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Voor de vierde maal een dik 
Postex-themanummer. Zoals ieder 
jaar is de opzet dat de gespecia-
liseerde verenigingen hiervoor 
de artikelen aanleveren. Althans, 
auteurs namens een vereniging.
Als tegenprestatie krijgt de 
vereniging een kwart pagina 
gratis ‘advertentieruimte’ om de 
vereniging te promoten.
Ieder jaar wordt het aantal 
 verenigingen dat mee doet groter. 
Dat is zeer verheugend!

Het thema wijkt dit jaar nog af van 
het door de Postex gehanteerde. 
Het ziet er echter naar uit dat 
vanaf volgend jaar samen wordt 
opgetrokken met een gemeen-
schappelijk thema.
Hiertoe hebben de Postex en 
maandblad Filatelie de handen 
ineen geslagen. Voor de editie 
2017 hebben we inmiddels een 
gemeenschappelijk thema. Dit zal 
op de laatste dag van de Postex in 
Apeldoorn, bij de prijsuitreiking 
bekend gemaakt worden. Het stre-
ven is om ieder jaar gezamenlijk 
op te trekken.

Dit jaar gaan we dus nog solo met 
‘Vliegensvlugge post’. Wie uit-
sluitend aan luchtpost denkt heeft 
het mis. Het is wederom een zeer 
gevarieerd nummer geworden, 
waarbij ik hoop dat het ook bij u 
als lezer in de smaak valt. 
Veel leesgenoegen!

Postexnummer
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Bedankt, filatelisten
Op 29 augustus werd in de Hortus Botanicus 
van de Universiteit Leiden het vierde (en laatste) 
persoonlijke postzegelvel (waarde 1, binnenland) 
gepresenteerd naar aquarellen van vlinders, bloemen 
en planten van de Leidse biologe en kunstenares 
drs. Janneke Brinkman-Salentijn.
Van de opbrengst gaat € 0,20 per velletje van 10 naar 
het Nationaal Ouderenfonds. Merkwaardig is dat 
uitgerekend deze ouderen-postzegels zijn gedrukt op 
zelfklevend papier. Juist ouderen zullen grote moeite 
hebben om een zegel hieruit te halen, de bescherm-
laag er af te halen en de postzegel op een brief te 
plakken.
Het eerste exemplaar van het vierde vel werd in 
de Hortus uitgereikt door Ludo Voorn, directeur 
marketing van PostNL. Directeur Corine Gielbert van 
het Ouderenfonds mocht een cheque van € 50.000 
in ontvangst nemen. De opbrengst van 62.500 vel-
letjes. Er werden 4x 200.000 velletjes aangemaakt. 
 Mevrouw Gielbert bedankte PostNL hier hartelijk voor.
Vergat zij niet ook ons filatelisten te bedanken? 
 Zonder onze steun zouden er namelijk heel veel 
minder velletjes verkocht worden…

De Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging, een der eigena-
ren van maandblad Filatelie, 
is 8 september 110 gewor-
den. Bij gelegenheid van dit 
jubileum heeft de vereniging 
een persoonlijke postzegel 
uitgegeven. 

De jubilemzegel is beperkt 
verkrijgbaar voor € 1,79 inclu-
sief verzending, gefrankeerd 
met de jubileumzegel. Bank: 
NL10INGB0000036991. 
Vergeet niet uw adres te 
vermelden. 

  

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!

vliegensvlugge post

Op het artikel over het postmuseum op Curaçao, 
verschenen in nummer 7/8 van Filatelie, mochten 
wij de volgende interessante reactie ontvangen 
van een lezer wiens vader een verwoed luchtvaart 
enthousiast was. Het ontvangen commentaar 
betrof de afbeelding van ‘de Snip’ met registratie 
PH-AIR. Wat is het geval? De betreffende Fokker 

F XVIII vliegtuigen kregen een naam van een vogel 
beginnend met de laatste letter van de registratie 
aanduiding. Dus de afbeelding betrof het vliegtuig 
‘de Rijstvogel’ en niet ‘de Snip’. De lezer verraste 
ons met een afbeelding van de juiste Fokker F XVIII 
met registratie PH-AIS. De ‘echte Snip’ dus!

John Driessen

Het verhaal van ‘de Snip’ en ‘de Rijstvogel’

Ludo Voorn geflankeerd door Janneke Brinkman-Salentijn (l) 
en Corine Gielbert

Utrechtsche Philatelisten Vereeniging 110 jaar
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Turkije is deze zomer vrijwel dagelijks in het nieuws. 
Onstabiliteit en onrust. Op zich zijn dit soort gebeur-
tenissen belangrijk, maar normaal gesproken niet van 

belang voor ons postzegelverzamelaars. Nu, met Turkije is 
dat anders. Uitgerekend dit jaar, van 20 september tot en 
met 7 oktober, vond het vierjaarlijkse congres van de UPU, 
de Wereldpostvereniging plaats. Dat was al gepland vier jaar 
geleden op het congres in Doha. 
De UPU heeft zeer getwijfeld of het congres, in de Turkse stad 
Istanbul, wel veilig doorgang kon vinden. Na diverse instan-
ties bij de Verenigde Naties en in Turkije geraadpleegd te heb-
ben, was men nog niet zeker. Op 29 augustus werd een extra 
congres van het administratief comité van de UPU belegd. 
Daar werd uiteindelijk besloten dat het doorgang kon vinden. 

Postzegels verzamelen is een leuke hobby. Daar hoef ik u, in 
dit blad, uiteraard niets over te vertellen noch aan te moe-
digen. Een onderdeel van de hobby kan tentoonstellen zijn. 
Velen beleven daar vreugde aan en daarmee ontstijgt de col-
lectie natuurlijk de schoenendoos. Veelal is het tentoonstellen 
een wedstrijd met een zekere spanning. Niet zozeer vanwege 
de te behalen medaille (daar zijn er in Nederland tegenwoor-
dig niet veel meer van) maar het behaalde aantal punten, dat 
overeenkomt met ‘de kleur’ van de bekroning.
Tot zover niets nieuws onder de zon. Ook niet dat er ook 
verzamelaars tentoonstellen die niet op een beoordeling door 
een ‘deskundige jury’ zitten te wachten. Wat wel nieuw is, is 
dat zich in de loop van augustus een ander soort wedstrijd 
op (internationaal) tentoonstellingsniveau ontwikkelde. Het 
aardige is, eenieder kan er aan meedoen en je hoeft geen 
verstand van postzegels te hebben!
Wat is het geval: in augustus 2017 vindt er een internationale 
FIP-tentoonstelling plaats in de Indonesische stad Bandung. 
Die kennen we natuurlijk allemaal als Bandoeng. Zoals alle 
tentoonstellingen heeft ook deze tentoonstelling een website: 
www.bandung2017.org
Tot zover niets nieuws onder de zon. Scrolt u door, dan ziet u 
de wedstrijd! Ze hebben een Flagcounter geplaatst. Alle unieke 
apparaten geven een hit. Nepal (of all places) stond heel lang 
bovenaan, gevolgd door Brazilië, Indonesië en Nederland. In 
de laatste week van augustus ontstond echter een fel gevecht. 
Nederland stond een aantal dagen op nummer een, maar werd 
-niet onlogisch- voorbijgestreefd door Indonesië. Nepal staat 
nog steeds hoog. Wat zou daar aan de hand zijn?

Eind augustus had ik de gelegenheid om een gesprekje te 
hebben met Ludo Voorn, marketing directeur bij PostNL en in 
die hoedanigheid verantwoordelijk voor de postzegelverkoop 
bij de Collect Club.
In Filatelie komen we regelmatig ‘De Postzegelmoord’ tegen. 
Kortweg het voor ons verzamelaars onbruikbaar maken door 
PostNL van de postzegels door pennenstreken of overda-
dige stempeling. Of zelfs postzegels, die keurig aan het loket 
van een net stempel werden voorzien, die vervolgens in de 
 machine nogmaals een stempel krijgen. Waardeloos dus.
Het was voor de heer Voorn, die sedert januari 2015 bij 
PostNL werkt, een geheel nieuw onderwerp. Hij had er 
geen weet van. Wist niet dat het speelt. Hij heeft toegezegd 
hier achteraan te gaan en ook te kijken hoe het kan dat 
reeds gestempelde postzegels (die dus aan het loket werden 
gestempeld) niet als zijnde gestempeld worden herkend door 
de machine. Mogen we soms gebruikte postzegels plakken op 
onze post?
Hij heeft aangegeven dat ik hier feedback op krijg. U hoort 
dus nog. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

We zijn bijna jarig!
Volgend jaar bestaat 
maandbad  Filatelie 
95 jaar. Een respecta-
bele leeftijd waaraan we 
niet ongemerkt voorbij 
willen gaan. 
We vinden het natuurlijk 
zelf ook een hele mijl-
paal, dus willen al vroeg 
met vieren beginnen.

In samenwerking met 
PostNL wordt een uniek 
vel (van 10) persoonlijke 
postzegels uitgegeven. 
Op zich is dat natuurlijk 
niet zo bijzonder, maar 
de uitvoering ervan zal 
dat wel zijn.
Het velletje zal namelijk 
niet tien dezelfde 
afbeeldingen hebben, 
maar vijf verschillende. 
Onze eigen ontwerper, 
Fake Booij, tekende voor 
het ontwerp. Daarbij zijn 
ook de velranden geheel 
bedrukt. Het velletje 
is bij Joh. Enschedé 
in Haarlem in offset 
gedrukt.

Zoals gezegd, we willen 
al vroeg aanvangen 
met het vieren van 
dit jubileum in 2017. 
Daarom zal het eerste 
exemplaar van dit 
bijzondere vel op de 
aanstaande Postex op 
14 oktober om 10.30 uur 
worden aangeboden 
aan het  bestuur van de 
Postex. Er is uitsluitend 
deze dag een bijzonder 
eerstedag stempel 
beschikbaar. Op alle 
drie de dagen is er 
een Postex stempel in 
gebruikt ter stempeling 
van dit velletje. Vanaf 

10.30 de eerste dag 
kunnen de velletjes 
aangeschaft worden 
(met of zonder stempel) 
voor € 10. Bent u niet 
in de gelegenheid naar 
Apeldoorn te komen, 
dan is het vel te bestel-
len voor € 11 (gestem-
peld of ongestempeld), 
inclusief verzendkosten. 
Overmaken op IBAN 
NL11INGB0008591403 
(Stg. Ned. Maand-
bld voor Philatelie, 
 Leusden). 
Let op: voor het verkrij-
gen van een eerste-dag 
stempel of een Postex 
stempel dient uw beta-
ling uiterlijk 13 oktober 
ontvangen te zijn. 
Vermeld wel uw adres 
en of het gaat om onge-
stempeld, FDC-stempel 
of Postex stempel. Voor 
bestellingen die na 
13 oktober binnenko-
men worden uitsluitend 
ongestempelde exem-
plaren geleverd. 

Finlandia 2017
Zoals bekend is maandblad Filatelie 
voornemens een Maandbladreis te 
organiseren naar de Finlandia 2017 
tentoonstelling in de derde stad van 
Finland, Tampere.
Wie de tentoonstelling gaat bezoeken 
zal niet teleurgesteld worden. Inmid-
dels is bekend dat er 2248  kaders 
gevuld gaan worden (en 650  kaders 
hebben geen plaatsje kunnen 
bemachtigen) van ongeveer 400 in-
zenders en 58 literatuurinzendingen 
(waaronder maandblad Filatelie). 
Daarmee is het de grootste tentoon-
stelling in 2017. Bij het verschijnen van 
dit blad zou bekend moeten zijn of u 
als inzender bent toegelaten.
Het is nog heel vroeg natuurlijk – en 
wellicht heeft u gewacht om te ver-
nemen of u bent toegelaten – maar 
er zijn nog wat meer aanmeldingen 

nodig om deze reis zinvol te organise-
ren. Zoals vermeld in nummer 7/8 zijn 
er twee opties: een korte reis (23/5-
29/5) uitsluitend naar Tampere of 
een langere reis van ca. 10 dagen met 
bezoek aan de hoofdstad Helsinki en 
de ‘over het water’ gelegen Estlandse 
hoofdstad Tallinn. 
Wie denkt dat het een mannen-
uitstapje wordt heeft het mis. Er 
hebben zich al meerdere niet-
postzegelende echtgenotes gemeld! 
Na de voor lopige aan meldingen zal 
er – aan de hand van de voorlopige 
keuze – gecommuniceerd worden 
of het de korte of de lange reis gaat 
worden. Aan de hand daarvan, en 
het bijbehorende kostenplaatje, kan 
definitief geboekt worden. Toon uw 
interesse op  hillesum@filatelist.com 
of 078-6101520.

Een tipje van de sluier

http://www.bandung2017.org/
mailto:hillesum@filatelist.com
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

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

www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

Winkels:
 Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 geopend: di t/m vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, nieuwtjes op voorraad, grote stock zegels, accessoires.
 Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
 geopend: wo t/m za 10:00-17:00
 o.a.: partijen, numismatiek, behandeling mancolijstjes, accessoires.
 Rotterdam, PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255
 geopend: di, do, za 10:30-17:00
 o.a.: partijen, wereldstock bekijken met veel losse zegels, koffie.

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

Ook op de Postex!!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

‘Verzamelend Nederland’
GROTE INTERNATIONALE

VERZAMEL- EN CURIOSAMARKT
7 - 8 november 2015

VAN 9.30 - 16.30 UUR
B E U R S FA B R I E K
NIEUWEGEIN

gelegen aan de Symfonielaan, nabij de A.C. Verhoefweg en A12

570 kramen vol verzamelitems!                         ENTREE: € 5,00
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88

www.verzamelendnederland.nl
Al meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van verzamelaars!
Een evenement dat u beslist niet mag missen!

Gratis parkeren (1.500 auto’s)

Per openbaar vervoer: Sneltram 

vanuit Utrecht C.S., uitstappen  

halte Zuilenstein (t/o Beursfabriek)

Duizenden bezoekers

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)

FI1510 bw.indd   9 02-09-15   16:58

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE?

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

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

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

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds.

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

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

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

Nijmeegse
Postzegel- en
Muntenhandel
(ook oude ansichtkaarten)

Collect Club
opent een winkel in het Gooi

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

uitgifte) voor de postkantoorprijs.

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

Accessoires
Originele postzegelcadeau’s

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

fo
to

: R
en

é H
ill

es
um

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

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

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

bereikbaar. 
Er is voldoende parkeerruimte en een 

gratis invalidenparkeerplaats recht 
voor de deur.
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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.

U kunt uw nominaal aan ons verkopen tijdens de Postex in Apeldoorn.

 Winkel Amsterdam, PostBeeld-NPMH Nieuwezijds Voorburgwal 302
 specialiteiten: Posthistorie, Postwaardestukken, Munten, Partijen 
 Winkel Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17
 specialiteiten: Wereldstock met o.a. nieuwtjes en veel motief, Partijen
 Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
 specialiteiten: Verrassende stock postzegels, Munten, Partijen
 Winkel Rotterdam, PostBeeld-Medo-Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 255
 specialiteiten: Wereldstock waarbij ook veel losse zegels, Partijen.
 Kantoor, PostBeeld Kloosterstr. 21, 2021 VJ  Haarlem, tel: 0235272136

 Kijk voor openingstijden winkels en kantoor op onze website www.postbeeld.nl   

Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  

 Magazine: www.postzegelblog.nl
 Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl 

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

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

22/10 HOUTEN  Expo Houten Poststukken 10-16u

30/10 ROTTERDAM  Regardz Airport Hotel  10-16u 

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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Het imago van postzegelverzamelaars is slecht. Stoffige oude 
mannetjes die leven in een ver verleden. Dit is zo onterecht…! 
Het imago van ‘verzamelaars’ is op zich niet slecht. Iedereen 
verzamelt wel iets. Postzegels verzamelen is niet o.k. 
Historische brieven verzamelen is wel o.k. Hoe kan dat nou? 
Onwetendheid! 
In een voordrukalbum Nederland en Koloniën (later: Over-
zeese Gebiedsdelen) compleet verzamelen was populair. We 
moeten beseffen dat dat over is. Zoals veel in het leven over 
gaat. Sommige activiteiten zijn een hype, zoals hoelahoep, 
AH-plaatjes en Pokémon, andere activiteiten blijven mensen 
vele jaren doen zoals knikkeren, oude jenever drinken, films 
maken met een filmcamera en, ja, postzegels verzamelen.
Die populariteit houdt op: het is ouderwets, het is on-
gezond, er komen technische verbeteringen, er komen 
andere activiteiten. Blijf je doorgaan dan ben je echt niet 
meer van deze tijd. Soms komt het overigens (maar dan 
vaak slechts tijdelijk) terug, zoals het gaat met de kleding: 
smalle broekspijpen, hotpants of grammofoonplaten, retro-
meubilair. 
Je gaat met je tijd mee. Je wordt beïnvloed wat er in je 
omgeving gebeurt. Mensen die niet van donkere kleding 
houden, gaan het op den duur ook mooi vinden als het in de 
mode komt. Raar, maar waar. Je went er dan aan. We willen 
er ook bij horen. We willen niet suf en stoffig gevonden 
worden. We moeten af van de term postzegels verzamelen. 
Er worden nauwelijks meer postzegels gebruikt. Vreselijk 
ouderwets, niet meer van deze tijd. We moeten ook af van 
de term filatelie, die term is te moeilijk.
Waar zijn we met onze hobby nu vooral mee bezig? Met 
onderwerpen die ons zeer interesseren. We maken verza-
melingen en bestuderen zaken over onze eigen woon- en 
leefomgeving (in goed Nederlands: ‘Heimatsammlungen’), 
posthistorisch of thematisch, over onderwerpen die ons 
bezighouden (thematisch vooral: je hobby, je vakgebied een 
componist, een schilder), enkele specifieke emissies, enzo-
voort. Kortom met het verzamelen bestuderen van waardevol 
cultureel erfgoed. Dat is niet suf, dat is intellectueel en hip.
We hoeven ons er natuurlijk echt niet voor te schamen dat 
we met postzegels bezig zijn. Maar als we een toekomst wil-
len voor de filatelie, hebben we een nieuwe uitstraling nodig. 
Het is leuk, leerzaam, jaloersmakend zo met je hoofd en je 
handen bezig te kunnen zijn, samen ook met anderen. We 
moeten dus andere termen verzinnen dan dat we postzegel-
verzamelaars zijn (we doen toch veel méér dan dat in onze 
hobby) of –voor velen onbegrijpelijk- filatelisten. 
Hebt u een suggestie voor het nieuw en uitdagend benoe-
men van wie we eigenlijk zijn en wat we doen?

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (15):We moeten af 
van postzegels verzamelen

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

Op 14, 15 en 16 oktober 2016 wordt 
in de Americahal te Apeldoorn 
Postex 2016 georganiseerd. 

Verenigingen kunnen de kosten van de 
busreis naar de Postex vergoed krijgen 
en de passagiers hebben gratis toegang 
tot de tentoonstelling! Een unieke kans 
om met uw vereniging en/of regio een 
fijne dag vol met filatelistische hoogte-
punten te organiseren. 
 Wat zijn de voorwaarden? 
• De touringcar moet goed gevuld zijn, 
minimaal 40 reizigers. Verenigingen 

kunnen met elkaar afspreken om geza-
menlijk een bus te laten rijden. Wellicht 
kunnen hier in regio-verband afspraken 
over gemaakt worden; 
• Per busreis geldt een maximale ver-
goeding van € 500; 
• De vereniging heeft zich vooraf en 
tijdig aangemeld via het Bondsbureau.
Het aanmeldingsformulier is verkrijg-
baar bij het Bondsbureau. Als er nog 
vragen zijn,kunt u uiteraard contact 
opnemen met het Bondsbureau: tel 
030-289 4290 of via info@knbf.nl

Met de bus 
naar de Postex

T ijdens de Postex verzorgt John 
Dehé, commissaris Juryzaken bij 
de KNBF, op vrijdag 14 oktober een 

powerpoint-presentatie over het expo-
seren van prentbriefkaarten. Aanvang 
15.00 uur, verzamelaars en geïnteres-
seerde juryleden zijn van harte welkom.
Prentbriefkaarten vormen een nieuwe 
tentoonstellingsklasse op filatelistische 
evenementen. Net als postzegels kun je 

prentbriefkaarten (ansichtkaarten) op 
verschillende manieren verzamelen (en 
tentoonstellen): op plaats, op land, op 
thema, op kunstenaar, zelfs op uitgever. 
Aan de hand van een groot aantal 
 voorbeelden wordt duidelijk gemaakt 
met welke regels juryleden naar ver-
zamelingen gaan kijken en wat sterke 
en zwakke punten in een verzameling 
kunnen zijn.

