 
frankeerwaarde, 1 eurocent. Dit werd het 
fossiele skelet van de dwerg-olifant (Elephas 
falconeri), met als bijschrift voor de tijdsaan-
duiding ‘Pleistocene period’. Het Pleistoceen 
is de periode in de aardgeschiedenis van 
ongeveer 2 miljoen jaar geleden tot ongeveer 
12.000 jaar geleden, dit tijdvak wordt geken-
merkt door periodieke ijstijden.
De zegels zijn gedrukt in velletjes van 10 (en 
in een blok met een complete serie), de eerste 
dag van uitgifte was 29 december 2009. Voor 

N

Op 1 Januari 2008 voerde het Mediterrane eiland Malta de euro 
in als betaalmiddel. Uiteraard betekende dit dat er, naast nieuwe 
munten en bankbiljetten, ook nieuwe postzegels nodig waren. 
door Ton van Eijden

2
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aan de punten van uitlopers van de letters ‘s’, 
‘c’, en ‘e’. Op de zegels van 2009 zijn die sterker 
gekromd en dikker, met een rechte afsnede. 
Op zegels uit 2009 is het omsloten gedeelte 
bovenin de letter ‘e’ breder dan hoog, op de ze-
gels uit 2009 en 2011 is het hoger dan breed. 
Het verschil tussen de twee herdrukken is dat 
de tekst in de herdruk van 2011 duidelijk ver-
der weg staat van de rand van het zegelbeeld. 
Daar naast is er nog het al genoemde verschil 
in de kleur.
Hier moet aan worden toegevoegd dat het 
jaartal onder het zegelbeeld geen uitsluitsel 
geeft, dit is bij alle drie de drukken 2009.
Deze verschillen zijn naar mijn mening duide-
lijk genoeg dat de drie drukken apart kunnen 
worden gecatalogiseerd.

Praktijktest
Op de bekende eindejaarsbeurs in Barneveld 
was ik in de gelegenheid om in de praktijk te 
testen of losse zegels inderdaad op druk te 
onderscheiden zijn, daar een handelaar een 
rijtje gebruikte exemplaren bezat. Het bleek 
inderdaad zonder probleem mogelijk zegels 
van de druk uit 2009 van die van de herdruk 
uit 2011 te scheiden. Zegels uit 2015 zaten er 
niet tussen. Niet echt verbazend daar deze 
toen pas kort daarvoor gedrukt waren.
Deze ervaring laat zien dat met enige oplet-
tendheid zelfs een simpel zegeltje uit een 
permanente serie van een Europees land voor 
filatelistische verrassingen kan zorgen. 

M. Kogan wordt bedankt voor het aanzetten 
tot dit onderzoekje en voor het delen van 
informatie. Een eerdere versie van dit artikel is 
in 2015 verschenen in ‘Glückauf’, het blad van 
de ‘Arbeitsgemeinschaft Bergbau und Geo-
wissenschaften’, nummer 129, p. 97-98.

Droge zee
Tot slot: Hoe komen er dwergolifanten op 
Malta? Olifanten zijn uitstekende zwemmers 
en zijn absoluut niet bang voor (zee-)water. 
Maar tussen Malta en Sicilië liggen 150 kilo-
meters open zee en naar Tunesië is het meer 
dan 300 kilometer, dit is ook voor olifanten 
wel erg veel gevraagd.
Het antwoord op dit raadsel is simpel genoeg. 
De voorouders van de dwergolifant konden ge-
woon naar Malta lopen. Zonder natte voeten te 
krijgen zelfs. De zee tussen Tunesië, Malta en 
Sicilië is niet erg diep. Toen tijdens de ijstijden 
veel water zich als ijs op het land opstapelde 
daalde de zeespiegel meer dan 100 meter en 
vielen deze ondiepe zeeën droog. 
Met het smelten van het ijs steeg de zeespiegel 
weer. De olifanten op Malta zaten nu gevangen 
op een relatief klein eiland. In dergelijke geval-
len zijn kleinere dieren, die minder voedsel no-
dig hebben, in het voordeel. Door evolutionaire 
druk krompen de olifanten tot een schouder-
hoogte van minder dan één meter.

2009 2011, 2015

3

veel geschreven naar het thuisfront in Groot-
Brittannië door Britse zeemannen en de Maltese 
diaspora, die vooral in Australië te vinden is. Het 
museum gebruikt de laatste technologie om het 
verhaal van de post in het verleden en het heden 
te laten zien.

Het museum is opgericht door Malta Post terwijl 
de inrichting van het museum financieel is 
ondersteund door de EU waardoor het museum 
goed uitgerust is om de bezoekers uitgebreid 
te informeren en het een aangename ervaring 
is voor het hele gezin. Op de bovenste etage 
kunnen kinderen hun eigen rollenspel spelen. 
Verkleed als postbode, hun eigen postzegels 
ontwerpen als ook andere interactieve ac-
tiviteiten. Het museum heeft een educatief 
programma ontwikkeld, gekoppeld aan het 
nationale onderwijsprogramma, zodat kinderen 
van alle leeftijden met hun school het museum 
kunnen bezoeken. Er is naast de vaste collectie 
ook ruimte gecreëerd voor tijdelijke tentoonstel-
lingen. Er is tevens een museumwinkel waar be-
zoekers souvenirs kunnen kopen geïnspireerd op 
de rijke erfenis van de post en de eigen collectie. 
Het Malta Postal Museum is gelegen aan 135, 
Archbishop Street, Valletta en is van maandag 
tot en met vrijdag open van 10 tot 4 uur en op 
zaterdag van 10 tot 2 uur.  

Marc Parren

p 17 juni 2016 werd het Postmuseum 
van Malta geopend door de president 
van Malta, mevrouw Marie Louise 
Coleiro Preca. Het museum vertelt het 

verhaal van de postbezorging in Malta sinds de 
tijd dat de Maltese Ridderorde zich in 1530 ves-
tigde op het eiland tot aan de dag van vandaag, 
aan de hand van  documenten en voorwerpen.  
Het museum is gehuisvest in een prachtig 
gerestaureerd pand in het hart van Valletta, de 
hoofdstad van Malta met zijn vestingwerken. Het 
 museum brengt de belangrijke rol die de post 
speelt tot leven aan de hand van voorwerpen, 
verhalen en interactieve ervaringen. Er wordt 
het verhaal verteld van wat de gevolgen zijn van 
oorlogen, want Malta, gelegen in het hart van 
de Middel landse Zee, was van groot strategisch 
belang vanaf de tijd van de Arabische piraterij- en 
slavenhandel en tijdens de oorlogen, zoals de 
bezetting door Napoleon van 1798 tot 1800. Hij 
was toen op weg naar Egypte. Tijdens de Krim-
oorlog (1853-1856) werden de gewonden van het 
slachtveld verpleegd op het eiland en kreeg het 
de bijnaam de Verpleegster van de Middellandse 
Zee. Ook tijdens de beide Wereldoorlogen, toen 
Malta weer eens van groot strategisch belang 
bleek te zijn als knooppunt van scheepsverbin-
dingen en het laatste enige bolwerk in de Mid-
dellandse Zee dat niet in handen van de Nazi’s 
en zijn geallieerden viel. Er werd in die periode 

O

Opening van het  
Post museum in Malta

Foto van de opening met rechts de president, de voorzitter van Malta Post in het midden en links de priester die naast 
het museum woont en het geheel kwam inwijden volgens goed rooms-katholiek gebruik!  (Foto: Malta Postal Museum)
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oms kom je, buiten de filatelistische 
vakliteratuur om, zomaar een boek 
tegen waarop een postzegel de blik 
vangt. Of je ontdekt, als variatie op 

het thema, in een ander al of niet bezegeld 
boek onverwacht filatelistische merkwaardig-
heden.

Verheven doel
Een zo’n opvallend bezegelde uitgave is The 
Bible through Stamps (1974) (afb. 1) van de 
Russische pedagoog Ord Matek. Eigenlijk is 
het kleurrijke omslag wat misleidend, want 
binnen in het boek zijn alle zegelbeelden in 
zwart-wit afgedrukt. Toch is het een impo-
sante themacollectie, waarin Matek enkele 
honderden citaten uit het Oude Testament 
met postzegels uit de hele wereld illustreert. 
Daar zitten uiteraard veel afbeeldingen bij 
van prenten en schilderijen, maar ook van 
landschappen en archeologische vondsten. 
Het verbaast ook niet dat Israël ruim verte-
genwoordigd is. Maar wonderlijk is wel dat 
tussen de vele Bijbelse taferelen opeens drie 
‘gewone’ Belgische wapenzegels uit 1893 te 
zien zijn met de aanhangende tweetalige tekst 
‘Niet bestellen op zondag’. Heel vindingrijk 
van Matek, want zo kon hij treffend het gebod 
in Exodus 20 : 8 - 9 in beeld brengen: ‘Denk 
aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Zes 
dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. 
Maar de zevende dag is de sabbat voor Jahwe 
uw God.’ 

Bladeren in bezegelde boeken

S

Een uitgelezen verzamelthema: boeken op postzegels. Ze zijn in een rijke 
verscheidenheid te vinden - van handschriften en eerste (bijbel)drukken 
tot en met titelpagina’s en tekstfragmenten uit beroemde werken. Maar 
het thema blijkt ook te kunnen worden omgedraaid: postzegels op boeken! 
door Johan Jongma

Ter verduidelijking: de zegels met ‘tab’ ver-
schenen in België tussen 1893 en 1914, met de 
bedoeling de postbeambten zoveel mogelijk 
zondagsrust te gunnen. Wie zijn post toch 
op zondag bezorgd wilde hebben, scheurde 
bij het frankeren het strookje gewoon af. Dit 
unieke posthistorische fenomeen bleek dus 
ook nog voor Matek een verheven doel te kun-
nen dienen.

Gelegenheidszegel
Bijzonder is zeker ook de Belgische postzegel 
die het omslag siert van de Vlaamse thriller 
Het Illuminati-complot (2008) van Patrick 
Bernauw. (afb. 2) De auteur dist een span-
nend verhaal op rond de tragische dood van 
koning Albert I, die in februari 1934 omkwam 
bij het beklimmen van een berg bij Marche-
les-Dames in de Ardennen. Een ongeluk, of 
werd de vorst het slachtoffer van een sinister 
complot? Een televisiereporter ontdekt en 
ontrafelt zeventig jaar later een wirwar van 
verdachte omstandigheden en politieke intri-
ges. Aan de verbeelding ontsproten natuurlijk, 
en dat geldt ook voor de ‘herdenkingszegel’ 
met het portretje van de gehelmde koning 
bij een begroeide rotspartij. Qua vormgeving 
zou hij zó kunnen thuishoren in een Belgische 
toeslagserie uit de jaren dertig. Kort na de 
dood van Albert I verscheen overigens wel 
een echte rouwzegel: een heruitgave in zwart 
van de sepia 75c-zegel uit de toen courante 
frankeerserie. 

Bezoedelde zegel
Een enkele postzegel vormt ook het om-
slagbeeld van de roman Het complot tegen 
Amerika (2004) van Philip Roth. (afb. 3) Dit 
is wél een werkelijk bestaande zegel (Park 
Yosemite, Californië, 1934), zij het afzichtelijk 
bedekt met een hakenkruis. Het fascinerende 
verhaal is even fictief als de historische 
situatie waarin het zich afspeelt. Amerika 
wordt geteisterd door antisemitisch en ander 
onheil nadat in 1940 niet opnieuw Roosevelt, 
maar de luchtvaartheld en nazi-sympathi-
sant Charles A. Lindbergh tot president is 
gekozen.
Het suggestieve schrikbeeld op het boek 
heeft alles te maken met de hoofdpersoon: 
een joods jongetje dat de vele gruwelijkheden 
waarneemt en beleeft die zich afspelen onder 
het Lindbergh-regime. Tijdens een nachtmer-
rie ziet hij in zijn postzegelalbum dat op alle 
Washington-herdenkingszegels uit 1932 een 
portret van Hitler is verschenen. Nog groter 
wordt zijn afschuw als hij vervolgens ontdekt 
dat alle tien zegels van de Nationale Parken-
serie met een zwarte swastika zijn bezoe-
deld.*

Horrorzegel
Bepaald luguber is de ‘postzegel’ die de hele 
cover vult van Roofstaat; wat iedere Neder-
lander moet weten. (afb. 4) Bloed druipt uit 
het rood van de vaderlandse driekleur, en een 
VOC-schip zeilt over een zee vol doodskop-
pen. In het dit jaar verschenen lijvige boek 
(850 pagina’s) beschrijft Ewald Vanvugt hoe 
gewelddadig en roofzuchtig Nederlanders 
eeuwenlang hebben huisgehouden op en 
rond de wereldzeeën – vanaf de kruistochten 
tot in de moderne tijd. Tal van verheerlijkte 
‘grootse verrichtingen’ worden radicaal van 
hun glans ontdaan. Vele eens gevierde natio-
nale helden vallen van hun voetstuk.
De titel Roofstaat is ontleend aan een oudere, 
beroemde aanklacht tegen de Nederlandse 
koloniale praktijken, Max Havelaar van Mul-

1 2 3
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Puzzels voor Britse post
Wel heel wonderlijk zijn de bezegelde poststuk-
ken die rondzweven op de voorkant van The En-
glishman Who Posted Himself and Other Curious 
Objects (2010). (afb. 6) In dit boek beschrijft 
en illustreert John Tingey de talloze doldwaze 
experimenten waarmee W. Reginald Bray (1879-
1939) vanaf 1898 de Britse posterijen uitdaag-
de. De boekhouder wilde wel eens zien of en 
hoe de post zich aan de regels en voorschriften 
hield en haar verplichting tot dienstbetoon 
nakwam. Algauw was het hem niet genoeg om 
zijn aan nep-adressen gerichte brieven keurig 
retour te krijgen. Vanuit zijn woonplaats Forest 
Hill bij Londen begon Bray allerlei onverpakte, 
juist gefrankeerde voorwerpen naar zichzelf te 
sturen: een fietspomp, een steelpan, een bosje 
uien, een konijnenschedel. Ook zijn bezegelde 
hondje kwam zonder mankeren aan. Als ultieme 
test deed Bray zichzelf ook maar eens op de 
post. Tot tweemaal toe, in 1900 en 1903, werd 
hij thuis afgeleverd en mocht hij voor zijn eigen 
ontvangst tekenen. Het leverde hem de bijnaam 
‘The human letter’ op.
Bray zocht niet alleen de grenzen van de post-
reglementen op, hij stelde ook de inventiviteit en 
speurzin van de postsorteerders en -bodes op de 
proef. Brief- en ansichtkaarten stuurde hij rond 
met adressen in rijm- en rebusvorm, in spiegel-
schrift of in alleen geografische coördinaten. 
Een kaart met een locomotief richtte hij zonder 
adresvermelding ‘aan de machinist’ en een foto 
van een eenzame vuurtoren ‘aan de wachter’. Ze 
kwamen nog aan ook, en desgevraagd ook bij 
hem terug! Intussen vergaarde hij, ook via de 
post, duizenden handtekeningen van bekende en 
beroemde personen in binnen- en buitenland, tot 
aan regerende staatshoofden toe.
Al die curieuze proefnemingen moeten Bray 
een vermogen hebben gekost. Naar schatting 
heeft hij tot aan zijn dood in 1939 meer dan 
dertigduizend poststukken op de bus gedaan. 
Bij het schrijven van zijn boek had John Tingey 
daarvan zo’n zeshonderd bijeengebracht, deels 
gekocht op een veiling en aangevuld met elders 

tatuli. Vanvugt belichtte de duistere kanten 
van de Nederlandse geschiedenis al eerder 
in o.m. Zwartboek van Nederland overzee 
(2002), waarvan Roofstaat een herziene en 
uitgebreide versie is: een pakket vol zwarte 
treurnis, de wereld ingestuurd met een even 
ontluisterende horrorzegel.

Post uit Leeuwarden
Omslagontwerpers gebruiken nog wel eens 
postzegels om herinneringen aan vroegere tij-
den op te roepen, wellicht zelfs nostalgische 
gevoelens. Postzegels representeren immers 
veelal een tijdsbeeld, zoals ook de net echte 
Albert-zegel op Het Illuminati-complot pro-
beert te doen. Een ander voorbeeld van zo’n 
bezegeling is te zien op een deeltje van Och 
heden ja! (1969) van H.W. Keikes, die in drie 
bundels herinneringen ophaalt aan het Leeu-
warder stadsleven. De frankeerzegel op het 
omslag kreeg een (nagemaakt) stempel uit 
1931 mee. (afb. 5) Dat klopt met de inhoud, 
want de schetsen betreffen voornamelijk de 
jaren dertig, toen je inderdaad voor ander-
halve cent een ansichtkaart kon versturen.

Literaire smokkelwaar
Het volgende boek is niet bezegeld en je 
verwacht het dan ook niet direct, maar in 
Het literair anekdotenboek (1988) worden, 
tussen veel amusante onthullingen van en 
over schrijvers, toch wat postale merkwaar-
digheden aangehaald. De samensteller, John 
Müller, beschrijft onder meer dit staaltje van 
wel heel omslachtige postbezorging:
In 1922 verscheen in Parijs de roman Ulysses 
van James Joyce, die vanwege het ‘obscene’ 
karakter niet in Engeland en de Verenigde 
Staten mocht worden ingevoerd. Honderden 
al verstuurde exemplaren werden door de 
post en de douane geconfisqueerd. Dankzij 
een list van collega-schrijver Ernest Heming-
way kregen Amerikaanse intekenaren toch 
hun Ulysses in huis. Op zijn advies werden 
de bestelde boeken vanuit Parijs eerst naar 

een adres in Canada verzonden, vanwaar 
een vriend van Hemingway elke dag de 
veerboot naar de VS nam, met één exemplaar 
(anderhalve kilo zwaar) in zijn broek verstopt. 
Na aankomst op Amerikaanse bodem kon 
hij de literaire smokkelwaar gewoon via de 
binnenlandse post doorsturen.

Schrijvers op postzegels
Er is in het Literair anekdotenboek zowaar 
ook een trefwoord Postzegels. Daarbij stelt 
Müller de quizvraag: ‘Sinds op 1 januari 
1852 de eerste Nederlandse postzegel ver-
scheen, kregen tot op heden tien schrijvers 
een eigen zegel. Wie zijn zij?’ Als antwoord 
wordt gegeven: Marnix van Sint Aldegonde, 
Beets, Aagje Deken, Hooft, Potgieter, Staring, 
Vondel, Martinus Nijhoff, Multatuli (Eduard 
Douwes Dekker) en Constantijn Huygens.
Müller had toch wat beter de catalogus 
moeten raadplegen. Dan had hij ook litera-
toren als Erasmus en Johan Huizinga en de 
toneelschrijver Herman Heijermans kunnen 
noemen. Sinds 1988 is het aantal Neder-
landse schrijvers-op-postzegels overigens 
met nog twaalf uitgebreid: Simon Vestdijk, 
Joost Zwagerman, Annie M.G. Schmidt, Hella 
Haasse, Jan Boon (Tjalie Robinson), Belle 
van Zuylen, Louis Couperus, Adriaan Roland 
Holst, Godfried Bomans, Simon Carmiggelt, 
Gerrit Kouwenaar en Leo Vroman.
Heel speciaal in dit rijtje is natuurlijk de 
Boekenweek-jubileumuitgifte uit 2010: 
een postzegel op een boekje, of beter nog, 
een postzegel als boekje. In vijf bladzijdjes 
geeft Joost Zwagerman achter de zegel van 
€ 2,20 een epiloog op zijn novelle Duel, het 
Boekenweekgeschenk. Dit ‘literaire kleinood’, 
een druktechnisch hoogstandje, zelfs een 
wereldprimeur, zal waarschijnlijk niet of 
nauwelijks voor frankering zijn gebruikt. Er 
werd terstond jacht gemaakt op dit ‘collec-
tors item’, dat zeker ook zijn waarde houdt 
als uniek aandenken aan een auteur die ons 
helaas op treurige wijze is ontvallen.

4 5 6
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ingenieur, publicist en filatelist – van ‘een uit 
de hand gelopen hobby’. Al zo’n twintig jaar 
lang verzamelde hij postzegels met betrekking 
tot de scheikunde, welke collectie uiteindelijk 
kon worden ingepast in een doorwrocht stuk 
wetenschapsgeschiedenis. (afb. 9)

Onvergankelijke schoonheid? 
Er zijn heel veel postzegels waarop een kunst-
werk is afgebeeld. Er zijn ook veel postzegels 
die door kunstenaars zijn ontworpen. En heel 
wat postzegels zijn daardoor inderdaad ook zelf 
ware kunstwerkjes. Maar kun je postzegels ook 
tot kunstschat verheffen en op net zo’n hoog 
niveau plaatsen als, om maar wat te noemen, 
de Britse kroonjuwelen en het tapijt van 
Bayeux? Volgens de samenstellers van Honderd 
kostbaarheden (1964) (afb. 10) kan dat. In hun 
selectie ‘uit de schatkamer van onvergankelijke 
schoonheid’, zoals de ondertitel luidt, presen-
teren J.E. Schuler en dr. T. Seifert zowaar ook 
de beide befaamde ‘foute’ Mauritius-zegels 
uit 1847. Tussen de laatste viool van Stradi-
vari (1737) en een gouden Basels altaarstuk 
(ca. 1010) staan ze daar, op brief: de rode one 
penny en de blauwe two pence.
Onder de kop ‘De vergissing van een kunste-
naar’ wordt het bekende verhaal verteld over 
de goudsmid J. Barnard die in zijn zegelont-
werp ‘Post office’ graveerde in plaats van ‘Post 
paid’. De vergissing werd bij een nieuwe uitgifte 
hersteld, maar intussen was de oorspronke-
lijke oplage (850 stuks) toch vrijwel geheel 
voor frankering gebruikt en in prullenmanden 
verdwenen. Voor jagende en prijsopdrijvende 
verzamelaars bleef er weinig van die misdruk-
ken over. Van de beide zegels resteren er nu 
nog maar 26 erkende exemplaren, waarvan 
tien op brieven. Een brief met beide zegels is 
al helemaal een onbereikbare zeldzaamheid; 
daar is al eens vier miljoen euro voor betaald.
In het boek zijn onder de brief ook enkele 
andere filatelistische topstukken afgebeeld, 
voornamelijk uit vroegere Duitse staten. Zeker, 
het zijn allemaal kostbaarheden. Maar zijn 
het ook kunstschatten ‘van onvergankelijke 
schoonheid’? Nou nee, er is eigenlijk geen 
kunst aan. De beeltenis van de jonge koningin 
Victoria op de Mauritius-zegels is gewoon een 
kopie naar de Britse black penny van 1840 en 
de belettering is ook niet al te loepzuiver. Maar 
toch, je zult ze maar ooit ergens in het echt 
 tegenkomen: een Mauritius, een Beierse zwar-
te 1 Kreuzer (1849), een zwart-gele 3 Silber-
groschen van Thurn und Taxis (1852) of een 
Saksische rode 3 Pfennige (1850). (afb. 11)
Tot dan blijft het behelpen met afbeeldingen 
ervan op postzegels, als je ze al niet onver-
wacht ziet opduiken in een boek vol muse-
umschatten. Zo zullen er trouwens nog wel 
meer boeken zijn waarin (of waarop) je zomaar 
opeens filatelistische curiosa kunt aantreffen. 
Met de hier besproken titels is vast nog niet 
alles uit de kast gehaald.

* In mijn eerdere bijdrage, ‘Filatelie en fictie’, is uitvoe-
riger aandacht besteed aan Het  complot tegen Amerika 
van Philip Roth  (Filatelie, nr. 7/8, 2007).

opgedoken stukken. Vast lang niet alle zendin-
gen bereikten hun bestemming. Maar uit het 
boek blijkt wel dat de Britse posterijen veel van 
Bray’s puzzels hebben opgelost en zijn uitda-
gingen dienstvaardig zijn aangegaan.(afb. 7)

Verbinding chemie-filatelie
Nee, het is niet een serie postzegels die op de 
voorkant van het boek staat. Het zijn kleurige 
blokjes waarop de aanduidingen van chemi-
sche elementen het woord Sc He I K U Nd e 
vormen. U kent ze natuurlijk; het gaat om 
scandium, helium, jood, kalium, uraan en 
neodymium, waaraan toegevoegd de e als 
eenheid van elektrische lading. Leuk bij elkaar 
gepuzzeld, maar wat heeft Geschiedenis van 
de scheikunde (2008) (afb. 8) met filatelie 
van doen? Wel, álles! De auteur, J.A. van Toor, 
illustreert namelijk die hele geschiedenis met 
zeker duizend postzegels uit de hele wereld. 
Veel portretten van grote chemici, maar ook 
afbeeldingen van scheikundige processen en 
industriële toepassingen verlevendigen de 
tekst van de zeven hoofdstukken en vormen 
op zichzelf een gevarieerde themacollectie. 
Het kloeke, rijk bezegelde standaardwerk 
bewijst dat wetenschap en filatelie heel aan-
trekkelijk kunnen worden samengebracht. In 
zijn voorwoord spreekt Van Toor – scheikundig 

7. Deze kaart stuurde Reginald Bray in 1902 aan de ingezetene 
van het Schotse eiland Hoy, die het dichtst bij de afgebeelde 
pilaarrots ‘The Old Man’ woonde.
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post-
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

 Je zult misschien vragen: 
wat heb ik daar te 
zoeken? Dat zal ik je 

vertellen. Om te beginnen 
moet je weten dat deze Dag 
georganiseerd wordt door 
een postzegelclub met een 
jeugdclub. Alle mensen van 
die postzegelvereniging hel-
pen mee om er voor jou, als 
bezoeker, een mooie dag van 
te maken. Wat kan je er zien? 