Inschrijven Befilex 2017
Op 4 en 5 maart 2017 

wordt in De Stenge, 
Stengeplein 1 te 

Heinkenszand de ten-
toonstelling Befilex 2017 
gehouden. Voor deze 
tentoonstelling in rang 2 
en 3 staat de inschrijving 
vanaf heden open.
2017 is een jaar met vele 
nationale en internati-
onale evenementen en 
voor beginnende expo-

santen is deze tentoon-
stelling dé mogelijkheid 
om zich te kwalificeren 
voor het doorgroeien 
naar een hogere klasse.
Openingstijden van de 
tentoonstelling: 4 maart 

2017 van 10.00–18.00 
uur en op 5 maart 2017 
van 10.00–16.00 uur. 
Voor meer informatie: 
www.postzegelclubdebe-
velanden.nl of 0113-
228562

Prentbriefkaarten op de Postex

http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
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Inschrijven Filamanifestatie 2017

Op zaterdag 22 en zondag 
23 april 2017 wordt de Fila-
manifestatie 2017 georgani-

seerd in Diemen (een kleine plaats 
op 5 km ten oosten van Amster-

dam). Dit is 
een door de 
KNBF gejureer-
de tentoon-
stelling in de 
categorieën 2 
en 3. Tevens is 
inzenden in de 
propaganda 

klasse mogelijk. Nieuw is dat nu ook 
inzendingen met prentbriefkaarten 
worden gejureerd en de tentoon-
stelling open wordt gesteld voor 
Vlaams-Belgische deelnemers.
Tijdens dit evenement zal de KNBF 
op zaterdag 22 april haar Algemene 
Ledenvergadering houden. Tevens 
zullen op deze locatie een aantal 
gespecialiseerde verenigingen 
vergaderen in dit weekend. Naast de 
tentoonstelling zullen ook een aan-
tal (semi-)handelaren aanwezig zijn. 
De organisatie verwacht zo’n 1000 

bezoekers. Graag willen wij u hierbij 
uitnodigen om kaders in te zenden. 
De sluitingsdatum voor aanmelding 
is 30 november 2016. U kunt het in-
schrijvingsformulier downloaden op 
de website www.filamanifestatie.nl  
of  rechtstreeks via de link  
http://goo.gl/zJFwuW
Tevens vindt u op deze website de 
voorwaarden voor de inzendin-
gen, het programma en nadere 
informatie over de tentoonstelling 
en de daaraan gekoppelde beurs en 
activiteiten.

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.
Zaterdag: 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

Bondsenveloppe Dag 
van de Postzegel 2016
Ook dit jaar zal tijdens 

de Postex een Bonds-
enveloppe verschijnen 

die in het teken staat van de 
Dag van de Postzegel. 
De Jubileumzegels van 
1913 behoren volgens velen 
tot de mooiste zegels die 
Nederland heeft uitgegeven. 
PostNL zal ter gelegenheid 
van de Dag van de Postzegel 
in 2016 een zegel uitbren-
gen die gebaseerd is op 
deze uitgifte. De KNBF heeft 
met de jaarlijkse enveloppe 
ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel bij dit 
thema aangehaakt.
In 1913 vierde men het feit 
dat 100 jaar eerder ‘het 
Franse juk’ was afgeschud 
en Nederland weer een 
monarchie was geworden. 
Bij de Jubileumzegels van 
1913 staat het vorstenhuis 
centraal, met afbeeldin-
gen van koning Willem I, 
 Willem II, Willem III en ko-
ningin Wilhelmina. De serie 
werd ontworpen door een 
architect, Karel Petrus Cor-
nelis de Bazel (1869-1923). 
Zijn belangrijkste bouwwerk 

was het hoofdkantoor van 
de Nederlandsche Handel 
Maatschappij in de Amster-
damse Vijzelstraat. 
In het Handboek Postwaar-
den Nederland wordt uit de 
doeken gedaan hoe moei-
zaam deze emissie tot stand 
kwam. Aan het Handboek is 
ook de illustratie ontleend 
die de enveloppe siert.
De enveloppe is vanaf 
 vrijdag 14 oktober verkrijg-
baar in de stand van de 
KNBF op de Postex en via   
www.knbf.nl/diensten. De 
prijs voor leden van een 
bij de KNBF aangesloten 
vereniging bedraagt € 3,50. 
Niet-leden betalen € 4,00. 
Tekst en ontwerp enveloppe 
John Dehé, © 2016 KNBF.
Tevens is er de nieuwe 
persoonlijke postzegel ‘jury’ 
te koop.

Multilaterale 2017

De Multilaterale tentoonstelling die van 25 
tot en met 27 augustus in ’s-Hertogenbosch 
gehouden wordt is een nationale tentoon-

stelling in categorie 1, met internationale deel-
name. Het gaat om een samenwerkingsverband 
van vooral Duitssprekende landen: Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Liechtenstein, 
Zwitserland en Slovenië. Postorganisaties van de 
deelnemende landen, handelaren en veilinghuizen 
zullen acte de présence geven. Bovendien zullen 
rond het evenement diverse activiteiten ontwik-
keld worden, die niet allemaal filatelistisch van 
aard zijn. 
Het gaat bij de tentoonstelling om circa 
900  kaders, die volgens een verdeelsleutel aan 
de participerende landen toegewezen worden. 
Voor Nederland zullen naar verwachting zo’n 
100 kaders beschikbaar komen. Aanmelding 
voor de tentoonstelling is mogelijk tot en met 
31 december. Meer informatie, een reglement en 
een aanmeldings formulier (beide in het Duits) op 
de website: www.multilaterale2017.nl

Maaspoort Sports & Events - Marathonloop 1 - 5235 AA ‛s-Hertogenbosch - The Netherlands

Postzegeltentoonstelling - Briefmarkenausstellung - Stamp exhibition - Exposition philatélique ‛s-Hertogenbosch - NL

MULTILATERALE
HERTOGPOST 2017

25/27 - AUGUST - 2017
Art Work Hertogpost 2017.indd   1 25-10-15   19:13

Adressen gespeciali
seerde verenigingen

De KNBF presenteerde jaarlijks op de Bonds-
pagina’s de adressen van de bij haar aange-
sloten gespecialiseerde verenigingen. Van-

wege de regelmatige mutaties in deze gegevens is 
besloten de adressen niet meer in het maandblad 
te plaatsen. Voor het actuele overzicht met de 
gegevens van de gespecialiseerde verenigingen, 
maar ook die van de bij de KNBF aangesloten 
 algemene verenigingen, kunt u de website van de 
KNBF raadplegen: www.knbf.nl/verenigingen

http://www.filamanifestatie.nl/
http://goo.gl/zJFwuW
http://www.knbf.nl/diensten
http://www.multilaterale2017.nl/
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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N E D E R L A N
DN L

Op 23 mei 2016 verschenen 3 blok-
ken met Mooi Nederland zegels. 
Twee blokken met 5 dezelfde zegels 
met Scheveningen en Arnemuiden; 
een blok met alle 5 tot dusver dit jaar 
uitgegeven Mooi Nederland zegels. 
Zoals gebruikelijk waren de blokken 
met Scheveningen en Arnemuiden 
alleen verkrijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen en bij de ver-
kooppunten in de plaatsen zelf. Het 
verzamelblok ook bij de verkoop-
punten van Bruna.
Traditioneel gedrukt in 5-kleuren 

offsetdruk met velinleg [inclusief 
L-vormige fosforbalk] bij Joh. 
Enschedé Security Printing in 
Haarlem. Vijfkleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en fosfor) met 
een raster van 125 onder rasterhoe-
ken per kleur verschillend: magenta 
15 graden, cyaan 75 graden, geel 
0 graden en zwart 45 graden. De 
standaard drukkleuren cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart.
Drukvel met 5 rijen van 4 blok-
ken naast elkaar; elke rij met een 
andere plaats:

rij 1 Arnemuiden - art.nr. 360661 en 
productbarcode + 86587
rij 2 Zoutkamp - art.nr. 360262 en 
productbarcode + 86709
rij 3 Urk - art.nr. 360263 en product-
barcode + 86723
rij 4 Scheveningen - art.nr. 
360661 en productbarcode + 86600
rij 5 Volendam - art.nr. 360261 en 
productbarcode + 86624

Het zegelformaat A = 20.8x25.3mm; 
kamtanding 13.333:12.8 14/16 tan-
den horizontaal/verticaal. Het sier-
perforaat is nog steeds het van het 
begin af aan het met de hand gezette 
pennenpatroon van meester Erik. 
Papierrichting <-> (horizontaaal).
Artikelnummer: 35863 en pro-
ductbarcode: +83395 voor het 
verzamelblok.

Mooi Neder land 2016

Op 23 mei 2016 verscheen een blok met 
10 [=2x5] verschillende zegels van ‘1’ [=73c] 
met verschillende foto’s van Ed van der Els-
ken. Grafisch ontwerp: Stout/Kramer.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset 
met velinleg bij Cartor, La Loupe, Frankrijk. 
Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken -  cyaan-
blauw (75), magenta (15), geel (0) en zwart 
( ongerasterd). Daar bovenop de L-vormige 
fosfor-balk.
De drukvellen met 4 horizontale rijen van 
4 blokken naast elkaar. Accordering van het 

modelvel op 18 januari 2016. 
Papierrichting | (verticaal).
Het zegelformaat is 36x25mm. De gebruikte 
kamtanding loopt horizontaal links en rechts 
door, boven en onder geen doorlopende tan-
ding. De tandingmaat is makkelijk te herleiden 
vanuit het aantal tanden horizontaal/verti-
caal: 24/17 en levert op: 13.333:13.600 ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde kwart of 
half: 13¼:13½.
Artikelnummer 360665 en productbarcode 
+87799. Geen datum van uitgifte meer op de 
blokken.

Ed van der Elsken - 
Nederlands Fotomuseum

Op 23 mei 2016 verscheen een blok met 
10 [=2x5] en twee zegels schaakbordsgewijs 
van ‘1’ [=73c].
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset met 
velinleg bij Cartor. Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken -cyaan-
blauw (75), magenta (15), geel (0) en zwart 
(ongerasterd). Daarbovenop de L-vormige 
fosforbalk.
De drukvellen met 4 horizontale rijen van 
4 blokken naast elkaar. Accordering van het 
modelvel op 7 december 2015. 
Papierrichting | (verticaal).
Het zegelformaat is 36x25mm. De gebruikte 
kamtanding loopt boven en onder door, links 

en rechts geen doorlopende tanding. Het 
blokformaat is exact dat van de Ed v.d. Elsken 
resp. Griend zegels alleen de tanding loopt 
anders door in verband met de tekst op de 
velrand. Bij ‘Mozart’ links en rechts aanwezig, 
bij v.d. Elsken en Griend boven.
De tandingmaat is makkelijk te herleiden 
vanuit het aantal tanden horizontaal/verti-
caal: 24/17 en levert op: 13.333:13.600 ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde kwart of 
half: 13¼:13½.
Artikelnummer 360664 en productbarcode 
+87041. Geen datum van uitgifte meer op de 
blokken.

Mozart in Nederland 1765-1766
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POSTZEGELVEILING POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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‘LEOPARDI’
VEILING 206
Zaterdag 19 november 2016
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	14	t/m	vrijdag	18	november		van	10.00	tot	
16.00	uur,	zaterdag	19	november	van	08.30	uur	tot	12.30	uur.	

•	VEILING:	zaterdag	19	november	vanaf	11.00	tot	12.30	uur	de	zgn.
	 ‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,		

partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	207	wordt	gehouden	op	zaterdag	21	januari	2017.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

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

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

LID

 

 

 

 

DEZE MAAND BINNENGEKOMEN KILOWAAR
AUSTRALIË, DUITSLAND, FRANKRIJK,

OOSTENRIJK, WERELD, IJSLAND.

TEVENS EEN GROTE PARTIJ LANDENVERZAMELINGEN,
VEEL IN DAVO ALBUMS. DEZE ZULLEN WIJ MEEBRENGEN

NAAR DE POSTEX OF KOM NAAR DE WINKEL.

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 17,50 42,50 -------
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 -------
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
 HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 15,00 35,00 68,00
ENG.GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00  -------
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00  -------
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00  68,00
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50  38,00  -------
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00  35,00  -------
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17,50  41,00  -------
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50  34,50  -------
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 ------  -------
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00  -------
MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50  -------
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50  -------
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50  -------
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 ------- -------
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50  62,50
THAILAND MODERNE MIX 18,00 42,50 -------
U.S.A LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 -------
WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,50 29,50 55,00
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW  13,50  32,50  60,00
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW  55,00  -------  -------
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW  10,00  23,50  45,00
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG  15,00  35,00  -------
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR  19,00  42,00  -------KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS
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ot de komst van de trein werden 
brieven lopend vervoerd per bode, 
per paard (postiljon te paard), met 
de diligence of met de trekschuit. 

Het kon dus wel even duren voordat men een 
brief ontving, zeker wanneer er afstanden 
te overbruggen vielen. Met de komst van de 
eerste treinverbinding, tussen Amsterdam en 
Haarlem in 1839, kwam hierin verandering. In 
de concessievoorwaarden van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij, die deze 
treinverbinding onderhield, was een speciale 
bepaling opgenomen. 

Vliegensvlug, maar toch nog te laat

T

We schrijven 1934: De post organiseert met behulp van de KLM een bijzondere 
kerstpostvlucht naar Nederlands-Indië, zodat je brief 
daar op tijd aankomt. Je betaalt zelfs nog 10 cent meer 
voor een extra dienst verlening van de spoorwegen om 
zeker te zijn dat je brief op tijd aankomt op Schiphol. 
Maar dan gaat het toch nog fout. 
door Rien de Jong

Deze luidde, dat er op aanvraag van de post-
directeuren brieven moesten worden mee-
genomen als er een tekort bleek te zijn aan 
gewone vervoermiddelen. De brieven werden 
door diverse expeditiebedrijven met kantoren 
op verschillende locaties in de grote steden ter 
verzending in ontvangst genomen. Men nam ze 
dan veelal in koffers in de treinen mee. Met de 
postwet van 1850 kwam hieraan een einde.

Per trein …
Sinds 1924 was het mogelijk om zelf je post 
met de trein mee te geven. Dit was een 

snellere manier om bijvoorbeeld een brief bij 
de geadresseerde te krijgen. De brief moest 
daartoe aangeboden worden bij het bagagelo-
ket van het station. In eerste instantie gold dit 
uitsluitend voor expressebrieven en briefkaar-
ten, maar met ingang van 15 mei 1927 kon 
men ook gewone brieven voor vervoer per 
trein aanbieden. Vervolgens voorzag men ze 
van een spoorwegzegel van 10 cent, of twee 
van 5 cent, zijnde het bedrag dat men ver-
schuldigd was voor deze extra dienstverlening 
van de spoorwegen. Losse zegels mochten 
niet verkocht worden, het spoorwegpersoneel 
plakte de zegels op de brieven. (afb 1)
De spoorwegzegels werden – volgens 
voorschrift – op de achterzijde van de brief 
geplakt en, evenals de postzegels, aan de 
voorzijde afgestempeld door de spoorwegen. 
Na aankomst van de trein op de plaats van be-
stemming werden de brieven overhandigd aan 
de PTT, die voor de bestelling zorg droeg. Er 
moest dus zowel aan de PTT als voor de trein 
betaald worden. Het zal duidelijk zijn dat deze 
zogeheten treinbrieven een flinke tijdsbespa-
ring konden opleveren. De gebruikte spoor-
wegzegels waren in feite vrachtbriefzegels, uit-
gegeven door de spoorwegmaatschappijen. Ze 
waren bestemd voor de kwijting van het porto 
voor pakketten, die door deze maatschappijen 
vervoerd werden. Zelf noemden zij deze zegels 
‘verantwoordingszegels’. Men gebruikte deze 
zegels vanaf 1 januari 1914.

… per vliegtuig …
Met de komst van het vliegverkeer en de ont-
stane luchtvaartmaatschappijen, met de KLM 
als eerste in 1919, kwam ook het postvervoer 
per vliegtuig in beeld. Hierdoor zou de post 
aanmerkelijk sneller vervoerd kunnen worden. 
Zo ontstonden er al in 1919 plannen voor de 
luchtlijn Amsterdam-Batavia, maar het zou tot 
1 oktober 1924 duren voordat de eerste vlucht 
naar Nederlands-Indië vertrok. Vertraagd, 
veroorzaakt door motorstoring en andere 
reparaties onderweg, landde het toestel pas 
op 24 november te Batavia. De vierde vlucht 
vanaf Schiphol naar Batavia werd als eerste 
proef-postvlucht uitgevoerd. Het toestel 
vertrok op 13 september 1928. Er waren 
22 zakken post met een totaal brutogewicht 
van 276 kg aan boord. De aankomst in Batavia 
was op 25 september. Voor deze eindbestem-
ming vervoerde het vliegtuig 14 zakken met in 
totaal 16.963 poststukken.

… vliegensvlug …
Door middel van PTT Dienstorder 739bis/ 
05-12-1934 Luchtpostdienst werd een 
bijzondere kerstpostvlucht (vlucht 216) 
aangekondigd per KLM vliegtuig ‘Uiver’ naar 
Nederlands-Indië.
Het betrof een versnelde vlucht buiten het 
schema van de gewone dienstregeling van 
de luchtdienst Amsterdam–Bandoeng. Het 

vliegensvlugge post

Afb 1 Vrachtzegels van de 
Nederlandsche Spoorwegen van 
de uitgifte 1934-1944. Gedrukt 
door de Nederlandsche Speci-
aaldrukkerijen te Rotterdam.

Afb 2 Postzegel ontworpen voor bijzondere vluchten en voor het eerst verkrijgbaar op 
19  oktober 1933, uitsluitend bij bijzondere vluchten. Het was de bedoeling dat het vliegtuig 
‘Postjager’ in de nacht van 30-31 oktober voor een bijzondere vlucht, een snelpostvlucht 
van ongeveer 3½ dag, naar Nederlands-Indië zou vertrekken. Nadat bekend werd, dat 
het vertrek werd uitgesteld, trok de PTT op 20 oktober de zegels weer in. Deze zegel 
werd echter voor het eerst in gebruik genomen ter gelegenheid van de record-
pogingsvluchten van de ‘Postjager’ en de ‘Pelikaan’ naar Nederlands- Indië in 
december 1933. De ‘Pelikaan’ was het vervangend toestel van de ‘Zilvermeeuw’. 
De reden hiervoor was een motorstoring die niet meteen verholpen kon wor-
den en men wilde de post toch op tijd, voor de Kerst, in Nederlands-Indië 
hebben. Na vertrek van deze vliegtuigen werd de zegel ingetrokken en nog uitsluitend ter beschikking gesteld 
voor bijzondere vluchten (Dienstorder 630/11-10-1933). 

Afb 3 De Crabethstraat met aan het eind het stationsgebouw.
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vertrek vanaf Schiphol was gepland op 20 de-
cember met een vermoedelijke aankomst te 
Batavia op 23 december. Men kreeg de moge-
lijkheid om de in Nederland ter post bezorgde, 
volledig gefrankeerde gewone en aangeteken-
de brieven, briefkaarten en andere stukken, 
met deze bijzondere postvlucht te verzenden. 
De frankering diende te geschieden volgens 
de gebruikelijke beporting vermeerderd met 
het luchtrecht.
In de folder ‘Kerst- en Nieuwjaarsvlucht 
“Uiver”‘ was aangeven, dat er voor een brief 
van 1–20 gram als port ƒ 0,06 betaald moest 
worden, vermeerderd met ƒ 0,30 voor het 
luchtrecht (voor brieven van 1-5 gram).
Het was verplicht gebruik te maken van de 
voor bijzondere postvluchten bestemde drie-
hoekige luchtpostzegel van 30 cent. (afb 2)
Stukken, die dit zegel niet hadden, werden 
in geen geval met de Uiver verzonden. Om 
de post op tijd aan boord van het vliegtuig te 
krijgen, moesten de stukken uiterlijk op 19 de-
cember om 23.00 uur op het Bureel Expeditie 
Amsterdam CS aanwezig zijn. Daar werden ze 
van een bijzondere stempelafdruk voorzien.
Echter, twee dagen later, na de dienstorder van 
5 december, volgde Circulaire P 472 met de 
mededeling, dat de vlucht een dag vervroegd 
werd. Dus de uiterste aanlevertijd werd nu 
23.00 uur op 18 december te Amsterdam CS. 
Vermoedelijk had niet iedereen zich voldoende 
gerealiseerd dat de vlucht een dag vervroegd 
was en werd te elfder ure alsnog geprobeerd 
de post op tijd in Amsterdam te krijgen.
Was dit de reden waarom de afzender van de 
hier afgebeelde brief besloot de spoorwegen 
in te schakelen? Daarvoor verliet hij zijn wo-
ning aan de Crabethstraat te Gouda en begaf 
zich naar het spoorstation, recht tegenover 
het einde van de straat. (afb 3+4)

… maar toch nog te laat!
Het vliegtuig, de Uiver, een Douglas DC-2 met 
registratie PH-AJU, startte volgens schema 
op 19 december met een totaal brutogewicht 

Fokker F-XVIII PH-AIR vliegtuig ‘Rijstvogel’, die 
een dag later op 20 december vertrokken was 
om de post op te halen, met aankomst te Ba-
tavia op 28 december. De post voor Soerabaja 
zat in een postzakje met twee kilo post. Deze 
post was bij de crash min of meer onbescha-
digd gebleven en werd vanuit Batavia verder 
vervoerd naar Soerabaja, waar het één dag 
laten aankwam. (afb 6) 

Bronnen
Luchtvaart en Luchtpost encyclopedie deel 1.  
J.L.C.M. TSchroots (A.I.J.P.) en H.H.C. TSchroots-Boer. 
Uitgever: De Nederlandse Vereniging van Aero- 
Philatelisten ‘De Vliegende Hollander’. 1990.
Postvluchten. J. Boesman. Uitgeverij DAVO N.V. 
Deventer. 1969.
Jubileumnummer 75 jaar Nederlandse vereniging van 
Aerofilatelisten De Vliegende Hollander. 2011.
Rampstukken. W. Baron Six van Oterleek. Uitgevers-
Compagnie ‘De Branding’, Amsterdam. 1965.

aan postlading van 348 kg; 52.893 stukken, 
waarvoor ƒ 17.650,50 aan luchtrecht was 
betaald. Tot Caïro verliep de reis voorspoedig 
en in de avond verliet men deze plaats richting 
Bagdad. Kort na middernacht zou het toestel 
nog gehoord zijn door mensen die werkten 
aan een oliepijpleiding in de woestijn. Daarna 
werd niets meer van het vliegtuig vernomen. 
Slecht weer verhinderde een onmiddellijke 
zoektocht naar het verdwenen vliegtuig. Maar 
op 21 december ontdekte een RAF vlieger 
het uitgebrande wrak in de Syrische woestijn 
ongeveer 16 km ten zuiden van Rutba Wells. 
(afb 5) Alle inzittenden, vier bemanningsleden 
en drie passagiers, kwamen om het leven 
bij de crash. Blikseminslag werd als oorzaak 
van deze ramp aangenomen, maar later werd 
het een samenloop van omstandigheden 
genoemd. Het officiële onderzoeksrapport zou 
altijd geheim blijven.
Een groot gedeelte van de post (in totaal 
209 kg) werd gered en later vervoerd met het 

Afb 5 Plaats van de ramp.

Afb 4 Voorkant van de speciale ‘Uiver’ kerstpostbrief, als ‘trein-luchtpostbrief’ 
verzonden vanuit Gouda op 18 december 1934. 

Afb 6 Achterkant van de speciale ‘Uiver’ kerstpost-bief met het spoorweg-
zegel en aankomststempel Soerabaja gedateerd 29 december 1934.
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m snel een bericht of een telegram 
over te brengen, werden in de 19e 
eeuw in verschillende grote steden 
ondergrondse netwerken van buizen 

aangelegd tussen de postkantoren. Door 
middel van perslucht, of juist door vacuüm te 
trekken, konden kokers of capsules door de 
buizen getransporteerd worden. Deze cilinders 
pasten precies in de buizen. Elke opening om 
een koker in of uit te laten, werd afgesloten 
met een klep om de luchtdruk in het buizen-
systeem te handhaven. Op het ontvangende 
postkantoor ging een bel af (afb 2) om aan te 
geven dat er een koker aangekomen was, en er 
zaten postbodes klaar (afb 3) om de brieven 

Buizenpost

O

Tijdens een vakantie in Parijs stuurde ik 
mijzelf eens per buizenpost een envelop. Mijn 
brief werd door het postkantoor in een koker 
gedaan en in een buis gestopt. Meteen daarna ging ik terug naar het 
hotel, maar de brief was al bezorgd (afb 1). Dat was echt supersnel. 
Wat is buizenpost en waar werd het gebruikt?
door Dio Glaudemans

meteen te bezorgen. Meestal viel het systeem 
onder de telegraaf, wat te zien is aan sommige 
stempels die op de buizenpost voorkomen. 
De oudste Franse postwaardestukken van de 
buizenpost verwijzen ook naar de telegraaf: 
Carte Télégramme, en de ingedrukte zegel is 
een ‘Telegraphe’.
De Pneumatique heeft wel beperkingen. Het 
poststuk mag niet te groot of te zwaar zijn en 
het moet makkelijk te buigen of te vouwen 
zijn. Meestal is het verboden iets anders in te 
sluiten dan alleen een blad papier.

De eerste buizenpost was in Londen
In 1853 werd in Londen een pijplijn aangelegd 

tussen Threadneedle Street (afb 4) waar 
de Beurs van Londen gevestigd was en het 
centrale Telegraafkantoor. De buizenpost 
werd alleen gebruikt voor telegrammen van 
de ‘Electric and International Telegraph Com-
pany’. Het systeem werd later overgenomen 
door de Britse post en in 1909 was er al 64 km 
loden pijpen aangelegd. In de grootste kokers 
konden 75 telegrammen tegelijk verzonden 
worden. In andere grote steden van Engeland 
werden ook buizen aangelegd en in 1932 wa-
ren er 3.000 medewerkers in dienst van de 
buizenpost. Het verzenden van brieven door 
het publiek was niet mogelijk, zodat hier geen 
Brits poststuk getoond kan worden.

Duitsland
In 1865 werd in Berlijn de ‘Rohrpost’ open-
gesteld voor het publiek. Het systeem bleef 
ruim honderd jaar in gebruik tot 1976. Op het 
hoogtepunt was er meer dan 400 km buis 
aangelegd. Alleen al in 1898 werden 2,3 mil-
joen stukken vervoerd door de buizenpost. 
Ook de buitenwijken werden aangesloten, 
zoals Neukölln en Charlottenburg (afb 5). De 
kaart toont enkele speciale stempels van de 
Rohrpost. De kokers waren vrij klein en het 
komt geregeld voor dat het poststuk gevou-
wen werd om erin te passen. Zulke vouwen zijn 
daarom niet als beschadiging te beschouwen. 
Maar als de postbeambte slim was, dan werd 
de kaart krom gebogen en hoefde het niet ge-
vouwen te worden om in de cilinder te passen. 
Ook in München was een buizenpost in bedrijf. 
De kaart (afb 6) werd op een zaterdagavond 
tussen 21 en 22 uur bezorgd met het bericht 
dat de sollicitatie aanvaard werd en dat de 
Fräulein de volgende dag, een zondag, kon 
beginnen. Alles van München is zeldzaam.
In Hamburg was ook een buizenpost, maar 
niet geopend voor het publiek. Men kan ervan 
uitgaan dat expressebrieven met bestemming 
Hamburg door de buizenpost zijn vervoerd 
(afb 7).

Frankrijk: Parijs en Marseille
In Parijs werd de buizenpost in 1866 in bedrijf 
genomen (afb 8). De uitbreiding van het 
netwerk is goed te volgen op de postwaarde-
stukken (afb 9-11). Op het hoogtepunt was er 
467 km ijzeren pijplijn tussen de postkanto-
ren, niet alleen binnen Parijs maar ook naar 

vliegensvlugge post
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de voorsteden. In het centrum van Parijs 
was een ring gemaakt die begon in de Rue 
de Grenelle en na diverse kantoren (onder 
andere Grand-Hotel, La Bourse, Place The-
atre) aangedaan te hebben na 12 minuten 
weer terug was op de Rue de Grenelle. Men 
kon een treintje maken van 10 kokers. Elk 
kantoor haalde eruit wat voor hen was en 
voegde toe wat voor de volgende kantoren 
bestemd was. De kokers haalden een snel-
heid van 60 km/uur. Alle expressebrieven 
uit het buitenland naar Parijs werden door 
de buizenpost vervoerd. In Marseille was 
vanaf 1910 ook een buizenpost in bedrijf, 
waar in het begin het netwerk op de post-

waardestukken was afgebeeld (afb 12). 
Alles van Marseille is zeldzaam. In 1964 is 
Marseille gestopt terwijl Parijs nog door-
ging tot 1984. De postwaardestukken voor 
de buizenpost waren zoveel goedkoper dan 
telegrammen dat die laatste steeds minder 
verzonden werden binnen Parijs.

Wenen en Praag
Wenen 1875 tot 1956 en Praag 1887 tot 2002. 
In het begin werden de aangesloten 
Weense kantoren op de kaarten vermeld, 
waarbij twee postkantoren buiten Wenen, 
in Fünfhaus (afb 13). De rij werd steeds 
langer en vanaf 1888 werden de kantoren 
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niet meer vermeld. In 
1913  waren er 53 kan-
toren aangesloten en 
de totale lengte van het 
netwerk was 825 km. 
Vooral de Oostenrijkse 
kaarten van de buizen-
post werden heel vaak 
gevouwen om in de ko-
kers te passen, zo vaak 

dat mensen soms op ansichtkaarten schreven 
‘niet per buizenpost’. Vouwen verminderen de 
waarde van de kaarten niet.
De Praagse buizenpost was vanaf 1887 al-
leen in gebruik voor de posterijen en pas in 
1889 opengesteld voor het publiek. De post-
waardestukken werden vanaf 1899 tweetalig 
uitgevoerd, Duits en Tsjechisch (afb 14). Na 
de onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakije in 
1918 draaide de buizenpost in Praag (afb 15) 
gewoon door (totaal 60 km), maar het kwam 
in 2002 tot een abrupt einde door een over-
stroming waarbij diverse stations verwoest 
werden. Het was de laatste buizenpost die nog 
in bedrijf was en het is na de overstroming 
niet meer opgebouwd, hoewel er nog lang over 
gesproken werd om het te herstellen.

USA
Waarom zien we nooit poststukken van de 
Amerikaanse buizenpost? Omdat die niet als 
zodanig herkenbaar zijn. In New York ging 30% 
van de First Class Mail per buizenpost en in 

Chicago zelfs 70%, maar je kunt het nergens 
aan zien. De eerste buizenpost werd aangelegd 
in Philadelphia in 1893. In 1908 was er totaal al 
68 km buis in Boston, Brooklyn, Chicago, New 
York, Philadelphia en Saint Louis. Dagelijks 
werden meer dan 13 miljoen poststukken 
per buizenpost vervoerd. 51 miljoen dollar, 
zijnde 27% van de totale inkomsten van de 
Amerikaanse post in 1908 kwam uit deze zes 
grote steden. Dat stond in geen verhouding 

tot de jaarlijkse kosten voor onderhoud van 
de buizenpost (New York $15.951 in 1908 en 
Chicago $12.879). Amerika is het enige land 
waar gewone post vervoerd werd door buizen 
zonder dat hiervoor extra betaald moest wor-
den. Uiteraard werd exprespost ook per buis 
getransporteerd.

Italië
Italië is het enige land dat postzegels heeft 
uitgegeven voor de ‘Posta Pneumatica’. Er was 
in enkele steden een buizenpost in bedrijf, on-
der andere in Rome (afb 16), Milaan (afb 17), 
Turijn en Napels (afb 18).

(wordt vervolgd)
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Nog beperkt te koop (op=op): 
CD-rom ‘Filatelie’, de jaargangen 

2005 tot en met 2014. 
Per stuk de complete jaargang met elf edities 
gedigitaliseerd. Als u oudere CD-rom’s wilt 
bestellen, kunt u € 10 (per jaar) overmaken 

op NL11 INGB 0008 5914 03 ten name 
van de penningmeester van de Stichting 

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

jaargang(en).  Let op: vermeldt bij uw 
overschrijving naar welk adres de CD-rom 
(’s) moet  worden gezonden. De toezending 

kan enige tijd in beslag nemen.
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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I M A F I L I E
 •De post ging 

steeds sneller

erichten gaan sneller, de fysieke post 
wordt minder en gaat over het weekend 
inmiddels langzamer dan eind vorige 
eeuw. 2000 jaar geleden ontstond in 

Europa, in het Romeinse rijk, reguliere post met 
snelpost in kleine eenassige wagens, de gewone 
post met het massavervoer in tweeassige (afb. 1) 
over de heirbanen. Deze wagen staat afgebeeld 
op een reliëf uit de 3e eeuw, dat ontdekt werd aan 
de Pelgrimskerk van Maria-Saal in Oostenrijk. De 
zegel kwam uit ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel in 1959. De maximumkaart is indertijd 
gemaakt door de Karinthische postzegelvereni-
ging in Klagenfurt. Na het instorten van het Ro-
meinse Rijk viel het berichtenverkeer terug naar 
de bode te voet. Een beter georganiseerde verbin-
ding ontstond in het Habsburgse rijk toen Keizer 
Maximiliaan behoefte kreeg aan snel vervoer 
tussen zijn hofstad Innsbruck en zijn stadhouder 
in de Nederlanden, in Brussel. Frans van Tassis 

B
(afb. 2) was zijn eerste postmeester en diens 
nazaten hebben er de vruchten van geplukt. De 
maximumkaart is gemaakt van de eerste postze-
gel over deze postfamilie die in 1952 verscheen in 
België ter gelegenheid van van het UPU-congres. 
De opvolgende tien zegels tonen hoe de familie 
groeide in de adelstand, van gewoon baron, via 
ridder en graaf tot uiteindelijk prins. Het vervoer 
ging natuurlijk sneller te paard, zoals met een 
postrijder (afb. 3). Parrocel maakte deze ets van 
een postkoerier uit de 18e eeuw, die zich in het 
Franse postmuseum bevindt. De koeriers reden 
via pleisterplaatsen met aan hun gevels post-
schilden en uithangborden. Een mooi voorbeeld 
is uit die periode is te vinden in Marckolsheim in 
de Elzas (afb. 4), met in het stempel postrijders 
en Franse lelies uit het schild. 
Motorisering eind 19e eeuw zorgde voor de 
volgende versnelling. De maximumkaart (afb. 5) 
is gemaakt van een facsimile van de Parijse 

Le Journal Illustré van 15 okt. 1899 van een bus-
lichting door de postbeambte en zijn chauffeur 
wachtend in de auto. In hetzelfde jaar kwam het 
postkantoor naar de klanten toe door de opening 
van het eerste ondergrondse postkantoor (afb. 6) 
in de druipsteengrotten van Postojna in Slovenië. 
Bezoekende toeristen konden zo hun zegels snel 
kopen en hun post direct verzenden. Dit postkan-
toor bestaat nog. 
De grote sprong voorwaarts kwam door de massale 
inzet van gemotoriseerd vervoer. De kaart (afb. 7) 
uit 2006 met de moderne Zwitserse Postbus (merk 
Mercedes) herdenkt hun honderdjarig bestaan. 
De volgende stap was het luchtvervoer, zoals in 
1928 (afb. 8) dat al vroeg gebeurde in Nederlands 
Indië. Per Fokker F.VIIb (het type in de opdruk) met 
registratie H-NAFA vervoerde de post snel over gro-
te afstanden. De kaart reisde van Weltevreden naar 
Bandoeng met de eerste binnenlandse luchtpost 
op 1 november 1928, zo vermeldt de achterzijde.
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De eerste Chileense 
luchtpostzegels van 1927 
(en het pro-raza vignet)

Hij begon zijn maatschappij met Junkers 
A-20 (waar 1 passagier in kon, afb 1) en 
Junkers F-13 (waar zes passagiers in konden, 
afb 2) ééndekker éénmotorige vliegtuigen. Hij 
kreeg ook toestemming om geregelde lucht-
verbindingen te onderhouden met Argentinië. 
Wel werd hij verplicht om op iedere locatie 
waar hij mocht landen een hangar en een ‘hal’ 
te bouwen en landingslichten te plaatsen. 
En verder kreeg hij meer tegenwerking dan 
ondersteuning van het Chileense leger die in 
hem een concurrent zag terwijl ze zelf nog 
een luchtmacht moesten opzetten. Dit leidde 
er in 1928 zelfs toe dat het bedrijf van Testart 
6 maanden stil kwam te liggen. Het ging al-
lemaal niet zonder slag of stoot omdat er nog 
niets geregeld was over luchtverkeersregels 
en veiligheid van passagiers en er was zelfs 
geen officiële pilotenopleiding. Toen dit al-
lemaal in grote lijnen geregeld was kon Testart 
eindelijk beginnen. Inmiddels had de oprichter 

van Pan American Airways in de USA (Juan 
Trippe) in Peru een beginnende luchtvaart-
maatschappij overgenomen en hernoemd in 
Peruvian Airways Corp.; vandaaruit werd in 
Chili een maatschappij opgericht onder de 
naam Chilean Airways Corp. die een lijndienst 
begon tussen Santiago en Arica (in het 
noorden).

De eerste luchtpostzegels
Door de tegenwerking en de concurrentie 
was het voor Testart moeilijk om het hoofd 
boven water te houden en daarom vroeg (en 
kreeg) hij toestemming om ook post te gaan 
vervoeren tegen een extra vergoeding door 
middel van het bijplakken van postzegels. 
Voor dat doel werd door de overheid een 
postzegel beschikbaar gesteld van een niet 
uitgegeven emissie; het betrof een zegel van 
10 centavos met een afbeelding van Bernardo 
O’Higgins die uitgegeven had moeten worden 
op 5 april 1918 ter gelegenheid van het feit dat 
de Slag van Maipú honderd jaar daarvoor was 
bevochten waarbij de Chilenen de genadeslag 
toebrachten aan de Spaanse overheersers. De 
tanding is 13½ x 14. Onderaan de zegel staat 
in witte letters ‘Centenario MAIPO’ (onder de 
zwarte opdruk, afb 3a+b).

Deze fraaie zegel is bruin met een blauw 
portret van de generaal. Testart kreeg deze 
zegel met 5 verschillende opdrukken in de 
waarde van 40 en 80 centavos en van 1,20, 
1,60 en 2 pesos en de woorden Correo Aéreo. 
Het waren de eerste luchtpostzegels van Chili. 
De eerste vlucht die Testart maakte als gere-
gelde luchtverbinding was tussen Santiago en 
Valparaiso op 3 mei 1927. De zegels werden 
door Testart zelf op de aangeboden brieven 
bijgeplakt en waren niet op het postkantoor te 
koop. Dat verklaart ook de erg hoge cata-
loguswaarde, ze zijn schaars. U ziet hierbij 
twee voorbeelden van zulke brieven (voor- en 
achterzijden).

vliegensvlugge post

De Franse industrieel Louis Testart, 
woonachtig in Valparaíso, Chili, had als grote 
wens om een ‘vliegmaatschappij’ te starten 
vanaf het moment dat hij de eerste vliegtuigen 
gezien had. De vergunning hiervoor moest 
gekregen worden van de Aeroclub de Chile 
(later opgevolgd door de FAI) en in 1924 werd een aanvraag ingediend. 
door Hans Vinkenborg, Hugo Brinkgreve en Paul Weda 

an de besluitvorming kwamen zelfs 
het Chileense parlement en de 
 president te pas omdat ‘luchtver-
keer’ in die tijd nog ongeregeld 

was en er ook nog geen opleiding bestond 
voor piloot, laat staan een set van eisen 
waaraan een piloot moest voldoen voordat 
hij een vliegmachine met passagiers mocht 
besturen.
De aanvraag werd onderwerp van een zwaar 
politiek debat. Louis Testart wilde een 
geregelde lijndienst opzetten en had een 
concessie aangevraagd voor de verbinding 
tussen Iquique en Concepción (met tussen-
stops) en tussen Valparaíso en Santiago. De 
vergunning werd uiteindelijk wel verleend en 
hij startte zijn ‘Sociedad Aérea de Navega-
ción Comercial’. Het was de eerste echte 
commerciële luchtvaartmaatschappij van 
Chili. Tot die datum was vliegen alleen een 
sport of tijdverdrijf voor avonturiers. 

A
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Zegels op brief
Op de achterzijde van de eerste brief (afb 4a+b) 
staat een paars ovaal stempel dat door Testart 
is geplaatst en u ziet de extra postzegels 
op de voorzijde die hij mocht bijplakken als 
vergoeding. Op de tweede brief (afb 5a+b) 
staat een tekst op de achterzijde geschreven. 
De tekst laat zich als volgt vertalen: ‘Met 
veel genoegen geef ik deze brief aan mijn 
jeugdvriend Don Jorge Testart, zoon van mijn 

onvergetelijke vriend Don Luis Testart voor wie 
ik werkzaam ben geweest als general manager 
van Aéronavegación Comercial en op de eerste 
luchtlijndienst die in Chili operationeel was’. 
De rode stempel is weer van Testart met zijn 
handtekening erdoor en op de voorzijde ziet u 
de 5 zegels die zijn bijgeplakt. De brieven zijn 
beiden afgestempeld in 1928 en als je dit op 
bijvoorbeeld eBay kunt vinden moet je denken 
aan een inzetprijs van $ 1.000.

Pro Raza vignet
Naast de zegels uit de serie bestaat er ook 
een zegel zonder opdruk en met een andere 
tekst aan de onderzijde. Deze tekst luidt ‘PRO 
RAZA’ en de tanding is nu 14x15. U ziet hierbij 
een afbeelding van dit zegel (afb 6). De datum 
21 mei 1925 heeft betrekking op het ‘fiesta 
pro-raza’ waarmee de Zeeslag van Iquique 
(1879) in de Salpeteroorlog wordt herdacht. En 
de tekst PRO RAZA verwijst naar een scheiding 
van rassen, dus dat geeft zo ook niet direct een 
aanknopingspunt. Dit is geen officieel uitgege-
ven zegel en hij wordt normaal ondergebracht 
bij de patriottische vignetten of labels of 
fantasiezegels/cinderella’s. Maar mooi is hij 
wel. Paul Weda bezit ook nog een gestempeld 
exemplaar van deze zegel dus hij is ooit daad-
werkelijk bijgeplakt op brieven naast de franke-
ring. Deze is hierbij afgebeeld en u ziet ook een 
afbeelding van het stempel dat hier gebruikt 
is (afb 7a+b). Dit stempel werd gebruikt van 
1923 tot en met 1925 in Santiago dus dat 
klopt met het op dit vignet gedrukte jaartal. 
De gebruikte vignetten zijn nog zeldzamer dan 
de ongebruikte want deze Pro Raza vignetten 
mochten niet voor frankering worden gebruikt. 
Maar als je deze als bijplakzegel op een brief 
zou hebben geplakt is het niet onmogelijk dat 
dit vignet ook afgestempeld wordt. Ik vermoed 
dat dit hier is gebeurd. Helaas zit dit vignet 
niet meer op brief, dus we zullen nooit weten 
hoe het gegaan is en of dit vignet heeft meege-
vlogen op de lijndienst Santiago-Valparaíso van 
Louis Testart.