Verzamelingen
Je kan naar verzamelingen 
van andere mensen en kinde-
ren gaan kijken. die hangen 
in kaders mooi op ooghoogte 
zodat je kan lezen wat ze 
bij hun verzameling hebben 
opgeschreven. De jury heeft 
dan ook al punten voor de 
verzameling gegeven, dus je 
hebt dan een beetje idee wat 

een goede verzameling al zo 
moet hebben.

De Stamp Kids Club
De leiding van de internet-
club (www.stampkids.nl) is 
ook aanwezig: jeugdleider 
Toon, Willeke die stukjes 
schrijft en Aria die voor de 
abonnementen zorgt en de 
filatelie paspoorten. Je krijgt 
van ons bij binnenkomst een 
speurtocht mee, een hele-
boel postzegels en andere 
leuke dingen. 

Het postzegelhoekje
Als je de speurtocht gedaan 
hebt, krijg je punten. Met die 
punten kan je in de albums 
van de mensen van het 
postzegelhoekje postzegels 
uitzoeken. Voor niks! En weet 
je wat zo leuk is? Als jij een 

postzegel wil kopen, betaal 
je €0,05. Een volwassene 
betaalt voor een postzegel 
uit het postzegelhoekje 
€0,10. Want zo zijn de regels, 
goed hè?

Wat kan je doen?
Iedereen krijgt van ons een 
speurtocht mee, een tas met 
informatie, wat leuke post-
zegels en een maandblad of 
andere dingen die we in de 
aanbieding hebben. 

Postzegelberg 
Houd jij van neuzen en uitzoe-
ken? Dan is deze berg voor 
jou. Daar mag je in zoeken 
of je iets vindt wat je zocht. 
Altijd leuk.

Spelletjes en computers
Er zijn ook allerlei postzegel-

spelletjes te doen en er staat 
iemand met een laptop om je 
te vertellen hoe je album-
bladen op de computer kan 
maken. Er wordt een veiling 
gehouden met postzegels. 
Je krijgt, net als in het echt, 
een nummer en dat mag je 
omhoog houden als je op 
een postzegel wil bieden. 
Spannend!

En het leukste is….
Dit onderdeel is voor mij het 
meest spannend. Je mag 
met mij een selfie maken, 
en dan krijg je een postzegel 
waar ik op sta. Ter herinne-
ring aan een prachtige dag. 
Doe je mee? Ik wel!

Tot ziens op de Dag van de 
Jeugdfilatelie in Apeldoorn.

Willeke

Kom je ook naar de Dag van de Jeugdfilatelie?

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

de kabel héél snel oprolt. In ieder geval gaat het 
zweefvliegtuig omhoog. En dan maar zweven….

Je vliegt niet hoog 
Als een zweefvliegpiloot 300 meter boven de 
grond hangt, moet hij landen. Lager mag hij niet 
komen. Tot die tijd kan je van uit de lucht alles op 
de grond bestuderen. Je ziet welke mensen een 
zwembad in de tuin hebben. Of wie er stiekem 
een schuurtje in zijn tuin bouwt. Je vliegt over 
wegen, je ziet auto’s rijden. En weet je wat het 
leukste is: niemand heeft jou in de gaten. Want 
een zweefvliegtuig hoor je niet. 

Hoe gaat dat zweefvliegen nou precies? 
Een zweefvliegtuig staat klaar in een weiland, 
en hij is gekoppeld aan een lange kabel. Aan die 
kabel wordt het vliegtuig omhooggetrokken. Dat 
kan door middel van een motorvliegtuig, maar 
het kan ook door middel van een vrachtwagen die 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Op de voorpagina hebben jullie 
uitgebreid kunnen lezen over 
de Dag van de Jeugdfilatelie. 
Die vindt plaats op zaterdag 
15 oktober in de Amerikahal in 
Apeldoorn. Jullie komen toch ook 
allemaal?! We rekenen op jullie!

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

De lucht in, zonder motor, hoe lijkt je dat? Hele-
maal vet cool, dat kan ik je wel vertellen. Maar, 
hoe werkt dat dan, zo’n vliegtuig dat zweeft? Dat 
zal ik je hier eens haarfijn uit de doeken doen. 

Gaan we hoog?  
Dat zou kunnen, een zweefvliegtuig wordt de 
lucht in gebracht naar een hoogte van 300 me-
ter. Ga je vanzelf hoger, omdat de warme lucht je 
optilt, dan is dat fijn. Zo niet, dan begin je meteen 
weer aan je landing.

De postdienst van Oostenrijk zal 
twee aparte postzegels uitge-

geven. De eerste zegel heeft de 
vorm van een typische Oostenrijkse 
“dirndl” jurk. Het is het soort jurk dat 
hoort bij de klederdrachten van het 
land. Het bijzondere aan de zegel is 
niet alleen de vorm, maar ook het 
materiaal waarvan hij is gemaakt. 
De zegel is namelijk niet van papier, 
maar geborduurd. Het is niet de 
eerste keer dat Oostenrijk een gebor-

duurde zegel uitgeeft. Dat gebeurde 
in 2005 en de zegel was binnen de 
kortste keren uitverkocht. Dat zal nu 
niet het geval zijn want het nieuwe is 
er wel af ook al is er nu niet sprake 
van een gewone rechthoekige zegel. 
De andere aparte zegel van Oos-
tenrijk kun je gebruiken om iemand 
te bedanken. Tegenwoordig sturen 
we daarvoor een WhatsAppje, maar 
de Oostenrijkse post moet gedacht 
hebben dat een ouderwets kaartje 

natuurlijk wel zo leuk is. Op de post-
zegel kun je aankruisen waarvoor 
je degene aan wie je de kaart stuurt 
wilt bedanken. Je hebt de keuze uit 
bedanken voor de brief/de kaart, 
de felicitatie, de uitnodiging, het 
bezoek of iets wat je nog zelf kunt 
invullen. We zijn benieuwd of je een 
gebruikt exemplaar van de zegel 
kunt vinden en of je nog bijzondere 
bedankjes zult tegenkomen. Laat 
het ons weten als je ze tegenkomt.

Aparte zegels 
van

Oostenrijk
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Thermiek
Vanaf het moment dat je “los” bent van de kabel 
ga je al weer zakken. Want ja, zwaartekracht. Nu 
is daar wel iets aan de doen. Je maakt gebruik 
van de thermiek. Thermiek is opstijgende warme 
lucht. Die lucht stijgt vaak op, in een kolom om-
hoog, en dat heet dan een thermiekbel. En dàt 
is wat de zweefvlieger nodig heeft. Want in een 
thermiekbel kun je langzaam rondjes draaien en 
je vliegtuig wordt als het ware omhoog getild. 
Op deze post zegel zie je er twee in een luchtbel 
ronddraaien.

De vleugels
Je snapt natuurlijk wel dat je met een Boeing 
707 niet kan zweefvliegen: hij heeft veel te korte 
vleugels. Juist met die lengte kan een zweefvlieg-
tuig doen wat de bedoeling is.

Een beetje stunten 
O, fijn, ik hoor het je al zeggen. Lekker gek doen 
in de lucht. Dat doen de piloten hier ook. Ze gaan 
over de kop, dat heet een looping. Of ze draaien 
een kurketrekker, of ze zoemen heel laag over het 
veld. Wat denk je? Een beetje geïnteresseerd? 
Ik wens je er veel plezier mee. En als je eens wil 
weten of je het echt leuk vindt: ga naar Terlet (bij 
Arnhem) en boek een vluchtje. Dan weet je zeker 
of je gaat zweefvliegen of dat je er alleen de 
postzegels van spaart.

Succes er mee!

Stel, jij wil ook leren zweefvliegen
Dan zoek je een club bij jou in de buurt. De 
club heeft “kisten”, zo noemen ze de vlieg-
tuigen. Sommige kisten zijn leskisten, daar 
zit je met z’n tweeën in. De instructeur zit 
achterin, en jij zit met bibberbeentjes voorin. 
Het vliegtuig op deze zegel op de grond moet 
wachten totdat die andere geland is voordat 
hij kan opstijgen. Je wordt omhooggetrokken 
en dan begint het ware leven. Want de kunst 
is dus, om je zweefvliegtuig zo lang mogelijk 
boven te houden. 
Daar heb je iets voor nodig: thermiek.

…veel mensen hun vakantie 
willen doorbrengen aan 
zee? Maar waarom dan 
toch? Als je aan het strand 
bent geweest en je komt 
weer in je vakantiehuisje of 
hotel dan zit het zeezand 
overal, in je haren, tussen 
je tenen en in al je kleren. 
Er moeten dus dingen 
zijn die je naar de zee toe 
lokken. Wetenschappers in 
Engeland hebben onlangs 
vastgesteld dat een verblijf 
aan zee gezond is! En dat 
heeft vooral te maken met 
de zeelucht. Die is veel 
schoner dan stadslucht. De 

zeelucht zorgt ervoor dat 
je meer zuurstof inademt, 
waardoor je minder last 
hebt van spanning en 
vermoeidheid. Verder heeft 
men geconcludeerd dat een 
verblijf aan zee een opfris-
ser is voor je geest. Het 
wijde uitzicht, de wind door 
je haren en de zoute geur in 
je neus doen je dagelijkse 
zorgen vergeten. En wie 
wil dat tegenwoordig niet? 
Nu weet je ook waarom 
de vakantiefolders altijd 
volstaan met aanbiedingen 
voor strandvakanties.

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. Als je vroeger een brief schreef 
naar iemand heel ver hier vandaan, werd 
de brief verstuurd per luchtpost. Die brief 
mocht dan niet zwaar zijn, dus je schreef 

op een héél dun blauw velletje (die kocht 
je apart in de winkel) en dan ging dat 
beschreven velletje in een héél dunne 
luchtpostenveloppe. Reken maar dat je 
extra postzegels moest plakken als je 
teveel geschreven had. Dat zal hier ook wel 
het geval zijn geweest!

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen

Wist
 je dat…
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Postwaardestukken voor het parlement
Of de Britten de uitvinders zijn van het post-
waardestuk, is niet zeker – al zijn er wel goede 
argumenten voor die stelling te bedenken. Wat 
Groot-Brittannië in elk geval bijzonder maakt 
op dit gebied, is het enorme aantal verschil-
lende soorten postwaardestukken dat er is 
uit gegeven.
Tot mijn favoriete Britse postwaardestukken 
behoren de stukken (voornamelijk envelop-
pen), die vervaardigd zijn voor parlementa-
riërs: de leden van het House of Lords (het 
Hogerhuis, de Eerste Kamer) en van het 
House of Commons (het Lagerhuis, de Tweede 
Kamer). Filatelistisch gezien kunnen deze 
stukken verdeeld worden in dienstenveloppen 
en twee soorten particuliere postwaardestuk-
ken: stamped to order en NVI.

Dienstenveloppen
De dienstenveloppen voor het Britse parle-
ment vormen een zeer aparte – en zeer kort-
stondig gebruikte – categorie postwaarde-

stukken. Ze dateren uit het voorjaar van 1840. 
Na het afschaffen van de portvrijdom voor 
parlementariërs in januari, konden de heren 
deze voorgefrankeerde enveloppen kopen om 
te gebruiken voor hun correspondentie. Met 
de introductie van postzegels en Mulready’s 
op 6 mei 1840 werden ze overbodig.
In tegenstelling tot de meeste ambtelijke 
enveloppen zijn deze dienstenveloppen niet 
voorzien van het opschrift ‘On Her Majesty’s 
Service’ – In dienst van Hare Majesteit. In dat 
geval hadden de parlementsleden niet voor 
hun enveloppen hoeven te betalen. Maar is er 
ook geen sprake van een ingedrukte postzegel 
(die bestonden nog niet); in plaats daarvan 
staat bovenaan de tekst ‘Post Paid. - ONE 
PENNY – Weight not to exceed ½ oz.’ (afb 1). 
Het meest bijzondere aan deze enveloppen 
is een extra voorwaarde die aan het gebruik 
gesteld werd: ze mochten alleen op de post 
gedaan worden in de brievenbussen binnen de 
parlementsgebouwen. Met de vooruitbetaalde 
1 penny was de frankering voor verzending 
binnen het hele Verenigd Koninkrijk geregeld. 
Uniform Penny Postage, geïntroduceerd door 
posthervormer Rowland Hill. 
Huggins en Baker 1 rekenen de parlementaire 
dienstenveloppen tot de ‘Official issues’ en 
onderscheiden vijf typen, die zij (gebruikt) 

POST
W

A
ARDESTUK

K
E

N

waarderen op minimaal 1000 pond per stuk. 
Voor specialisten is er een inventarisatie 
die Huggins en Klempka 2 maakten van ruim 
260 gebruikte en ongebruikte exemplaren, 
waaronder ook enveloppen in andere waarden 
dan 1 penny.

Particulier: Stamped to order 
Particuliere postwaardestukken zijn in 
Groot-Brittannië bijna altijd van de categorie 
stamped to (private) order. Dat wil zeggen: 
particulier vervaardigd drukwerk dat achteraf 
van een officiële zegelindruk is voorzien. 

samenstelling: Jacques Spijkerman. jacspijkerman@msn.com 

€

Afb. 1 Op 5 maart 1840 werd deze envelop verstuurd vanuit het House of 
Commons naar Arbroath in Schotland. (Copyright 2016. All rights reserved 
by Siegel Auction Galleries Inc.)

Afb. 2a en 2b Ongebruikte Victoriaanse ‘Penny pink embossed envelope’ 
voor het House of Commons.

Afb. 3a en 3b 
Envelop House 
of Commons met 
zegelbeeld 1½ pence 
George V, gebruikt 
in 1935

Afb. 4a en 4b Enve-
lop House of Lords 
met zegelbeeld 2½ 
pence George VI, 
gebruikt in 1945

 

Meer Commons dan Lords?
Het Britse Hogerhuis telt meer dan 

800 leden, terwijl het Lagerhuis er maar 
650 heeft. Toch zijn enveloppen van het 

House of Lords aanzienlijk zeldzamer dan 
die van het House of Commons. Schrijven 

de Lords minder brieven? Vermoedelijk 
wel. De Lords zijn meestal voor het leven 

benoemd, terwijl de Commons gekozen 
parlementsleden zijn, die in contact 

moeten blijven met hun achterban, hun 
kiesdistrict. En daarbij speelt de post een 

grote rol – al wordt dat steeds minder. 
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Iedereen die ervoor betaalde, kon een partij 
kaarten, enveloppen of vellen papier laten 
voorzien van ingedrukte postzegels in een 
waarde naar keuze. Deze mogelijkheid heeft 
bestaan van oktober 1855 tot en met oktober 
1973. De zegelbeelden op stamped to order-
postwaardestukken wijken soms af van de 
zegelbeelden op de postwaardestukken die op 
het postkantoor werden verkocht.
Parlementaire stamped to order-postwaarde-
stukken zijn te herkennen aan het wapen dat 
in reliëfdruk is aangebracht op de flap. Een 
vertrekstempel zoals ‘House of Commons’ op 
gebruikte exemplaren is geen graadmeter: 
de enveloppen konden in het hele Verenigd 
Koninkrijk gebruikt worden en stempels van 
de postkantoren in de parlementsgebouwen 
komen ook voor op niet-parlementaire post.
We kunnen parlementaire stamped to order 
enveloppen laten zien met het zegelbeeld van 
 koningin Victoria (afb 2), de vorsten  George V 
(afb 3) en George VI (afb 4) en koningin Eliza-
beth II. Van de huidige vorstin zijn er in de loop 
van de tijd twee typen zegelbeeld gebruikt: 
Tudor Rose in de jaren ’50-’60 (afb 5) en 
Machin daarna (afb 6). Van koning Edward VII 
hebben we geen parlementaire enveloppen 
kunnen vinden. 

Particulier: NVI-postwaardestukken
De traditionele mogelijkheid voor het laten 
vervaardigen van stamped to order postwaar-
destukken verdween in 1973. Maar sinds de 
jaren ’80 van de vorige eeuw biedt Royal Mail 
wel een vergelijkbare service: klanten kunnen 
hun enveloppen en kaarten laten bedrukken 
met een Non Value Indicator (NVI). Het gaat 
hierbij om zegelbeelden die geen waarde-
aanduiding hebben, maar de indicatie First 
Class of Second Class.
Van dit type postwaardestukken zijn er heel 
wat aangemaakt voor het Britse Parlement. 
Alle zegelbeelden zijn variaties van het type 
Machin, het overbekende koninginnekopje dat 
sinds 1967 nauwelijks veranderd is. Er zijn vijf 
typen kopjes:
silhouet in achthoek (brede witte rand) met 
de tekst ‘Post Paid’ (afb 7)
silhouet in achthoek (smalle witte rand) met 
de tekst ‘Post Paid’ (afb 8)
klein portret in cirkel met de tekst ‘Postage 

 

Afb. 5a en 5b Envelop 
House of Commons met ze-
gelbeeld 3 pence Elizabeth 
II (Tudor Rose), gebruikt 
in 1963

Afb. 6a en 6b Ongebruikte 
envelop House of Lords 
met zegelbeeld 3 pence 
Elizabeth II (Machin) 

Afb. 7 Envelop 
House of Com-
mons met zegel-
beeld Elizabeth 
II in achthoek 
(dikke witte rand) 
en aanduiding 
‘Post Paid 1’.

Afb. 8a en 8b 
Briefkaartje 
House of 
Commons met 
zegelbeeld 
Elizabeth II 
in achthoek 
(dunne witte 
rand) en aan-
duiding ‘Post 
Paid 1’.
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Paid Postage Paid’ (afb 9+10) 
groot portret in cirkel met de tekst ‘Postage 
Paid Postage Paid’ (afb 11+12)
groot portret in cirkel met de tekst ‘Postage 
Paid Royal Mail’ (afb 13+14). 
De parlementaire NVI-stukken zijn niet altijd 
voorzien van een wapen in reliëfdruk, maar 
meestal wel van een gedrukt wapen plus tekst 
op de voorzijde. Opvallend is dat gebruikte 
exemplaren vaak ongestempeld zijn gebleven. 
Postwaardestukken met een NVI worden 
vaak op dezelfde manier behandeld als ‘Port 
Betaald’-stukken, waarbij afstempeling niet 
nodig is.

De inhoud
De meeste parlementaire postwaardestuk-
ken zijn zoals gezegd enveloppen. En die 
krijgen we als verzamelaars meestal leeg in 
handen. Vooral bij vensterenveloppen is dat 
jammer, omdat met de brief ook de adres-
sering verdwenen is. Er zijn verzamelaars die 
daarom principieel geen vensterenveloppen 
in hun collectie opnemen, maar dat gaat mij 
te ver. Een envelop met venster is een ander 
postwaardestuk dan een soortgelijk exem-
plaar zonder venster, dus die hoort ook in de 
verzameling. 
Als u eens een envelop met inhoud aantreft, 
biedt die meestal een leuk extraatje: de 
handtekening van een Member of Parliament 
(afb 15+16).

Randgebieden
Naast postwaardestukken verzenden Britse 
parlementariërs natuurlijk ook allerlei andere 
poststukken, bijvoorbeeld bedrukte envelop-
pen en kaarten die gewoon gefrankeerd zijn 
met postzegels. En van oudsher natuurlijk 
stukken met portvrijdomstempels. Vanaf 
de jaren ’70 van de vorige eeuw komen we 
veel enveloppen tegen met de aanduiding 
‘Official Paid’. Daarbij was geen sprake van 
vooruitbetaling, dus rekenen we ze niet tot de 
postwaardestukken (afb 17).
De modernste ‘House of Commons’-envelop 
die ik ken, is ook geen postwaardestuk. De 
tekst ‘Royal Mail / Postage Paid’ in de rech-
terbovenhoek duidt erop dat het handelt om 
partijenpost (afb 18).

Met dank aan Johan Diesveld. 

Noten
A. Huggins en C. Baker, Collect British postal stationery: 
a simplified listing of British postal stationery 1840 – 
2007. GB Philatelic Publications / GBPS / Postal 
Stationery Society, 2007.
Alan Huggins & Edward Klempka: Great Britain: The 
1840 prepaid parliamentary envelopes. The Royal 
Philatelic Society London, 2013.

Afb. 9a en 9b Briefkaartje House of Commons met Elizabeth II in cirkel (klein) en aanduiding ‘Postage Paid Postage Paid 1st’. 
Achterzijde linksonder: recycling-symbool.

Afb. 10 Envelop House of Commons met zegelbeeld Elizabeth II in cirkel (klein) en aanduiding ‘Postage Paid Postage Paid 1st’. 
Linksonder: recycling-symbool.

Afb. 11 Envelop House of Lords met zegelbeeld Elizabeth II in cirkel (groot) en aanduiding ‘Postage Paid Postage Paid 1st’. 

Afb. 12 Venster-envelop House of Commons 
met zegelbeeld Elizabeth II in cirkel (groot) en 
aanduiding ‘Postage Paid Postage Paid 2nd’.
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Afb. 13 Venster-envelop House of Commons met zegelbeeld Elizabeth II in cirkel (groot) en aanduiding 
‘Postage Paid Royal Mail 1st’.

Afb. 14 Venster-envelop House of Commons met zegelbeeld Elizabeth II in cirkel (groot) en aanduiding 
‘Postage Paid Royal Mail 2nd’.

Afb. 17 Envelop 
House of Com-
mons met de 
aanduiding 
‘Official Paid’. 
Dergelijke enve-
loppen worden 
niet tot de post-
waardestukken 
gerekend. Afb. 15 en 16 Briefjes met de handtekening van een MP.

Afb 18 Deze envelop diende waar-
schijnlijk voor de verzending van 
partijenpost, dus behoort hij niet tot 
de postwaardestukken. De code PHQ 
is de door de post toegekend aan een 
bepaalde aanvrager.
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r zijn 2 perioden te onder-
scheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

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

De uitvoering
Officieel start ABP Hamburg de 
censuur van het postverkeer op 
februari 1940. 
De lettercode is f. ABP Hamburg 
censureert het postverkeer tussen 
Duitsland en:
• Noorwegen en Denemarken.
• Doorgangspost van Italië en de 

bezette gebieden van en naar 
Denemarken en Noorwegen

• Postverkeer tussen Denemarken 
en de Scandinavische landen tot 
juli 1940; daarna wordt dit door 
ABP Kopenhagen overgenomen.

De activiteiten lopen tot april 1945.

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

1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toege-
past vanaf februari 1940. Er zijn 
6 verschillende stroken in gebruik 

De censuur wordt uitgevoerd in zogenomede 
Auslandsbriefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in 
totaal 15 zijn geweest. Dit artikel behandelt de 
censuur in de ABP Hamburg. Deel 6 stond in het 
juninummer. 
door Nico Bader

E
ABP Hamburg

geweest, welke zijn onder te verde-
len in de volgende 4 groepen:
1. Strook zonder vouwlijnen waarop 

een cirkel van ca 35 mm diame-
ter met het staatswapen (adelaar 
op lauwerkrans waarin het 
hakenkruis) en omrand door de 
tekst ‘Obercommando der Wehr-
macht’. Naast de cirkel ‘Geprüft’, 
strookgrootte 140 x 40 mm. 

2. Rolstrook van 30 mm breed, 
waarop cirkel van 25 mm zoals 
genoemd onder 1 en tussen de 
cirkels ‘Geöffnet’. Onder de arend 
in de cirkel de lettercode f.