7A 7B
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Opmerkelijk is het ook dat dit Pro Raza vignet 
gedrukt werd in vellen van 50 stuks in 8 rijen 
van 6 zegels en dus was er een 9e regel 
waarop maar 2 zegels werden gedrukt en 
waar de rest blanco bleef. Wij tonen hier een 
verkleinde versie van het onderste deel van dit 
vel waaruit dit blijkt. Het komt op ons over als 
een bizarre vorm van papierverspilling. Maar 
apart is het wel. (afb 8)

POSTZEGELKRING LATIJNS-AMERIKA (LACA)

De postzegelkring LACA bestaat al ruim 
50 jaar en is gericht op verzamelaars van 
Midden- en Zuid-Amerika. Het verzamel-
gebied omvat alle Spaans- en Portugees 
sprekende landen in dit gebied alsmede 
Haïti en de scheepsverbindingen binnen en 
naar dit gebied. De vereniging komt 4x per 
jaar bijeen in De Bilt en houdt 2 zaalveilin-
gen per jaar en heeft ca. 80 leden. Er wor-

den regelmatig presentaties gehouden en 
de bijeenkomsten zijn heel levendig. 4x per 
jaar verschijnt een blad onder de naam 
‘Corre(i)o’ waarin veel originele artikelen 
van de leden zijn opgenomen. Alle bladen 
en veel informatie zijn verder ook op de 
website gratis voor leden toegankelijk. 
De contributie bedraagt € 30 per jaar voor 
gewone leden en € 15 voor elektronische 

leden. LACA heeft veel 
contact met de leden die 
in het verzamelgebied 
wonen en met vereni-
gingen die daar gevestigd 
zijn zodat veel kennis wordt uitgewisseld. 
Voor nadere informatie kunt u contact 
 opnemen met tel.nr. 010-480.2961 of 
info@laca.nl of www.laca.nl

Vervalsing
Als je goed naar het PRO RAZA vignet kijkt zie 
je een dunne witte rand random het portret. 
Die witte rand stond niet om het portret op 
de serie van 5 zegels van ‘Centenario MAIPO’ 
(afb 3). Dit is een belangrijk gegeven, want de 
basiszegel van 10 centavos die voor de opdruk 
is gebruikt is ook vervalst. En op de vervalste 
zegels staat wel ook zo’n dunne witte rand 

rondom het portret. Helaas kunnen wij u daar 
geen afbeelding van tonen. Het wordt dan ook 
verondersteld dat de vervalsingen zijn afgeleid 
van het PRO RAZA vignet. 

Bronnen
Zegelmateriaal van Paul Weda, achtergrondinformatie 
van Hugo Brinkgreve;
Informatie over Testart: internet + brieven van eBay.

liegensvlugge verzending gewenst, 
maar nee hoor: regels zijn regels 
met als gevolg een halve week later 
strafport. Een bijna cryptische 

omschrijving. We gaan 76 jaar terug in de tijd 
en komen terecht in de zinderende hoofdstad 
van Sumatra’s oostkust.
Maandag 30 september 1940. ’s Avonds, 
gezeten achter zijn bureau, moet de heer 
Wijbrandus in Medan nog wat corresponden-
tie afhandelen. Daaronder een brief naar het 

V
Tempo doeloe 1940

Ned. Instituut van Accountants te Batavia. 
Wijbrandus plakt op de envelop een dan nog 
geldige Sociaal Bureauzegel van 10 cent (het 
binnenlands tarief), en omdat de brief snel de 
geadresseerde moet bereiken, plakt hij er ook 
vier zegels van 2 cent bij om deze per luchtpost 
te kunnen versturen. Dat is eigenlijk een halve 
cent te veel, maar hij heeft geen 7½ cent gepast 
in frankeerzegels en de brief moet er vanavond 
nog uit. Hij neemt een betjak (fietstaxi), laat 
zich naar het postkantoor snellen en deponeert 

daar de brief meteen in de brievenbus. Maar, de 
brief wordt er niet ’s avonds nog uitgevist en af-
gestempeld. Dat gebeurt pas de volgende dag. 
Dan is de zegel van 10 cent echter niet meer 
geldig, en wordt daarom ook niet afgestempeld. 
De vier andere zegels wel, om 8 uur ’s morgens. 
De geadresseerde wordt dus belast met 20 cent 
port: twee maal het ontbrekende. De envelop 
wordt op het postkantoor van Batavia voorzien 
van de ‘opruimportzegel’ van 20 op 37½ cent 
en op 4 oktober afgestempeld.
De afzender ging er vanuit dat geposte brieven 
’s avonds nog verzendklaar werden gemaakt. 
Nou, in Medan dus niet meer de brieven die 
nog laat in de bus zijn gedeponeerd. Voor de 
stempelende postambtenaar is 1 oktober een 
nieuwe dag. Hij is bovendien punctueel, want 
daarvoor wordt hij betaald. 
Zou de afzender een terechte klacht bij de 
postdienst hebben kunnen indienen? Immers, 
de datum die op de zegel staat stelt hem in 
het gelijk. En die avond zag hij door de ramen 
van het postkantoor het elektrische licht bran-
den. Er werd dus nog gewerkt. Het zou echter 
een op voorhand verloren zaak zijn, want hoe 
kan de afzender bewijzen dat hij zijn brief op 
de laatste septemberdag heeft gepost? Maar 
wellicht heeft Wijbrandus zelfs nooit geweten 
dat zijn brief vier dagen later werd beport. 
En wat niet weet, wat niet deert. 

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Binnenlandse 
en buitenlandse 
posttarieven van 
Nederlands-Indië 
1864-1949 (1997-
2002), ZWP 
NITAR 102, 286

vliegensvlugge post
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Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselkantoor
is eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 

expertise!

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

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

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

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

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

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

Meer dan 70 locaties 

in Nederland en België!

ANSICHTKAARTEN & POSTSTUKKEN
ZA. 22 OKTOBER   EXPO HOUTEN 

     Internationaal evenement met alles voor de topografisch en thematisch  

          verzamelaar van brieven, ansichtkaarten, postwaardestukken en 

     maximumkaarten met een ruim aanbod op vele honderden meters tafel !     

 OPEN 10.00 – 16.00 uur / Entree € 4
(Meidoornkade 24, 3992 AE in Houten)

Met vele tientallen standhouders, PO en PO, Academie voor Filatelie,
Aero-Philatelisten “De Vliegende Hollander” en de Vereniging voor

Maximafilie. Kleine exposities en een heuse “Poststukkenberg”.

     Goed verlichte en ruime beurszaal met volop zitgelegenheid en catering.  

                    Locatie pal aan de A27 (afrit 29) en gratis parkeren.

             Directe busverbinding met Utrecht CS (Connexxion lijn 47). 

Voor meer info, contact en overzicht van standhouders

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 
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door Adam van der Linden

a een lange zoektocht door mijn 
verzamelingen en verdere navraag bij 
filatelistische vrienden, zijn helaas 
maar enkele poststukken opgedoken 

met een toeslag wegens nachtexpres. Ik heb 

Snelheid en betrouwbaarheid zijn van oudsher de uitdagingen en uitgangspunten bij de postbezor-
ging geweest. Reeds in de 15e en 16e eeuw werden snellere methoden van vervoer ingezet ten op-
zichte van de postbode/-besteller te voet. Voorbeelden hiervan zijn de postkoets en vervoer te paard 
of per schip. Gezien de aard van sommige poststukken, vooral bij levensbelang (oorlog, overlijden), 
zakelijk belang of bederfelijke waar, was het soms gewenst om post nog sneller te vervoeren, maar 
vooral sneller af te leveren bij de geadresseerden. We denken dan meteen aan post per expres, maar het kan nog sneller: ‘per 
expres met een plusje’. Ik heb gekozen voor een ‘minder alledaagse’ vorm van expresse bezorging, namelijk met nachtrecht.

maar van twee verschillende landen stukken 
kunnen vinden met een toeslag voor nachtex-
pres, namelijk van België en Zwitserland. De 
stukken van België zijn vriendelijk beschikbaar 
gesteld door Luc Selis. 

België
Bruxelles (Nord), 11 augustus 1883. Briefkaart 
per expres met bestemming Anvers. Tarief: 
briefkaart binnenland 5 centimes, expresrecht 
25 centimes. Aankomst in Antwerpen om 11 uur 
’s avonds, zie het stempel ANVERS 11 aout 11-S. 
Bestelling door de bode iets na middernacht, 
zie de tekst in potlood links onderaan. Het bijko-
mend nachtrecht van 25 centimes werd geïnd 
via een kwijtingsstrookje, zie de paarse resten 
op de kaart. Complete strookjes zijn niet bekend 
op poststuk. Bezorging ’s nachts kon vooraf met 
de expresdienst worden afgesproken. (afb. 1)

Stambruges, 11 januari 1896. Briefkaart per 
expres met bestemming Bruxelles. Tarief: 

briefkaart binnenland 5 centimes, expresrecht 
25 centimes. De kaart is ’s avonds om 8 uur ver-
zonden en in Brussel aangekomen om 10 uur. 
Het normale expresrecht van 25 centimes werd 
verhoogd met 50% voor nachtbestelling en 
verhoogd met een toeslag van 50% wegens 
moeilijke omstandigheden (sneeuw, ijs) zodat 
het totaal op 50 centimes komt. Dit tarief is 
vooraf voldaan. 25 centimes kwam ten goede 
van de expresbode te Brussel. (afb. 2)
Expreszendingen werden voor het overgrote 
deel afgegeven in de post- of telegraafkantoren. 
Het tarief werd, in de meeste gevallen, door de 
ambtenaar achter het loket bepaald, de meeste 
afzenders hadden daar zelf geen of weinig notie 
van. Zeker het nachtrecht was een vrij onbe-
kende zaak, de afzender had alleen de wens 
het stuk zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen. 
Trouwens, de frankering met een telegraafzegel 
gebeurde altijd door het telegraafkantoor (of 
gemengd post/telegraafkantoor). In principe 
werden die zegels niet aan het publiek verkocht, 
hoewel dat soms anders blijkt te zijn.

Bruxelles, 8 mei 1920. Briefkaart per expres met 
lokale bestemming. Tarief: briefkaart binnen-

vliegensvlugge post

Expres met nachttoeslag
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De Nederlandse Academie voor Filatelie is  op 12 november 
1984  opgericht. Zij heeft als doel de filatelie te ontwik-
kelen en de studie betreffende de filatelie in ons land in de 
meest ruime zin en het publiceren hierover te bevorderen. 
De Academie tracht dit doel onder meer te bereiken door het 
verspreiden van informatie over de filatelie, waaronder het 
geven van lezingen en beeldpresentaties en het uitgeven van een perio-
diek, genaamd Notities van de Nederlandse Academie voor Filatelie.
De Academie is samengesteld uit gewone en ereleden. Leden kunnen 
Nederlanders of buitenlanders zijn, mits zij het doel en de statuten van 
de Academie onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan 

de activiteiten van de Academie. Lid worden kan enkel op 
uitnodiging. Nieuwe leden worden door tenminste 2 bestaande 
leden voorgedragen en moeten door het bestuur als lid worden 
toegelaten conform het Reglement van Toelating.
Er vinden jaarlijks 4 bijeenkomsten plaats.  Daarin staat de 
filatelie centraal. Er wordt een presentatie gegeven en een 

filatelistische rondvraag gehouden. Die laatste  aan de hand van tevoren 
ingezonden vragen met een bijbehorende scan van het betreffende item.  
Op de vergaderingen kunnen de leden hun kennis met anderen delen en 
informatie over bepaalde onderwerpen uitwisselen.  
www.nedacademievoorfilatelie.nl

land 10 centimes, expresrecht 50 centimes. 
Aankomst Brussel (Centraal) tussen 7 en 8 uur 
’s avonds. Nachttoeslag van 50% en 25 centimes 
voor bezorging na 7.00 uur ’s avonds. (afb. 3)

Zwitserland 
Lausanne, 1 februari 1923. Brief per expres met 
bestemming Genève, Zwitserland. Tarief: brief 
tot 20 gram 20 cts, expresrecht 60 cts. Samen 
80 cts. Toeslag voor nachtexpres 60 cts, 
voldaan met een postzegel in plaats van de 
gebruikelijke portzegel. Kennelijk gold de 
afspraak dat zo’n brief altijd per expres moest 
worden bezorgd. Vertrek van de brief 19.00 uur, 
aankomst/bezorging 22.00 uur. (afb. 4)

Sils Maria, 24 augustus 1923. Brief per expres 
met bestemming Genève, Zwitserland. Tarief: 

formulier te plakken). Bijna ieder kantoor had 
zijn eigen versie.
Kopie van de achterzijde met de plakstrook voor 
deviezencontrole. Aankomststempel van Zürich-
Eilzustellung 24 april om 1 uur ‘s nachts. De 
expresbode noteerde met potlood de bezorgtijd 
om 5.20 uur en plaatste zijn paraaf erbij. (afb. 7)

Bussum, 23 februari 1942. Brief met als eerste 
bestemming Zürich. Tarief: brief tot 20 gram 
12½ cent, aantekenrecht 10 cent, expresrecht 
20 cent. Totaal 42½ cent. De brief is als nacht-
expresse doorgestuurd naar Lausanne met een 
tarief van 40 cts. (afb. 8)
Kopie van de achterzijde met de censuur-
strook en -stempel van Frankfurt. Route- en 
aankomststempels van Zürich 28 februari en 
Lausanne 2 maart 1942. (afb. 9)

brief tot 20 gram 20 cts, expresrecht 60 cts. 
Toeslag voor nachtexpres 60 cts, voldaan met 
de gebruikelijke portzegels. Aankomst/bezor-
ging in Genève 25 augustus 21.00 uur. (afb. 5)

Praag, 22 april 1939. Brief per expres met 
bestemming Zürich, Zwitserland. Tarief: brief 
naar het buitenland tot 20 gram tot 1-7-1939 
2,50 kronen, expresrecht 5,00 kronen. Fran ke-
ring met 7,60 kronen. In Zwitserland voorzien 
van een plakstrookje met 40 cts voor nachte-
lijke expresbezorging. (afb. 6)
De Zwitserse strookjes waren geen officiële 
voorgedrukte strookjes. Deze werden in het 
ontvangende kantoor aangemaakt op het 
telegraaftoestel (een regel op een strook 
papier met gom op de achterzijde, gebruikt 
om binnenkomende tekst op een telegram-
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‘Virements accélérés’ of 
‘chèques postaux accéléres’
 (spoedbetalingen)

seren van financiële vorderingen bij, de ‘Ser-
vice des Recouvrements’ in 1879. In 1881 werd 
de post spaarbank opgericht. Kort na de Eerste 
Wereldoorlog in 1918 ging de postdienst ook 
een echte bancaire rol spelen met de opkomst 
van het cheque- en girale betalings verkeer. 

Postbank
Vanaf 1971 werd het mogelijk om de Franse 
postbank te vragen betalingen versneld uit 
te voeren. Deze spoedbetalingen werden 
in het bancaire jargon ook wel ‘spoedjes’ 
genoemd. Bij deze betalingen wisselde het 
bij de debiteur af te schrijven bedrag en 
het bij de crediteur bij te schrijven bedrag 
op één en dezelfde dag van rekening mits 
debiteur en crediteur hun rekening bij 
hetzelfde verwerkingscentrum aanhielden. 
De opdrachtgever ontving een bewijs van 
zijn betalingsopdracht van de girodienst. 
Daarmee kon hij zijn crediteur laten zien dat 
hij had betaald.
Redenen om (grote) betalingen met spoed 
uit te voeren waren er altijd legio. In de 
tijd dat er nog sprake was van een flinke 
rentestand gaven opdrachtgevers er de 
voorkeur aan hun geld tot op de laatste dag 
rentedragend op hun rekening te houden 
en namen zij de extra uitvoeringskosten 
voor een spoeduitvoering voor lief. Bij grote 
handelstransacties of bij het vrijmaken van 
schepen konden de financiële belangen zo 
hoog oplopen dat met het direct kunnen 
betalen veel geld gemoeid was. 

Provisie
Uiteraard bracht de postbank voor deze 
speciale dienstverlening provisie in rekening. 
Het ging hierbij om een ‘ad valorem’ tarief, 
een tarief dat hoger wordt naarmate het be-
trokken bedrag hoger is. Een dergelijk tarief 
kan worden uitgedrukt in een percentage, 
maar het kan ook, zoals in ons geval, betrek-
king hebben op een vastgesteld bedrag per 
geldeenheid. Om bij zeer grote overboekin-
gen onredelijke heffingen te voorkomen, werd 
de provisie gemaximeerd. Tenslotte kost het 
niet meer moeite om een overschrijving van 
een ton of van een miljoen met spoed uit te 
voeren. Het maximum heffingsbedrag werd 
van tijd tot tijd aangepast. 

Luchtpostzegels
Voor ons filatelisten is het een prettige bij-
komstigheid dat deze provisie in postzegels 
moest worden voldaan, hoewel het totaal 
niet in de bedoeling van de PTT lag om de 
stukken waarop de zegels werden geplakt op 
de filatelistische markt te brengen. Toch is 
dat in de loop van de tijd gebeurd en we zijn 
er blij mee, want niet postaal gebruik van 
postzegels is altijd intrigerend. De postze-
gels moesten altijd op de achterzijde van de 
opdrachtformulieren worden geplakt. Op de 
voorzijde was daar geen plaats voor.
Op de spoedbetalingen treffen we bijna 
uitsluitend luchtpostzegels aan, soms aan-
gevuld met enkele kleine waarden. Dat heeft 
weinig te maken met het feit dat het om ‘vlie-
gensvlugge’ betalingen ging, maar vloeide 
voort uit het na 1945 genomen besluit alle 
hoge postale waarden nog slechts in de vorm 
van luchtpostzegels uit te geven. Op zich be-
grijpelijk, want luchtpostzendingen kunnen 

vliegensvlugge post

Het werkterrein van de posterijen is altijd 
veel ruimer geweest dan het verzorgen en 
organiseren van alleen de postdienst. 
door Edwin Voerman

et financiële aspect speelde al vroeg 
een rol met het vervoer van gelds-
waarden middels de zogenoemde 
‘Chargé’-stukken sinds 1759 en de 

uitgifte van postwissels ‘Mandats’ al in 1817. In 
de loop van de 19e eeuw kwam daar het incas-

H

1. Achterzijde van een spoedopdracht van 780.000F van 22 februari 1977. Per 10.000F bedroeg het tarief 4F met een maximum 
van 16F. Het maximumheffingsbedrag werd in dit geval moeiteloos bereikt. De luchtpostzegel van 15F (zie afbeelding 4) kwam 
pas uit in 1973 dus kon het verschuldigde bedrag met niet minder dan drie zegels worden voldaan. De 5F zegel met de afbeel-
ding van de luchtvaartpioniers D. Daurat en R. Vanier (Maury PA 46) en de 10F zegel met de afbeeldingen van de vrouwelijke 
luchtvaartpioniers H. Boucher en M. Hilsz (Maury PA 47) maken het leeuwendeel uit van de frankering.

2. Voorzijde van dezelfde spoedopdracht van 22 februari 1977. Met de pen is in rood twee maal het woord ‘Accéléré’ geschreven.
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al naar gelang het gewicht en de afstand tot 
de bestemming dermate snel in tarief oplo-
pen, dat je daar meestal hoge waarden voor 
nodig hebt. Omdat luchtpoststukken beplakt 
met de allerhoogste waarden om diverse 
redenen slecht bewaard zijn gebleven, tref-
fen we deze luchtpostzegels eerder aan op 
niet-luchtpost stukken, zoals opdrachtfor-
mulieren voor het aanhouden en doorzenden 
van post, abonnementskaarten op de uitgifte 
van nieuwe emissies (tot 1956), abonne-
mentskaarten op de poste restante, op de 
labels van zware pakketten en dus ook op dit 
soort spoedbetalingen.

Tarieven
Het systeem van spoedbetalingen is uitein-
delijk ingehaald door de moderne tijd met 
zijn internetbankieren. De laatst bekende 
tarieven dateren van 1 augustus 1987.

Datum Tarief per 10.000F Maximum
 of gedeelte daarvan heffingsbedrag
 in francs (F) in francs (F)

4 januari 1971 4 16

15 mei 1978 5 20

1 augustus 1980 5,50 22

17 januari 1983 6 24

2 juli 1984 6,30 25,20

1 augustus 1985 6,60 26,40

1 augustus 1987 7,60 30,40

4. Achterzijde van een spoedopdracht voor een bedrag 
van 3.500.000F van 20 april 1978. Per 10.000F bedroeg 
het tarief 4F met een maximum van 16F dat ook in dit 
geval moeiteloos werd bereikt. De 15F  luchtpostzegel 
Guillaumet & Codos dekte het merendeel van het ver-
schuldigde bedrag.

CONTACTGROEP FRANKRIJK VERZAMELAARS 
De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 
is opgericht in 1967 en viert in 2017 haar 
50-jarig bestaan met de uitgave van een 
jubileumboek met interessante filatelis-
tische bijdragen en een tentoonstelling op 
de Postex. De vereniging telt momenteel 
180 leden verspreid over het hele land. 
Viermaal per jaar vindt er een ledenbij-
eenkomst plaats in De Bilt. Tijdens deze 
bijeenkomsten bestaat er ruime mogelijk-
heid tot ruilen en (ver)kopen. Daarnaast is 
er altijd een presentatie op één of enkele 
tentoonstellingskaders, een lezing en een 
veiling met een bovengemiddeld geva-
rieerd aanbod. De vereniging kent een 
uitgebreid rondzendverkeer.

Frankrijk en zijn (voormalige) koloniën 
vormen een rijk verzamelgebied met aan-
dacht voor alle facetten van het land en zijn 
bevolking. Geschiedenis, natuur, kunstui-
tingen, politiek, techniek, sport, toerisme en 

wat dies meer zij komen allemaal aan bod. 
Tel daarbij op dat het land altijd toonaan-
gevende postzegelontwerpers en -graveurs 
heeft gekend en de aantrekkelijkheid van 
Frankrijk en koloniën als verzamelgebied 
behoeft nauwelijks meer betoog. 

Het bindende element van de vereniging is 
haar ‘Marianne’ bulletin dat viermaal per 
jaar verschijnt. In dit blad komt een brede 
verscheidenheid  aan onderwerpen aan 
bod. Het bestuur stimuleert de leden over 
hun verzamelgebied(en) te schrijven. 
Het lidmaatschap van de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars bedraagt € 19,00 
per jaar, met eenmalig € 3,50 entreegeld. 
Voor deelname aan het rondzendverkeer is 
een eenmalig bedrag van € 8,50 verschul-
digd voor het aanmaken van een stempel. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 
en met 31 december. Op onze website  
www.cfv-marianne.nl vindt u meer 
informatie.

Het bestuur nodigt u van harte uit om eens 
geheel vrijblijvend een bezoek te brengen 
aan één van onze bijeenkomsten in De Bilt 
of langs te komen bij onze stand op de 
Postex.

3. Achterzijde van een spoedopdracht voor een bedrag van 400.000F van 13 juli 1978. Per 10.000F bedroeg het tarief 
5F met een maximum van 20F. Het maximumheffingsbedrag werd voldaan met de 20F luchtpostzegel J. Mermoz & A. de 
Saint-Exupéry (Maury PA 44). Dat was op dat moment de enige mogelijkheid om dit bedrag met één zegel te voldoen.
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n Parijs gaf hij opdracht om de bal-
lon Örnen (arend) te maken (afb 1). 
Op 22 juni 1896 begaf hij zich met 
zijn reisgenoten Ekholm en Strind-

berg naar Danskøya (Denen-Eiland) in het 
noordwesten van Spitsbergen. In een grote 
houten hal werd de ballon, beschermd tegen 
weer en wind, opgetuigd. Halverwege de 
maand juli 1896 was de ballon klaar en begon 
het wachten op een krachtige zuidenwind 
die de drie mannen (met postduiven) naar 
de Noordpool moest brengen. Gedwongen 
door een hardnekkige noordenwind en slecht 
weer moesten de expeditieleden in augustus 
1896 hun voorgenomen reis echter opgeven.

Nieuwe poging
Op 18 mei 1897 reisden de expeditieleden van 
Göteborg naar Danskøya voor een nieuwe po-
ging om de Noordpool te bereiken. Op 30 mei 
1897 kwamen ze op het eiland aan waar ze 
begonnen met het opzetten van de ballonhal 
en het vullen van de Örnen met waterstof. 
De 24 meereizende postduiven waren uit het 
noorden van Noorwegen afkomstig, en waren 
door de krant Aftonbladet voor deze expedi-
tie ter beschikking gesteld. Met behulp van 
deze postduiven wilden de expeditieleden op 

De duif als een symboolfiguur 
voor het vervoer van poolpost

I

Nadat alle pogingen van de mens om te voet, met de hondenslee 
of per schip op de Noordpool te geraken mislukt waren, 
ontstond bij de Zweedse ingenieur S. A. Andrée het idee om 
met een luchtballon naar de Noordpool te gaan. 
door Lutz König  vertaling en bewerking Koenraad Bracke en Peter van Nies

voorgedrukte formulieren het thuisfront op 
de hoogte houden. 

Onbestuurbaar
Op 1 juli 1897 was de ballon startklaar. Nu 
begon opnieuw het lange wachten op zui-
denwind die er dan heel plotseling kwam op 
11 juli 1897 om 13.45 uur. Deze snelle weers-
verandering moet bij de expeditieleden heel 
wat stress teweeggebracht hebben, want ze 
waren bij de start vergeten om het sleeptouw 
goed te bevestigen. Nu was de Örnen voor de 
mannen onbestuurbaar geworden: de ballon 
vloog als een normale vrije ballon door de 
lucht waarbij deze meermaals met de grond 
in contact kwam. Ondanks het afwerpen 
van allerlei uitrustingsstukken is het de 
bemanning niet gelukt om de Noordpool te 
bereiken. Op 14 juli 1897 om 05.28 uur was 
een noodlanding onafwendbaar geworden 
(afb 2: Prentbriefkaart van Andrées Noord-
poolvaart).
Gelukkig waren zowel de expeditieleden als 
de duiven in hun van wilgentenen gevlochten 
manden ongedeerd gebleven. Ongeveer een 
derde van de afstand naar de Noordpool 
hadden ze afgelegd en ze moesten nu te 
voet verder. De resterende uitrusting en het 

proviand werden op drie sleden geladen 
waarna de drie mannen zich over het pakijs 
richting Frans Jozefland begaven. Men kan 
alleen maar vermoeden welke inspanningen 
de deelnemers aan de expeditie geleverd 
hebben. De snelheid van het afdrijven van het 
ijs was sneller dan dat ze zich te voet konden 
verplaatsen. Totaal uitgeput bereikten de drie 
mannen op 5 oktober 1897 Kvitøya (Wit ei-
land) tussen Spitsbergen en Frans Jozefland. 

Snelle dood
Op 5 augustus 1930 vonden robbenjagers 
op het kleine, met ijs bedekte eiland de 
stoffelijke resten van de drie mannen alsook 
de resterende uitrusting. De vindplaats van 
de lijken duidde op een snelle dood. Op 
basis van de dagboekaantekeningen, die 
op 17 oktober 1897 eindigden, kon men het 
verloop van de expeditie vanaf de start bijna 
perfect volgen. Over de doodsoorzaak van 
de mannen bestaan verschillende theorieën. 
Het eten van ijsberenvlees dat vol trichinella 
-wormen (dit zijn weefselparasieten) zat, 
geldt als meest waarschijnlijke doodsoor-
zaak. Door beenderonderzoek van gedode ijs-
beren kon de aanwezigheid van rondwormen 
(nematoden) worden aangetoond.
33 jaar na de mislukte ballonexpeditie 
werden de stoffelijke resten van de drie 
poolonderzoekers naar Zweden gebracht, en 
onder grote belangstelling van de bevolking 
in oktober 1930 te Stockholm begraven.

Duivenpost-telegrammen 
Tot op de dag van vandaag kan men in het 
Andrée-museum in Gränna/Småland (de 
woonplaats van Salomon August Andrée) de 
duivenpost-telegrammen van de ballonexpe-
ditie bekijken (afb 3).
Ook een opgezette duif, die op 13 juli 
1897 vanuit de ballon Örnen opgelaten werd, 
herinnert aan deze expeditie naar de Noord-
pool (afb 4).
Op 15 juli 1897 zag een bemanningslid op 
een Noors schip in het zeil een eigenaardige 
vogel. Het dier was uit het zuiden gekomen 
en werd door twee Grote burgemeesters, een 
meeuwensoort, achtervolgd. De schipper 
dacht dat het een sneeuwhoen was en hij 
schoot de vogel neer. Hij viel in het water en 
de bemanning deed geen moeite om de vogel 

vliegensvlugge post

1

2
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te bergen. Later diezelfde dag ontmoette het 
schip nog een andere robbenjager. In het ge-
sprek tussen de bemanningsleden realiseerde 
men zich dat de afgeschoten vogel wel eens 
één van de postduiven van Andrée zou kun-
nen zijn geweest. Het Noorse schip maakte 
rechtsomkeert en met twee boten werd de 
plaats waar de vogel neergeschoten werd 
afgezocht. Een van de boten vond de dode 
vogel en het was inderdaad een duif. Bij nader 
onderzoek ontdekte men een briefkoker. Ze 
was van perkament en gedoopt in paraf-
fine. De buitenkant droeg de Noorse tekst: 
‘Van Andrées poolexpeditie aan Aftonbladet, 
Stockholm, koker aan de zijkant openen, twee 
brieven eruit nemen. Wat in gewoon schrift 
geschreven is, telegraferen naar Aftonbladet, 
wat in steno geschreven is met de volgende 
post naar de krant sturen’. In de koker bevond 
zich echter alleen een melding in gewoon 
schrift. De volgende tekst werd doorgestuurd: 
‘Van Andrées poolexpeditie aan Aftonbladet, 
 Stockholm. Op 13 juli 12.30uur ’s middags. 
82° 2’ Br. 15° 5’ L. Goede reis. Richting oost 
10° zuid. Aan boord alles ok. Dit is de derde 
duivenpost. Andrée.’ (afb 5: Andrées derde 
duivenpost die haar doel bereikte (rechts de 
in paraffine gedrenkte koker en links het be-
richt dat zich in de koker bevond). Waarschijn-
lijk heeft men in de drukte aan boord vergeten 
om het tweede stuk in steno bij te voegen. 
De volledig uitgeputte en uitgehongerde duif 
had men op het schip ook met de hand kun-
nen vangen. De enkele zinnen die ze bij zich 
droeg waren de laatste levenstekenen van de 
expeditie van Andrée. 

Noord-Noorwegen
Een tweede duif werd aan de kust in het noor-
delijke deel van Noorwegen gevonden. Zij was 
op mysterieuze wijze in het bezit gekomen 
van een Engelse dame. Na ongeveer 50 jaar 
schonk deze dame de opgezette duif aan het 
Scott Polar Institute in Cambridge.
De hier afgebeelde prentbriefkaart uit 
Smeerenburg, met het zeer zeldzame 
stempel ‘Andrées Ballonstation Spitsbergen 

gende duif over de zee en de ijsbergen met 
de waarde 10 öre moet men zien in nauwe 
verbinding met de Universal-filmexpeditie 
van dr. Arnold Fanck. 42 personen uit elf 
verschillende landen gingen in de lente van 
1932 in Hamburg mee op het 2.000 BRT gro-
te stoomschip BORODINO naar de westkust 
van Groenland. Tot de expeditie behoorden 
ook de wetenschappers dr. Fritz Loewe en 
dr. Ernst Sorge.
Beide wetenschappers waren deelnemers 
van de laatste Groenland-reis van prof. 
Alfred Wegener. Als bekende regisseur van 
opzienbarende bergfilms leidde dr. Fanck 
deze avontuurlijke filmexpeditie. Hij wou in 
opdracht van de Universal-filmmaatschappij 
in Hollywood een speelfilm draaien in de 
Groenlandse ijsfjorden. Die zou later in bin-
nen- en buitenland veel succes hebben onder 
de naam ‘S.O.S. IJsberg’. 

Duitse jachtpiloot 
In deze film moesten vliegtuigen de hoofdrol 
spelen. Daarom behoorden ook de beide pilo-
ten Ernst Udet en Franz Schriek tot de expe-
ditie. Met 63 gewonnen luchtgevechten was 
Ernst Udet de meest succesvolle overlevende 
Duitse jachtpiloot uit de Eerste Wereldoorlog 
(afb 7). Ook na de Eerste Wereldoorlog is hij 
trouw gebleven aan de luchtvaart en is hij op-
geklommen tot de belangrijkste kunstvlieger 
van de wereld. Hij was in staat om tijdens een 
showvlucht met een haak, aangebracht aan 
het einde van het draagvlak, in volle vlucht 

11-17 augustus 1897’ op een vignet van Bade 
is filatelistisch van zeer grote betekenis. 
Deze kaart is voorzien van een 10-öre-zegel 
en het stempel ‘Hammerfest 21.8.97’. Op de 
adreszijde bevindt zich de aankomststempel 
‘Wiesbaden 27.8.97’. In het jaar 2010 werd dit 
stuk verkocht bij Harlos in Wunstorf voor de 
prijs van € 1.300,= (afb 6). Tot nu toe zijn er 
maar drie van deze stukken bekend. 

Luchtpostzegel
Het ontstaan van de semi-postale Rockwell 
Kent luchtpostzegel met de naar links vlie-

3
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dicht boven het aardoppervlak een zakdoek 
op te rapen. Dit huzarenstukje bracht hem op 
het idee om later in Groenland een luchtpost-
dienst te organiseren. 

Groenland
Na aankomst van de expeditieleden in Qeqer-
tarsuaq (Deens: Godhavn), de zetel van de 
deelregering van Noord-Groenland, leidde de 
weg verder noordwaarts naar het eiland Uum-
mannaq. Daar woonden een 250-tal Eskimo’s 
en enkele Denen. Hier werd het basiskamp 
gevestigd en drie meegebrachte vliegtuigen 
werden hier gestationeerd. Voor de expeditie 
had men twee sportvliegtuigen (Klemm 25w 
en een BFW 23w) met open zitruimte en 
drijvers uitgezocht. De derde machine was een 
dubbeldekker van het type Gipsy-Moth, maar 
deze zou uitsluitend voor één enkele vlucht 
gebruikt worden met een aansluitende crash 
in de ijszee. 
Vanuit Uummannaq ondernamen beide 
piloten verkenningsvluchten. Ernst Udet vond 
midden juni circa 150 km ten noorden van 
Uummannaq de resten van het winterpakijs. 
Dr. Fanck had voor zijn film koste wat kost 
ijsschotsen nodig. Op 21 juni voeren 16 expedi-
tieleden met motorbootjes naar het noorden 
om filmopnamen te maken in de door Ernst 
Udet verkende streek. In de late namiddag 
kwamen ze in het plaatsje Illorsuit aan op het 
gelijknamige eiland (Deens: Ubekendt Ejland). 
Een vlak zandstrand liet ook toe dat de beide 
watervliegtuigen konden landen.

Risicovolle postbezorging 
Bij hun eerste landing werden de expeditie-
leden begroet door de bekende Amerikaanse 
schrijver en tekenaar Rockwell Kent. Hij 
woonde en werkte enkele maanden in Illorsuit 
en vierde er net zijn 50e verjaardag. Hij was 
natuurlijk in de wolken met het onverwachte 
bezoek uit Europa. De volgende dag begaf de 

expeditie zich door de Karrat Fjord naar Nuu-
gaatsiaq. Daar waren echter onvoldoende 
ijsschotsen en dus ging het verder richting 
noorden naar Nuliarfik in de Rink Fjord. Hier 
werd dan drie weken gefilmd. Op dat moment 
braken er, op het circa 50 km daarvan verwij-
derde achterste einde van de fjord, reus-
achtige ijsmassa’s van de Rinksgletsjer af. 
Zo kon er geen enkele boot met proviand de 
expeditie nog bereiken. De deelnemers aan 
de expeditie legden op de grote, witte expe-
ditietent met kousen het woord ‘honger’. De 
beide piloten Udet en Schriek vlogen tijdens 
de filmopnames bijna dagelijks de 50 km 
lange afstand tussen Illorsuit en Nuliarfik en 
zagen de boodschap vanuit de lucht. Bij de 
volgende vluchten wierpen ze proviand af dat 
bevestigd was aan kleine parachutes. Weken-
lang was de expeditie in Nuugaatsiaq en later 
in Nuliarfik van de buitenwereld afgesloten. 
Behalve de voorziening met levensmiddelen 
hield Ernst Udet de verbinding met het noor-
delijke kamp en het basiskamp in stand en 
hij regelde een postverbinding. De risicovolle 
postbezorging beschreef dr. Fanck als volgt: 
‘Twee van onze expeditieleden hielden aan 
twee aan elkaar gebonden skistokken een 
touw vast van ongeveer 5 m lengte. In het 
midden van dat touw hing een kleine postzak 
aan een grote lus, gemaakt van een strakke 
riem. Ernst Udet kwam laag aangevlogen 
en probeerde met een neergelaten haak 
in de lus te haken om zo de postzak op te 
nemen. Als een onberekenbare windstoot 
de haak slechts 2 m naar beneden gedrukt 
zou hebben, dan zou het met een snelheid 
van 150 km/u tegen de rots geslagen zijn. 
De beide expeditieleden met de skistokken 
waren altijd aan groot gevaar blootgesteld. Ze 
zouden zich nooit kandidaat gesteld hebben 
als de piloot niet Ernst Udet geheten had. 
Deze unieke postdienst functioneerde enkele 
weken zonder noemenswaardige problemen. 
Op een dag echter liep het bijna mis. Bij 
het aanvliegen raakte het touw vast in de 
stuurinrichting, zodat het hoogtestuur niet 
meer functioneerde. Ernst Udet moest een 
noodlanding maken te midden van reusach-
tige ijsschotsen en ijsbergen. Uiteindelijk 
lukte het hem om de machine weer te starten 
en zich te bevrijden uit deze precaire situ-
atie. Toch zette hij de gevaarlijke wijze van 
post ophalen verder door, zij het met kleine 
verbeteringen’.
Ook enkele Eskimo’s en Denen maakten 
gebruik van deze snelle luchtpostverbinding. 
Tot nu toe was de post met een kajak of mo-
torboot vaak dagen of zelfs weken onderweg.

Deens postkantoor
Het Deense postkantoor in Illorsuit liet 
voor het luchtpostverkeer een postzegel 
maken met een waarde van 10 öre. De zegels 
werden, zoals de gebruikelijke Deense zegels, 
ambtshalve afgestempeld. De Amerikaan 
Rockwell Kent fabriceerde in Illorsuit met de 
hem ter beschikking staande werktuigen de 
semi-officiële luchtpostzegel zoals vermeld 

in de luchtpostcatalogus van Sanabria onder 
nummer 501: 10 öre bruinrood, ongetand, 
ongegomd en zonder watermerk. De uit hout 
vervaardigde drukvorm werd met verf bestre-
ken en vervolgens werd met een hamerslag de 
afbeelding op papier aangebracht. 

Illorsuit
Op deze manier zijn tussen de 50 en 75 zegels 
geproduceerd. Over het juiste aantal bestaan 
tegenstrijdige gegevens. De opbrengst van 
deze zegels zou moeten dienen voor de bouw 
van een gemeenschapshuis in Illorsuit. Door 
de geringe zegeloplage was er nauwelijks 
geld binnen te halen, en daarom schonk de 
Fanck-expeditie nog eens extra 100 kronen 
voor het gemeenschapshuis. Het idee van de 
luchtpostzegel kwam van Ernst Udet. Hij stond 
ook bekend als een goede tekenaar, en de 
eerste getekende ontwerpen van deze zegel 
zijn te zien op drie of vier echt gelopen brie-
ven. Bij de brief uit de Hollenkamp-collectie 
die op 11 oktober 2013 geveild werd bij Köhler 
vliegt de duif echter nog in de tegenoverge-
stelde richting (afb 8: kavelnummer 305, 
startprijs € 800,- toeslag € 3.400,-). De nog 
bestaande officieel behandelde brieven kun-
nen we zonder voorbehoud als voorlopers 
voor de productie van de zegels beschouwen. 
Deze combinatie van echt gelopen post en 
gelijktijdig ontwerp van de zegel moet als 
een filatelistische bijzonderheid beschouwd 
worden. Wie heeft er al een postaal gelopen 
ontwerptekening in zijn verzameling en dan 
ook nog van een beroemdheid! 

Luchtpostbrief
Ook in een thematische verzameling zou zo’n 
brief met inkttekening in plaats van een lucht-
postzegel een fantastisch stuk zijn. De brief 
is voorzien van het ovale kroonstempel van 
Uummannaq en tweemaal het fiscale stempel 
nr. 30 van Illorsuit. Links naast de ontwerpte-
kening van de luchtpostzegel heeft Ernst Udet 
er aan toegevoegd: ‘10 öre betaald, piloot: 
Ernst Udet 20.6.32’. Jammer genoeg zijn de 
bewaarde brieven en zegels van de Ernst-
Udet-luchtpost vandaag de dag nauwelijks 
nog betaalbaar. 
Bij zijn terugreis naar de VS nam Rockwell 
Kent de drukvorm van de luchtpostzegel mee 
en liet in New York bij de firma Pynson Printers 
een nieuwe druk produceren met een oplage 
van 200 stuks. De omstandigheden om te 
drukken waren in New York vanzelfsprekend 
aanzienlijk beter dan in Groenland, waar het 
maar behelpen was geweest. De contouren 
van de zegel zijn bij de nieuwe druk beter tot 
hun recht gekomen. In de Sanabria-catalogus 
werd de rode nieuwe druk opgenomen onder 
nummer 502 (afb 9).
Pas in maart 2014 dook in de 357e veiling 
van Götz een tot dan toe in de vakliteratuur 
onbekende nieuwdruk in zwart op; een oplage 
werd niet vermeld. De onbekende nieuwdruk 
was voorzien van een fotoattest van Nielsen. 
Bij een startprijs van € 450,– bleef het onver-
kocht (afb 10).
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Ernst Udet
Kavelnummer 303 uit de Hollenkamp-col-
lectie laat werkelijk geen enkele wens meer 
open (afb 11: startprijs € 1.000,- toeslag 
€ 4.400,-). Deze met de hand geschreven 
prentbriefkaart met een foto van Ernst Udet, 
werd door hem per vliegtuig van Nuugaatsiaq 
naar Uummannaq vervoerd en daar aan het 
postkantoor afgegeven. Met de vroegst mo-
gelijke scheepsverbinding van het volgende 
jaar kwam de kaart in Kopenhagen aan en 
van daaruit verzonden naar de geadres-
seerde in Duitsland. Ondanks enkele kleine 
onvolkomenheden is deze kaart historisch 
en posthistorisch een fantastisch poststuk. 
De kaart is voorzien van alle nodige officiële 
stempels van Uummannaq, Nuugaatsiaq en 
Grönlands Styrelse (Groenlands bestuur), 
alsook van de beide ‘Avane’-stempels (fiscale 
stempels) nr. 28 van Satut en nr. 30 van 
Illorsuit. Bovenaan links bevindt zich een 
tweeregelig stempel met sierlijnen ‘Ernst 
Udet / Grönland Reise 1932’. Ter vergelijking 
met de oorspronkelijke zegel nr. 501 op de 
kaart was er als extraatje bij dit kavel nog 
de nieuwdruk nummer 502. De kleur van de 
nieuwdruk is een mooi warm, gelijkmatig ver-
deeld rood, terwijl de oorspronkelijke druk op 

de kaart door het primitieve fabricageproces 
in Groenland een treurig, vlekkerig bruinrood 
toont. De originele drukvorm werd voor de 
productie van de nieuwdruk niet bewerkt.