3. Strook als onder 2 met in de 
cirkel ‘Zensurstelle’.

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

Strook 1 is niet specifiek voor ABP 
Hamburg. Op grond van andere 
kenmerken zoals datum verzending, 
herkomst en/of bestemming van 
het poststuk, censuurstempel of 
censorkenmerken, is in de regel 
vast te stellen welke ABP censureer-
de. De andere stroken zijn specifiek 
voor ABP Hamburg. De stroken zijn 
wit, geelachtig of bruin van kleur. 
(afb 1)

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 7
2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in gebruik 
vanaf maart 1940 en zijn specifiek 
voor ABP Hamburg. Er zijn 15 ver-
schillende stempels, welke onder 
te verdelen zijn in de volgende 
groepen:
a. Handstempels; 
1. de cirkel waarin het staatswapen 

(adelaar op lauwerkrans waarin 
het hakenkruis) en omrand door 
een van de volgende teksten:

 a. ‘Geprüft’ boven in de cirkel, 
onder ‘Obercommando der 
Wehrmacht’. Hiertussen  
punten. De lengte van ‘Geprüft’ is 
11, 15 of 17 mm.

 b. als 1 met de lettercode f onder 
de adelaar. ‘Geprüft’ is 11, 13 of 

17 mm lang. De hoogte van de 
adelaar en de positie ten opzichte 
van de punten kan varieren.

 c. als b met Zensurstelle in de 
cirkel. Verschillen in lettertypen.

2. cirkels met diameter 20 mm, 
waarin de letter A met de 
lettercode f. 

De stempels staan meestal op de 
sluitstrook en de stroken 1a, 1b en 
1c zijn rood van kleur, strook 2 is 
violet. Daarnaast zijn ze ook ge-
bruikt op postkaarten en ansichten. 
(afb 2)
b. Doorloop stempels. Deze zijn 

gebruikt voor poststukken die 
de ABP gepasseerd zijn zonder 
censurering. Hetzelfde stempel 
als a2. Landsmann noemt 

Afb 1. Censuurstroken, resp. 1, 2, en 3 van ABP Hamburg. 

Afb 2. Censuurstempels, resp 1a, 1b, 1c, en 2 van ABP Hamburg.

Afb 3. Machine-
stempels 1 en 2, 
zoals toegepast 
op sluitstrook 4 
van ABP Ham-
burg.

Afb 4. Brief van Denemarken naar Duitsland, verzonden op 19 maart 1940. Op de achterzijde en deels de voorzijde de sluitstrook 1 
en stempel 1a. Op de voorzijde censorhandschrift. 
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5 verschillen. De verschillen 
zitten in de cirkeldiameter, het 
lettertype en inkepingen in de 
cirkel. De kleuren zijn zwart of 
violet.

c. Machinestempel op de 
sluitstrook 4.

1. Een opeenvolgend patroon 
van: - adelaar-O K W-adelaar-
GEÖFFNET- enzovoort. Onder 
GEÖFFNET staat de lettercode f. 
Er is verschil in de vorm van de f; 
de kleuren zijn blauw, violet of 
zwart.

2. als 1 met Zensurstelle in plaats 
van OKW. Kleur zwart. (afb 3)

3. Censorkenmerken: stempel, 
handmatig, chemisch.
Er komen 20 verschillende censor-
stempels voor, welke in gebruik zijn 
vanaf oktober 1940. De meest voor-
komende is een letter + Romeins 
getal. Daarnaast letter + getal, 
letter + getal in cirkel, getallen in 
verschillende grootten en getal in 
cirkel: in het algemeen in rood of 

men vanaf maart 1940. Het betreft 
getallen, letter + Romeins getal, 
Romeins getal/getal, of de paraaf 

van de censor. Het schrift sluit vaak 
aan op het censorstempel op de 
voorzijde van het poststuk.

violet, soms zwart of groen.
Handgeschreven censorschriften 
komen voor in 6 verschillende vor-

Afb 5. Brief van Duitsland naar Denemarken, verzonden op 15 april 1941. Op de achterzijde en deels voorzijde strook 2 en censuurstempel 1b. 
Op de voorzijde censorstempel A IV en censorhandschrift. Op de achterzijde censorstempel 2.

Afb 6. Aange-
tekende brief 
van Noorwegen 
naar Frankrijk, 
verzonden op 
12 juli 1942. Op 
de achter zijde en 
deels voorzijde 
censuursluit-
strook 2 en cen-
suurstempel 1b. 
Op de voorzijde 
censorstempel 
B IV en censor-
handschrift. Op 
de achterzijde 
censorstempel 22.

Afb 7. Brief van Denemarken naar Duitsland, verzonden op 27 oktober 1944. Links de strook 2 en stempel 1c en op de voorzijde 
censorstempel A I en censorhandschrift. Op de achterzijde censor stempel 12.
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Chemische censuur (penseel-
streken in lichte kleur: dit ter 
controle van tekst geschreven met 
onzichtbare inkt) komt bij ABP 
Hamburg weinig voor.

De aard en de waarde van 
censuurstukken.
Het te censureren gebied is 
beperkt, en daarmee het aantal 
gecensureerde brieven. 
De waarde ligt in het algemeen iets 
hoger dan de andere ABP’s. 
Opvallend is dat de censuur-
stroken zich bevinden aan de 
linkerzijde van de brief, of aan de 

achterzijde links, verticaal met 
overlap aan de voorkant. De 
stempels zijn in het algemeen 
netjes en duidelijk.
De eerste en de laatste maan-
den van de Tweede Wereldoor-
log zijn qua datum en prijs het 
interessantst. 

Voorbeeldbrieven
De afgebeelde voorbeeld-
brieven zijn gecensureerd 
in Hamburg en bevatten de 
belangrijkste censuur- en cen-
sorkenmerken. Per brief wordt 
dit gespecificeerd.

Afb 10. Brief (eerste dag couvert) van Denemarken naar Duitsland, verzonden op  
23 februari 1944. Aan de voorzijde het doorloopstempel en censorhandschrift.  
Op de achterzijde censorstempel 23.

Afb 8. Brief van Duitsland naar Denemarken, verzonden op 11 april 1944. Links de 
strook 4 en stempel c1 en op de voorzijde censorstempel B III en censorhandschriften. 
Op de achterzijde censor stempel 21.

Afb 9. Brief van Denemarken naar Duitsland, verzonden op 27 october 1944. 
Links de strook 4 en stempel c2. Op de achterzijde censor stempel 13.

 
 

ngetwijfeld een der meest bijzondere 
boeken die recent werden uitgegeven.
Martin Mörck (1955) is een wereld-
beroemd Noors postzegelgraveur 

(geboren in Zweden) die sinds 1978 meer dan 
840 postzegels heeft gegraveerd en nog steeds 
productief is. In het begin vooral voor de Zweedse 
postadministratie, maar in de loop der jaren zijn 
daar vele andere bijgekomen, vanuit de gehele 
wereld. Tot en met 2015 zijn alle postzegels door 
Mörck ontworpen in het boek opgenomen.

Het boek bestaat -behalve dus uit de catalogus 
Mörck-zegels- uit een overzicht van zijn leven 
vanaf zijn kindertijd in de vorm van een vraagge-
sprek met de auteur (en vriend) Jon Nordstrøm 
geïllustreerd met heel veel privé foto’s. Daarna 
een hoofdstuk over verre reizen. Wie denkt dat 
het uitsluitend over nieuwe postzegels gaat 
met eigen graveerkunst wordt vanaf pagina 146 
prettig wakker gemaakt: Martin Mörck verzamelt 
zelf ook en laat fantastische stukken klassiek 
Noorwegen zien. Zowel losse zegels als op brief. 
Daarna ‘Steel engraving & test printing’ en beslo-
ten wordt met 'Work'. 

Uitgave: Nordstrøms forlag.  ISBN: 978-87-998151-0-4
18,6x23,6 cm, 264 pag., gebonden. Prijs: € 41 + € 2,50 
verzendkosten. www.nordfrim.nl
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By 
Mörck
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KORTINGSBON 
€ 1,00€ 1,00€
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vrijdag  10.00 - 20.00 uur
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Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2016 (verschijnt 4 november) 
moeten uiterlijk op 2 oktober 
in het bezit zijn van de 
redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voorkeur!

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

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

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

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
525556. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 09.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 

4 september:
Breda. wijkcentrum “de Blaker”, 
Graaf Hendrik lll plein 128, 9.30-
12.30 uur. T: 0765144671. cees.
mertens@ziggo.nl  www.pvbreda.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, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.00-22.00 uur. 
T: 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl

10 september:
De Bilt. Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), Cultureel & 
Vergadercentrum H.P. Witte, Henri 
Dunantplein 4, 10.00-15.00 uur. 
T: 06-51692748. 
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl 
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00–13.00 uur. 
Tel. 0416-379919. 
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.30 uur. 
T: 06-12131128.
Hoofddorp: Gebouw “De Jeugd van 
Gisteren”, Beemsterstraat 4, 10.00-
16.00 uur. T: 06-54741761
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222, deloupe@hccnet.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010 – 5916747.
Zeist. Wijkservicepunt De Koppe-
ling. De Clomp 1904, 10.00-15.00 
uur. T: 0548-858220 
Zwijndrecht. Het Baken Slagveld 
99, 10.00-15.30 uur.  
T: 078-6103603

11 september:
Alkmaar-Oudorp. Wijkcentrum 
“De Oever”, Amstelstraat 1, 
 Alkmaar- Oudorp, 10.00–15.00 uur. 
T: 072-5896190. www.postzegel-
verenigingnoordholland.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

3-7 augustus:
Bandung, Indonesië. Trans Studio 
Convention Center.
www.bandung2017.org

http://www.usca.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:info@hertogpost-event.nl
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
http://www.postex.nl/
http://goo.gl/6FFTDt
http://Www.brievenbeurs.com/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
mailto:achterhoek2017@outlook.com
http://Www.finlandia2017.fi/
http://Www.bandung2017.org/
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Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
 Walnoot, Reginahof 1 ST01, 10.00-
13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 
Echt. Buurthuis St. Joris,  
Cypresstr. 58. van 9.30-13.00uur. 
T: 06-27066971 
Hout-Blerick. Zalzerhaof, Zal-
zerskampweg 64, 10.00-13.00 uur. 
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl
Wijchen. Brede school “Noorder-
licht”, Roerdompstraat 76, 10,00-
13.00 uur. T: 024-6413355/6450041

12 september:
Elst. Zalencentrum “Onder de 
 Toren”, St. Maartenstraat 54, vanaf 
19:30.T: 06-11018699.

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

15 september:
Welberg. Gem. huis De Vaert, Kap. 
Kockstraat 54, 19.00-22.00 uur. 
T: 06-11301128.

17 september:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885.  
www.postzegelverenigingaalsmeer
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55, 10.00-16.00. 
T: 055-3558600.
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bilthoven Oost Europa,’t Vogelnest, 
Boslaan 1, 10 - 16 uur. T: 0346 572593
Boskoop. ‘In de Stek’, Puttelaan 
148, 13.00-17.00 uur. T: 0182-
616946. jandezwijger@telfort.nl

Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.30-13.00 uur. T:0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl

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

24 september:
Bodegraven. Rijngaarde, Rijngaarde 
1, 10.00-15.00 uur. T: 06-53260579.
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. T:0181-
322211. gvdlind@xs4all.nl
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 10.00-16.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.
Leer, Duitsland. Dorfgemein-
schaftshaus, Ziegeleistr. 15, 
8.00–14.00 uur. T:+49-4954-6346. 
Oswald.Janssen@t-online.de
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00uur. T: 0475 582658. 
Zwolle: Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

25 september:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur.  
Tel: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl

Huissen. Cultureelcentrum ‘de 
Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-17.00 
uur. T: 026-3271979.
Lichtenvoorde. De Swite van 
Schuttersgilde St. Swibertus, 
 Hendrik Leemreizestraat 2, 10.00-
16.00 uur. T: 06-11770082.  
henkgrievink@hotmail.com
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl
Schagen. Onder de Acacia, 
Acaciaplein 400, 9.30-12.30 uur. 
nelboersen@planet.nl 

1 oktober:
De Bilt. Latijns-Amerika, Cultureel 
centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein4, 12.00-17.00 uur. T: 010-
4802961. pweda@live.nl 
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
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, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
525556. fvu001@gmail.com
Veenendaal. CSV Het Perron, Sport-
laan 11-13, 10.00 - 16.00 uur. T: 06-
50501475 frimarket@xmsnet.nl 
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 
Zutphen. MFC Waterkracht, Ruys 
de Beerenbrouckstraat 106,10.00-
16.00 uur. T: 0575522040. 
a.langenhof@upcmail.nl

2 oktober:
Breda. wijkcentrum “ de Blaker “, 
Graaf Hendrik lll plein 128, 9.30-
12.30 uur. T: 0765144671. cees.
mertens@ziggo.nl  www.pvbreda.nl
Etten-Leur. Nieuwe Nobelaer,  
Anna van Berchemlaan 2, 10.00-
16.00 uur. T: 050-5033926 
(’s avonds).

’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

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

8 oktober:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl 
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00–13.00 uur.  
Tel. 0416-379919. 
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.30 uur. 
T: 06-12131128.
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Hoofddorp: Gebouw “De Jeugd van 
Gisteren”, Beemsterstraat 4, 10.00-
16.00 uur. T: 06-54741761
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222, deloupe@hccnet.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010 – 5916747.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220 
Zwijndrecht. Het Baken  
Slagveld 99, 10.00-15.30 uur.  
T: 078-6103603

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 novem ber, 8 december. Uitslui-
tend op afspraak. Informatie bij 
 Monique Erkelens (T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toeganke-
lijk na afspraak met mevr. Spiek-
man sspiekman@muscom.nl

mailto:info@philavenlo.nl
mailto:jandezwijger@telfort.nl
mailto:secretaris@zhpv.nl
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:henkgrievink@hotmail.com
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:benmonshouwer@hetnet.nl
mailto:frimarket@xmsnet.nl
mailto:info@hertogpost-event.nl
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
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ten waren helemaal verdacht en stonden 
standaard onder controle, veel passeerde 
gewoon, maar soms ook werd alle post van 
een bepaald flatgebouw een tijd geopend, 
deels doorgestuurd naar een hoger echelon. 
Uiteindelijk had men net als in de DDR al-
lerlei apparatuur waarmee men enveloppen 
makkelijk kon openen, soms halfautoma-
tisch, of kon men post nog in een gesloten 
enveloppe gewoon lezen. In al zijn slechtheid 
was de censuur een prachtig bedrijf.

Zichtbare sporen van censuur
Duitse post uit WO2 is volop voorzien van 
censuurstroken en stempels. Over post-
censuur in de DDR schreef Peter Hellström 
zijn Postkontrolle der Staatssicherheit (zie 
artikel van Jan Heijs in Filatelie), met als ge-
volg dat je nu met genoegen DDR post kunt 
bekijken op de door hem genoemde sporen 
die de censuur achterliet. De DDR censuur 
stempelde (helaas) niet dus je hebt andere 
signalen nodig. 
Sovjet militaire censuur is duidelijk aange-
ven met stempels op poststukken. Liet de 
sovjet civiele postcontrole in de zogenoem-
de ‘zwarte kabinetten’ bij de postsortering 
ook sporen achter in de vorm van stempels? 
Het antwoord is: JA. In het blad van de 
Amerikaanse vereniging Rossica stonden al 
diverse publicaties van onder andere David 
Skipton over stempels die duidelijk geen 
postaal doel dienden. Door langdurig en 
grondig onderzoek met medewerking uit 

ruggetrokken leven leiden. Uiteindelijk wist 
menigeen er wel van, soms experimenteerde 
bijvoorbeeld een dissident. Ook was er wel 
sprake van hypes, bijvoorbeeld het gerucht 
dat gecontroleerde enveloppen een blind 
stempeltje hadden gekregen aan de bin-
nenkant. Dat verhaal bleek niet te kloppen, 
de blinde stempels zaten er in de fabriek al 
in. Hoe uitgebreid de postcensuur werkte, 
kwam na het uiteenvallen van de Sovjet 
Unie pas boven water. Mensen vertelden 
toen openlijk over hun werk bij de ‘post’, er 
verschenen publicaties, archieven gingen 
tijdelijk open.

Werd alle post geopend?
Controle is niet hetzelfde als openen. Veel 
werd geregistreerd, gemonitord, veel werd 
inderdaad geopend, buitenlandse contac-

Geslaagde ontmaskering van de 
postcensuur in de Sovjet-Unie 

at in de USSR de post wel degelijk 
gecontroleerd werd, is alom be-
kend. Het briefgeheim werd volop 
geschonden. Militaire censuur in 

oorlogstijd of tijden van gevaar, daar kon 
men vroeger nog wel begrip voor opbrengen. 
Maar civiele censoren in de Sovjet Unie 
openden vanaf het prille begin brieven van 
gewone burgers, registreerden wie contact 
met buitenlanders had, wie ongewenste 
informatie doorgaf aan anderen. 

Ongewenste informatie
Wat ongewenste informatie was, bepaalde 
de communistische leiding en in de loop 
der decennia waren er wisselende aan-
dachtspunten. Alles wat de ‘revolutie’ en 
het ‘vaderland’ in gevaar kon brengen, was 
verdacht. Overal vermoedde men spionnen 
en saboteurs. Verzamelaars die postzegels 
ruilden en die Yvert catalogus nummers op 
een briefkaart schreven, werden verdacht 
van geheime boodschappen! Zeker onder 
Stalin was je een ‘vijand van het volk’ 
voordat je het wist. Toen bijvoorbeeld in 
1945 massa’s sovjet militairen in Duitsland 
rondliepen, toen dreigden verhalen over de 
prachtige Duitse boerderijen in omloop te 
komen, en dat terwijl het boerenbestaan 
op de kolchozen in Rusland een armelijke 
zaak was. Dus kwamen verhalen over de 
rijkdom in het Westen op de lijst ongewenste 
onderwerpen. Militairen kun je makkelijk 
aansturen, aanspreken op de inhoud van 
hun brieven. De militaire censuur was trou-
wens al heel vroeg ondergeschikt gemaakt 
aan de algemene burgerlijke censuur. 

De oogst voor Moskou en de paranoia
Het controleren van post was ook erg handig 
voor de autoriteiten. Je kreeg mensen in 
beeld die in jouw ogen iets vertrouwelijks, 
iets geheims wisten en doorvertelden of die 
politiek gevaarlijk konden zijn of worden. 
Het doorlezen van post gaf daarnaast ook 
een beeld van wat mensen zoal dachten. 
Dat kon je mooi op kaartjes en lijsten zetten, 
verzamelen, vergelijken en aan Moskou 
doorgeven. Vele instanties werkten mee om 
de censuur zo in te richten dat de bevolking 
er niets van merkte. De postcontrole werkte 
in het geniep. Medewerkers moesten een te-

D

Het briefgeheim is traditioneel een heilige zaak. Autoriteiten 
blijven van je brieven af. In de Sovjet-Unie is altijd bij hoog en 
bij laag beweerd dat de burger zich geen zorgen hoefde te maken, 
het briefgeheim stond in de grondwet. 
door Olav Petri

1. Ontvangen met 
sporen van lijm

2. In Moskou 
ontvangen in 
bescha digde 
toe stand plus 
paraaf
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• drie streepjes als versiering bij de datum-
brug

• drie extra puntjes bij de datumbrug
Dergelijke zaken staan niet vermeld in 
dienstoverzichten met stempels van de Rus-
sische posterijen en zijn niet landelijk bekend 
gemaakt en hebben meestal postaal gezien 
geen zin. 

Letters en stempels
Heel leuk is het gedoe met kenletters in 
stempels. Die letters volgen het Cyrillische 
alfabet, sommige kantoren hadden een 
hele rij stempels met het hele alfabet. In de 
jaren 20 duiken opeens als kenletters enkele 
letters op die in 1918 afgeschaft waren en die 
voornamelijk in kerkelijke woorden en namen 
voorkwamen, een soort ‘v’-tje duikt op, een ‘z’. 
(afb. 3-5)
Daarnaast verblijden de auteurs de verza-
melaars met afbeeldingen van stempels 
die uniek zijn en die opvallende kenmerken 
hebben, decentraal geplaatste tekst en zo, 
allemaal afkomstig uit kantoren waar een 
vreemd luchtje hangt. Tot slot zijn er stem-
pels afgebeeld waarbij men het bewijs nog 
niet rond heeft.
De precieze functie van elk stempel binnen 
het proces is vaak niet duidelijk, is de beteke-
nis ‘gecontroleerd’, is het een ‘gezien en stuur 
maar gewoon door’, is het een ‘hier moet nog 
iets mee’, is het een ‘let op jongens’? Een 
postaal nut hebben de genoemde stempels 
niet. De publicaties van voormalige censoren 
gaan niet over dergelijke details.

Werkwijze Skipton en Volis
Er bestaat geen publicatie in de archieven 
waaruit blijkt wie wanneer welk stempeltje 
moest zetten. In grote lijnen werken de 
auteurs als volgt. Als officieren van Justitie 
en advocaten bespreken ze hun vondsten als 
in een rechtszaak. Eerst komen de beschul-
digingen en mogelijke bewijzen van schuld. 
Vaak gaat een stempel vergezeld van andere 
verdachte gegevens of bewezen ‘slechte 
vrienden’ elders in het systeem. Dan volgt 
de verdediging die beweert dat een stempel 
onschuldig is. Keurig met bronvermelding, 
komen de auteurs tot hun eindoordeel. Ze 
geven de verdediging alle ruimte en tijd. 
Wat dat betreft lezen paragrafen van het 
boek als een detective. Een mooi voorbeeld 
hiervan zijn de zogenoemde ‘internationaal’ 
(= mezjdunarodnoe) stempels uit de jaren 50 
en 60. Na een uitvoerige rechtszaak eindigt 
men met ‘hoogstwaarschijnlijk een signaal 
stempel’, maar verder met ‘vrijlating wegens 
gebrek aan sluitend bewijs’.

Bronvermelding
Peter Hellström, Postkontrolle der Staatssicherheit, 
ISBN 978-3-942088-01-5, Berlin Schönefeld, 2011
Jan Heijs, Spoorzoeken op uw post, Filatelie, november 
2013.
David Skipton en Steve Volis, Soviet Clandestine Mail 
Surveillance, 1917-1991, Chicago, 2015

allerlei landen is nu een boek van Skipton 
en Volis verschenen waar je als verzamelaar 
mee verder kunt.

De verzamelaars van gecensureerde 
sovjet post
Civiele post is gecensureerd vanaf 1917-1991. 
Skipton en Volis leveren een groot overzicht 
van afstempelingen die niet deugen of die 
hoogst verdacht zijn. Overduidelijk zijn de 
grote stempels achterop enveloppen waar-
van de tekst luidt dat het poststuk slecht 
dichtgeplakt was en dat daarom de zaak is 
hersteld, paraaf erbij. (afb. 1+2) Stempels 
met een dergelijke tekst komen veel voor op 
post uit Rusland, slechts uiterst zelden uit 
andere landen. Uiteraard kan een dief een 
enveloppe hebben doorzocht op geld, maar 

3. Stempel met unieke kenletter N

4. Stempel Odessa met V-achtige kenletter

5. Stempel 
Odessa

de zaak stinkt en Skipton en Volis leveren het 
bewijs. 
Subtieler zijn verschijnselen in gewone stem-
pels en in doorgangsstempels. Hier komen in 
de loop van de tijd de volgende zaken voor die 
met postcensuur te maken hebben:
• drie gevulde driehoekjes als versiering in 

een stempel
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BINNENLANDSE BLADEN

Zuinig op oude dingen
Thema, tijdschrift voor thema-
tische filatelie, komt met een 
prachtig en gevarieerd zomer-
nummer.
Willem Hogendoorn heeft na lezing 
van het boek De bekentenissen van 
Petrus (J. Windmeyer) een nieuw 
thema voor zichzelf ontdekt: 
de noordgrens (Limes) van het 
Romeinse Rijk aan het begin van 
onze jaartelling.
Hij presenteert niet alleen een 
leerzaam artikel daarover, maar 
heeft ook een groot aantal afbeel-
dingen ter illustratie: stempels, 
postwaardestukken, zegels. De 
conclusie van zijn verhaal: ‘Unesco 
heeft de Limes in het Verenigd 
Koninkrijk op de Werelderfgoed-
lijst geplaatst. In Nederland nog 
niet. De Limes is uitzonderlijk en 
universeel van waarde en verdient 
daarom ook voor Nederland een 
nominatie op deze lijst.’
Vladimir Kachan is vicevoorzitter 
van de Wit-Russische vereniging 
voor thematische filatelie. Een 
artikel van hem over bijzondere 
motten en vlinders werd door 
Henk van Zutphen vertaald. Peter 
van Nies is dé ornitholoog die al ja-
ren voor Thema schrijft over alles 
wat met de vogelwereld te maken 
heeft. In aflevering 37 staat het 
korhoen centraal (‘de heidekip’). 
De vogel is in Nederland bijna 
uitgestorven; ook in Duitsland 
lopen de aantallen terug. Vooral 
het baltsen van deze dieren levert 
spectaculaire beelden op en dat is 
weer goed voor mooie excursies. 
(afbeelding catawiki)
Veel aandacht in Thema voor 
filatelistische bijeenkomsten, con-
tactdagen en verenigingsnieuws. 
Ook voor de jeugdfilatelie is een 
plaats ingeruimd. Jesse Akkerman 

(10) heeft in ieder geval een wijze 
les: oude dingen moet je bewaren, 
je moet er zuinig op zijn. Hij heeft 
het over postzegels.
Verder aandacht voor onderwer-
pen als muziek, dans en politiek, 
literatuur, bloemen en optische 
illusies. En: Danny Jimmink heeft 
in de buurt van Spa bijna een hert 
vermoord. 
www.nvtf.nl

Gouden feest
Postzegelvereniging Griekenland 
bestaat in 2016 50 jaar en dat 
zal gevierd worden. Op de Postex 
organiseert de vereniging een 
aantal lezingen, worden jubilarissen 
gehuldigd en zal een grote veiling 
gehouden worden. Uiteraard wor-
den vele kaders gevuld door leden 
van de vereniging. In september 
verschijnt een dubbeldik nummer 
van Hermes, het verenigings orgaan.
Het meinummer is daardoor 
relatief bescheiden van omvang, 
maar bevat toch een aantal lezens-
waardige artikelen. Zo legt Ruud 
Verberne uit wat de meest eenvou-
dige benadering is van de Grote 
Hermeskoppen. Een doorwrocht 
artikel met de nodige verwijzingen 
naar literatuur en websites en een 
beknopte samenvatting voor wie 
niet alles hoeft te weten/kennen. 
Verder onder meer een stuk van 
Marco van de Mortel over grote en 
kleine gaten bij Griekse firma-
perforaties, een bericht over 
de vernieuwde website  
(www.pv-griekenland.nl) en een 
stuk van Hans Paul Soetens in de 
reeks over de Eerste Wereldoorlog 
in Griekenland in tijdlijnen. Hij gaat 
in op de strijd aan het Macedoni-
sche front in 1916 en bespreekt 
een aantal (veld) poststukken die 
hier de stille getuigen van zijn. 
Voor een lezer die wat minder 
goed thuis is in de lokale geografie 
zou een overzichtskaartje handig 
geweest zijn.