Expeditieverslagen
Er bestaan over deze kortstondige lucht-
postverbinding in Groenland in 1932 ver-
schillende expeditieverslagen die niet met 
elkaar in overeenstemming zijn. Ook van de 
expeditieleden en vrienden van Udet zijn 
tegenstrijdige berichten bekend. Desondanks 
heeft dit zeer riskante postvervoer van 
brieven en kaarten met een sportvliegtuig, 
een vaste plaats in de geschiedenis van de 
poolpost veroverd.
Zijn grote populariteit als kunstvlieger en 
oorlogsheld hebben de nationaalsocialisten 
in het Derde Rijk uitgebuit en misbruikt als 
Nazi-propaganda. De naar eigen zeggen niet-
politieke Udet kon de aanbiedingen van de 
nationaalsocialisten niet weerstaan. Göring 
financierde voor Ernst Udet de aankoop in 
de VS van twee Curtiss Hawk sportvliegtuig-
jes. Met deze machines vermaakte hij met 
acrobatische vluchten het publiek tijdens 
vliegshows. In 1938 vloog Ernst Udet in 
een Henkel He 100 met 634, 32 km/u een 

nieuw wereldrecord. Göring bevorderde 
hem in 1939 tot Generalluftzeugmeister. In 
het begin van de oorlog behaalde hij nog 
successen met de lichte Stuka Ju 87 die hij 
zelf mee hielp ontwikkelen en produceren. 
Toch werd hij later voor de nederlagen van 
de luchtmacht door de nationaalsocialisten 
tot zondebok verklaard. Het gevoel van 
zijn eigen machteloosheid tegenover de 
politieke leiders bracht Ernst Udet ertoe om 
op 17 november 1941 vrijwillig uit het leven te 
stappen. Door de nationaalsocialisten werd 
de zelfmoord officieel naar buiten gebracht 
als een vliegtuigongeluk. Hitler organiseerde 
een staatsbegrafenis en Ernst Udet werd 
begraven op het Berlijnse Invaliden-kerkhof.

Bronnen
Hans Egon Vesper: Die Geschichte der Antarktis
Speciaalcatalogus ‘International airmail’:  
The J.J. Hollenkamp Collection
www.dhm.de/lemo/biografie/ernst-udet
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Udet
S.A. Andrée, Dem Pol entgegen (Brockhaus/Leipzig 
1930)
Wikipedia: Andrées Polarexpedition von 1897
Informatie van: dr. Fred Goldberg en Siegfried Nicklas

MOTIVGRUPPE ORNITHOLOGIE E.V - NEDERLANDS-BELGISCHE AFDELING
De Motivgruppe Ornithologie is een 
internationale vereniging met in totaal 
155 leden. Ze werd in 1974 in Duitsland 
opgericht. In 1985 werd een Nederlands-
Belgische afdeling opgericht. Met 45 leden 
heeft deze afdeling maar liefst 29% van 
alle leden. Zij kan onder de vlag van de 
moederorganisatie in grote mate autonoom 
opereren. In 2015 vierde de afdeling haar 
30-jarig jubileum. 
De contactpersoon voor Nederland is 
Gerard Kolman, Akkerslagen 45,
5364 RG Escharen, (0486) 47 38 68, 
e-mail: gajkolman@home.nl.
De kosten van een lidmaatschap zijn op dit 

moment € 27 per jaar. Aanmelding als lid 
kan via de contactpersoon of het contact-
formulier op de website. 
Daarvoor krijgt u vanuit Duitsland drie- of 
viermaal per jaar een Rundbrief (in het 
Duits) met veel wetenswaardigheden over 
vogelfilatelie en drie of viermaal per jaar 
een contactbrief in het Nederlands (alleen 
voor de Nederlandse en Belgische leden) 
met eigen bijdragen van deze leden.
Verder kunt u deelnemen aan een flore-
rende rondzenddienst.
Twee keer per jaar is er een contactdag op 
een centrale plaats in Nederland met een 
lezing (filatelistisch of ornithologisch) en 

gelegenheid tot kopen en ruilen. 
Jaarlijks (meestal in Duitsland) is er het 
Jahrestreffen, altijd met een of meer vogel-
excursies.
De website van de motiefgroep is:  
www.mg-o.de met een afzonderlijk Neder-
landstalig deel, waar u alle verdere infor-
matie kunt vinden. Daar is ook een met een 
wachtwoord afgeschermd gedeelte, alleen 
toegankelijk voor leden, met alle nieuwtjes 
die op vogelpostzegelgebied zijn versche-
nen en de Rundbrief in elektronische vorm. 
Zowel de nieuwtjes als de Rundbrief zijn 
daarop volledig in kleur te zien  
(info: Peter van Nies, mgonl@mg-o.de).
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eel van deze lijnen vervoerden post op 
dezelfde manier als de treinbrieven. 
Losse brieven mochten vervoerd 
worden buiten de post om en er moest 

middels een pakketzegel een extra bedrag be-
taald worden. Deze brieven werden overgedragen 
aan de post bij aankomst van de bestemming.

Railway Air Services: de 
spoorwegen gaan de lucht in

V

In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw komt 
de civiele luchtvaart tot ontwikkeling. Behalve 
internationale lijnen komen ook op het gebied van 
het Verenigd Koninkrijk vaak korte lijnen tussen 
steden tot ontwikkeling. 
door Piet Miesyerus

Great Western Railway
De Great Western Railway was de eerste 
spoorwegmaatschappij die een vliegverbin-
ding aanbood tussen Cardiff en Plymouth v.v. 
Deze verbinding startte op 12 april 1933. En 
op deze lijn was er een ‘AIR Letter Service’, 
dus de mogelijkheid losse brieven mee te 

geven tegen betaling van een extra recht. 
(afb. 1)
De grote spoorwegmaatschappijen. De Great 
Western Railways (GWR), de London Midland 
and Scottish Railways (LMS), London and 
North Eastern Railways (LNER), Southern 
Railways (SR) besloten samen mogelijke 
concurrentie het hoofd te bieden door het 
creëren van een samenhangend net van 
luchtverbindingen. Daartoe werd een samen-
werkingsverband aangegaan met Imperial 
Airways. En zo werd de Railway Air Services 
LTD (RAS) op 20 augustus 1934 operatio-
neel. (afb. 2-4)
De posterijen (Royal Mail) hadden vanaf 
het begin een contract om gebruik te kun-
nen maken van de vliegroutes. Post werd 
vervoerd zonder dat een extra luchtrecht 
verschuldigd was. Postkantoren, gelegen 
bij de vliegvelden waar tussenstops waren, 
konden post expediëren en post afhalen 
aan het vliegtuig. Een probleem daarbij was 
soms de beperkte laadcapaciteit van het 
vliegtuig. En ook de aansluiting op bestaande 
postverbindingen per trein liet te wensen 
over. Bijvoorbeeld: Het kantoor Cardiff kon 
post voor Plymouth per vliegtuig verzenden. 
Maar voor bestemmingen buiten Plymouth 
kon vaak beter gebruik gemaakt worden van 
bestaande treinverbindingen. De posterijen 
kwamen op 1 december met het voorschrift 
dat alleen van luchtpost gebruik gemaakt 
kon worden als er sprake was van een bespa-
ring in tijd.

vliegensvlugge post
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Maakwerk
Identificeerbare Railway Air Services post is 
vooral verzamelaarspost. Gemaakt van nage-
noeg alle trajecten en delen. (afb. 5-7) Voor 
sommige verzamelaars was een wijziging in de 
RAS-dienstregeling of opheffing van een ver-
binding aanleiding om dat te documenteren. 
De brief uit Preston is verzonden als treinbrief, 
gepost in Cardiff en per luchtpost verzonden 
naar Plymouth. Dit alles ter gelegenheid van 
de laatste dag van de verbinding Liverpool 
Plymouth (29 september 1934). (afb. 8)
Zakelijke- of privépost, die als luchtpost iden-
tificeerbaar is komt, bij mijn weten niet voor. 
Ook als op deze post een strookje luchtpost 
geplakt is is dat geen garantie dat de brief ook 
inderdaad per luchtpost vervoerd is.
Vanaf de invoering van de Railway Air Services 
ondergaat het net en ook het luchtpostvervoer 

bindingen en de daarmee samenhangende 
postverbindingen opgeheven. In 1945 worden 
de diensten van de Railway Air Service hervat. 
Wel wordt er gevlogen met grotere vliegtuigen, 
wat weer gevolgen heeft voor de fijnmazig-
heid van het net. Als de Britse spoorwegen 
genationaliseerd worden in 1947 betekent dit 
het einde van de Railway Air Services. De BEA 
(British European Airways) gaat het binnen-
landse luchtnet exploiteren en neemt ook de 
contracten voor de luchtpostverbindingen 
over. Ook post vervoerd met deze verbindin-
gen is niet herkenbaar als zodanig.
De enige luchtpost die wel herkenbaar blijft 
zijn brieven die verzonden zijn met de Air 
Letter Service, zoals de brief van Belfast naar 
Liverpool met een extra 6 pence zegel en 
afgestempeld in Liverpool. (afb. 10+11) De Air 
Letter Service wordt in 1988 opgeheven.

Railway Air Services: de 
spoorwegen gaan de lucht in

PO & PO
Verzamelaars van brieven, 
postale etiketten en stem-
pels zijn vaak lid van de 
Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempel-
verzamelaars, ofwel Po & Po. 
Binnen deze vereniging is veel kennis 
aanwezig; door contacten met mede-
verzamelaars en door deel  te nemen 
aan de rondzending kunt u uw collectie 
opbouwen en uitbreiden. Ook wordt er 
drie keer per jaar een veiling gehouden 
en geeft de vereniging publicaties uit, 

zoals De Postzak (gratis), de reeks 
Posthistorische Studies (gratis) 
en catalogi op het gebied van 
stempels en postwaardestukken. 
De bijeenkomsten (8 x per jaar) 
vinden plaats in Nijkerk. Tijdens 

deze bijeenkomsten worden per jaar drie 
lezingen gehouden en komt ook de Groep 
Postmechanisatie drie keer bijeen. Wilt 
u lid worden? Dat kan. Het  lidmaatschap 
kost € 40 per jaar. Het jeugdlidmaat-
schap tot 35 jaar bedraagt € 25. Meer 
informatie vindt u op www.po-en-po.nl 

vele wijzigingen. Lijnen worden ingekort of 
zelfs opgeheven. In essentie blijft het rompnet 
bestaan.
Een belangrijke wijziging vindt plaat in 
augustus 1938 als de post alle binnenlandse 
post voor Belfast en Ulster door de lucht laat 
vervoeren. Ook Glasgow en de Kanaaleilanden 
krijgen vanaf Londen structureel een lucht-
postverbinding. In beide gevallen is sprake van 
een enorme tijdsbesparing doordat bootver-
bindingen niet meer gebruikt worden. (afb. 9) 

Tweede Wereldoorlog
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog 
in 1939 worden de binnenlandse luchtver-
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Hermes: al 3000 jaar specialist 
in snelle berichtgeving

dat er centrale postkantoren zouden komen 
in Argos, Aegina (waar de voorlopige regering 
resideerde), Tripolitsa, Epidauros en het eiland 
Syros. (afb.1) Bovendien zouden plaatselijke 
toezichthouders/bestuurders benoemd wor-
den, die moesten zorgen voor ‘postbodes te 
voet’ en ‘postbodes te paard’. (afb.2) Onnodig 
te zeggen dat er (uiteraard vliegensvlug) nog 
tal van nadere wetten en bepalingen zouden 
volgen. Om er enkele te noemen: 
1. Misbruik bleef aan beide kanten bestaan, 
zowel bij de ontvangers als de bezorgers van 
post. Om een voorbeeld te noemen: Ondanks 
ministeriële orders en verboden bleven privé-
betalingen aan postbodes plaatsvinden. 
2. In 1837 liet de minister van binnenlandse 
zaken, Johannis Kolettis, de lokale autoriteiten 
weten dat het ‘recht van wege’ ofwel vrije 

doorgang door hun gebied een ministeriële or-
der was en geen vrijblijvend advies. Voortaan 
moesten ook de aankomst- en vertrektijden 
van de bodes geregistreerd worden. Boven-
dien moesten zij de postbodes, indien nodig, 
‘bed en breakfast’ verschaffen. 
3. De wet van 1845 gaf de postbodes het 
recht om een wapen te dragen om zichzelf te 
verdedigen. 
En zie: de nieuwe post was een grandioos 
succes: bedroeg het aantal poststukken in 
1840 ruim 585.000 stuks, in 1855 was dit al 
toegenomen tot 1.000.000. In dit laatste jaar 
nam de regering het besluit om postzegels 
met verschillende waarden in te voeren. Dat 
gebeurde na eindeloos gepalaver bij de post-
wet van 21 mei 1860. 

De afbeelding op de eerste  
Griekse emissie
De voorgangers van de Grieken voorzagen hun 
eerste zegels van het hoofd van de koning(in), 
(Engeland, België), Frankrijk koos voor de 
Romeinse Ceres, godin van alles wat leeft en 
bloeit, anderen namen het rijkswapen (Fin-
land), of simpelweg een kroon (Denemarken) 
of alleen de waarde. Griekenland had het in dit 
opzicht gemakkelijker: het kon putten uit zijn 
rijke mythologie. Er waren twee kandidaten: 
1. Iris, godin van de regenboog en als zodanig 
de rechtstreekse verbinding tussen hemel en 
aarde. In de mythen vervult zij veelvuldig de taak 
van boodschapper tussen de goden. (afb.3) 
2. Hermes, eveneens een god en bode van de 
goden maar zijn attributen en zijn bredere 
werkkring maakten hem ‘geschikter’ (afb.4): 
hij was immers: 
• De patroon van herders en kudden 
• De patroon van alles wat met handel te 

maken had: handelslui, vervoerders, reizi-
gers maar ook struikrovers (!) konden zijn 
bescherming afsmeken

• De begeleider van de doden naar de onder-
wereld 

• De bewaker van grensstenen en richtingwij-
zers (hermen genoemd), en handhaver van 
het ‘recht op doorgang’ (door privéterrein 
– vooral dit zou nog een bron van frustraties 
worden bij de nieuwe post)

• De uitvinder en samensteller van het alfabet
• De uitvinder van maten en gewichten
Zijn attributen waren:
• Zijn helm of reishoed, al dan niet van 

 vleugels voorzien
• Zijn caduceus of staf. In de oudheid was dit 

een teken van een bode, een leermeester, 
een spreker 

• Zijn vleugelschoenen (talaria) 
Al met al reden genoeg om Hermes zijn 
werkzaamheden in de moderne tijd te laten 
continueren. (afb.5) 

vliegensvlugge post

Toen Griekenland op 1 oktober 1861 de eerste postzegel uitbracht, was 
dat het resultaat van een lange periode van overwegingen, beraad
slagingen en enorm veel fricties. Andere landen waren de Hellenen 
intussen al voorgegaan: Engeland (1840), Brazilië (1843), Zwitserland 
(1844), Verenigde Staten (1846), Rusland (1848), België en Frankrijk 
(1849), Spanje (1850), Nederland en Denemarken (1852), Finland (1856). 
door Frans van Limpt en Frans Bruna

at wil evenwel niet zeggen dat de 
Grieken al die tijd stil gezeten had-
den. Al op 9 februari 1822 had de 
afgevaardigde Dimitrios Ypsilantis 

een wetsvoorstel ingediend bij de voorlopige 
regering om het oude Ottomaanse pos-
tale systeem grondig te herzien en onder 
regeringstoezicht te plaatsen. Op 26 februari 
1822 werd het wetsvoorstel aangenomen 
onder Wet 42, inhoudende dat er een natio-
nale postdienst in het leven geroepen werd 
(‘waarvan ook de gewone man/vrouw gebruik 
kon maken, indien hij/zij dat wenste’), en 
dat daartoe door de verschillende distric-
ten 40 paarden en twee schepen geleverd 
dienden te worden. Vervolgens ging het niet 
zo vliegensvlug meer! Pas in september 
1828 kwam men tot een gezamenlijk besluit 

D

afb. 1. Akte van de Griekse staat i.o. uit 1828: oprichting van een Overheids-postdienst (ταχυδρομειον) voor iedereen

afb. 2. Postbodes Kreta ca. 1910 - 
paard, fiets, lopend (Europa 1979)

afb.3 luchtpost 1935 - Iris

afb.4 zegel 1974 - Hermes 
met staf en vleugels
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Hermes werd wijd en zijd vereerd
Bij de Romeinen werd Hermes al vroeg vereen-
zelvigd met Mercurius, oorspronkelijk de god 
van de graanhandel. Volgens oude bronnen zou 
hij al in 495 v.C. een tempel in Rome hebben 
gekregen en werd de stichtingsdag, 15 mei, 
een jaarlijkse feestdag van kooplui, handela-
ren en reizigers. Zijn bijnaam luidde ‘alipes’ = 
met gevleugelde voeten. En samen met zijn 
attributen, hoed, staf en buidel kwam hij aardig 
overeen met Hermes. Julius Caesar, veldheer 
en schrijver uit de eerste eeuw v.C., deelt in zijn 
geschriften mee dat Mercurius de belangrijkste 
god is van Galliërs en Germanen. Daar kreeg 
hij dan vaak aan de naam Mercurius de naam 
van de plaatselijke godheid toegevoegd. Dat 
Hermes/Mercurius een bekende godheid was, 
blijkt uit een opsomming van de plaatsen waar 
hij vereerd werd met een tempel, altaar, beeld of 
iets dergelijks of dat hij zijn naam aan de plaats 
gaf. In Griekenland: Hermoupolis, hoofdstad van 
het eiland Syros; Tegea, een tempel; Olympia, 
een altaar; Athene, een stoa (zuilengang). In 
Turkije Halikarnassos (Bodrum), een tempel 
van Venus en Mercurius. Egypte: Hermoupolis, 
een tempel. Nijmegen, op het Maasplein een 
tempel van Fortuna en Mercurius. 

De ontwerper van de eerste  
Griekse emissie
Voor het ontwerpen van de eerste Griekse 
 zegels wendde de regering zich tot de 
beroemde Franse muntmeester Albert Barre, 
zoon van de al even befaamde Jean Jacques 
Barre, die de eerste Franse zegel ontworpen 
had, de Ceres. Albert toonde zich al even be-
kwaam, hetgeen blijkt uit het feit dat hij onder 
andere verzoeken kreeg om medailles, munten 
en zegels te ontwerpen voor Colombia, 
 Ecuador, Honduras, Roemenië en Venezuela. 

Albert Barre baseerde zich volledig op het 
ontwerp van zijn vader. (afb.6) Hij verving wel 
het hoofd van de godin Ceres door dat van 
Hermes, en paste uiteraard de waarde en de 
landsnaam aan: in de bovenste balk leest men 
in afkorting ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ., dat wil zeggen: 
‘Griekse postzegel’. (afb.7)
De Fransen stuurden de eerste oplage gedrukt 
en wel naar Athene. Daarna wilde men in 
Griekenland zelfstandig zijn, ook om kosten te 
besparen. Daartoe ontving men uit Parijs de 
originele drukplaten, papier, inkt en gom. Maar 
in Griekenland werkte men nog met een hand-
pers in plaats van de modernere cilinderpers 
die in Parijs in gebruik was. Het drukresultaat 
van de eerste emissie (1 oktober 1861) was 
daarom teleurstellend. 
Met vallen en opstaan werd de kwaliteit beter, 
en het ontwerp werd gedurende 25 jaar (van 
1861 tot 1886) gehandhaafd. In 1886 was het 
tijd voor een nieuw ontwerp. Nieuw, jawel, maar 
Hermes bleef de blikvanger op een ontwerp dat 
tot en met 1900 werd gebruikt. (afb.8)

Het grootste internationale succes: 
de ‘Vliegende Hermes’
In 1901 werd een totaal nieuw ontwerp ver-
vaardigd: de ‘Vliegende Hermes’. (afb.9+10)
Daarin was een afbeelding opgenomen van 
een 16e-eeuws bronzen beeld, gemaakt voor 
de machtige Medici-familie in Florence. Men 
vindt exemplaren onder andere in Parijs en in 
Florence. (afb.11) De Vliegende Mercurius, zo 
heet het beeld officieel, is gemaakt door Gio-
vanni da Bologna (1529-1608), van oorsprong 
een Franse Vlaming (Jean de Boulogne), die in 
Italië werkte. Fraaie Griekse zegels, waarvan 
de afbeelding daarna veelvuldig werd over-
genomen door andere landen. Verderop in dit 
artikel komt u de afbeelding regelmatig tegen, 

onder andere op ontwerpen van landen van het 
grote Britse Gemenebest.