Melk, zegels en boeken
USCA-Post, Contactorgaan voor 
USA en Canada- Filatelie, komt 
regelmatig met boeiende filate-
listische artikelen en aflevering 
197 mag er weer zijn. 
Zo opent Theo van der Caaij met 
een zin die zonder meer aan-
spoort tot verder lezen: ‘Als ik 
aan melk denk, krijg ik soms rare 
ideeën.’ Wat volgt is een prachtig 
verhaal over Kerst en over een 
van de meest gevreesde ziektes 
van voor de Tweede Wereldoorlog: 
Tuberculose, TBC, TB, tering. De 
geschiedenis van de sluitzegels, 
Christmas seals, die moesten 
bijdragen aan de bestrijding van 
deze ziekte levert een boeiend 
verhaal op. Het pasteuriseren van 
melk, de ontdekkingen van Robert 
Koch, de oprichting van een 
sanatorium, het Rode Kruis en de 
volharding van Emily Bissell zijn 
de rode draden in het verhaal dat 
halverwege nog een verrassende 
wending krijgt als de auteur laat 
zien op welke bijzondere zijpaden 
hij terecht kwam door zijn liefde 
voor sluitzegels (en melk).
Verder: artikelen over de echte 
‘Legends of the West, over Neder-
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landse invloeden op USA-post-
zegels en een ‘Inleiding USA post-
geschiedenis pre-UPU’ van Victor 
Kuil. Die inleiding kan uiteraard 
slechts de grote lijnen van dit 
verzamelgebied aangeven, maar 
de auteur heeft een gouden tip. 
In de Bondsbibliotheek is enorm 
veel studiemateriaal aanwezig. 
Kuil: “Wat een geluk dat u lid van 
een vereniging bent die bij de 
Bond aangesloten is, anders zou u 
geen toegang tot deze informatie 
hebben. U hoeft zelfs niet eens 
naar de bibliotheek in Baarn af te 
reizen om de boeken op te halen. 
U vraagt eerst een leespas aan en 
daarna vraagt u om toezending 
van de gewenste boeken.” Hope-
lijk komen in een volgend artikel 
de titels van de beloofde boeken. 
Voor de Bondsbibliotheek gaat u 
natuurlijk naar www.knbf.nl. 
Website: www.usca.nl

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

http://www.nvtf.nl/
http://www.pv-griekenland.nl/
http://www.knbf.nl/
http://www.usca.nl/
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De ruimte
De Ruimtevaart Filatelieclub Ne-
derland (RFN) viert haar veertigste 
verjaardag en dat resulteert in een 
speciaal en dubbeldik jubileumnum-
mer. Daarin wordt natuurlijk terug 
geblikt op het wel en wee van de ver-
eniging en de veranderingen van het 
club-magazine: van een gestencild 
blaadje tot een prachtige full colour 
uitgave. Uiteraard worden de ver-
diensten van verenigings-icoon Arie 
Olckers belicht. Zorgen zijn er ook: 
de vereniging zag haar ledenaantal 
de laatste jaren drastisch teruglopen 
en gaat al enige tijd voorzitterloos 
door het leven. Bij het Magazine 
ontvingen alle leden een ‘filatelisti-
sche verrassing’ in de vorm van een 
velletje persoonlijke postzegels.
Artikelen (mooi geïllustreerd) zijn 
er uiteraard genoeg in dit feest-
nummer. Zo bespreekt Henk den 
Dungen de Amerikaanse maanver-
kenningen in de jaren zestig; John 
Beenen schrijft over Arabische 
astronomen uit een ver verleden die 
op postzegels afgebeeld werden. 
J. van Doorn bewerkte een artikel 
dat eerder in Mijn Stokpaardje 
verscheen over post die gerelateerd 
kan worden aan bergingsschepen, 
want: “Zoals in een verzameling 
‘Bemande ruimtevaart in Amerika’ 
brieven met NASA cachets horen, 
zo vanzelfsprekend is het dat ook 
brieven van bergingsschepen met 
scheepsstempel en scheepscachet 
niet mogen ontbreken.”
Jan Vaatstra nam in 1999 deel aan 
een ruimtevaartreis naar Rusland 
en bezocht daarbij onder andere 
Sterrendorp (Zvezdny Gorodok), 
het naar Gagarin genoemde kos-
monauten opleidings- en trainings-
centrum, gelegen op zo’n anderhalf 
uur rijden noordelijk van Moskou. 
Dit instituut was tot voor enkele 
jaren een ultrageheime plaats, ook 
voor de Russische bevolking. Hij be-
schrijft uitgebreid wat hij er mocht 
aanschouwen. 

BUITENLANDSE BLADEN

Post tijdens de hongerwinter
In het najaar van 1944 waren de 
geallieerden bezig met een offensief 
met als doel zo snel mogelijk 
Nederland te bevrijden en via onze 
oostgrens door te stoten naar het 
derde rijk. Helaas, Arnhem bleek 
een brug te ver en het deel van ons 
land dat boven de Rijn lag kreeg 
nog een zware winter. Het feit dat 

het agrarische zuidelijk deel van 
Nederland niet meer met de rest 
van Nederland verbonden was en 
bovendien de Nederlandse regering 
in ballingschap had opgeroepen 
tot een spoorstaking zorgde ervoor 
dat de steden verstoken bleven van 
voedsel. De hongerwinter was een 
feit. In de Netherlands Philately 
40/6 staat een artikel van Ben Jan-
sen dat getuigt van het postvervoer 
in deze periode. De nadruk ligt op 
persoonlijke correspondentie van 
de ouders van zijn vrouw. Hieruit 
blijkt duidelijk dat ook het postver-
voer in die tijd steeds moeilijker 
werd en dat men creatief moest zijn 
om een brief naar zijn geliefde te 
sturen. Brieven werden vervoerd via 
de weinige Duitse treinen die nog 
wel reden, het Rode Kruis, particu-
liere koeriers of bekenden.

Verder in dit nummer een overzicht 
van laat gebruik van de emissie Wil-
helmina beter bekend als het type 
Veth. Hoewel geldig tot 1944 zien 
we deze fraaie emissie op brieven 
tot in 1946. Adam van der Linden 
toont een aantal fraaie voorbeelden 
gebruikt tussen 1940 en 1946. Ten 
slotte in dit nummer een interes-
sant artikel over de opruimings-
uitgifte 1923 waar niet-uitgegeven 
dienstzegels middels opdrukken 
van 10 cent en 1 gulden zijn gepro-
moveerd tot frankeerzegels.
www.asnp.org

Poolse krijgsgevangenen  
in de Sovjet-Unie
In 1939 vielen Duitsland en de 
Sovjet-Unie Polen binnen. Dit was 
het begin van de tweede we-
reldoorlog. De wandaden van de 
Duitsers in die tijd worden gezien 
als de zwartste bladzijden uit de 
geschiedenis van de mensheid. Wat 
echter vaak vergeten wordt, is dat 
in de Sovjet-Unie onder Stalin een 
minstens zo meedogenloze poli-
tiek werd gevoerd. Een voorbeeld 
hiervan is het lot van de Poolse 
soldaten die krijgsgevangen zijn ge-
nomen. De Sovjet-Unie erkende in 
principe de grenzen van 1920 niet. 

SBZ het eerste deel van een reeks 
over brieven en poststempels van 
deze Zwitserse Argentijnen.
www.vsphv.ch

Klagende thematici
Wij Nederlanders hebben een naam 
hoog te houden voor wat betreft kla-
gen. Maar ook de Duisters kunnen er 
blijkbaar iets van als ik een blik werp 
in de Duitse Philatelie van augustus. 
Een ingezonden stuk van Helmut 
Schraets van de Motivgruppe 
Weihnachten gaat over de fouten die 
in de Michel Online Katalog staan. 
Was vroeger de Duitse Michel een 
 instituut voor wat betreft de waar-
heid, nu wemelt het van de fouten. Er 
wordt gesproken over kerken die niet 
bestaan, de kerstman die met een 
ballon vliegt wordt omschreven als 
‘Mann in Ballonkorb’ en de Heilige 
Maagd wordt omschreven als zwan-
gere vrouw op ezel. Blijkbaar het ge-
volg van het zo snel mogelijk online 
willen invoeren van de nieuwtjes. De 
schrijver roept op om vooral maar 
te mailen naar het Schwaneberger 
Verlag, wellicht komt het dan een 
jaar later goed. Voor de thematici is 
het dit keer trouwens een uitstekend 
nummer, want er worden maar liefst 
3 bladzijden gewijd aan August Hein-
rich Hoffman von Fallersleben en zijn 
Deutschlandlied. Ook de voorpagina 
is hieraan gewijd, maar het lijkt erop 
dat degene die de voorpagina heeft 
gemaakt nauwelijks het artikel heeft 
gelezen. Waar het artikel vooral 
verhaalt over de rol die dit lied in de 
Duitse geschiedenis heeft gespeeld, 
toont de voorpagina een paar fraaie 
zegels van Fallerslebens geboorte-
plek Heligoland. Iets wat in het 
artikel niet eens wordt aangestipt. 
Vreemd…
www.bdph.de

 

Het veroverde deel van Polen was 
min of meer een soort opstandige 
provincie. De soldaten werden dus 
niet gezien als soldaten van een 
vreemde mogendheid, maar meer 
als landverraders. Ze werden aldus 
niet volgens de Geneefse conven-
tie behandeld, integendeel. Velen 
werden al ter plaatse geëxecuteerd 
waarvan onder meer het massagraf 
bij Katyn een stille getuige is. In de 
SBZ van April wordt begonnen met 
een reeks artikelen over post van en 
naar de doodskampen waar deze 
soldaten vast werden gehouden. 
Deze post is alleen te herkennen 
aan een postbusnummer in adres of 
afzender. Zo staat postbus 15 voor 
Starobielsk. Soldaten werden daar 
vastgehouden in afwachting van 
executie in Charkow. Andere kam-
pen waren Kozielsk (met executie-
plaats Katyn) en Ostaszków.
In de jaren 50 van de 19e eeuw was 
er in Europa, en in het bijzonder in 
Zwitserland een behoorlijke econo-
mische crisis. Als gevolg daarvan 
ontstond er een migrantenstroom 
van Zwitserland naar Argentinië. De 
Zwitsers vormden met 40.000 man 
rond 1900 een substantieel deel van 
de bevolking. Deze Zwitsers hebben 
diverse plaatsen gesticht, welke als 
stempels terug te vinden zijn op Ar-
gentijnse zegels. Een hele opvallen-
de is het stempel Cola. Suiza, maar 
ook de plaats Colonia Esperanza 
heeft een Zwitserse oorsprong. In de 

http://www.vsphv.ch/
http://www.bdph.de/
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Afb. 13. Aangetekend en 
per expresse verzonden 
luchtpostbrief van Frin-
ton on Sea (24-1-1944) 
in Engeland naar het 
buitenland. De brief kon 
niet naar het buitenland 
worden gezonden, 
vermoedelijk omdat 
deze in het Nederlands 
was geschreven. Zo 
staat in het bijgevoegde 
memorandum. Het porto 
werd bij inlevering van 
de envelop terugbetaald 
(postage refunded). De 
brief werd verzonden 
door de Engelandvaar-
der mr. Hans van Dam, 
die deel uitmaakte van 

de Brigade. Op dat moment was de Brigade belast met de kustbewaking bij Frinton on Sea, dat tot april 
1944 duurde. Hij had als afzenderadres opgegeven ‘Oranjehaven’ in Londen, de club voor Engeland-
vaarders. Het tarief, inclusief aantekening, expresse en luchtrecht, bedroeg 1S 2d.

ving van Courselles, waar ze werden ingedeeld 
bij de 6e Airborne Division. Ze kwamen op 
12 augustus 1944 in de frontlijn bij Breville. 
Ze namen een gedeelte van 1 km over van het 
1e Royal Ulster Riffles en van een compagnie 
van de 2e Oxfordshire and Buckinghamshire 
Light Infanterie. De Brigade werd opgesteld 
met de gevechtsgroepen I, III en II. De artillerie 
was ingedeeld bij de 6e Airborne Division Artil-
lerie. De Duitse stellingen lagen op een afstand 
van 250 tot 450 meter en deze ruimte was 
gevuld met landmijnen en boobytraps. (15) 
De gevechten waren dikwijls zeer hevig en de 
gevechtsgroepen lagen onder zwaar Duits 
artillerievuur van een 10,5 cm batterij. De Duit-
sers waren een deel van het 744e Grenadier 
Regiment. De brigade liet de Duitsers weten, 
dat ze aanwezig waren met een zeer gericht en 
geconcentreerd mortier en artillerievuur. 

Gevechtsgroepen
Op de avond van de 13e augustus 1944 was het 
betrekkelijk rustig aan dit deel van het front. 
Maar om negen uur begon de Duitse artillerie 
langdurig te vuren. Er vielen gewonden, zoals 
de commandant van de IIe gevechtsgroep, 
majoor F. Molenaar. Hij werd opgevolgd door 
de kapitein der mariniers H.P. Arends. Deze 
op zijn beurt werd vervangen door kapitein 
H.J. Moelants. De opengevallen plaatsen 
werden zo snel weer opgevuld. Op 21 augus-
tus 1944 trokken de Duitsers, na een hevig 
artillerievuur te hebben afgegeven, langzaam 
achteruit. ’s Morgens vroeg op 17 augustus 
1944 werd door de gevechtsgroepen I en III 
een verkenningsgroep uitgezonden. Er werden 
twee gevangenen gemaakt. Dit waren een 
Pool en een Duitse onderofficier. Ze vertelden 
dat het 744e Grenadier Regiment het bevel 
had gekregen zich terug te trekken. Nu kon 
de  brigade in beweging komen en de Ie en de 
IIIe gevechtsgroep hadden op 18 augustus 
1944 opdracht gekregen om naar de haven 

Norfolk werden grote manoeuvres gehouden 
samen met de Belgische 1e brigade ‘Bevrij-
ding’. Op 6 juni 1944 begon de invasie van de 
geallieerden op de Franse kust in Norman-
dië. De Koninklijke Nederlandsche Brigade 
‘Prinses Irene’ moest nog tot 7 augustus 
1944 wachten, voordat voet op de Franse 
bodem kon worden gezet. (14)
Op 29 juli 1944 werd bekend dat twee of-
ficieren van de brigadestaf zich op 2 augustus 
1944 moesten melden bij het commando van 
het 1e Canadese leger. Er was besloten dat de 
Koninklijke Nederlandsche Brigade ‘Prinses 
Irene’ zou worden ingezet in Normandië. Op 
3 augustus 1944 vertrok de brigade naar het 
kamp Leightonstone in Engeland. Hier werd de 
brigade volledig geïsoleerd van de omgeving. 
’s Nachts vertrok de brigade onder commando 
van de luitenant-kolonel A.C.de Ruyter van 
Steveninck naar de kustplaats Tilbury.

Landing in Normandië
Op 4 augustus 1944 ging de brigade met alle 
transportmiddelen aan boord van de gereed 
liggende schepen. Op dit moment kreeg de 
brigade de beschikking over het Britse veld-
poststempel FPO no. 851. Tijdens de overtocht 
naar Normandië, te midden van een grote 
vloot, bereikte ze de Franse kust. De gevechts-
groepen werden nog dezelfde avond ont-
scheept bij de kunstmatig aangelegde haven 
bij Arromanches. De rest van de brigade werd 
op 8 augustus 1944 met landingsschepen 
aan land gebracht bij Courseulles-sur-Mer. De 
gehele brigade vertrok daarna naar de omge-
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n juli 1943 werd de Brigade formeel 
ingedeeld bij de XXIste Army Group, 
bestaan de uit het 1e Canadese 
leger en het 2de Britse leger, die 

in Normandië zouden landen. De Brigade 
werd in september 1943 verplaatst naar de 
Engelse Oostkust om daar deel uit te gaan 
maken van de Harwich-kustbewaking. Tot 
2 januari 1944 werd de Brigade belast met de 
kustbewaking te Dovercourt, tot april 1944 te 
Frinton-on-Sea en daarna weer tot april 
1944 te Dovercourt.(13)

Nederlandse brigade
Op 31 januari 1944 bestond de Koninklijke 
Nederlandsche Brigade uit 59 officieren, 
230 onderofficieren en 1008 korporaals en 
manschappen. Op 28 april 1944 werden nog 
101 mariniers in de brigade opgenomen. Ze 
stonden onder het bevel van de kapitein der 
mariniers H.P. Arends. Ze werden ingedeeld 
bij de 2e gevechtsgroep (unit no.111). De plan-
nen om een brigade op te richten bestaande 
uit vijfduizend militairen was helaas niet 
gelukt. De numerieke sterkte was die van een 
versterkt bataljon. De gemotoriseerde brigade 
was veelzijdig samengesteld en kon heel goed 
bepaalde opdrachten uitvoeren, vooral wan-
neer het op snelheid zou aankomen. Daarom 
werd de brigade steeds toegevoegd aan een 
Britse of Canadese divisie.

Op weg naar de invasie
Er werd nog intensief getraind ook, samen 
met de geallieerde troepen. In de bossen van 

I

Na de Duitse inval op 10 mei 1940 en gedurende de vijf 
oorlogs dagen tot de wapenstilstand Nederland – Duitsland 
op 15 mei 1940 was er reeds personeel van de marine, 
luchtmacht en landmacht in Engeland terechtgekomen. 
door Hans E. Aitink

Afb. 14. Zelf vervaardigde briefkaart door een militair van de brigade en ver-
zonden naar korporaal van Haeghen c/o postkantoor Poolse leger. Hij plakte een 
postzegel van 1d naast een plakplaatje van het Londense ‘Vrij Nederland’. Hierop 
staat het administratieve stempel van de brigade. De geadresseerde plakte aan 
de voorzijde van de kaart een Pools plakplaatje, dat werd afgestempeld met de 
Poolse veldpoststempel 1 (3-3-1943).
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Quistreham te trekken om deze te verdedi-
gen tegen een eventuele Duitse aanval. De 
Duitsers hadden zich inmiddels teruggetrok-
ken achter de rivier Dives. De Duitsers trokken 
zich steeds verder terug in de richting van 
de Seine. Op 24 augustus 1944 kreeg de 
gevechtsgroep de gelegenheid om een brug-
genhoofd over de Dives te vormen. (16)

Hoog bezoek
Op 23 augustus 1944 kreeg de brigade bezoek 
van prins Bernhard. Hij bracht de beste wensen 
van koningin Wilhelmina over en hij stelde zich 
op de hoogte van de morele toestand van de 
militairen van de brigade. Hij bezocht de Ie en 
IIIe gevechtsgroep en de verkenningsafdeling 
en tevens de IIe gevechtsgroep, die nog in Quis-
treham lag. De compagnie aanvullingstroepen 
werd op 22 augustus 1944 ondergebracht bij 
het 45e Reinforcement and Holding Unit. 
Op 24 augustus kwam de brigade onder bevel 
te staan van de commandant van de 5e para-
chutisten brigade. Ze werden nu overgeplaatst 
naar Pont l´Évèque. De bruggen over de 
Dives waren nogal beschadigd en moesten 
snel worden hersteld. De Brigade kon nu snel 
optrekken om de terugtrekkende Duitsers te 
achtervolgen naar Pont-Audemer. Na de slag 
om Pont-Audemer werd de brigade samen 
met de 5e parachutisten brigade even in rust 
gelegd. Enkele leden van de brigade maakten 
daarna deel uit van een verkenningspatrouille, 
die moest nagaan of er nog Duitsers op de 
Noordelijke oever van de Seine waren. 

België
Op 2 september 1944 trok de Brigade de 
Seine over en werd op 3 september 1944 weer 
onder bevel gesteld van het 2e Canadese le-
ger. Ze trok later langs de kust naar het noor-
den. Op 4 september 1944 bereikte de brigade 
Le Tréport. Op deze dag werd de brigade weer 
ingedeeld bij het 2e Britse leger, dat inmiddels 
Brussel en Antwerpen had bevrijd. De ‘Prinses 
Irene’ Brigade was maar een klein onderdeel 
van de totale troepenmachten daarom werd 
nogal met haar geschoven. De Brigade werd 
ingedeeld bij dat gedeelte van de troepen-
macht, die Nederland moest bevrijden. 
De Brigade werd naar Airaines verplaatst en 
na aankomst om half een ’s nachts bracht de 
Commandant van de brigade een bezoek aan 
generaal Dempsey. Hij gaf de brigadecom-
mandant het bevel aan de brigade, onder 
commando van het 30e legerkorps, om zich 
op 5 september 1944 te verplaatsen naar 
St. Pieters Leeuw bij Brussel. Op ongeveer 
vier uur in de middag ging de brigade op weg 
via Amiens, Doullens, Arras, Douai, Doornik 
en Halle. Hier kwam de order binnen om met 
de Guards pantserdivisie in de richting van 
Diest te trekken. De route liep door Brussel en 
Leuven naar Diest (17). 
Voor deze plaats liep de brigade in een hinder-

laag van Duitse tanks. De colonne werd ernstig 
beschadigd door het vuur van enkele Duitse 
tanks. De slag duurde bijna twee uur. De artil-
lerie en mortieren van de Brigade rekenden 
af met de Duitse tanks. De schade aan de 
voertuigen van de brigade was aanzienlijk en 
er sneuvelden drie militairen.
Na Diest werd rust gehouden tot de 32e Guards 
Brigade de vijand in het voorterrein van het Al-
bertkanaal had verdreven. Alle bruggen waren 
vernield en er werd meteen een nieuwe brug 
aangelegd. Op 7 september 1944 beveiligde ge-
vechtsgroep I van de brigade deze brug, onder-

steund door twee Britse artillerie-afdelingen en 
een eskadron tanks. De Duitsers stelden alles 
in het werk om de brug te vernielen. Ze wilden 
met alle macht voorkomen, dat de Britten erin 
zouden slagen over het Albertkanaal te komen. 
De gevechten bij Beeringen waren zeer heftig, 
vooral omdat de Duitsers het bruggenhoofd 
daar terug wilden veroveren. De gevechts-
groepen II en III hadden het bruggenhoofd na 
hevige vuurgevechten weten te behouden. De 
commandant van het XXe legerkorps maakte 
zijn tevredenheidsbetuiging bekend aan de 
militairen van de brigade: ‘Ik wil gaarne zeggen, 

Afb. 15. Aangetekende 
luchtpostbrief van Ma-
drid (7-2-1944), Spanje 
naar de Engelandvaarder 
mr. Hans van Dam via 
postbus 237 in Londen 
E.C.1. Op dat moment 
was Van Dam als militair 
van de brigade, gelegerd 
in Frinton on Sea voor 
de kustbewaking. De 
brief werd in Madrid 
gecensureerd en daarna 
in Londen. De brief vloog 
per KLM-toestel naar 
Whitchurch en ging 
daarna per trein naar 
Londen en werd door-
gestuurd naar Frinton 
on Sea.

Afb. 16. Speciale envelop voor 
militairen in actieve dienst en 
verzonden door een militair 
van de brigade die aan grote 
manoeuvres deelnam in de 
bossen van Norfolk samen 
met de Belgische 1e brigade 
‘Bevrijding’. De brief werd 
afgestempeld met het veld-
poststempel van de brigade 
: FIELD POST OFFICE. No. 
851. 15 JUN 1944. De brief 
was voorzien van militaire 
censuur. De geadresseerde 
bevond zich op dat moment 
in het vaste kamp van de 
brigade, namelijk Wrottesley 
Parc in Wolverhampton bij het 
Reinforcement Coy.

Afb. 17. Luchtpostbrief van-
uit Artesama (15-9-1944) 
in de Verenigde Staten naar 
een Nederlandse militair uit 
de U.S.A. in de brigade. De 
brief werd via Postbus 237 
in Londen E.C.1 naar de be-
treffende militair gezonden. 
De brief arriveerde daar op 
vermoedelijk 10 oktober 
1944. De geadresseerde 
bevond zich met de brigade 
in deze periode in Neerbos of 
Heumen in Noord-Brabant. 
Het tarief, inclusief lucht-
recht, bedroeg 30 c.
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Afb. 18. Nederlandse 
veldpostkaart, voor-
zien van een Engelse 
postzegel van 1d en 
verder een speciaal 
veldpoststempel 
‘DUTCH FIELD POST /
NEDERLANDSSCHE 
VELDPOST’ en het 
 administratieve 
stempel van de 
brigade. De kaart is 
vermoedelijk door 
een verzamelaar 
verzonden.

Afb. 19. Envelop met een postzegel van 7 ½ cent 
en verzonden met het veldpoststempel (drie 
kleuren) ‘FIELD POST OFFICE no. 251 A. 1 FE 
45’. Van de Poolse brigade HQ (1944-1946) naar 
de Poolse troepen, onderdeel van de British 
Liberation Army. Deze troepen lagen op dat 
moment in Breda. (zie stempel Breda–Nieuwe 
Haagdijk (5-2-1945). Verder passeerde deze 
brief de militaire censuur. Op de brief twee 
sluitzegels in driehoekige vorm. Ze zijn gelijk 
van vorm als de zegels, die in 1936 werden 
uitgegeven voor het derde eeuwfeest van de 
Utrechtse Universiteit. De sluitzegels zijn 
uitgevoerd in meerkleurendruk. De ene helft 
van de zegels was voorzien van de Nederlandse 
tekst ‘Nederlandse Veldpost – Sluitzegel’ en de 
andere helft met de Engelse tekst ‘Dutch Field 
Post – Letter Seal’. Ze zijn getand en ongetand 
uitgegeven en verkocht ten bate van de ‘Prinses Irene’ brigade. De envelop is vermoedelijk door een verzamelaar verstuurd.

Afb. 20.Luchtpostbrief van een 
Nederlandse dienstplichtige uit 
de Verenigde Staten, die deel 
uitmaakt van de brigade. De 
brigade lag op dat moment op 
Walcheren, Noord- en Zuid-
Beveland. Het was in die periode 
vrij rustig aan dit front. Op 
1 januari 1945 werden nog door 
de Luftwaffe een aantal wan-
hopige luchtaanvallen op Zuid-
Nederland en ook op Walcheren 
uitgevoerd Door gevechtsgroep 
I werden een aantal Duitse 
vliegtuigen neergeschoten. De 
brief werd gepost bij het veld-
postkantoor FIELD POST OFFICE 
no.760 7-JA 45, van een van de 
Britse onderdelen van de Britse 
Liberation Army in Zeeland. De 
verzending per luchtpost voor 
militairen bedroeg 6 c.

nacht van 20 op 21 september 1944 werd 
tegen middernacht de Belgisch-Nederlandse 
grens gepasseerd. Dit gebeuren heeft grote in-
druk gemaakt op de militairen van de Konink-
lijk Nederlandsche Brigade ‘Prinses Irene’. De 
overschrijding had plaats bij Borkel en Schaft, 
gelegen ten zuiden van Valkenswaard. (19)
De opmars ging via Eindhoven en Son naar 
Grave, dat om twee uur werd bereikt. De briga-
de werd verzameld bij Lunen ten noorden van 
de Maasbrug. De beveiliging van deze brug 
werd op 22 september 1944 overgenomen 
door de brigade. De gevechtsgroepen II en III 
lagen ten zuidoosten en ten zuidwesten van 
grave. De artillerie lag in stelling ten zuiden 
van Wijchen en de brigade HQ werd gevestigd 
in Nederasselt. De verkenningsafdeling ging 
op patrouille naar Haps, Beugen en Oeffelt. Er 
werden daar geen Duitsers meer aangetroffen. 
Op dezelfde dag werd de verbinding met het 
IIIe legerkorps door de Duitsers verbroken bij 
de corridor Uden en Veghel. Op 23 septem-
ber 1944 werd een geslaagde tegenaanval 
uitgevoerd. De tweede brug, die bij Grave was 
aangelegd, werd door de brigade beveiligd.
Op 30 september 1944 was er vuurcontact 
met de Duitsers in Wamel en Leeuwen. Op deze 
dag sneuvelde een sergeant op zijn motor. De 
Poolse para brigade bewaakte twee bruggen 
over het Maas-Waalkanaal. Deze bewaking 
werd door de brigade overgenomen. Gevechts-
groep II werd gelegerd in Neerbos en gevechts-
groep II bij Heumen. Bij de verkenningsafdeling 
sneuvelden die dag twee soldaten.
Nadat de operaties bij Grave waren afgelopen, 
vertrok de brigade naar Oerle bij Eindho-
ven. De brigade werd hier gehergroepeerd, 
aangevuld en onder het commando van de 
154e brigade van de 51e divisie gesteld. Het 
frontgedeelte op de zuidoever van het Wilhel-
minakanaal werd door de brigade overgeno-
men op het gedeelte van Best tot Oirschot. De 
noordoever was nog steeds door de Duitsers 
bezet. Er werd steeds intensief gepatrouilleerd 
en er werd mortiervuur afgegeven. De artil-
lerie had stelling genomen bij Wintele. (20)

Oirschot
De Duitsers hadden een uitkijkpost ingericht in 
de toren van de kerk in Oirschot en er werd van 
tijd tot tijd geschoten op de stellingen van de 
brigade. Op 24 oktober meldde een patrouille 
van gevechtsgroep I, dat de Duitsers Oirschot 
hadden verlaten. De Koninklijke Nederlandsche 
Brigade ‘Prinses Irene’, onder commando van 
de 4e Armoured Brigade, werd dezelfde dag ver-
plaatst naar Hilvarenbeek om van hier uit een 
aanval op Tilburg uit te voeren. Op 25 oktober 
1944 rukte de brigade op en vertrok met een 
eskadron Britse Sherman tanks, op naar Broek-
hoven om daar een firm base in te richten.
Op 25 oktober stond de brigade klaar voor de 
aanval op Tilburg. Het vervoer geschiedde gro-
tendeels met tanks. De brigade rukte op aan 
weerszijden van de weg Hilvarenbeek -  Tilburg. 
Inmiddels was de artillerie ingedeeld bij 
4e Regiment Horse Artillerie. De zes stukken 

hoe trots ik er op was, dat ik U en Uw schit-
terende Brigade gedurende onze opmars naar 
het bruggenhoofd BEERINGEN onder mijn 
bevelen had. Ik ben te hoogste dankbaar voor 
de uitstekende wijze, waarop Uw troepen hun 
taak hebben volbracht.’
Op 10 september 1944 bezocht prins Bernhard 
de brigade. Op 11 september 1944 verplaatste 
de brigade zich naar Houthalen en Laak. (18)

Nederland
Op 18 september 1944 liet de commandant 
van de Koninklijke Brigade ‘Prinses Irene’, 
luitenant-kolonel A.C. de Ruyter van Steve-

ninck een rondschrijven uitgaan naar het 
personeel, waarbij hij zijn mannen erop wees, 
dat zij zich bij hun komst in Nederland zich 
behoorlijk moesten gedragen, zoals ze ook tot 
dan toe hadden gedaan. 
Op 20 september 1944 begon de Brigade, als 
onderdeel van de 43e divisie om vijf uur in de 
middag aan haar opmars. Voorop de verken-
ningsafdeling, daarna de gevechtsgroep II, 
brigade HQ, artillerie, de gevechtsgroepen III 
en I en de brigadetrein en de herstelafdeling. 
Er was echter maar een geschikte weg via de 
gekozen route. Door de grote drukte gingen de 
legeronderdelen maar langzaam vooruit. In de 
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veldgeschut waren opgesteld aan de rand 
van Hilvarenbeek.

Duitse stellingen
De patrouille van de verkenningsafdeling 
bestaande uit drie pantserwagens en twee 
tanks kregen contact met de Duitsers bij 
de hoeve ‘Westrik’. Door het hevige verdedi-
gingsvuur van de Duitsers werd een tank in 
brand geschoten. Een pantserwagen van de 
verkenningsafdeling moest achteruitrijden 
om de brandende tank te ontwijken. De 
wagen belandde in een sloot. De comman-
dant van deze groep, Ernst van Voorst tot 
Voorst, wist met gevaar voor eigen leven, de 
wagencommandant te redden. Helaas kwam 
de chauffeur om het leven. Er werden hevige 
gevechten geleverd, waarbij aan beide zijden 
doden en gewonden vielen. De brigade werd 
gehergroepeerd en op 26 oktober gaf de bri-
gadecommandant om drie uur het bevel om 
de aanval te hervatten. Er zou steun komen 
van twee eskadrons tanks en twee batterijen 
artillerie. Ondanks deze versterkingen kon 
nauwelijks terrein worden veroverd. De bri-
gade werd gehergroepeerd en op 26 oktober 
1944 gaf de brigadecommandant het bevel 
om om drie uur de aanval te hervatten. De 
aanval begon met een krachtige artillerie-
beschieting, maar helaas sloeg het weer om 
en er kwam een zeer dichte mist opzetten. 
De Duitsers hadden aan de zuidzijde van 
het riviertje de Oude Lei een sterke verdedi-

Afb. 21. Luchtpostbrief van 
East Orange (25-1-1945) in 
de Verenigde Staten naar een 
Nederlandse dienstplichtige uit 
Amerika, die dienst had geno-
men bij de brigade. De brigade 
lag op dat moment in Zeeland en 
had de taak om de kustbewaking 
uit te voeren. In het voorjaar was 
het tamelijk rustig in Zeeland. 
De brief vloog met een Clipper 
van de PanAm (FAM 18) naar 
Lissabon, en vandaar met een 
KLM-vliegtuig naar Whitchurch 
in Engeland. De brief werd niet 
gecensureerd. Vandaar ging de 
brief naar de brigade in Zeeland. 

gingslinie ingericht en ze hadden voldoende 
pantserafweerwapens. Onder de bescher-
ming van de mist werd toch verder gevochten 
en uiteindelijk lukte het om het riviertje de 
Oude Lei over te trekken. De mist speelde nog 
steeds een rol, maar ondanks dat werd er van 
beide kanten nog met de artillerie geschoten. 
Bij een gevecht met een Duitse patrouille 
werd een Feldwebel gevangen genomen en 
deze bleek in het bezit te zijn van een kaart, 
waarop de Duitse stellingen werden aange-
geven. Men kende nu ook de plek waar de 
Duitse artillerie stelling had genomen. (21)
In de avond van 26 oktober 1944 was het 
aantal gewonden bij de brigade tot 45 man 
opgelopen. Verder waren er drie gewonden 
nog levensgevaarlijk gewond, die enkele 

dagen later alsnog overleden. De comman-
dant van de brigade ontving het bericht, 
dat de firm base ten zuiden van Tilburg zou 
worden overgenomen door de 44e infanterie 
brigade en de 227e infanterie brigade van de 
15e Scots Division (Red Lions). Om een uur 
’s middags werd meer dan een uur gevuurd 
op de fabriekscomplexen. Intussen had de 
44e infanterie brigade het front overgenomen 
van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 
‘Prinses Irene’. De brigade verplaatste zich van 
Hilvarenbeek naar Straatakkers, tussen Weel 
en Poppel. Hier werd de brigade aangevuld 
met militairen van de Reinforcement. Inmid-
dels had de 44e infanterie brigade om 3 uur 
’s middags Tilburg bevrijd.

(wordt vervolgd)

aak denkt men, als men 
brieven ziet met veel 
Zeeheldenzegels, aan 
filatelistisch maakwerk. 

Wie immers plakt er nu zeven 
zegels van 40 cent op een 
envelop? Hier afgebeeld is een 
envelop verzonden per luchtpost 
van Amsterdam Centraal Station 
naar New York op 7 januari 1946, 
kortom weer een voorbeeld van 
filatelistisch maakwerk. 
Let op, dit is hier niet het geval! 
Na de oorlog was het al vrij 
snel mogelijk om brieven per 
luchtpost naar de Verenigde 
Staten te zenden, ook al vanwege 
het feit dat er veel Amerikaanse 
soldaten betrokken waren bij 
de bevrijding van Nederland en 
deze moesten wel in staat gesteld 
worden om per luchtpost contact 
te onderhouden met de familie 
en kennissen in de USA. Deze 
militairen konden hun brieven 
meestal gratis verzenden, maar 
dat was niet het geval voor deze 

zakenbrief die door een particulier 
(M. Löwenthal) werd verzonden 
naar de heer Pappenheimer, die, 
blijkens onderzoek via Google, 
op dat moment een hoedenzaak 
in New York onderhield. Voor een 
brief naar de Verenigde Staten 
bedroeg het tarief in januari 
1946 12½ cent voor de eerste 
20 gram en 7½ cent voor iedere 
volgende 20 gram, maar in het 
geval de brief per luchtpost 
verzonden moest worden kwam 
daar een luchtrecht bij van 40 cent 
per 5 gram. De zegel van 20 cent 
geeft dus aan dat het gewicht 
tussen de 20 en 40 gram moet 
zijn geweest, de zeven zegels van 
40 cent duiden erop dat er sprake 
was van een gewicht tussen de 
30 en 35 gram. In totaal was 
derhalve drie gulden verschuldigd. 
Normaliter zou een zegel van 
ƒ 2,50 en 50 cent voldoende 
zijn geweest, maar op 7 januari 
1946 waren er op de postkantoren 
geen zegels van 50 cent en 

ƒ 2,50 verkrijgbaar. Zegels van 
1 gulden type Konijnenburg 
zouden pas in februari 1946 aan 
de loketten komen en zegels van 
ƒ 2,50, ƒ 5,- en ƒ 10,- pas in mei 
dat jaar. Derhalve kon de afzender 
niet anders dan gebruik maken 
van de hoogste waarde die wel 

verkrijgbaar was, de 40 cent uit de 
Zeeheldenserie. Om te voldoen aan 
de luchtrecht van ƒ 2,80 moesten 
er zeven van deze zegels op de 
envelop aangebracht worden. 
Geen sprake van filatelistisch 
maakwerk, het kon niet anders!

Gert Holstege

V
Terug naar 1946
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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:
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EUROPA

ALBANIË
10-6-’16. Europees 
kampioenschap voetbal in 
Frankrijk.
70, 100 L. Beker, speler.

9-7-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’.
200 L. Windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser. 

ANDORRA (FRANS)
16-7-’16. Dans La Sardana.
Blok € 1.60. Dansgroep. 

30-7-’16. Biënnale in 
Venetië.
€ 3.20. Schilderij van Joan 
Xandri (1955).

ARMENIË
24-6-’16. Bezoek paus 
Franciscus I (1936).
Velletje met 170, 230, 
380, 480 d.; blok 870 d. 
Verschillende portretten.
15-7-’16. Europees 
kampioenschap voetbal in 
Frankrijk.
500 d. Spelers, beker. 

AZERBEIDZJAN
10-6-’16. Formule 1-races 
in Azerbeidzjan.
Viermaal 0.50 m (sa-
menhangend); blok 1.- m. 
Verschillende racewagens. 
Racecircuit op rand van 
blok. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
6-7-’16. Schilderij.
1.50 KM. Plattegrond 
van Aleppo van Nasuh 
Matrakçi (1480-1561). 

BULGARIJE
12-7-’16. Schaken
Blok 3.- L. Schaakstukken. 

CYPRUS
8-7-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
€ 1.88. Collage van vissen: 
Serranus scriba, Sparisoma 
cretense, Symphodus 
tinca, Diplodus annularis, 
Lutjanidae sp. 
8-7-’16. Bronnen in 
Paphos.
€ 0.34, 0.41. Resp. Panagia 
en kinderen, Pegeia met 
vrouw en waterkruik. 

DENEMARKEN 
23-6-’16. Deens porselein.
Vijfmaal 8.- kr. Decoraties: 
vogel, papavers, fantasie-
bloemen, bloemmotief, 
bloemmotieven. 

23-6-’16. Kinderliedjes-
boek ‘De kleine zanger’.
Viermaal 8.- kr. Katten, 
kinderen met paraplu, 
jongen en beer, spelende 
kinderen. Ook velletje met 
de zegels.
23-6-’16. Kunst.
Velletje met 25.-, 25.- kr. 
Foto’s van Trine Sønder-
gaard (1972): ‘Interieur’, 
‘Gouden nek’. 

DUITSLAND
4-8-’16. Benedictusabdij 
Münsterschwarzach 
1200 jaar.
€ 0.70. Klooster bij 
Würzburg.
4-8-’16. Voor de jeugd, vis-
sen.€ 0.70+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. Clupea 
harengus, Gadus morhua, 
Pleuro nectes platessa. 

1-9-’16. Dag van de 
Postzegel.
€ 0.70. Potlood, pen, hart.
1-9-’16. Personen uit tv-
serie ‘Ruimteschip Orion’ 
(1966).
€ 1.45. Commandant Cliff 
McLane, officier Tamara 
Jagellovsk, Mario de Monti.

1-9-’16. Oude veerassen.
Velletje met € 0.70, 0.85. 
Resp. Rhön-schaap, 
zadelvarken. 

 
FRANKRIJK
1-8-’16. Bloemen.
Twaalfmaal Lettre Priori-
taire (in boekje). Nacht-
schone, narcis, passieflora, 
margriet, roos, zonnebloem, 
lelie, iris, lelietje-van-dalen, 
heliconia, strelizia, papaver. 

3-9-’16. Spreekwoorden 
met dieren.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Hoofd met 
konijnen, wolf en bloemen, 
slapende hazelmuis, kind 
met kalkoen, zee-egels 
in portemonnee, olifant, 
meisje kamt giraf, slang, 
karper, leeuw en vrouw, 
paarden, gapende man en 
vogels.
5-9-’16. Vertraging 
bescherming bouw van 
stuwdam bij Aigle in 1940.
€ 3.20. Stuwdam, vlieg-
tuigen en parachutisten, 
adelaar, verzetsstrijders. 
12-9-’16. 100e geboor-
tedag Françoise Giroud 
(1916-2003).
€ 0.80. Portret schrijfster 
en politica.
12-9-’16. Unesco*, 
dienstzegels.
€ 1.-, 1.25. Resp. Florida-
panter (Puma concolor 
coryi) (Verenigde Staten), 
ruïnes in Efeze (Turkije).

26-9-’16. 100e geboorte-
dag Leo Ferré (1916-1993).
€ 1.40. Portret dichter en 
chansonnier. 

GRIEKENLAND
8-7-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
€ 3.-. Verschillende vissen. 
8-7-’16. Jeugdbeweging 
Lambrakis.
€ 0.20, 0.72, 0.80, 2.-. 
Leden resp. Sotoris Petrou-
las (1942-1965), Andreas 
Lentakis (1935-1997), 
componist en politicus 
Mikis Theodorakis (1925), 
Christos Rekleitis (1937-
2014).
8-7-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 0.80, 0.90. Christus-
beeld, beeldmerk en resp. 
turnen, hardlopen. 

GROOT-BRITTANIË
21-4-’16. Frankeerzegel.
1st. Koningin Elizabeth II, 
type Machin, violet.
16-8-’16. 300e geboorte-
dag landschapsarchitect 
Capability Browns (1716-
1783), landschappen en 
tuinen.
2nd, 2nd, 1st, 1st, £ 1.05, 
1.05, 1.33, 1.33 (per waarde 
samenhangend). Resp. 
Blenheim Palace, Longleat, 
Comption Verney, Highclere 
Castle, Alnwick Castle, 
Berrington Hall, Stowe, 
Croome Park. 

2-9-’16. Grote brand van 
Londen 350 jaar geleden.
1st, 1st, £ 1.05, 1.05, 
1.52, 1.52 (per waarde 
samenhangend). Resp. 
uitbraak brand in Pudding 
Lane, verspreiding van 
vuur en bewoners vluchten 
over Theems, bestrijding 
brand en slopen huizen, 
toeschouwers bij St. Pauls 
Cathedral, slachtofferhulp 
op tijdelijke voedselmarkt 
bij Moorfields, presentatie 
van nieuwbouwplannen 
aan koning George I. 

15-9-’16. Boeken van Aga-
tha Christie (1890-1976).
1st, 1st, £ 1.33, 1.33, 1.52, 
1.52 (per waarde samen-
hangend). Boektitels resp. 
‘Moord in de Oriëntexpres’: 
trein en silhouet, ‘Tien 
kleine negertjes’: huis 
op rots, ‘De onschuldige 
moordenaar’: mannen 
aan tafeltje, ‘De moord op 
Roger Ackroyd’: man in 
stoel bij open haard, ‘Dood 
van een danseres’: hoed 
met bril en boeken, ‘Wie 
adverteert een moord’: 
vrouwen en man.

GUERNSEY
16-7-‘16 Postcrossing.
EUR, ROW. Golven met 
resp. landkaart met vogels 
en vissen, vogel met bij en 
vlinder.

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

U I T G I F T E
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparisoma_cretense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparisoma_cretense
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27-7-’16. Watergebieden 
op Herm.
43, 57, 58, 64, 70, 78 p. 
Resp. oesters (Ostrea edu-
lis), worm (Symsagittifera 
roscoffensis), kaurischelp, 
grafstenen, visdiefje 
(Sterna hirundo), duinroos 
(Rosa pimpinellifolia).  
Ook velletje met de zegels.
27-7-’16. Royal Mail 
500 jaar.
43, 54, 57, 58, 70, 78 p.; 
blok £ 3.-. Resp. postkoets 
(1784), postschip ‘Ariadne’ 
(1824), postkantoor in St. 
Peter Port (1883), onder-
grondse spoorweg (1927), 
Post Office Tower in Londen 
(1965), distributiecentrum 
op luchthaven Heathrow 
(2003) met vrachtwagen 
en vliegtuig; brievenbus en 
hand met brief. 

HONGARIJE
7-7-’16. Olympische Spelen 
in Rio de Janeiro.
115, 355 Ft. Resp. zwem-
men, kajakken.
8-7-’16. Introductie M40 
dieselelektrische locomo-
tief 50 jaar geleden.
260 Ft. Locomotief.
8-7-’16. Eerste paarden-
tram 150 jaar geleden in 
Boedapest.
200 Ft. Paardentram. 

IERLAND
23-6-’16. Slag bij de 
Somme 100 jaar geleden.
W. Rustende militairen. 

21-7-’16. Frankeerzegels, 
Paasopstand van 1916.
€ 0.72, 0.72, 0.72, 1.10. 
Resp. Nationaliste en acti-
viste Kathleen Lynn (1874-
1955) en verpleegster en 
vrijheidsstrijder Elizabeth 
O’Farrell (1884-1957), eer-
ste slachtoffer politieman 
John Brian (1868-1916) en 
vrijheidstrijder Sean Con-
nolly (1883-1916), vrijwil-
ligers en activisten Michael 
(1888-1916) en William 
Malone (1859-1915), vrij-
heidsstrijders Jack Doyle 
en Tom McGrath. 