Vleugels
Als je goed kijkt valt te zien dat Hermes op 
twee plaatsen vleugels heeft. Hij heeft vleugel-
schoenen aan, en heeft vaak een muts of hoed 
met vleugeltjes. Van alle kanten bezien straalt 
het beeld elegantie en snelheid uit. De propor-
ties zijn wat opgerekt hetgeen de snelheid als 
het ware wat verhoogt. Het beeld is niet meer 
klassiek, eerder een tikkeltje barok. De Griekse 
postzegels in lepta en drachmai geven de in-
druk dat Hermes met één voet de aarde raakt, 
zich als het ware afzet vanaf een rotspunt, de 
top van een berg. In dat geval vliegt hij nog niet 
echt, maar staat op het punt om op te stijgen. 
Nadere beschouwing van het beeld levert een 
verrassing op. Hermes vliegt wel degelijk en 
dat is heel subtiel weergegeven. De rotspunt is 
namelijk een wolk met een mond, een windgod 
die omhoog blaast. Het gaat om Zephyros, god 
van de aangename westenwind. (afb.12)
De zegel kan dus ook een plaats krijgen in een 
thematische verzameling meteorologie. (met 
dank aan Olav Petri voor deze observaties)

Nieuwjaarskaart
Om deze nieuwe Griekse serie te presenteren 
werd een luxe nieuwjaarskaart-1901 ont-
worpen, ‘Gelukkig Nieuwjaar’. (afb.13+14)

Latere Griekse luchtpostzegels
In 1933 verschenen twee series luchtpost-
zegels, die waren besteld door de luchtvaart-
maatschappij Aeroespresso Italiana. Hermes 
is hierop te vinden met een geheel ander de-
sign. (afb.15) In 1936 verschijnt weer een eigen 
luchtpostserie van de Griekse post, met onder 
andere een traditionele Hermes. (afb.16)

afb. 5. Een Nederlandse 
postzegel uit 2011 afb.6 Ceres Frankrijk - stempel Constantinopel afb.7 Vlastos 4 1861 afb.8 1 lepta 1886

afb.9 Griekenland 
1901 2 drachmen

afb.10 Griekenland 
1901 10 lepta

afb.11 Hermes-
beeld Giovanni 
da Bologna

afb.12  Zephyros 
detail van Gio-
vanni’s beeld afb.13 Griekse Post serie 1901 Nieuwjaarskaart
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Luchtpost van Nederland en koloniën
In 1929 gaf Nederland luchtpostzegels uit met 
een afbeelding van Mercurius, de Romeinse 
naam van Hermes (ontwerp J.Jongert). 
(afb.17) Ook op Curaçao (1931 - afb.18+19) 
en in Suriname (1930 - afb.20) vinden we 
Mercurius-zegels, van de ontwerper A. van der 
Vossen maar met verschillende afbeeldingen. 

Hermes op zegels van andere landen
Andere landen gebruikten Hermes ook om 
hun snelle vervoer te promoten. Sommigen 
met het design van Giovanni da Bologna, 
andere met een geheel eigen versie.
Een complete serie, in 1949 uitgegeven bij 
gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de 
Wereldpostunie (UPU), verscheen in allerlei 
landen van het Britse Gemenebest. Hierbij de 
serie van Cyprus (afb.21) en een kleine selec-
tie van zegels van andere landen. (afb.22-28)
Een heel bijzondere afbeelding vertoont de 
espresso-serie van Italië uit 1945 (afb.29), 
waarop we alleen één voet met vleugels zien, 

met een suggestie van snelheid.  
Hermes heeft in de mythologie ook altijd 
vleugels aan zijn voeten of schoenen.

De lezer kan in zijn verzameling nog veel 
meer Hermes afbeeldingen vinden. Kijkt u uw 
albums er maar op na.

DE POSTZEGELVERENIGING “GRIEKENLAND”

Verzamelaars van Griekse post-
zegels en poststukken hebben een 
eigen vereniging met ca. 120 leden 
uit Nederland, België, Duitsland 
en Griekenland. De belangstelling 
gaat uit naar postzegel uitgiften, 
én naar de woelige historie van 
Griekenland.
Ledendag: 4x per jaar organiseren wij een 
ledendag in Zeist, op een zaterdag vanaf 
ca. 11.00 uur. Op het programma: een 
lezing (met beelden), een grote veiling en 
natuurlijk onderlinge contacten.
Verenigingsblad: Viermaal per jaar ver-
schijnt het Bulletin “Hermes”, in 2014 nog 

bekroond als beste blad binnen de 
gespecialiseerde postzegelvereni-
gingen.
Bibliotheek: Wij zijn in het bezit 
van een grote collectie boeken en 
artikelen, U kunt deze per post 
lenen.

Contributie: per jaar € 26,- voor leden 
woonachtig in Nederland; daarbuiten 
€ 31,-. Secretaris Jan Blijleven:  
info@pv-griekenland.nl.
Commissie nalatenschappen: adviseert bij 
plannen tot verkoop; treedt desgewenst 
handelend op.
www.pv-griekenland.nl

afb. 14. Ansicht, verzonden in 1903 van Syros (?) naar ’s-Gravenhage

afb.15 Griekenland 
1933 20 drachmen

afb.16 Griekenland 
1935 10 drachmen

afb.17 Nederland lucht-
post 1929 nr 7

afb.18 Curaçao luchtpost 
1931 60 ct

afb.19 Curaçao luchtpost 
1931 ƒ 2.80

afb.20 Suriname luchtpost 
1930 40 ct

afb. 21. 
1½  piastres 
– Hermes en 
bazuin (dwz 
postbode en 
posthoorn); 
2 piastres - 
vervoer over 
zee en door de 
lucht; 3 piastres 
– Hermes als 
postbode ‘all 
over the world’; 
9 piastres – 
 Monument in 
Bern, in 1909 
vervaardigd 
door René de 
Saint-Marceaux

afb.27 Antigua 1976, 0,5 cent
afb.28 Oostenrijk KuK 
Feldpost 10 heller

afb.24 Argentinië 50 ct Mi 
457 emissie 23-10-1940 afb.26 Dahomey 40F

afb.25 Frans Guyana 
1921, 075 Transp Guya-
nais Aereens Yv 6A

afb.22 Bolivia 2 centavo belastingzegel

afb.23 Liberia 2 cents

afb.29 Italië 5 lire 1945 
voet met vleugels
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Meer dan
1650 jongens 

en meisjes  
gingen je voor!  

De postzegel club  
van JFN op internet: 
de Stamp Kids Club. 
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Voor een motorcoureur als Max 
Verstappen staan vele Nederlan-
ders zonder probleem in de file. 

Zij hebben er alles voor over om hun 
snelle held te zien rijden. Een astronaut 
als André Kuipers wordt overal uitgeno-
digd om te vertellen over zijn ervaringen 
in de ruimte. Heel Nederland zit aan 
de buis gekluisterd als de supersnelle 
Dafne Schippers helaas net niet snel 
genoeg is om goud te winnen. Dit zijn 
een paar voorbeelden van mensen die in 
2016 door ons allen bewonderd worden. 
Kunnen jullie je voorstellen dat in 1934 
de bemanning van een postvliegtuig 
Nederland in de ban hield? Waarschijn-
lijk niet en toch is het zo.

Eeuwfeest
In 1934 stond de luchtvaart nog in zijn 
kinderschoenen. Vliegen van Europa 
naar Australië was nog een heel gedoe. 
Alleen heel rijke mensen konden het 
zich veroorloven om een vliegreis te 
maken. De Australische staat Victoria 
wilde bij haar eeuwfeest iets bijzonders 
doen en besloot een wedstrijd te orga-
niseren (1). Wie het snelst van Londen 
naar Melbourne kon vliegen, zou de 
MacRobertson Trofee krijgen. 
Nederland speelde in die dagen een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van 
de luchtvaart. De directeur en oprichter 
van de KLM was Albert Plesman (2). 
Hij hield wel van een uitdaging en liet 
een nieuw vliegtuig meedoen met de 
race. Hij kon daarmee mooi bewijzen 
dat de KLM in staat was om de langste 
luchtverbinding ter wereld te vliegen. 

Een spannende 
race in 1934 vliegensvlugge post

Het was een DC-2, die zoals toen gebrui-
kelijk was, een vogelnaam had, de Uiver. 
Het was een mooi vliegtuig om te zien, 
gestroomlijnd, van glanzend metaal en 
het was ook een snel vliegtuig. Erg ge-
schikt dus om mee te doen met de race. 

Stunt
De bemanningsleden waren Koene Dirk 
Parmentier, Jan Moll, Bouwe Prins en 
Kees van Brugge. Zij zouden de Ne-
derlandse helden van de race worden. 
De KLM is in die dagen een van de 
belangrijke luchtvaartmaatschappijen. 
Al tien jaar is er een geregelde dienst op 
Nederlands-Indië, tussen Amsterdam en 
Batavia, het huidige Jakarta. Plesman 
houdt ook wel van een stunt en daarom 
doet de KLM mee met een lijntoestel. De 
meeste andere deelnemers hebben spe-
ciale vliegtuigen, maar aan boord van de 
Uiver zijn ook nog gewone reizigers en 
er gaat post mee. Die is bestemd voor 
Australië, maar ook voor de vele Neder-
landers in eigen land. Zij willen allemaal 
een postale herinnering aan de race. 
De PTT gebruikte namelijk een speciaal 
stempel voor deze vlucht (3). 

Signaal
In totaal doen er twintig vliegtuigen mee 
aan de race met deelnemers uit onder 
andere Engeland, de Verenigde Staten, 
Italië en Nieuw-Zeeland. De KLM-beman-
ning doet het erg goed en zonder proble-
men vliegt het over Europa via Rome 
naar Aleppo, Bagdad, Calcutta, Rangoon, 
Singapore, Batavia en dan richting 
Australië. Ze hebben het allemaal al 

eens eerder gevlogen en dat werkt nu in 
hun voordeel. Het hele land luistert naar 
de radio en spelt de kranten om de Uiver 
op de voet te kunnen volgen. 
Boven Australië zijn er zware buien, maar 
met vakmanschap weet men die handig 
te omzeilen. Het begint er steeds meer 
op te lijken dat de Uiver de race gaat 
winnen. Maar dan gaat het toch mis. Het 
vliegtuig komt in hevig onweer terecht 
en het wordt te gevaarlijk om door te 
vliegen. Om te voorkomen dat er doden 
vallen, besluit Parmentier om een nood-
landing te maken. Het zicht is slecht en 
het is onduidelijk waar ze zijn. Een stadje 
wordt zichtbaar, maar de stadsverlich-
ting gaat aan en uit. Dan wordt duidelijk 
dat met die stadsverlichting een signaal 
wordt gegeven: A-L-B-U-R-Y. De naam van 
het stadje. De burgemeester van Albury 
heeft alle autobezitters opgeroepen 
naar de renbaan te gaan en die met hun 
koplampen te verlichten. Zo kan de Uiver 
veilig landen. 

Tweede en eerste
De volgende ochtend helpt de halve 
bevolking van het stadje om de Uiver 
uit de modder te trekken . Het vliegtuig 
kan opstijgen en zo’n drie kwartier later 
naderen ze Melbourne. Ze zijn helaas niet 
snel genoeg om de race te winnen. Dat 
doen de Engelsen, Charles Scott en Tom 
Campbell Black. Wel worden ze eerste in 
de handicap race. Ze hebben er negentig 
uur over gedaan en geweldige prestatie in 
die tijd. Als de Uiver in Nederland terug-
komt worden ze als helden ontvangen (4). 
Heel het land is in de ban van de race en 
zingt Uiverliedjes, steekt Uiversigaren op 
en hangt Uiverherinneringsborden aan 
de muur. Er wordt zelfs een baby naar het 
vliegtuig genoemd, Uivertje. Maar ook 
degenen aan wie de Uiver veel te danken 
heeft worden niet vergeten. De KLM geeft 
een flink geld bedrag aan het ziekenhuis 

van Albury en 
de burgemees-
ter van het 
stadje krijgt 
een koninklijke 
onderscheiding, 
net als de be-
manning van het 
vliegtuig. Met 
de Uiver zelf liep 
het slecht af. La-
ter dat jaar zou 
het tijdens een 
kerstpostvlucht 
verongelukken.

1
2

4 3

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

je eigen land. In de Verenigde Staten was een 
burgeroorlog tussen de zuidelijke en de noorde-
lijke staten. Noord heeft gewonnen, één van de 
heftigste gevechten was bij Gettysburg.

Verdedigen
Er zijn maar heel weinig 
landen die geen leger 
hebben, Costa Rica is er 
één van. En bij voorbeeld 
Monaco: als dat aangeval-
len wordt, moet buurland 
Frankrijk gauw komen 
helpen met de verdedi-
ging. Tja, zo kan het ook. 
Nederland heeft een landmacht, een lucht-
macht en een marine. En dit korps mariniers 
is een onderdeel van de Koninklijke Marine en 
een van de oudste militaire onderdelen van de 
huidige Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Ma-

Vluchtelingen 
Waar oorlog 
is, proberen 
mensen zich 
schietend en 
rennend in vei-
ligheid te bren-
gen. Dat maken 
we nu mee met de oorlog in Syrië, er komen veel 
mensen naar ons land die gevlucht zijn. Gelukkig 
kunnen ze hier een nieuw leven beginnen, want 
hier worden ze goed geholpen.

Burgeroorlog 
Het is moei-
lijker om een 
burgeroorlog 
te ontvluchten, 
want dat is 
een oorlog in 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Nog maar even en we kunnen 
weer de Dag van de Jeugd
filatelie vieren. Ik ben erg 
benieuwd wat voor een verza
melingen jullie gemaakt hebben. 
Alle bekenden van JFN zullen 
aanwezig zijn. Jullie komen toch 
ook naar Apeldoorn? En oh, ja. 
Niet vergeten. Alle jongens en 
meisjes die een selfie maken met 
Willeke krijgen haar persoonlijke 
zegel. Gratis en voor niks.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Vrede en veiligheid
Het thema van de Postex van dit jaar is Vrede 
en Veiligheid. En met vrede is de oorlog onlos-
makelijk verbonden. Want geen oorlog=vrede. 
Vrede ben je gewend, je hebt hopelijk nooit in 
een oorlogsgebied gezeten. Vrede is iets waar 
we met z’n allen héél zuinig op zijn. Want als het 
fout gaat, is oorlog het meest vreselijke wat je 
je maar kan bedenken.

Zoals elk jaar geeft JFN ook nu 
weer speciale persoonlijke 

postzegels uit om de Dag van de 

Jeugdfilatelie en de Postex te vieren. 
Ze zijn natuurlijk straks in Apeldoorn 
verkrijgbaar bij de stand van JFN. 
Als je niet in staat bent om daar zelf 
heen te gaan, is het ook mogelijk om 
de zegels te bestellen.
Voor beide uitgiften (“Dag vd Jeugd-
filatelie Gorilla met jong” en “Postex 
Luipaard met jong”) geldt:
• losse zegel € 1,25 per stuk
• velletje van 10: € 10 per velletje
• envelop met het speciale stempel: 

€ 2,50 per stuk
Daar komen nog verzendkosten bij: 
1 of 2 losse zegels: € 1,00, 3 of meer 
zegels: € 2,00, 1 of meer velletjes: 
€ 2,00, 1 envelop: € 1,00, 2 of meer 
enveloppes: € 2,00.
De zegels en de envelop zijn te 
bestellen door vooruitbetaling op 
IBAN NL95 INGB 0000 5587 76 ten 

name van Penn. Sticht. Filatelistisch 
Jeugdwerk Ned. te Tilburg. 
Graag exact je adres vermelden en 
wat je wilt hebben (welk velletje/
zegel/envelop en aantal). Stuur voor 
de zekerheid ook een mailtje naar 
de penningmeester van JFN met 
de precieze bestelgegevens:  
harriedekok37@gmail.com.
Bezoek ook eens de webshop 
van JFN op www.jeugdfilatelie.nl, 
 tabblad: webshop.

Persoonlijke postzegels 
Dag van de Jeugdfilatelie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_krijgsmacht
http://www.jeugdfilatelie.nl
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Kinderen en oorlog
Kijk, dat grote mensen met elkaar vechten is 
niet goed, maar soms moet je je verdedigen 
met een wapen. Het erge is, dat heel vaak kin-
deren slachtoffers zijn. Kinderen kiezen niet 
voor oorlog, zij moeten doen wat hun ouders 
zeggen. Ze weten niet hoe ze zich moeten 
verdedigen en ze weten niet waar ze veilig 
zijn. Daarom proberen veiligheidsorganisaties 
altijd als eerste de kinderen uit een oorlogsge-
bied weg te krijgen.

De Nobelprijs voor de vrede 
Deze prijs is een prijs die wordt toegekend 
aan mensen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt bij de bevordering van de vrede. In 
1965 ging de prijs niet naar een persoon, maar 
naar een organisatie: UNICEF. Daar heb je vast 
weleens van gehoord. Twee jaar geleden kreeg 
Malala de prijs, samen met Kailash “Voor hun 

strijd tegen de onderdrukking van jongeren en 
voor het recht van alle kinderen op onderwijs”.

Wou je oorlog?
Soms zeggen kin-
deren dat, omdat 
ze zo ontzettend 
kwaad worden 
dat ze niet meer 
goed weten wat 
ze zullen doen. 
Meestal wordt deze zin gevolgd door een knal 
of een kwaaie blik, vertel mij wat. Toch denk ik 
niet dat je echt oorlog zoekt met je klasgenoot. 
Welnee, meestal gaan jullie behoorlijk vreedzaam 
met elkaar om, toch? Houden zo!

riniers bestaat uit militairen die te voet vechten 
en dienstdoen op oorlogsschepen. Ze worden 
ingezet op de grens van land en water. Amfibisch, 
heet dat. En een amfibie is een… goed zo.

De vrede 
In Den Haag staat het 
Internationaal Hof voor de 
Vrede, het is een gerechts-
hof. In 1898 zond de Rus-
sische tsaar Nicolaas II alle 
belangrijke landen een brief 
waarin hij opriep tot een 
conferentie over vrede en ontwapening. In 1899 
werd de eerste Vredesconferentie in Den Haag 
gehouden. En daarna bouwde men een paleis om 
die conferenties steeds in te houden: het Vredes-
paleis. Als je daar bent voor een rondleiding, kan 
je daar een speciale kaart van het Vredespaleis 
en een postzegel kopen om te versturen. 

…een op de vijf kinderen in 
Afrika sterft aan de ziekte 
malaria voor ze 5 jaar oud 
zijn? Malaria komt dus nog 
heel veel voor in Afrika. 
En ook in andere vooral 
tropische gebieden.
De ziekte blijkt moeilijk te 
bestrijden. De ziekte wordt 
op mensen overgebracht 
door malariamuggen. Maar 
het is het vrouwtje van 
de malariamug die bij het 
opzuigen van mensenbloed 
wat parasieten overbrengt 
waar men ziek van wordt. 
Er is helaas nog geen goed 
geneesmiddel. De enige 

manier om geen malaria te 
krijgen is te zorgen dat je 
niet door malariamuggen 
wordt gebeten. Dus slapen 
onder muskietennetten. En 
de muggen bestrijden met 
het spuiten van insecticide. 
Een heel gedoe. Gelukkig 
komt malaria nauwelijks 
meer voor in Nederland, 
maar er zijn aanwijzingen 
dat de ziekte toch weer 
langzaam terugkomt.

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. In het kader van ons onderwerp 
past heel goed het bijgevoegde velletje 
“Geef kinderen een veilig thuis”. Het zijn 

Kinderpostzegels, daar moet de koper 
meer voor betalen dan gewoon en het te 
veel betaalde gaat naar hulporganisaties. 
Je ziet wel dat de afbeeldingen doorlopen 
over de randen, dat maakt het ook wel 
weer speels. 

Willeke ten Noever Bakker

De twaalf filatelistische elementen
Wist 
je dat…

Vuurtorenverzamelaars naar IJmuiden
Ben je een verzamelaar van postzegels 

met vuurtorens? Dan is de beurs van 
de Nederlandse Vuurtoren Vereniging 
misschien wel iets voor jou. Op zaterdag 
12 november 2016 organiseert die voor 

vierde keer een regiobijeenkomst in het 
Zee- en Havenmuseum van IJmuiden. 
De beurs die geopend is 10.30 tot 13.30 
uur is gratis toegankelijk voor iedereen 
die interesse heeft in vuurtorens. En 

niet alleen op postzegels, maar ook 
op  ansichtkaarten, foto’s, in boeken. 
Kortom alles wat met vuurtorens te 
 maken heeft. Het museum is te vinden 
aan de Havenkade 55, 1973 AK IJmuiden.  
Voor meer informatie: jaaptermes@ 
kpnplanet.nl of tel.: 0251-232054

https://nl.wikipedia.org/wiki/Infanterie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsschip
http://wikikids.nl/Nicolaas_II_van_Rusland
mailto:jaaptermes@kpnplanet.nl
mailto:jaaptermes@kpnplanet.nl
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r is naar mijn mening 1 regio waar dit 
naar verhouding veel meer voorkomt 
en dat is in Zuid(elijk)-Afrika. De 
voorbeelden die ik heb gezien komen 

voor in een tijdsspanne van circa 1893 tot 
2009. De laatste die ik zag was maakwerk 
maar de rest is in de meeste gevallen om wat 
voor reden dan ook gefrankeerd met het doel 
de post te verzenden. De frankering klopt 
in bijna alle gevallen; de zegel niet maar het 
resultaat is uiteenlopend.
Voordat ik kan opstijgen wil ik beginnen 
met een voorbeeld uit Transvaal; een van de 
koloniën waaruit later Zuid-Afrika is ontstaan. 
Dit voorbeeld ging nog met de boot van 
Pretoria naar London (afb. 1) Van deze brief 
heb ik kunnen achterhalen dat in de periode 
01-12-1892 t/m 31-08-1895 het tarief voor 
een brief van ½ oz. (bijna 16 gram) 2 ½ penny 
nodig was. Naast de postzegel van 1 penny was 
18 pence fiscaal bijgeplakt met een belasting-
zegel uit de eerste republiek van Transvaal uit 
serie 1878/1884. Aangezien bij het te weinig 
frankeren van een brief het dubbele aan port 
wordt geheven, snap ik het zwarte stempel van 
2d niet. Navraag bij een kenner, Bram Leef-
lang, leverde op dat de 2d stempel niet van 
Transvaal zelf is. De 4(d) F.B (Foreign Branch) 
is Engels en correct om aan het tarief van 5d 
te komen. Gezien het feit dat dit naar een post-

Op de vlucht, 
voor de fiscus

E

Het komt zo nu en dan voor dat een brief niet wordt gefrankeerd zoals deze moet 
wezen. De ene keer gaat het goed en komt de brief aan, de andere keer wordt de 
brief onderschept en krijgt de ontvanger de strafport voor de kiezen. Een bijzon-
dere vorm hiervan is het frankeren met belastingzegels. Belastingzegels zijn in 
uitzonderingsgevallen voor een korte periode geaccepteerd geweest als postzegel 
bij gebrek daaraan op korte termijn. Dat er dan mensen zijn die denken dat het met 
belastingzegels ook kan, terwijl ze voor dat doel niet geldig zijn zie je maar weinig. 
door Oscar van der Vliet

zegelhandelaar is gestuurd, denk ik hierbij aan 
een klassiek stukje maakwerk. De belasting-
zegel is terug te vinden in de Commonwealth 
uitgave van John Barefoot onder No 34. 