ITALIË
2-7-’16. Pleinen.
B (€ 0.95), B Zona 1 (€ 1.-), 
B Zona 2 (€ 2.20), B 50g 
(€ 2.55), B Zona 1 50g 
(€ 2.70), B Zona 3 (€ 2.90), 
B Zona 2 50g (€ 3.70), 
B Zona 3 50g (€ 4.60). Resp. 
Piazza della Repubblica met 
fontein (Rome), Piazza del 
Plebiscito (Napels), Piazza 
Ruggiero Settimo (Paler-
mo), Piazza del Duomo 
(Milaan), Piazza San Carlo 
(Turijn), Piazza Maggiore 
(Bologna), Piazza de Ferrari 
met fontein (Genua), Piazza 
della Signoria (Florence).
5-7-’16. Federatie Klei-
duivenschieten 90 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk, 
schutter. 

7-7-’16. Heiligverkla-
ring Francesca Saverio 
Cabrini (1850-1917) 70 jaar 
geleden.
€ 0.95 Portret religieuze 
en missionaris, kerk Heilig 
Hart van Jezus in Codogno.
26-7-’16. Slow Food Italië.
€ 0.95. Beeldmerk met 
slak.
6-8-’16. Toerisme.
Viermaal € 0.95. Sperlinga: 
kasteel en rots, Albenga: 
kapel en klokkentoren 
van kerk van San Michele 
Arcangelo, Camerino: 
klokkentoren van Bisschop-
pelijk Museum, Carovilli: 
fontein van Bacchus en 
plein met toren. 

JERSEY
4-8-’16. Veldslagen in 
Eerste Wereldoorlog.
48, 60, 66, 76, 88 p., £ 1.-; 
blok £ 2.-. Resp. Eerste 
Slag om Ieper (1914): 
brandende Lakenhal en 
autobus, Slag om Gallipoli 
(1915-1916): militairen, 
Zeeslag bij Jutland (1916): 
brandend schip, Slag 
aan de Somme (1916): 
militairen in loopgraven, 
Slag van Aqaba (1917): man 
op kameel in woestijn en 
rookpluim, Slag bij Pas-
sendaele (1917): soldaten 
en kanon; Slag bij Cambrai: 
militairen met tank. Ook 
velletje met de zegels. 

22-9-’16. Relatie met 
Chinese Volksrepubliek, 
eenden.
Vijfmaal 48 p.; velletje 
met 48, 48 p. Resp. Aythya 
fuligula, Anas acuta, Aix ga-
lericulata, Tadorna tadorna; 
Mergellus albellus, Anas 
platyrhynchos.

KOSOVO
4-7-’16. Paddenstoelen.
Velletje met € 0.60, 0.80, 
0.90, 1.30. Resp. Boletus 
edulis, Morchella vulgaris, 
Amanita muscaria, Lec-
cinum scabrum. 

KROATIË
28-6-’16. Sport in Kroatië.
3.10, 3.10 kn. Europese 
Studentenspelen (Zagreb 
en Rijeka): beeldmerk en 
mascotte, Europese kampi-
oenschappen synchroon-
zwemmen en duiken voor 
junioren (Rijeka): duiker. 
7-7-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
5.80 kn. Symphodus 
ocellatus. 

18-7-’16. Slag bij Lissa 150 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgave met Slovenië.
Blok 7.60 kn. Oosten-
rijkse admiraal Wilhelm 
von Tegetthoff (1827-1871), 
schepen tijdens zeeslag
3-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
4.60 kn. Juichende spor-
ters, beeldmerk.

LETLAND
12-7-’16. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 0.04. Anemone hepatica. 
13-7-’16. Architectuur.
€ 1.57. Concertgebouw in 
Cēsis. 

LIECHTENSTEIN
5-9-’16. Kerkelijke 
broederschappen in Liech-
tenstein.
1.-, 1.50, 2.- F. Landkaart 
met resp. Maria-Hulp 
Broederschap: Maria met 
Jezus, St. Anna Broeder-
schap: heilige Anna, St. 
Sebastian Broederschap: 
heilige Sebastian.
5-9-’16. Kunst. Gezamen-
lijke uitgifte met Tsjechië.
1.50 F. Schilderij ‘Jonge 
vrouw op balkon’ van Gerrit 
Dou (1613-1675). 

5-9-’16. Kunstfotografie.
1.-, 1.50, 2.- F. Foto’s van 
Erich Allgauer (1939) resp. 
‘Vrouw’, ‘Man’, ‘Vrouw met 
hoed’. 
5-9-’16. Verzamelingen in 
Liechtenstein, motorfiet-
sen.
0.85, 1.-, 1.50, 2.- F. Resp. 
M. Thun (1928), Harley-
Davidson (1920), Norton 
(1948), Rudge (1933). 

LITOUWEN
26-6-’16. Paarden.
Blok € 1.56. Žemaitukas-
paard. 

9-7-’16. Gastronomisch 
erfgoed.
€ 0.39. Komkommers, 
honing.

MALTA
8-7-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
€ 3.59. Coryphaena hip-
purus. 

5-8-’16. 100e geboortedag 
Dom Mintoff (1916-2012).
€ 3.-. Portret oud-premier 
met pijp.

6-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 0.42, 0.62, 0.90, 1.55 
(ruitvormig). Resp. schie-
ten, zwemmen, gewichthef-
fen, hardloopestafette.

MAN
1-7-’16. Slag bij de Somme 
100 jaar geleden. Aanvul-
ling melding apr. jl.
1st, 77, 93 p., £ 1.24, 1.65, 
1.86. Nu ook velletje met 
de zegels.
1-7-’16. Relativiteitstheorie 
van Einstein 100 jaar.
45, 50, 95 p., £ 1.27, 1.69, 
2.44. Resp. Albert Einstein 
(1879-1955) met formule, 
prof. Stephen Hawking 
met formule (1942), 
zwaartekrachtgolven, 
Hawking-straling, botsende 
zware gaten, zwart gat. Ook 
velletje met de zegels. 

12-8-’16. Aardman anima-
tiestudio 40 jaar.
1st, 1st, 77, 77, 95, 95 p., 
£ 1.24, 1.24. Resp. Wallace 
en Gromit op motor, Shaun 
het schaap, Timmy Time 
met taartje, Wallace en 
Gromit tijdens picknick, 
Shaun het schaap, kat en 
hond op bank, Morph. 

MOLDAVIË
29-6-’16. Bekende 
personen.
1.20, 1.20, 1.75, 5.75 L. 
Resp. politicus Carol 
Schmidt (1846-1928), 
chirurg Nicalae Anesti-
adi (1916-1968), acteur 
Grigore Grigoriu (1941-
2003), filmregisseur Emil 
Loteanu (1936-2003).
2-7-’16. Klooster van Putna 
550 jaar.
Blok 5.75 L. Klooster 
gebouwd door Stephanus 
III de Grote. 
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7-7-’16. Christelijke  
volkstradities, III.
1.75 L. Midzomer en 
geboorte van Johannes 
de Doper: vrouwen en 
bloemen met korenaren.
25-7-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
5.75, 15.- L. Resp. discus-
werpen en hamerslingeren, 
kanovaren.

MONACO
24-8-’16. 100e geboorte-
dag Léo Ferré (1916-1993).
€ 1.36. Portret dichter en 
chansonnier.
24-8-’16. 24e verzame-
laarsbeurs voor munten en 
prentbriefkaarten.
€0.80. Munten, prentbrief-
kaart met zegel uit 1885, 
gebouw. 

MONTENEGRO
8-7-’16. 10 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
China.
€ 0.50. Vlag, staatswapen. 

12-7-’16. Opstand tegen 
Italiaanse bezetting 75 jaar 
geleden.
€ 0.30. Partizanenmonu-
ment in Podgorica.

NEDERLAND
15-8-’16. Grenzeloos 
Nederland, Australië.
Drie velletjes met elk 
zesmaal 1 Internatio-
naal. Emigrantenschip 
‘Zuiderkruis’ met brug in 
Sidney, vertrek 100.000e 
emigrantenfamilie in 1958, 
SKA-radiotelescoop in 
Australië, waterzuiverings-
installatie in Kingaroy, 
replica VOC-schip ‘Duyfken’, 
zeekaart met westkust Aus-
tralië en Dirk Hartogeiland. 
Velletjes met thema’s 
Nederlandse ontdekkings-
reizen, kennisuitwisseling 
en emigratie bevatten 
zelfde afbeeldingen alleen 
met andere zegelvolgorde. 

15-8-’16. Appel- en 
perenrassen.
Nederland 1. Cox’s Orange 
Pippeling, Brielsche Cal-
ville, Bezy van Schonau-
wen, Winterrietpeer, Rode 
Herfstcalville, Ananas Rei-
nette, Williams, Pondspeer, 
Schone van Boskoop, Zoete 
Ermgaard. 

OEKRAÏNE
2-7-’16. Militaire uitrusting.
5.40 Hr. Fregat ‘Hetman 
Sahaidachnyi’. 

9-7-’16. Frankeerzegels, 
bomen.
F, 0.50, 2.-, 3.-, 10.- Hr. 
Resp. kardinaalsmuts, 
kastanje, eik, linde, ratel-
populier.
23-7-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
4.40 Hr. Atlete, beeldmerk.

OOSTENRIJK
2-9-’16.Moderne Oosten-
rijkse kunst.
€ 0.68. ‘Liefdespaar’ van 
Koloman Moser (1868-
1918). 

2-9-’16. Design.
€ 0.68. Stoel Lentia, ont-
werp van Christoph March 
en Marek Gut. 
2-9-’16. Felicitatiezegel.
€ 0.68. Tekst ‘Danke’, 
bloem.
2-9-’16. Dirndl.
€ 6.30. Traditionele jurk. 

2-9-’16. Kerk.
€ 0.68. Kerk in Maria 
Locherboden.

POLEN
6-7-’16. Frankeerzegel.
0.20 ZŁ. Crocus.
8-7-’16. Olympische Spelen 
in Rio de Janeiro.
Velletje met viermaal 
2.- ZŁ. Surfen, wielrennen, 
atletiek, tennis.
14-7-’16. Postcrossing.
5.- ZŁ. Koffer als brieven-
bus.
16-7-’16. Frankeerzegel.
6.- ZŁ. Lelie.
18-7-’16. Regionaal 
product.
5.- ZŁ. Honing, bijen, 
beeldmerk.
21-7-’16. Leger van Anders.
2.50 ZŁ. Portret legerleider 
Władysław Anders (1892-
1970). 

22-7-’16. Frankeerzegel.
2.- ZŁ. Iris.

PORTUGAL
1-7-’16. Aankomst 
Portugezen in Vietnam 500 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Vietnam.
€ 0.47, 0.80. Vlaggen en 
historische plattegrond 
met faienceaardewerk resp. 
Lissabon en bord, Hoi-An 
met vaas. 

9-7-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
€ 0.47, 0.58, 0.75, 0.80; vel-
letje met viermaal € 0.47. 
Resp. Thunnus thynnus, 
Katsuwonus pelamis, Sarda 
sarda, Scomber scombrus; 
Serranus atricauda, 
Serranus scriba, Serranus 
cabrilla, Epinephelus 
marginatus. 
11-7-’16. Portugal, Euro-
pees kampioen voetbal.
Blok € 2.- Bal met beeld-
merk, spelers.
9-7-’16. Eerste militaire 
vlucht 100 jaar geleden.
€ 0.47, € 0.80; blok € 1.50. 
Deperdussin-eendekker, 
vliegtuig; vliegtuig en 
piloot José Barbosa dos 
Santos Leite (1884-1928). 

22-7-’16. Oude wijngaar-
den.
€ 0.47, 0.58, 0.75, 0.80; 
blok €1.80. Resp. ploegen-
de paarden en vruchtbegin-
sel; wijngaard op terrassen 
en druiventros, handen 
en druiven met hand en 
beker, druivenstokken en 
wijnvaten; duivenplant met 
vruchten.

ROEMENIË
5-7-’16. Klooster van Putna 
550 jaar.
3.-, 15.- L.; blok 12.- L. 
Resp. Stephanus III de 
Grote (1433-1504) en 
klooster, kloosterkerk; graf-
tombe van Stephanus III de 
Grote. Ook velletje met de 
drie zegels.
15-7-’16. Dag van de Post-
zegel, stad Sibiu 825 jaar.
3.-, 15.- L. Verschillende 
stadsgezichten Sibiu met 
stadswapen. 

18-7-’16. Nadia Comaneci 
(1962), 
4.50 L.; blok 31.- L. (ook 
ongetand). Winnares gou-
den medaille Olympische 
Spelen 1976.

RUSLAND
28-6-’16. 200e geboor-
tedag Dmitry A. Milyutin 
(1816-1912).
21.50 r. Portret militair 
historicus en minister, 
gebouw Generale Staf in 
St. Petersburg, globe, kaart 
en boek.
28-6-’16. Verkeersveilig-
heid.
14.- r. Kind in autostoeltje.
1-7-’16. Landbouwtelling 
2016.
20.- r. Beeldmerk met 
korenaar en pen.
5-7-’16. Navigatiesysteem 
Glonass.
19.- r. Glonass K-satelliet, 
wereldbol, pictogrammen.
14-7-’16. Stad Velikiye Luki 
850 jaar.
24.- r. Kathedraal, bal-
lonnen. 

19-7-’16. Onderscheidingen.
Viermaal 25.- r. Orde voor 
Militaire Verdiensten, 
Orde voor Verdiensten op 
Zee, Orde van Eer, Orde 
Ouderlijke Glorie.

28-7-’16. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, 
militaire uitrusting.
Viermaal 24.- r. Fedorov-
geweer, vliegboot Gregory 
M-5, slagschip ‘Ekaterina 
Velikaya’, gevechtsvoertuig 
type Mgebrov-Isotta-
Fraschini. 

SLOVENIË
7-7-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
€ 0.64. Sardina pilchardus. 

18-7-’16. Slag bij Lissa 150 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Kroatië.
Blok € 0.60. Oosten-
rijkse admiraal Wilhelm 
von Tegetthoff (1827-1871), 
schepen tijdens zeeslag.

SLOWAKIJE
1-7-’16. Voorzitterschap 
Europese Unie.
€ 1.40. Beeldmerk.
8-7-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 1.-, 1.-. Paralympisch ten-
nissen, geweerschieten.
23-7-’16. Wereld Esperan-
tocongres in Nitra. 
€ 1.20. Gezichten, beeld-
merk. 

SPANJE
14-9-’16. 500e sterfdag 
Ferdinand de Katholieke 
(1452-1516).
€ 0.45. Beeld van koning 
van Aragon, Napel en 
Sicilië.
14-9-’16. 54e postzegel-
tentoonstelling Exfilna in 
Zaragoza.
Blok € 2.95. Raam in 
tentoonstellingsgebouw 
Paleis van Sástago. 
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14-9-’16. Posterijen 
300 jaar, III.
Blok € 3.-. Postbezorging.
21-9-’16. Normen en 
waarden in het onderwijs, 
solidariteit.
€ 0.57. Letterreeksen in 
thermochroom inkt met 
teksten ‘met de zieken’, 
‘met de handicap’, ‘tegen 
misbruik’, ‘met de ouderen’, 
‘met armen’, ‘tegen 
racisme’.
23-9-’16. Wereldwonderen.
€ 1.30. Mausoleum Taj 
Mahal (Agra-India), vlag.
23-9-’16. Artistiek erfgoed.
Blok € 3.-. Muurschilde-
ring op paviljoen 12 van 
tentoonstellingsgebouw 
Ifema in Madrid/.
26-9-’16. 300e geboor-
tedag Antonio de Ulloa 
(1716-1795).
€ 1.30. Militair en ontdek-
kingsreiziger, kompas, 
zeilschip. 

TURKIJE
10-7-’16. 40e bijeenkomst 
Unesco* Werelderfgoed-
comité in Istanbul. 
3.20 NTL. Stadssilhouet. 
12-7-’16. Beschermde na-
tuurgebieden en nationale 
parken.
Blok 3.20 NTL. Winter-
landschap met wolf en 
steenbokken. 

26-7-’16. 850e sterfdag 
Ahmed Yesevi (1093-1166), 
mausoleum in Kazachstan. 
1.60, 3.20 NTL. Portret 
filosoof. 

ZWITSERLAND
27-7-’16. Solarvlucht rond 
de wereld.
100 c. Zonne-energievlieg-
tuig, zonnestralen. 

8-9-’16. Ponte dei Salti.
Blok 200 c. Brug over 
Verzasca.
8-9-’16. Dag van de 
Aerofilatelist.
100 c. Vliegtuig, brieven 
met luchtpostzegels. 

8-9-’16. Stations.
85, 100 A Prioritaire, 100, 
150, 200 c. Resp. Brig, 
Luzern, Luzern, Bellinzona, 
Genève. 
8-9-’16. Flora en fauna.
Velletje met tweemaal 
100 c. Bloem, vlinder.
8-9-’16. Welzijnsmaatre-
gelen.
100+50 c. Gezicht, tekst, 
papavers. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
1-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro. 
Aanvulling melding aug. jl.
Blok 50.- Dh. Beeldmerk, 
voetbal.
22-6-’16. Jachthavens.
10.-, 25.-, 50.- Dh. Resp. El-
Djamila, Sidi Fredj, Tigzirt. 

20-7-’16. Folkloristische 
dansen.
10.-, 15.-, 50.- Dh. Dansen 
resp. Baba Merzoug, 
Baroud, d’Elhadra.

ANTIGUA EN
BARBUDA
8-6-’16. WWF*, straal-
vinvis.
Viermaal $ 3.25. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Epinephelus itajara. 

ARGENTINIË
27-6-’16. 200 jaar zelf-
standigheid. 
$ 10.-. Golven. 

7-7-’16. Onafhankelijk-
heidsverklaring 200 jaar 
geleden.
Velletje met driemaal 
$ 10.-. Meirevolutie (1810): 
gebouw Cabildo in Buenos 
Aires, Slag bij Tucumán 
(1812): portretten generaal 
Manuel Belgrano en 
José de San Martín met 
medestanders, Congres 
van Tucumán (1816)
7-7-’16. Onafhankelijk-
heidsdag.
Velletje met tweemaal 
$ 10.-. Reliëfbeeld ‘9 juli 
1816’ van Lola Mora met 
ondertekening onafhan-
kelijkheidsverklaring, 
nationaal embleem.

ARUBA
30-6-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
100, 130, 220, 500 c. 
Resp. synchroonzwem-
men, zwemmen, zeilen, 
beeldmerk. 

ASCENSION
8-8-’16. 400e sterfdag 
William Shakespeare 
(1564-1616).
50, 55, 65 p., £ 1.60. Toneel-
stukken resp. Driekonin-
genavond, koning Henri IV, 
Hamlet, Romeo en Julia. 

AUSTRALIË
17-6-’16. Winnaar gouden 
medaille Olympische 
Spelen 2012.
$ 1.-. Jared Tallent met me-
daille 50 km snelwandelen.
5-7-’16. Uilen.
Viermaal $ 1.-. Ninox rufa, 
Tyto longimembris, Tyto te-
nebricosa, Ninox boobook 
lurida. Ook velletje met de 
zegels. 

26-7-’16. Kinder tv-
programma ‘Play School’.
$ 1.-, 2.-. Resp. speelgoed-
beren, poppen met taart. 
Ook velletje met de zegels. 

2-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
$ 1.-. Zwemmer, gymnaste, 
beeldmerk met kangoeroe 
en emoe.

16-8-’16. Bijzonder 
 Australisch alfabet, II.
Vijfmaal $ 1.-. A (Aussie 
Roolz); voetbalschoen met 
speler en bal, C (Canberra): 
kaketoe met tent en man 
en vrouw met krokodil, 
L (Lyrebird): liervogel 
(Menura novaehollandiae) 
en hagedis op bank, R (Re-
becca): meisje en koelkast, 
T (Tasmanian devil): man 
met roeiboot en Tasmaanse 
duivel (Sarcophilus har-
risii). 

BAHAMAS
10-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
15, 50, 65, 70 c. Beeldmerk 
met resp. hoogspringen, 
hardlopen, estafette, 
verspringen. 

BAHREIN
3-12-’15. Manama, 
hoofdstad van de Arabische 
jeugd.
200, 300 fils. Resp. beeld-
merk, jongelui met vlag.
16-12-’15. Nationale Dag.
200, 300, 400 fils. Blok 1 d. 
Gebouwen en mensen.
30-12-’15. Bahrainse dinar 
50 jaar.
Zesmaal 300 fils. 
Verschillende munten en 
bankbiljetten. 

 BENIN
2016. Samenwerkingsor-
ganisatie Nonvitcha.
300 F. Beeldmerk met 
handen.
2016. 40e sterfdag Mao 
Zedong (1893-1976).
Velletje met 600, 600, 
1.200 F.; blok 3.000 F. (ruit-
vormig zegel). Verschil-
lende portretten oud-leider 
China. 

BHUTAN
2015. Geboorte prins 
Jigme Namgyel Wangchick.
Velletje met zesmaal 
50 nu.; blok 200 nu. 
Zesmaal verschillende 
afbeeldingen prins met 
familie; prins. 

BRAZILIË
15-6-’16. Olympische 
Spelen In Rio de Janeiro, 
kindertekeningen.
Vel met zestienmaal 1o Por-
te Carta Comercial. Beeld-
merken en: Christusbeeld 
en mascotte, sporters en 
olympische vlag, winnaar 
met medaille, atleet en 
mascotte, rolstoelracer en 
publiek, fakkels, hand met 
fakkel, fiets, handen met 
rolstoelracer, fakkels en 
bergen, hardloper met fak-
kel, rolstoelracer, sporter 
met olympische ringen, 
podium met winnaars, 
sporters, menselijke kring.
21-6-’16. Diplomatieke 
betrekkingen met Slovenië. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Slovenië.
R$ 3.55, 3.55 (samen-
hangend). Paarden: 
Mangalarga marchador, 
Lippizaner. 

26-6-’16. Handbal, vrou-
wen wereldkampioen 2013.
Blok R$ 4.25. Trofee.
26-7-’16. Spoorweg 
Paranaguá-Curubita.
Viermaal 1o Porte Carta 
Comercial. Treinen: op via-
duct bij Carvalho, op brug 
bij São Jão, bij Murumbi, bij 
Serra do Mar. 
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BRUNEÏ
15-7-’16. Sultan Hassanal 
Bolkiah 70 jaar.
Vijfmaal 70 sen (samen-
hangend); blok $ 70.-. 
Verschillende portretten 
van sultan. 

CHINA
VOLKSREPUBLIEK
26-6-’16. Longxing-
tempel.
1.20, 1.50 y. Resp. Moni-hal, 
Dabei-paviljoen. 

13-7-’16. Archeologie, 
opgravingen uit ruïnes van 
Yin Xu.
0.80, 1.20, 1.50 y. Resp. 
gegraveerd orakelbot, 
bronzen tafel, voorwerp 
van jade. 
23-7-’16. Fruit.
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. 
Resp. abrikozen, druiven, 
watermeloen, lychees.

COLOMBIA
23-6-’16. Comisión 
Colombiana Oceanografia 
(CCO).
$ 2.000. Beeldmerk, 
zeilschip ‘ARC Gloria’, 
bultrugwalvis (Megaptera 
novaeangliae). 

14-7-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
$ 500; blok $ 25.000. 
Landkaart, duif met takje.

COSTA RICA
23-6-’16. Werelderfgoed 
Unesco, archeologie.
Velletje met $ 650, 650. 
Stenen ballen uit Diquís-
cultuur. 

CUBA
15-1-’16. Watervogels.
10, 15, 45, 75, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Resp. Alcedo 
atthis, Phaethon lepturus, 
Branta canadensis, Thres-
kiornis aethiopicus, Anas 
platyrhynchos; Mycteria 
americana; Fratercula 
arctica.
31-1-’16. Dinosaurussen.
5, 20, 65, 75, 85, 90 c.; blok 
1.- P. Resp. Cryolopho-
saurus, Amargasaurus, 
Camarasaurus, Pachy-
rhinosaurus, Baryonyx, 
Allosaurus; Gorgosaurus. 
20-2-’16. Klassieke auto’s.
15, 15, 65, 75, 75, 85 c.; blok 
1.- P. Resp. Bugatti 57SC 
Atlantic (1936), Lincoln K 
Sedan (1931), Duesenberg 
SJ Dual-Cowl Phaeton 
(1935), Chevrolet Master 
Sport Coupe (1934), Ford 
Deluxe Roadster (1934); 
Volkswagen (1938). 

10-3-’16. Nationaal 
Filateliekampioenschap, 
bekende personen.
10, 35, 40, 75, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Resp. Caballero 
de Paris (1899-1985) met 
zonnebloemen, acteur en 
danser Tin-Tan (1915-
1973) met danspaar, 
schrijver Gabriel García 
Márquez (1927-2014) 
met boom en vlinders, 
John Lennon (1940-1980) 
met de Beatles, zanger 
Benny Moré (1919-1963) 
met muzikanten, 
flamencodanser Antonio 
Gades (1936-2004) met 
danspaar; schrijver Ernest 
Hemmingway (1899-1961) 
met Daiquiri-cocktail.

10-3-’16. Amerikaanse 
fauna.
Viermaal 90 c. Caribische 
lamantijn ( Trichechus ma-
natus) en kaaimansnoek 
(Atractosteus tristoechus), 
ocelot (Leopardus pardalis) 
en reuzentoekan (Ramph-
astos toco), Amerikaanse 
bison (Bison bison) en 
rosse ruigpootbuizerd (Bu-
teo regalis), regenboogforel 
(Oncorhynchus mykiss).
7-5-’16. Muziekinstru-
menten.
5, 15, 35, 75, 85 c. 
Resp. Cubaanse luit, 
Chinese trompet, Cata-
drum, schudinstrument 
Chequeré, Tyá-drum. 
17-5-’16. Verbond van 
Kleine Boeren 55 jaar.
85 c. Landbouwers, boer 
met ossen.
19-5-’16. Taal Academie 
90 jaar.
75 c. Portret schrijver 
Enrique José Varona (1849-
1933), boek, letters.
26-5-’16. Amerikaanse 
bloemen, II.
5, 15, 20, 30, 40, 65, 
75, 90 c. Resp. maga 
(Puerto Rico), bougainville 
(Grenada), margriet (Costa 
Rica) plumeria (Nicara-
gua), soufrière (St. Vincent 
en Grenadines), flamboy-
ant (Haïti, St. Kitts), agave 
(Antigua en Barbuda), 
kantuta (Bolivia).
6-6-’16. Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken 55 jaar.
90 c. Gebouw met vlag en 
portret Che Guevara. 
14-6-’16. Westelijk leger 
55 jaar.
65 c. Luchtdoelgeschut, 
straaljagers, beeldmerk 
met vlaggen.
1-7-’16. Centrum voor ont-
wikkeling van biotechnolo-
gie en genetica 30 jaar.
90 c. Gebouw, onderzoeker, 
medicijnen.

CURAÇAO
28-4-’16. Schip.
300, 350, 400, 450, 500, 
550 c. Verschillende afbeel-
dingen van scheepsdelen. 

EGYPTE
31-3-’16. Journalisten-
syndicaat.
E£ 3.-. Gebouw, potlood, 
pen. 

31-5-’16. Dagblad Al-Ahram.
E£ 2.-, 2.- (samen-
hangend). Portretten: 
journalist en hoofdredac-
teur Mohamed Hassanein 
Heikal (1923-2016), 
politicus en oud-secretaris 
VN* Boutros Boutros Ghali 
(1922-2016).

ERITREA
24-5-’15. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
7.-, 8.- n. Resp. beeldmerk 
met vrouw en krans, jui-
chende mensen met vlag. 

FALKLANDEILANDEN
1-8-’16. Frankeerzegel, 
walvis.
31 p. Eubalaena australis. 

FIJI
2016. Frankeerzegels, 
vogels, opdruk.
1 c. op 44 c, 1 c. op 81 c. 
Resp. Porphyrio melanotus, 
Rhipidura personata.
4-5-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
38, 47, 85 c., $ 10.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Chinese apen met 
flora van Fiji resp. bananen, 
pioenen, kokospalmen, 
hibiscus. 

19-5-’16. Rotary Club Suva 
80 jaar.
38, 62 c., $ 1.04, 5.-. 
Beeldmerk met resp. 
medische afvaloven voor 
Wainibokasi-ziekenhuis, 
dialyse-installatie voor 
nierstichting, eerstehulp-
doos, braillemachine voor 
blindenvereniging. 

FILIPPIJNEN
12-6-’16. Nationale Bank 
100 jaar.
Viermaal 15.- P. (samen-
hangend); blok 100.- P. 
Beeldmerk met resp. vrouw 
met wapenschild, gebouw 
en auto, wereldbol met 
beeldmerk en tandwielen 
met valuta-aanduidingen; 
deel van bankbiljet. 

19-6-’16. Orde van Ridders 
van Rizal 100 jaar.
15.- P. Beeldmerk, portret 
nationale held José Rizal 
(1861-1896).
23-6-’16. Frankeerzegels, 
fruit.
1.-, 5.-, 12.-, 17.- P. Resp. 
canistel, wilde framboos, 
druif, calamansi.
1-7-’16. Tagbilaran 50 jaar 
stadsrechten.
15.- P.; blok 100.- P. Beeld-
merk met resp. gemeen-
tehuis met vlag, dansers 
tijdens Saulog-festival.

GABON
2015. Herontwikkeling 
olieveld Remboué.
250, 500 F. Beeldmerk met 
resp. boortoren, landschap. 

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

GHANA
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
5.- Ghc. Beeldmerk met 
landkaart.
8-4-’16. WWF*, pantser-
krokodil.
Viermaal 5.- Ghc. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Mecistops cataphractus. 

GUINEE-BISSAU
27-4-’15. Taalunie Aicep*. 
Gezamenlijke uitgifte Por-
tugees sprekende landen.
450 F. Beeldmerk.

HONDURAS
28-6-’16. ‘Wij zijn 
Honduras’.
Vijfmaal 5.-, viermaal 
10.-, tweemaal 15.-, 25.- L. 
Beeldmerk met resp. 
kabelbaan bij Pico Bonito, 
visser in meer van Yojoa, 
archeologische opgraving 
in Ciudad Blanca, 
cacaovrucht, koffiebessen, 
waterval bij Pulhapanzak, 
affiche met tekst ‘Wij 
zijn Honduras’, kerk in 
Comayagua, meer bij Los 
Naranjos, beeldmerk ar-
cheologische opgraving bij 
Ciudad Blanca, schildpad, 
archeologisch beeld van 
schildpad. 

HONGKONG
6-7-’16. Internationale 
Wiskunde Olympiade in 
Hongkong.
Blok $ 10.- (rond zegel). 
Wiskundig figuur.
5-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
$ 1.70, 3.70, 2.90, 5.-. Resp. 
wielrennen en atletiek, 
zwemmen en surfen, 
badminton en tafeltennis, 
rugby en golf. Ook velletje 
met de zegels. 
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INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
21-4-’16. Koningin 
 Elizabeth II 90 jaar.
50, 50, 90, 90 p. Verschil-
lende portretten Britse 
vorstin.
28-7-’16. Britse schrijvers.
54, 54, 90, 90 p. Resp. 
Beatrix Potter (1866-1943), 
William Shakespeare 
(1564-1616), Charlotte 
Bronte (1816-1855), Roald 
Dahl (1916-1990).

IRAK
16-6-’16. Architecten.
650, 1.000 Din. Resp. 
Zaha Hadid (1950-2015), 
Mohammed Makiya (1914-
2015).
13-7-’16. Bloemen.
250, 500, 750, 1.000, 
1.500 Din. Verschillende 
vazen met boeketten. 

IRAN
2015. Martelaren, duikers.
9.000 Rls. Vlag, ketting, 
duiker.
2015. Antieke objecten van 
Sialk-Kashan.
9.000, 9.000 Rls. Verschil-
lende aardewerken kannen.
2015. S.M. Alam-al-Hoda.
9.000 Rls. Ring. 
2016. Frankeerzegel, 
medicinale plant.
30.000 Rls. Crocus sativus. 

JAPAN
25-8-’16. 150 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Italië.
Velletje met tienmaal 82 
yen. Moerbei en zijdecocon, 
cocon en zijde, schilderij 
‘Madonna met de spoel’ 
van Leonardo da Vinci 
(1452-1519), schilderij ‘Por-
tret van Maria de Medici’ 
van Agnolo Bronzino (1503-
1572), basilicum en moz-
zarella, mozzarella en kaas, 
schilderij ‘Madonna van 
het boek’ van Sandro Botti-
celli (1445-1510), schilderij 
‘Jongen met fruitmand’ 
van Carvaggio (1571-1610), 
landschap bij Vald’Orcia 
en huizen in Alberobello, 
huizen in Alberobello en 
Dom van Florence. 

26-8-’16. Groetzegels.
Driemaal 52 yen; driemaal 
82 yen. Resp. vis, kraanvo-
gel en schildpad, berg Fuji; 
vis, uil, berg Fuji.
1-9-’16. 71e Nationale 
Sportfestival.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Rugby, hockey 
triatlon, worstelen, zwaard-
vechten, boksen, voetbal, 
tennis, basketbal, honkbal.
9-9-’16. Groetzegels, 
tuinieren.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 82 
yen. Resp. plantenrek met 
bloembakjes, bloempotten 
met planten, pot met bloe-
men en rekje en planten, 
lamp met tuingereedschap 
en zaden, gieter met 
handschoenen en schepje; 
bloemen en thee met 
lekkernijen, bloemenmand, 
tuinarrangement met 
bloempot, klimrek met 
rozen, boompje en rozen in 
potten.

16-9-’16. Groetzegels, 
stripfiguur Beertje 
Posukuma.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen. Resp. Posukuma, 
Posujamu, Ken de Uil, 
Penkoara, Posukoguma; 
Posukuma, Posumiruku, 
Posutosu, Posoraimu, 
Posukuma met vriendjes 
en brievenbus, 
16-9-’16. Groetzegels, 
Beertje Posukuma.
82, 82, 120 yen. Resp. Po-
sukuma en Fu, Posukuma 
met berg Fuji en baboe en 
pruim, Posukuma met berg 
Fuji en kersenbloesem.
23-9-’16. Flora en fauna.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Alpensneeuw-
hoen (Lagopus muta), 
Japanse Robin (Larvi-
vora akahige), Japanse 
slaapmuis (Glirulus 
japonicus), Japanse serow 
(Capricornis crispus), 
lelie (Lilium medeoloides), 
globebloem (Trollius 
riederianus), zevenster 
(Trientalis europaea), grote 
ijsvogelvlinder (Limenitis 
populi), oranjetipje (Antho-
charis cardamines), vlinder 
(Colias sp.). 

KAAPVERDIË
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
60.- e. Beeldmerk met 
landkaart. 

KAZACHSTAN 
24-6-’16. Bezoek Charles 
de Gaulle aan Kosmodroom 
van Bajkonoer 50 jaar 
geleden.
C, C (samenhangend). 
Lancering raket, staat-
hoofden Leonid Brezjnev 
(1906-1982) en Charles 
de Gaulle (1890-1970) bij 
lancering.
24-6-’16. Regio Akmola.
Velletje met 140, 200 t. 
Resp. Borovoe-meer en 
bergen, mausoleum. 

11-7-’16. Gennady Golovkin 
(1982).
A, B, C, 200, 200 t. 
Verschillende afbeeldingen 
van bokser.
12-7-’16. Bekende 
personen.
A, C, 5 t. Resp. leraar I. 
Altynsarin (1841-188), 
schrijver K. Mukhamed-
khanov (1916-2004), 
staatsman A. Bokeyhanov 
(1866-1937).

KIRGIZIË
25-6-’16. Openbaar 
vervoer.
Velletje met 39.-, 55.-, 
83.- S. (ook ongetand). 
Verschillende trolleybussen 
in hoofdstad Bisjkek. 

23-7-’16. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
Blok 100.- S. (ook 
ongetand). Standbeeld 
van epische held Manas op 
paard, deel van vlag.

LIBANON
9-7-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
L£ 2.250. Vissen. 

MACAU
11-7-’16. Jangtsekiang.
Negenmaal 2.- ptcs. (sa-
menhangend, doorlopend 
beeld). Rivier in Chinese 
Volksrepubliek. Ook velletje 
met de zegels.
29-7-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
2.-, 3.-, 4.60, 5.60 ptcs. 
Resp. hardlopen, ritmische 
gymnastiek, hoogsprin-
gen, schoonspringen en 
landkaart. 

MALAWI
6-7-’16. Wilde vruchten in 
Malawi.
Velletje met 200, 400, 500, 
700, 730, 870 K.; vijfmaal 
blok 350 K.; blok 730 K. 
Resp. Ximenia caffra, 
Strychnos spinosa, Aranza 
garckeana, Flacourtia 
indica, Ziziphus mauritania, 
Vitex doniana; Strychnos 
spinosa; Vitex doniana; Fla-
courtia indica, Adansonia 
digitata, Ziziphus maurita-
nia; Uapaca kirkiana. 

 
MALEISIË
28-6-’16. Kalligrafie.
70, 80, 90 sen; blok RM 5.-. 
Teksten resp. Tamil, Chi-
nees, Arabisch; gecombi-
neerde teksten.
27-7-’16. Toerisme in 
Kedah en Kelantan.
Viermaal 80 sen (samen-
hangend); blok met RM 2.-, 
2.-. Resp. Padi-museum en 
telecommunicatietoren in 
Alor Setar (Kedah), archeo-
logische voorwerpen en 
historische tempelruïne bij 
Candi Bendang Dalam (Ke-
dah), brokaatweefster met 
doek en handwerkmuseum 
in Kota Bharu (Kelantan), 
man met maanvlieger 
(Kelantan); luchtbrug 
en beeld van arend in 
Langkawi (Kedah), boot 
op strand met palmboom 
(Kelantan). 

MONGOLIË
1-7-’16. Folklore.
900, 900, 1.200, 1.200 T. 
Resp. vrouw met olifant, 
oude man met bomen , 
olifant en boom, man met 
kamelen. 

8-7-’16. 130e geboortedag 
A. Amar (1886-1941).
500 T. Portret oud-staats-
hoofd.
10-7-’16. Volksrevolutie 95 
jaar geleden.
400 T. Portret staatsman 
en oprichter volkspartij D. 
Sukhbaatar (1893-1923), 
vlag.

NIGERIA.
17-12-’15. Ecowas’. Geza-
menlijke uitgifte van 15 
West-Afrikaanse landen.
50 N. Beeldmerk met 
landkaart.

NIUE
3-8-’16. Bultrugwalvis.
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.-. Ver-
schillende afbeeldingen van 
Megaptera novaeangliae. 
Ook velletje met de zegels. 

OOST-TIMOR
28-11-’15. Band met Portu-
gal 500 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met Portugal.
$ 1.-, 1.50. Resp. landschap 
met vrouw en draagman-
den, mannenportret en 
weefmotief. 
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PAKISTAN
26-4-’16. Dewan Bahadur 
S.P. Singha.
10.- R. Portret christelijk 
politicus, vlag.
21-5-’16. 65 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
China.
8.- R. Karakoram Highway. 

PALESTEINSE 
AUTHORITEIT
3-7-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
Velletje met tienmaal 500 
m. Harder, rode mul, tand-
baars, zaagbaars, zeebaars, 
ombervis, sardine, makreel, 
horsmakreel, witte tonijn. 

PARAGUAY
26-5-’16. Zaligverklaring 
Émilie de Villeneuve (1811-
1854).
2.500 Gs. (met aanhang-
sel). Portret geestelijke 
en stichtster Orde van 
Onze-Lieve-Vrouw van On-
bevlekte Ontvangenis van 
Castres. Beeldmerk met 
bloem op aanhangsel.
31-5-’16. Nationale dag 
tegen Kindermisbruik.
9.000 Gs. (met aanhang-
sel, doorlopend beeld). 
Kinderen en jongen in 
rolstoel, beeldmerk.
31-5-’16. Start immigratie 
Japanners 80 jaar geleden.
Blok 9.000 Gs. Japanse 
vrouw, bloesemtak.
10-6-’16. Accountants-
opleiding 100 jaar.
1.400 Gs. Vlag, kruiken.

15-6-’16. Autoriteit Kans-
spelen Conajzar*.
2.500 Gs. Fiches, roulette, 
speelkaarten. 
20-6-’16. Diplomatieke 
betrekkingen met Israël, 
vogels. 
6.000, 10.000 Gs. (samen-
hangend). Vlaggen met 
resp. Procnias nudicollis, 
Upupa epos. 

27-6-’16. Architectonische 
monumenten.
10.000 Gs. Hotel Guarani 
Esplendor in Asunción. 
27-6-’16. Toeristische 
ambassadeurs.
Velletje met viermaal 
2.000 Gs. Rallyrijder Nel-
son Sanabria, schilder Koki 
Ruiz, tenor José Mongolos, 
pianiste Chiara D’Orodico.
30-6-’16. 100e geboor-
tedag Demetrio Ortiz 
(1916-1975).
10.000 Gs. Musicus, 
dramaturg en choreograaf 
met gitaar. 

20-7-’16. Week van Sociale 
Zekerheid.
2.000 Gs. Man met pen.
28-7-‘16. Organisatie van 
douane-expediteurs 90 
jaar.
1.400 Gs. Havenkraan. 
29-7-’16. Upaep*, Olym-
pische Spelen In Rio de 
Janeiro.
4.000 Gs. Beeldmerk met 
vlag en leeuwenkop.

PITCAIRNEILAND
6-7-’16. WWF*, phoenix-
stormvogel.
20 c., $ 1.-, 2.10, 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Pterodroma alba. 

SAMOA
2015. Opdrukken. 
$ 2.- op 90 c. (2001), $ 2.70 
op 70 c. (2000), 2.70 op 
70 c. (2000), $ 5.- op 95 c. 
(2003), $ 15.- op 95 c. 
(2002), $ 20.- op $ 1.85 
(2002). Resp. vuurdanser, 
ondergaande zon en 
palmen, opkomende zon bij 
rotskust, netbalspeelster 
Beatrice Faumuina, inwo-
ners op rots bij ondergaan-
de zon, lachende man.

SAUDI ARABIË
2015. Langste vlaggenstok 
ter wereld.
2.- R. Vlag, gebouwen in 
Jeddah.
2015. Al-Masjad al-Haram-
moskee in Mekka.
Velletje met driemaal 2.- R. 
Gebedshuis Ka’aba, lucht-
opname moskee tijdens 
bedevaart, handen maken 
kalligrafie. 

2015. Voetbal, 22e Arabi-
sche Golf Cup.
2.- R. Beeldmerk met 
landkaart, voetbal.
2015. Topconferentie Zuid-
Amerikaanse en Arabische 
landen.
2.- R. Beeldmerk met 
landkaarten en handen.
2015. Nationale Dag.
2.- R. Portretten koninklijke 
familie: koning Salman bin 
Abdulaziz (1935) en kroon-
prinsen Mohammed bin 
Nayef (1959), Mohammad 
bin Salman (1985).
2015. Onderkoning Muqrin 
bin Abdulaziz (1945).
2.- R. Portret. 
2015. Plaatsvervangende 
kroonprinsen.
2.-, 2.- R.; blok 5.- R. Resp. 
Mohammed bin Nayef, 
Mohammad bin Salman; 
Nayef en Salman.
2015. Overlijden koning 
Abdullah bin Abdulaziz 
(1924-2015).
Velletje met viermaal 2.- R; 
blok 5.- R. Verschillende 
afbeeldingen van koning.

2015. Aankondiging 
nieuwe koning.
Blok 5.- R. Koning Salman 
bin Abdul Aziz al-Saoed 
(1935) en kroonprins 
Mohammed bin Nayef en 
onderkoning Muqrin bin 
Abdulaziz. 

2015. Kroning koning.
2.- R. Portret Salman bin 
Abdoel Aziz al-Saoed.
15-5-’16. Filatelistenorga-
nisatie 50 jaar.
2.- R. Beeldmerk met 
landkaart.

SRI LANKA
26-6-’16. Internationale 
Dag tegen Misbruik en il-
legale Handel in Drugs.
15.- R. Gezichten en 
handen in hekwerk. 

18-7-’16. Dansgezelschap 
Chitrasena.
15.- R. Portret Amaratunga 
Arachige Maurice Dias 
‘Chitrasena’ (1921-2005), 
danser.
21-7-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
8.-, 10.-, 35.-, 50.- R. Chris-
tusbeeld met resp. zwem-
men, judo, speerwerpen, 
gewichtheffen. Ook velletje 
met de zegels.
24-7-’16. Dharmasiri 
Senayake (1933-2000).
10.- R. Portret politicus.

ST. KITTS
1-6-’15. Frankeerzegel, 
vogels.
$ 1.-. Eulampis holo-
sericeus en Fregata 
magnificens. 

ST. PIERRE EN 
 MIQUELON
8-7-’16. Historische 
ambulances.
Velletje met viermaal 
€ 0.80. Paardenkar, Dodge, 
slee, Chevrolet. 

SURINAME
13-7-’16. Bloemen.
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. 
Adonis annua, Capparis 
spinosa, Convallaria 
majalis, Erythronium dens-
canis, Hyacinthoides sp., 
Iris latifolia, Iris persica, 
Muscari latifolium, Papaver 
somniferum, Polianthes tu-
berosa, Spartium junceum, 
Tropaelum majus. 

SYRIË
21-3-’15. Moederdag.
£ 300. Vrouwengezicht, 
baby in hart. 
17-5-’15. Nationale Dag.
£ 60. Vlag, beeld van 
militair.
1-5-’15. Dag van de Arbeid.
£ 235. Man klimt in hoog-
spanningsmast.
2015. Dieren.
Driemaal £ 110 (samenhan-
gend). Lynx, Syrische beer, 
oryx antiloop.
2015. Dag van de Post.
£ 60. UPU&-beeldmerk, 
brief, wereldbol.
2015. Omwenteling 45 jaar 
geleden.
£ 60. Figuratieve afbeeldin-
gen van gezichten, gitaar, 
schaakstuk.
2015. Bomendag.
£ 250. Eik.
2015. Dag van het Leger.
£ 110. Militairen met 
geweer, vlag, landkaart.

2015. Dag van het Milieu. 
£ 100. Boom, wereldbol, 
gezicht. 

2015. Dag van het 
Toerisme.
£ 100, 100 (samenhan-
gend). Beelden van: 
tamboerijnspeelster uit 
Ugharit, man uit Palmyra.
2015. Musici.
Vijfmaal £ 100 (samenhan-
gend). Fuad Ghazi (1955-
2011), Abd Al Fattah Sukar 
(1930-2008), Sameer 
Hami (1939-2007), Adnan 
Abi Al-Shamat (1934-2011), 
Fahed Ballan (1933-1997).
2016. 53e mars van de 
revolutie.
£ 200. Landkaart, duiven, 
korenaren.
2016. Dag van de vrouw. 
£ 100. Vrouwen boom met 
vruchten. 

2016. Dag van de Arbeid.
£ 300. Fabriek, tandwiel.
2016. Moederdag.
£ 150. Moeder en kind met 
boek.

TADZJIKISTAN
23-5-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
2.50, 2.50, 2.50 S. (ook 
ongetand). Voetbal, 
taekwondo, wielrennen.
23-5-’16. RCC*, nationale 
keuken.
3.50 S. (ook ongetand). 
Groenten, fruit, brood, 
karaf. 
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TAIWAN
3-8-’16. Frankeerzegel.
NT$ 100.-. Karpers.
17-8-’16. Fruit, II.
NT$ 7.-, 17.-, 25.-, 34.-. 
Resp. tomaat, guave, kaki, 
ananas. 

14-9-’16. Groetzegels.
Tienmaal NT$ 3.50; 
tienmaal NT$ 5.-. Vreugde, 
positiviteit, dankbaarheid, 
integriteit, streven, innova-
tiviteit, inschikkelijkheid, 
toewijding aan vooruitgang, 
geest van samenwerking, 
goede wensen; zelfde 
afbeeldingen als zegels van 
NT$ 3.50. 

THAILAND
25-6-’16. Spoorwegstation 
Bangkok 100 jaar.
Viermaal 3.- B. Verschil-
lende afbeeldingen van 
station. 

28-7-’16. Kroonprins 64 
jaar.
Viermaal 5.- B. Tweemaal 
kroonprins Maha Vajira-
longkorn op fiets, tweemaal 
kindertekeningen.

TOKELAU 
3-7-’16. Veerdienst naar 
Samoa.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van veerboot ‘Mataliki’. Ook 
velletje met de zegels. 

TRISTAN DA CUNHA
14-8-16. Brits garnizoen 
200 jaar op eiland.
25, 35 p., £ 1.-, 2.-. Resp. 
kanon met grenadiers op 
Fort Bliss, landing in 1816, 
aankomst kapitein Cloete 
en luitenant Rice, aan-
komst korporaal William 
Glass met gezin. 

TUNESIË
24-6-’16. Leger 60 jaar.
250 m. Tank, schip, 
vliegtuigen. 
7-7-’16. 60 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Japan.
1.000 m. Vlaggen, kersen-
bloesem, bloemen. 

TURKS EN CAIC0S-
EILANDEN
2015. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
Vel met dertienmaal 50 c.; 
blok $ 4.-. Resp. verschil-
lende afbeeldingen Britse 
vorstin; koningin en prins 
Philip (1921). 

TUVALU
1-4-’16. WWF*, voshaai.
Viermaal $ 1.50. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Alopias vulpinus. 

URUGUAY
24-6-’16. Copa América 
100 jaar. 
$ 20, 20 (samenhangend). 
Portret oud-voorzitter Zuid-
Amerikaanse voetbalbond 
Héctor Rivadavia Gómez 
(1880-1931) en beeldmerk 
met landkaart, Urugua-
yaans kampioensteam 
1916.
14-7-’16. 160 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Duitsland.
$ 20, 60. Vlaggen en 
resp. parlementsgebouw 
(Montevideo), Rijksdag 
(Berlijn). 
20-7-’16. Faculteit 
ingenieurswetenschappen 
100 jaar.
$ 30. Gebouw in Monte-
video.
21-7-’16. Havenautoriteit 
100 jaar.
$ 20. Havenkade met lood-
sen en kraaninstallaties. 

VERENIGDE ARA-
BISCHE EMIRATEN
28-10-’15. Diploma-
tieke betrekkingen met 
Kazachstan.
3.-, 3.- Dh. (samen-
hangend). Presidenten 
met vlag: Noersoeltan 
Nazerbajev (1940), Khalifa 
bin Zayed bin Sultan Al 
Nahayan (1948).
2-12-’15. 44e Nationale 
Dag.
1.- Dh. Mensen met vlag.
12-12-’15. Auto en Motor 
Club 50 jaar.
1.-, 3.- Dh.; blok 15.- Dh. 
Beeldmerk met resp. 
gebouw en vlaggen, zand-
duinen; auto en motor in 
woestijn. 
31-12-’15. Kamer van 
Koophandel en Industrie
1.-, 2.-, 3.-, 4.- Dh.; blok 
10.- Dh. Gebouw.

24-1-’16. Burj Khalifa 
6 jaar.
3.- Dh. Wolkenkrabber in 
Dubai. 

3-2-’16. Wielerronde van 
Dubai.
1.-, 1.- Dh. Resp. Renners 
en toeschouwer, renners en 
Burj Khalifa.
15-3-’16. Khalifa-onder-
scheiding voor dadelpalm 
en agrarische innovatie.
3.- Dh. Portret sjeik Kha-
lifa bin Zayed Al Nahayan 
(1948). 

VERENIGDE NATIES
22-7-’16. Sport voor vrede.
US$ 0.47, 0,47, 1.15, 1.15, 
Zw.Fr. 1.-, 1.-, 2.-, 2.-, 
€ 0.68, 0.68, 1.70, 1.70. 
Resp. tweemaal atletiek, 
tweemaal olympische 
vlam en duif, tweemaal 
roeien, tweemaal ritmische 
gymnastiek, gewichthef-
fen, schermen. Zegels van 
gelijke waarde zijn met 
doorlopend beeld. 

VERENIGDE STATEN
13-7-’16. Jaime Escalante 
(1930-2010).
Forever. Portret leraar diffe-
rentiaalberekeningen.
15-7-’16. Pick-up trucks.
Velletje met viermaal Fore-
ver. International Harvester 
(1938), Chevrolet (1953), 
Ford F-1 (1948), Ford F-100 
(1965). 

31-7-’16. Henry James 
(1843-1916).
Forever. Portret roman-
schrijver met man en 
vrouw in roeiboot. 
2-8-’16. Huisdieren.
Achttienmaal Forever. 
Jonge hond, Siamese 
vechtvis, leguaan, hamster, 
goudvis, jonge kat, konijn, 
schildpad, cavia, papegaai, 
maïsslang, witte muis, 
heremietkrab, chinchilla, 
woestijnrat, gekko, kat, 
paard, parkieten, hond.
4-8-’16. Vogels.
Viermaal Forever. Regulus 
satrapa, Bombycilla cedro-
rum, Cardinalis cardinalis, 
Sitta canadensis.
2-9-’16. Tv-serie Star Trek 
50 jaar.
Viermaal Forever. Ruimte-
schip USS Enterprise NCC-
1701A, silhouet van Captain 
James T. Kirk, silhouet van 
ruimteschip Enterprise, 
hand met ruimteschip 
Enterprise.
29-9-’16. Halloween-
lantaarns.
Viermaal Forever. Pom-
poengezichten met lichtjes. 

6-10-’16. Kerst.
Forever. Heilige Familie, 
ster.
6-10-’16. Joods feest 
Hanukkah.
Forever. Kandelaar met 
kaarsen.
7-10-’16. Afrikaans feest 
Kwanza.
Forever. Vrouw. 

7-10-’16. Kerst.
Forever. Madonna met kind.

VIETNAM
1-7-’16. Aankomst Portu-
gezen 500 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Portugal.
3.000, 12.000 d. Vlaggen 
en historische plattegrond 
met faienceaardewerk resp. 
Lissabon en bord, Hoi-An 
met vaas. 

WALLIS EN FUTUNA 
25-3-’16. Zeilschip.
300 F. Klipper ‘Flying cloud’. 
2-6-’16. Kunstfestival in 
Guam.
330 F. Beeldmerk.
6-6-’16. Cultuur en 
traditie.
135 F. Sabeldans. 

ZIMBABWE
22-3-’16. Historische 
bankgebouwen.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Resp. 
Standard Bank Ltd. 
(Harare), Standard Bank 
(Chegutu), Barclays Bank 
(Bulawayo), African Bank 
(Kadoma). 
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ZUID-AFRIKA
26-8-’16. 35e Geologisch 
Congres in Kaapstad.
Velletje met tienmaal 
International Small 
Letter. Bodemprofielen 
van Karoo: afzettingsge-
steente met fossielen, 
Barberton: vulkanische 
en afzettingsgesteente, 
Tafelberg: kwartsietzand-
steen, Griqualand West: 
mangaan, Witwatersrand: 
goud, Vredeford Dome: 
meteoorkrater, Busveld 
Igneous Complex: platina 
en chroom en vanadium, 
Kimberlite: diamant, Phala-
borwa: koper, Wieg van de 
Mensheid (bij Johannes-
burg): menselijke fossielen 
in grotsystemen. 

31-8-’16. IJsvogels.
Vijfmaal Standard Postage. 
Ispidina picta, Megaceryle 
maxima, Alcedo semitor-
quata, Halcyon senegaloi-
des, Ceryle rudis. 

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
1-8-’16. Sport.
55, 70, 80 p., £ 1.-. Resp. 
verspringen, hoogspringen, 
kogelstoten, skispringen. 

ZUIDPOOLGEBIED
AUSTRALISCH
21-6-’16. Fotografie van 
Frank Hurley (1885-1962)
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-, 3.-. Opna-
mes van Trans-Antarctische 
expeditie (1914-1916) resp. 
bemanning op schip in Wed-
dell Sea, schip ‘Endurance’ 
opgesloten in ijs, expedi-
tieleden in Ocean Camp, 
reddingsactie, fotograaf met 
camera en scheepsboeg. 
Ook velletje met de zegels. 

 

Afkortingen:
Aicep: Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal
Conajzar: Comisión Nacional de Juegos de 
Azar
Ecowas: Economisch samenwerkingsverband 
West-Afrikaanse landen
Euromed: Mediterrane Unie, landen rond 
Middellandse Zee
RCC: Regional Commonwealth in the field of 
Communications
Unesco: United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization
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.

r bestaat in Dèli uitvoer van peper, 
was, gambir1, paarden, slaven, tabak 
en olifantstanden, terwijl er invoer is 
van wit en blaauw lijnwaad2, chitsen3, 

opium en zout.’ Zo luidden de handelsacti-
viteiten van het sultanaat Deli vlak voor de 
bemoeienis van de Nederlanders. Deli was een 
welvarend landschap in Sumatra’s oostkust, 
met als gelijknamige hoofdstad Deli, zetel van 
de sultan, de vorst van de Maleijers en Batta’s 
(later genoemd: Bataks). Over de stormach-
tige ontwikkeling van Deli als cultuurgebied is 
een bibliotheek vol geschreven. Een zich naar 
alle kanten uitbreidend netwerk van onderne-
mingen (o.a. tabak, rubber, palmolie), wegen, 
spoorlijnen (Deli Spoorweg Maatschappij) 
en plaatsen met post- en hulppostkantoren. 

‘E
Tempo doeloe 1877

Het bruisende hart van dit energieke gebied 
werd al gauw Medan, maar we richten onze 
aandacht nu op de oude hoofdplaats. Daar 
werd op 1 augustus 1875 een hulppostkantoor 
geopend dat al een half jaar later tot postkan-
toor werd bevorderd. 
Op dat postkantoor is op 6 juli 1877 de afge-
beelde brief ter post bezorgd. Een oogstrelende 
schoonheid en dat in alle opzichten. Het cou-
vert is versierd met de blauwe 20 cent in een 
strip van vier, en elke zegel is heel nauwgezet 
afgestempeld met puntstempel 84. Vervolgens 
werd de brief, zoals de afzender op de envelop 
aangaf, via Penang 7 juli 1877 en Brindisi 8 au-
gustus 1877 naar de bestemming Chemnitz 
(Saxony = Saksen) verzonden en is daar op 
11 augustus 1877 bij aankomst afgestempeld. 

Zoals u ongetwijfeld weet is Nederlands-Indië 
op 1 mei 1877 toegetreden tot de Wereld-
postvereniging, de latere UPU. Een van de 
belangrijkste afspraken binnen de UPU ging 
over de posttarieven tussen de lidstaten. Deze 
overeenkomst had tot doel: eenheid van zowel 
port als indeling der soorten correspondentie. 
Vanaf deze datum golden voor Nederlands-
Indië dus ook nieuwe tarieven naar het buiten-
land. Brieven naar andere UPU-leden moesten 
worden gefrankeerd met 25 cent per 15 gram. 
Maar op deze brief is maar liefst 80 cent 
geplakt. Gesteld dat de brief uit Deli binnen 
de eerste gewichtsklasse viel (er staat geen 
hoger gewicht dan 15 gram op geschreven), 
dan was 25 cent voldoende geweest. Waarom 
heeft de afzender er 55 cent te veel op ge-
plakt? Zou hij niet beseft hebben dat er sedert 
mei hele andere, veel lagere posttarieven voor 
brieven naar Duitsland golden? Op de envelop 
schreef de afzender nog ten overvloede ‘paid!’ 
en dat zelfs onderstreept. Nou, dat er ruim 
voldoende op is geplakt zullen ze bij de poste-
rijen wel dankbaar hebben beaamd.

Peter Storm van Leeuwen

Noten
1. Looizuurhoudend extract dat o.a. bij het sirihpruimen 
wordt gebruikt en tevens een belangrijk  handelsproduct 
2. Soort textiel dat gemaakt wordt uit vlas (linnen)
3. Kleurige katoenen stoffen uit India

Literatuur
Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Neder-
landsch Indië (1859-69), Eerste Deel, p.263
Binnenlandse en Buitenlandse Posttarieven van Neder-
lands-Indië 1864-1949 (1997-2002), ZWP NITAR 3, 94, 100
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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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n dit blad werd in mei en juni door Jan 
Vogel aandacht geschonken aan Hon-
gaarse Jugendstil in twee uitstekende 
artikelen. Deze keer is Gustav Klimt 

aan de beurt, een Oostenrijkse schilder die ook 
gerekend wordt tot de Jugendstil. Hij ontwik-
kelde een geheel eigen stijl en hij gebruikte vaak 
bladgoud.

Jugendstil
Deze kunststroming is ook bekend onder de 
naam ‘Art Nouveau’ of ‘Nieuwe Kunst’. Het ken-
merkt zich door een zwierige romantische stijl 
met veel elementen uit de natuur, vooral bloe-
men en vogels. De benaming Jugendstil komt 
van het tijdschrift ‘Die Jugend’ dat in München 
verscheen. Men gebruikte bij voorkeur nieuwe 
materialen en nieuwe technieken, en men had 
een afkeer van symmetrie. Bij het ontwerp van 
een gebouw probeerde men dezelfde stijlken-
merken terug te laten komen in de architectuur, 
in het interieur, meubels, decoraties en gebruiks-
voorwerpen. Daarvoor werd door meerdere 
kunstenaars samengewerkt. Een ander kenmerk 
is dat bij decoraties het hele oppervlak gevuld 
werd, zodat er geen kale plekjes over bleven.

Levensloop Klimt (1862-1918)
Gustav Klimt (afb 1) werd op 14 juli 1862 ge-
boren in Baumgarten, een dorp bij Wenen. Zijn 
vader, Ernst Klimt, was goudgraveur. Gustav 
kreeg de gelegenheid aan de kunstacademie te 
studeren, de Kunstgewerbeschule, waar hij een 
traditionele opleiding kreeg. Klimt maakte in 
1888 een schilderij van het oude Burgtheater, 
dat afgebroken zou worden. Het is zo realistisch, 
dat het lijkt of je naar een foto kijkt. Hiervoor 
werd hem de Kaiserpreis toegekend. Door deze 
erkenning volgden meer opdrachten, maar daar 
kwam al snel een einde aan omdat zijn werk 
als obsceen werd beschouwd. Klimt zei: “alle 
kunst is erotisch”. Destijds veroorzaakte hij een 
enorm schandaal. Overigens worden de meest 
expliciete naakten hier niet afgebeeld. Later 
werd hij een veelgevraagd portretschilder, waar-
door hij niet alleen zijn eigen gezin maar ook 
dat van zijn overleden broer kon onderhouden. 
Vanaf 1900 maakte hij ook landschappen, die al 
snel populair werden, dankzij een zorgvuldige 
compositie, waar rust vanuit gaat. In 1910 kreeg 
hij een gouden medaille op de Wereldtentoon-
stelling in Parijs. Hij had relaties met meerdere 
vrouwen en hij kreeg 14 kinderen. Maar Emilie 
Flöge (afb 2) bleef hem levenslang trouw hoewel 
ze nooit trouwde met Klimt. In 1918 overleed hij 
aan de Spaanse griep, de epidemie waardoor 
destijds miljoenen omkwamen. Hij had een 
blijvende verandering teweeg gebracht in het 
conservatieve Wenen doordat hij schoonheid tot 
leven bracht in zijn werken. 

Wiener Secession
Klimt was in 1897 een van de oprichters van 
de Secession, een vereniging van beeldende 
kunstenaars. De plaatselijke variant van de 
Jugendstil wordt ook met Secession aangeduid. 
Het was een afsplitsing (=secessie) van het 
Künstlerhaus, dat men te traditioneel vond. 
In 1898 vond de eerste tentoonstelling plaats 
in het door Joseph Maria Olbricht ontworpen 
Secessionsgebouw (afb 3). Klimt was de eerste 
voorzitter van de vereniging tot hij in 1905 eruit 
stapte vanwege artistieke meningsverschillen.

De Kus
Ongetwijfeld is de Kus het meest bekende 
schilderij van Gustav Klimt. Een moeilijkheid bij 
het verzamelen van schilderijen op postzegels, 
is dat er vaak slechts een gedeelte getoond kan 
worden. Een postzegel is maar klein en als er 
een compleet schilderij afgebeeld zou worden, 
dan wordt het nogal eens onscherp. Dan is 
het logisch dat er alleen een belangrijk detail 
getoond wordt. Jammer is het wel want men 
mist het overzicht. Daarvoor moet het echte 
schilderij in het museum bezocht worden. De 
Kus is meerdere malen afgebeeld op een zegel, 
en steeds een stukje meer (afb 5,6,7), maar 
nooit het complete schilderij. Verkopers op 
internet weten niet wat de bovenkant van de 
zegel is en men kantelt de afbeelding een kwart 
slag. Dit is dus fout (afb 4) en dit is juist (afb 5). 
Je ziet twee geliefden elkaar omhelzen in een 
veld met bloemen. De man is geblokt wat kracht 
uitstraalt, maar de vrouw is de dominante partij, 
want het gaat om haar. Klimt werkte in 1907 en 
1908 aan dit schilderij waarin veel bladgoud is 
verwerkt. Het is niet bekend wie de vrouw op het 
schilderij is. Het zou Emilie Flöge kunnen zijn 
maar ook Adèle Bloch-Bauer, of nog iemand an-
ders. In 1908 werd het gekocht door de Galerie 
Belvedere waar het nu nog is.

Judith
Ook het schilderij Judith I is eigendom van de 
Galerie Belvedere, zoals op het blokje vermeld 
staat (afb 8). Dit voorjaar was het te zien in het 
Haagse Gemeentemuseum en dat is bijzon-
der want het wordt zelden uitgeleend. Klimt 
maakte dit werk in 1901 in zijn gouden periode. 
In 1909 maakte hij een tweede versie, waarbij 
Judith een masker draagt (afb 6). Adèle Bloch-
Bauer stond model voor Judith. Het verhaal 
komt uit de apocriefe boeken van de Bijbel. Ju-
dith was een Joodse vrouw die haar stad redde 
van het leger van Nebukadnezar door diens 
generaal Holofernes te verleiden en te onthoof-
den. Het hoofd van Holofernes is rechtsonder 
te zien onder de hand van Judith, maar helaas, 
helaas, op het blokje is dat detail grotendeels 
weggelaten.

Meesterwerken
Attersee in Oostenrijk (afb 9). Klimt schilderde 
dit in 1916, oorspronkelijk in bezit van Adèle en 
Ferdinand Bloch-Bauer, nog steeds in particulier 
bezit. Het lijkt of het water glinstert. Geen detail, 
want het gehele schilderij wordt op de persoonlijke 
postzegel weergegeven.
Berkenbos (afb 10) uit 1903, ook op een persoon-
lijke zegel, geen detail maar het gehele beeld.
Fritza Riedler (afb 11) uit 1906, ook hier wordt het 
gehele schilderij getoond, een werk met sterke con-
trasten tussen de jurk, de stoel en de achtergrond. 
Klimt gebruikte steeds meer decoratieve symbolen.
Huis Stoclet (afb 12) in Brussel is een voorbeeld 
van Belgische Jugendstil. Het paleis werd door 
architect Josef Hoffmann gebouwd tussen 1905 en 
1911 voor bankier en kunstliefhebber Adolphe Sto-
clet. Het huis is nog steeds in het bezit van de fa-
milie Stoclet en het staat op de lijst van werelderf-
goed van de UNESCO. Klimt decoreerde de eetzaal 
met mozaïeken, waarvan de schetsen in Wenen 
te zien zijn. De zegel toont een detail (afb 13) 
van ‘De Verwachting’. De houding van handen en 
armen doet denken aan antieke Egyptische kunst, 
waar Klimt door beïnvloed was. Het huis is een 
‘Gesamtkunstwerk’ (totaalkunstwerk), waarover 
de Belgische staat een rechtszaak voerde tegen 
de familie Stoclet die delen van de inventaris wilde 
verkopen. De Raad van State oordeelde dat delen 
van een Gesamtkunstwerk niet verkocht mochten 
worden. Hierdoor is de inboedel beschermd. Het 
huis is niet toegankelijk voor het publiek.
Twee meisjes met een oleander (afb 14), een 
schilderij uit 1890 uit de beginperiode van Klimt. 
Het blokje toont een groot deel van het midden, 
want het schilderij loopt links en rechts nog verder 
door. Het laat prachtig zien hoe gedetailleerd Klimt 
kon schilderen.
Adèle Bloch-Bauer (afb 14 de zegel rechts), geen 
detail maar het gehele werk uit 1907 met veel zilver 
en bladgoud. Klimt maakte dit in opdracht van haar 
echtgenoot Ferdinand en hij werkte er drie jaar aan. 
Het gezicht is realistisch en met veel zorg en liefde 
geschilderd. Klimt is hier op het hoogtepunt van zijn 
kunnen. In 2006 bracht het op een veiling 135 mil-
joen dollar op, wat destijds het hoogste bedrag was, 
dat ooit voor een schilderij betaald was.

Triest
Ten slotte een triest verhaal. Een aantal werken van 
Klimt werd door de Nazi’s gestolen van de Joodse 
eigenaren en opgeborgen in kasteel Immendorf in 
Oostenrijk. Daarbij was ‘Hygiëne’ (afb 7 de zegel 
rechtsboven). Terugtrekkende SS soldaten staken 
het kasteel op de laatste dag van de oorlog in 
brand. Het is niet eens precies bekend wat hierbij 
verloren ging, maar er waren meerdere schilderijen 
van Klimt bij. Merkwaardig, dat Oostenrijk dit ook 
op de postzegel zette maar daarbij een verkeerde 
kleur (donkergroen) als achtergrond nam (afb 15).

I
Jugendstil: Gustav Klimt

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

Welke ver. Kan goede gelopen 
rondzendboekjes gebruiken?
Info: ecm.vanofferen@telfort.nl  
of 055-3668072.

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

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

Aangeboden

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

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

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

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

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

Diversen

JVC.Joure houdt haar ruilbeurs 
zaterdag 8 oktober van 10-15 uur 
Partycentrum ‘t Haske Vegelinsweg 
20 info: S.Wolters tel.0513-415916 
Volgende beurzen 10-12-2016 en 
11-2-2017.

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht biedt sinds 1926 ge-
richte kwaliteitszendingen aan per
verzamelgebied. Contributie €9 
per jaar. Zie www.csk.nu  
Tel 0514 850744

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!

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 

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 Wal-
schots, Tel. 0180-316452  E-mail: 
 secretaris@cfv-marianne.nl 

Huissen Grote postzegelbeurs
25 Sept van 10-17 uur Entree
Gratis De Brink brink 8 6852 EE
Inl: W.Aleven 026-3271979

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

Postzegel-ansichtkaarten-en 
muntenbeurs. Zaterdag 24 
september van 10.00-15.00 in 
Rijngaarde,Dronensingel 1, 2411EV 
Bodegraven.Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels.
voor invaliden toegankelijk.
Inl.D.Verwoerd T:06-53260579 
email verwoerdvanwijk@casema.nl 
Tafels te huur: 5 euro.
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LET OP: DE AANLEVERGEGEVENS (ADRES EN BANKNUMMER) KLEINE ANNONCES ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD.

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

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht zoekt inzenders 
van kwalitatief goed materiaal.  
Provisie 6% en voorschotten be-
schikbaar. Inzenden in CsK-boekjes. 
Zie www.csk.nu  Tel 0514 850744

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

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

LET OP!
93e Capelse postzegelbeurs93e Capelse postzegelbeurs

• Vele handelaren met voor elk wat wils
• Een ”stuiverhoek” met honderdduizenden zegels
• Metrohalte Schenkel
• Openingstijden za. van 10.00 - 17.00 uur, zo. van 11.00 - 15.00 uur

Zaterdag 3 september 2016. Zaalveiling voor alle leden van 
samenwerkingsverband Filatelie. 
Kijkuren: 11.00-12.30 uur, 
veilen vanaf 13.00 uur. 
Locatie: “De Lijster”.

Opgericht 1 oktober 1979

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

Zaterdag 24 en zondag 25 september 2016 
Wegens overboeking door de zaaleigenaar op zaterdag 24 en zondag 
25 september 2016 éénmalig een andere locatie: Sporthal “Schenkel”, 
Capelseweg 39, 2907 XA Capelle a/d IJssel.

mailto:ecm.vanofferen@telfort.nl
tel:055-3668072
mailto:rick3dorman@gmail.com
http://www.motiefonline.nl/
http://www.dddbeheermy.nl/
http://www.sgbritannia.nl/
mailto:muld1234@kpnmail.nl
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
tel:026-3271979
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
mailto:verwoerdvanwijk@casema.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
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Nieuw: Postzegelvel Herfst
van Janneke Brinkman-Salentijn

Nu bij 2 postzegelvellen
gratis onderzetters!
Verkrijgbaar op alle postkantoren

PostNL Adv Filatelie JBS-Herfst-DEF.indd   1 04-08-16   12:24



CORINPHILA VEILINGEN BV
MORTELMOLEN 3 

1185 XV  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
POSTZEGELS, PRENTBRIEFKAARTEN EN MUNTEN

NAJAARSVEILING

MET O.A.
•	 kleurrijke postgeschiedenis van de internationaal 

bekroonde verzamelaar Luis Alemany Indarte; 
•	 een uniek aanbod emissie Rijkswapen 1869;
•	 stempels Ned.-Indië en uitgebreid Nederlands 

Nieuw-Guinea uit de collectie Piet van Putten;
•	 diverse landencollecties w.b. Scandinavië,  

Engeland en gebieden en klassiek China.

BEKIJK RUIM 15.000 SCANS IN DE ONLINE 
CATALOGUS OF VRAAG DE CATALOGUS AAN!

14 - 17 SEPTEMBER 2016
NIEUW ADRES MET GROTE EN 
GRATIS PARKEERGELEGENHEID!
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