Kaap de Goede Hoop
Een geval waarbij de frankering op de valreep 
werd ‘gered’ was een brief van Kaap de Goede 
Hoop uit 1905 (afb. 2). Waarom de fiscale 
frankering van serie 1865 (Barefoot 1) over de 
naam heen was gezet was niet duidelijk, maar 
de naam van de geadresseerde is wel in de-
zelfde schrijfstijl opgeschreven. De postzegel 
is te vinden in de South African Colour Cata-
logue (SACC) uit serie 1902 onder No 66. Het 
tarief van 1 penny gold voor een brief tot ½ oz. 
naar Engeland in de periode 01-09-1899 t/m 
09-05-1920.
In 1910 gaan de afzonderlijke republieken sa-
men en wordt het even rustig voor wat betreft 
fiscaal gebruik.

Een stukje Zuid Afrikaanse 
luchtvaartgeschiedenis
De eerste pogingen om te gaan vliegen 
dateren al uit 1870. Het verhaal gaat dat John 
Goodman Houshold met een zweefvliegtuig 
ter hoogte van de ‘Karkloof area’ in Kwazulu 
Natal van een 300m hoge top afging en daar-
mee meer dan 1 km vloog. Bij een 2e poging 

ging het mis en brak hij zijn been. De familie 
geloofde in de toorn van God en hij moest 
alles wat ermee te maken had verbranden. 
Andere mensen probeerden het later ook op 
deze manier en met succes. Door de wedloop 
in de ontwikkelingen van de luchtvaart over de 
hele wereld, werd uiteindelijk de eerste lucht-
post in Zuid Afrika door de African Aviation 
Syndicate op 27 december 1911 vervoerd door 
Bok Drijver met een Bleriot Monoplane over 
een afstand van 13 km. Het pionieren ging 
voort. Tussen 1910 en 1920 was het vooral een 
militaire organisatie die de ontwikkelingen 
doormaakte. In januari 1920 loofde de London 
Times een beloning uit van £10.000,- voor 
de eerste geslaagde vlucht van London 
naar Cape Town. Zuid Afrika regelde zelf een 
vliegtuig en 2 militaire piloten om dit op hun 
naam te kunnen schrijven. Zij vertrokken op 
4 februari 1920 en moesten na 11 uur vliegen 
onder barre weersomstandigheden landen 
in Sudan. Het vliegtuig had een lekkende 
radiator en was afgeschreven. Van daaruit 
vertrokken zij op 11 dagen later richting Caïro 
om op 22 februari met een geleend vliegtuig 
richting Cape Town te vliegen. Een concurrent 
crashte op 27 februari maar hun vliegtuig 
crashte op 6 maart in Bulawayo door overbe-
lading. Ze waren ervan overtuigd dat zij het 
toch gingen halen en zo werd een 3e vliegtuig 
naar Bulawayo gebracht van waaruit zij op 
17 maart weer verder vlogen. Drie dagen later 
kwamen zij aan op Young’s Field; Wynberg bij 
Cape Town. Bij een 2e wedstrijd in 1936 werd 
 Engeland – Johannesburg in circa 52 uur 
afgelegd. Lees meer over de geschiedenis op 
 www.sapfa.org.za/history/history-sapfa. 
In dat jaar kon een brief per luchtpost worden 
vervoerd met de pioniersvluchten van Cape 
Town naar Beaufort West; Kimberley en 
Johannesburg voor 1d per ½ oz. plus 2 shilling 
per oz. of deel ervan.
De eerste publicaties over luchtvaart heb ik te-
rug kunnen vinden in de Government Gazette 
(GG) van 22 februari 1924. Hier gaat het nog 
over regels met betrekking tot het vliegen zelf. 
Over tarieven wordt niet veel verteld.

Eerste luchtpostzegels
De eerste speciale luchtpostzegels worden op 
25 februari 1925 uitgegeven maar op 31 okto-
ber van dat jaar alweer ingetrokken. Dit was 
voor experimentele luchtpost. De waarden van 
1d (briefkaart binnenland ; 3d buitenland); 

vliegensvlugge post

luchtpost uit zuidelijk afrika 
met een fiscaal tintje

Afb. 1: overge-
frankeerde brief 
met strafport van 
Pretoria naar 
London (UK)

Afb. 2: 
gecorrigeerde 
frankering voor 
brief tot ½ oz. 
van Cape Town 
naar Southamp-
ton (UK)

http://www.sapfa.org.za/history/history-sapfa
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brieven voor 3d binnenland; 6d buitenland per 
oz. en pakketten 6d binnenland; 9d buitenland 
per lb. 
Op 1 januari 1926 ging het luchtpostbrief naar 
5d per oz. waardoor de beschikbare frankering 
niet handig was, Omdat er pas in 1929 een ze-
gel kwam van 4d voor binnenlandse vluchten 
en 1 shilling voor buiten Zuid-Afrika, werd de 
post tot die tijd denk ik met gewone zegels 
gefrankeerd.

Fiscale pogingen in de Unie-periode
De eerste belastingzegel van de Unie (1913-
1931) is nog niet teruggevonden op een 
(luchtpost)brief. In de GG No 1399 wordt in 
Government Notice (GN) 411 van 9 september 
aangegeven dat er nieuwe belastingzegels 
zijn uitgekomen. Deze werden op 1 september 
1913 ingevoerd maar vanwege een gebrek aan 
belastingzegels waren de 3d; 6d en £1 (Bare-
foot 1, 2 en 10) met toestemming al op 15 juli 
1913 in gebruik genomen. Deze serie werd op 
31 juli 1931 buiten gebruik gesteld (afb. 3)
Waarom weet ik ook niet maar vanaf 1937 dui-
ken er (weer) belastingzegels op poststukken 
op en nu ook op luchtpost. In afb. 4 gaat het 
nog om een binnenlandse vlucht op 26 juli 
1937 van Durban naar Johannesburg. De 
gebruikte belastingzegel van 6d (Barefoot 20); 
een waarde uit serie 1931 heeft onder de hals 
het jaartal ‘1936’ omdat er (bijna) elk jaar een 
nieuwe uitgifte was tot en met 1937. George V 
was al overleden op 20 januari 1936 maar zijn 
opvolger, Edward VIII was te kort aan het be-
wind voor een nieuwe zegel en toen George VI 
op 11 december 1936 koning werd, was er te 

ontstonden er voorbeelden met deze zegels. 
In afb. 6 is een briefkaart te zien van Durban, 
die op 14 juni 1940 naar Cottingham, East York 
(GB) is gestuurd. Hoewel luchtpostverbindin-
gen waren opgeschort, werd er in beperkte 
mate toch luchtpost verzonden. Een brief 
werd vanaf september 1939 verzonden tegen 
1/3 per ½ oz. naar GB in plaats van 1 ½ d 
tegen het vorige tarief ofwel het 10-voudige. 
Briefkaarten konden tot 1 april 1943 nog voor 
1d met luchtpost worden verstuurd. Bootpost 
was ½ d (1 april 1934 tot 1 april 1943) en port 
was normaliter het dubbele maar hier is het 
6-voudige geheven. Het aankomststempel in 
Cottinghem is slecht te lezen maar 28? En ..’Y’ 
zou ik vertalen in 28 juli 1940. Het portstempel 
is bij Stolk bekend onder type ‘C8’ en terug 
te vinden in de BD No 53. De belastingzegel 
van serie 1938, met waarde van 2 ½ shilling 
(Barefoot 39) met jaartal ‘39’, is voor dit doel 
zwaar overgefrankeerd.

De oorlog
De oorlog eiste zijn tol en mensen probeerden 
hun familie te bereiken in de bezette gebie-

weinig tijd om voor het volgende jaar al een 
nieuwe uitgifte te lanceren.
Het tarief voor een binnenlandse vlucht was 
voor een standaard brief 1d gedurende de 
periode 1 juli 1937 totdat de vluchten vanaf 
november 1939 werden opgeschort. De brief is 
zwaar overgefrankeerd en de verzender geeft 
daarom links van de zegel aan: ‘P.M. may keep 
the change’ ofwel de postmeester mag het 
wisselgeld houden. Normaliter werd de zegel 
ongeldig verklaard maar in dit geval zat de 
beambte er niet zo mee zodat de brief zonder 
problemen is aangekomen. 
Een soortgelijke brief had minder geluk 
(afb. 5). Nu gaat het om een vlucht op 
5 februari 1937 van Johannesburg naar New 
York (USA). Deze heb ik nog nagelopen in 
de stempelboeken van Putzel maar niet 
teruggevonden. Vanaf september 1935 tot 
het opschorten van de vluchten van Imperial 
Airways op 29 mei 1940, gold het tarief voor 
een standaard brief (½ oz.) van 1 shilling 
(Barefoot 21). Die is hier nu met een belasting-
zegel van serie 1931 gefrankeerd (jaar 1936). 
De frankering werd ongeldig verklaard waarna 
deze vervolgens als bootpost naar de bestem-
ming werd vervoerd. Vervolgens werd een 
strafport van 60 centimes geheven, wat slecht 
te zien is. Jan Stolk heeft in de loop der jaren 
een uitgebreide studie van strafportstempels 
in de Bartolomeu Dias (BD) gepubliceerd. In 
deel 53, uitgegeven in 2001, wordt dit vermeld 
als type ‘B’ maar dit type van Johannesburg 
wordt niet vermeld. 
Na de invoering van een nieuwe serie belas ting-
zegels in 1938, met beeltenis van  George VI, 

Afb. 6: onderschepte briefkaart naar Cottingham

Afb. 4: overgefrankeerde brief voor binnenlandse vlucht: 6d i.p.v. 1d

Afb. 7: onderschepte luchtpostbrief naar interneringskamp in Italië

Afb. 5: strafport 60 cent. op luchtpostbrief van Johannesburg naar New York

Afb. 3: twee voorbeelden; beide voor de officiële uitgifte gebruikt
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den of zelfs in de interneringskampen. De 
luchtpostbrief (afb. 7) van Germiston werd op 
12 augustus 1942 naar een interneringskamp 
in Italië gestuurd. Vanaf mei 1940 was het 
luchtposttarief 9d per ½ oz. naar Europa via 
GB. Hoewel ‘goed’ gefrankeerd met een 3d 
(40) en 6d (42) (Barefoot 34 en 35), was de 
postmeester hier niet zo blij mee. 
Met rood potlood wordt nog aangegeven 
geen luchtpost te gebruiken maar er is geen 
strafport geheven. Het is denk ik ook lastig om 
aan een geïnterneerde te vragen of hij even de 
strafport wil betalen voor de brief.
In de oorlogsjaren werd in 1943 een kleinere 
versie van de belastingzegels van 1938 uit-
gegeven. Ze zijn qua jaartal alleen met een 
goed vergrootglas te onderscheiden. Iemand 
meende ze nog te kunnen gebruiken op een 
luchtpostbrief (afb. 8) die op 10 april 1947(?) 

van Durban naar Antwerpen is gestuurd. De 
1 shilling, geplakt met 4 zegels van 3d (44) 
(Barefoot 51), was het oude tarief naar Europa 
van voor de oorlog. Op 31 maart 1947 ging een 
gewone luchtpostbrief van 1 oz (31,1 g) van 
2d naar 1 ½ d. Voor 1 shilling kon je dus al een 
aardig pak papier versturen. Het werkelijke 
tarief was voor de periode 14 april 1945 tot 
14 februari 1961: 4 ½ d. !
De postbeambte vond deze frankering niet zo 
plezant en zette er 40 centimes strafport op. 
Na wat zoekwerk op een website voor de koer-
sen van deze centimes, kwam ik in 1947 op 
een koers van 0,4 x 10/31 g tegen £8,40/oz = 
ca. £0,0375 ofwel 9d, wat gelijk is aan het dub-
bele van het te hanteren tarief voor op deze 
brief. Het strafportstempel is van hetzelfde 
type als in afb. 6.

Na de oorlog
In 1946 werd wat werd genoemd de Bantam 
serie ingevoerd met jaartallen van 1946 t/m 
1952. Het is de eerste en enige serie waarbij 
een zegel met Afrikaanse of Engels tekst kan 
voorkomen of in enkele gevallen door een fout: 
Afrikaans boven en Engels onder of omge-
keerd. Dit zijn de zogenoemde ‘transposed 
plates’. De brief (afb. 9) laat toevallig 3 ver-
schillende waarden zien maar ook 3 verschil-
lende vormen.
Het gaat hier om een luchtpostbrief zonder 
speciaal strookje voor de luchtpost, verzon-
den op 15 november 1954 van Vandijksdrift 
naar een postbus in Port au Prince op Haïti. 
Het tarief voor deze dienst was 1 shilling en 
9 pence voor een ½ oz. ofwel 3 shilling 6d voor 
1 oz. in de periode 1 maart 1950 tot 14 februari 
1961. De postbeambte liep niet echt warm 

Afb. 8: on-
derschepte 
luchtpost-
brief van 
Durban naar 
Antwerpen 

Afb. 9: on-
derschepte 
luchtpost-
brief naar 
Haiti met 
3 verschil-
lende soor-
ten zegels

Afb. 10: 
lokale brief 
in Johan-
nesburg 
met 2d serie 
1954

Afb. 12: fiscaal aangevuld en met port beplakte luchtpostbrief naar Clifton

Afb. 11: 
gecor-
rigeerde 
brief naar 
London 
door bij-
plakken
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voor deze frankering en verklaarde deze als 
onbetaald. Vervolgens werd handmatig een 
port van 7 shilling aangegeven. Een handma-
tige aanduiding voor vervoer over land/zee en 
een octogonaal stempel van 31½ centimes, 
wat in die tijd overeen kwam met de vereiste 
port. Het portstempel is bekend als type 15a 
en gepubliceerd in de BD No 53. De brief 
kwam uiteindelijk op 24 maart 1954 aan. Merk 
op dat de 1 shilling (52) een Afrikaanse tekst 
heeft; de 2 shilling (52) een Engelse tekst 
en de 6d (52) een ‘transposed plate’ is met 
Engels boven en Afrikaans onder (Barefoot 69, 
71 en 68a).

Periode Elisabeth II
Voor de serie met Elisabeth II, die alleen in 
1954 is uitgegeven, moet ik even een tussen-
landing maken. Bijvoorbeeld een binnenlandse 
brief voor verzending binnen Johannesburg 
(afb. 10). Het tarief van 2d was voor een brief 
tot 1 oz. van 1 april 1954 tot 1 april 1960. Het 
stempel met loketnummer ‘33’ kon ik in het 
werk van Ralph Putzel terugvinden onder type 
286. De belastingzegel is Barefoot No 82.
De laatste serie van de Unie-periode was 
op papier een serie vanaf 1954 tot en met 
1960 maar de eerste waarden heb ik pas vanaf 
voorjaar 1955 gevonden. Nog niet zo lang 
geleden vond ik een voorbeeld daarvan op 
deze luchtpostbrief (afb. 11). Eerst afgestem-
peld op 10 maart 1960 om 06.00 in Cape Town 
voor een vlucht naar London (GB). De brief is 
in beginsel met 1 shilling en 3d gefrankeerd, 
wat het tarief was voor een luchtpostbrief 
van ½ oz. in de tweede klasse, die gold in de 
periode van 30 oktober 1953 tot 1 april 1971, 
waarbij na het uitroepen van de republiek de 
waarde op 11 november 1960 werd omgezet 
naar 12 ½ c. De frankering was een 1 shilling 
belastingzegel (59) (Barefoot 92) en een 3d 
postzegel uit de dierenserie van 1954 (SACC 
154). Op 11 maart heeft een postbeambte het 
geplakte tarief gecorrigeerd door een postze-
gel van 1 shilling uit dezelfde serie (SACC 158). 
Zo kon de brief alsnog zonder problemen naar 
London.
Inmiddels is Zuid Afrika een republiek en de 
fiscale vlucht duurt voort. Een voorbeeld met 
dezelfde serie, maar dan in de nieuwe valuta 

gevonden uit de periode 1961-1967 (afb. 12). 
Deze binnenlandse brief, op 30 augustus 
1966 van Johannesburg naar Clifton bij Cape 
Town, bevat deze keer naast een portstem-
pel ook een portzegel. Het tarief van 3 cent, 
geldend gedurende de periode 14 februari 
1961–1 juli 1970 was gefrankeerd met een 1c 
postzegel ‘kafferboom bloem’ (SACC 226) en 
een 2c belastingzegel (66) (Barefoot 110). 
De port is voldaan met een 4c portzegel van 
1961 (SACC 52) in Clifton op 1 september 
1966. Ik heb nog geen publicatie van het 
stempel ‘T4c’ terug kunnen vinden.
De luchtpostbrief met een belastingzegel van 
2c (68) (Barefoot 128) -links ingekort- die 
alleen met het jaar 1967 en 1968 is uitgege-
ven voor gebruik op cheques en kwitanties 
(afb. 13). De brief valt binnen dezelfde 
tariefperiode als afb. 12, gezien de slogan en 
stempel van Pretoria met datum 8 september 
1968 naar een postbus in Johannesburg. 
Opmerkelijk is dat de brief deze keer niet is 
onderschept en zonder problemen is aange-
komen.
De Lions club was blijkbaar ook creatief met 
plakken, gezien de luchtpostbrief (afb. 14) van 
Bethlehem naar Chicago in de USA. Het tarief 
is op dat moment 22½ cent voor 10 gram voor 
de periode 14 februari 1961 tot 1 april 1971. 
Eventuele gebeden voor een goede verzending 
werden niet verhoord door het gebruik van 
een 20c belastingzegel (68) (Barefoot 134) 

met een postzegel 100 jaar Zuid-Afrikaanse 
Republiek (SACC 302). De brief werd beport 
met een T-stempel met onderin de waarde 
‘25c’. Dit type heb ik destijds gemeld bij Jan 
Stolk om toe te voegen aan de vele portstem-
pels die Zuid-Afrika inmiddels kent.

Buiten gebruik
U heeft nu heel wat voorbeelden gezien waar-
bij brieven door middel van belastingzegels of 
in combinatie met postzegels voor verzending 
werden aangeboden. Hierbij wil ik nog een 
voorbeeld tonen waarbij de posterijen het 
naar mijn mening wel erg bont maakten.
Een binnenlandse brief van Pretoria naar 
Brooklyn (afb. 15). Gefrankeerd met een 
belastingzegel van 5 cent (76) uit de serie 
1968-1978 (Barefoot 131) op 22 oktober 1980. 
De brief is zonder problemen verzonden 
en aangekomen. Afgezien van het feit dat 
belastingzegels plakken voor verzending van 
brieven verboden was, is hier nog iets anders 
aan de hand dat je alleen kunt ontdekken na 
het doorploegen van de Staatscouranten. 
Deze serie was volgens de GG No 6035 op 
1 september 1978 buiten gebruik gesteld! 
Je kon deze zegels alleen nog inwisselen tot 
1 jaar na deze datum met een aankoopbewijs. 
Ik vind het dan knap dat de brief ondanks alle 
verboden gewoon is aangekomen.
Vandaag de dag zijn er geen belastingzegels 
meer in gebruik in Zuid Afrika omdat deze op 

Fig.13: deel van luchtpostbrief uit 1968 zonder port Afb. 15: onderschepte en beporte luchtpostbrief naar de USA

Afb. 14 binnenlandse brief verzonden met buiten gebruik gestelde belastingzegel
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27 maart 2009 buiten gebruik werden gesteld. 
Met een laatste voorbeeld (afb. 16) wil ik met 
een aangetekende brief naar de verkeersafde-
ling van Pretoria laten zien dat er iemand moge-
lijk de weg kwijt was. De aangetekende brief van 
het formaat DL (110 x 220 mm) werd afgestem-

Afb. 16: aangetekende brief naar Pretoria; belastingzegels genegeerd

peld in Cresta op 3 maart 1993 en kwam op 
9 maart 1993 aan in Pretoria. Het aantekenen 
ging in die periode met een bonnetje dat op de 
envelop werd geplakt. De 3x20c (92) (Barefoot 
153) was het tarief voor een standaard brief tot 
100g. Een brief tot 50g was 35c en aantekenen 

R 2,25 in de periode 1 mei 1992 tot 1 april 1993, 
wat ook op de bon te zien is.
Na een kruismarkering voor aantekenen en 
strookje is de brief normaal verzonden en 
aangekomen. De belastingzegels werden hier 
genegeerd.
Hiermee komt een einde aan meer dan een 
eeuw op de vlucht te zijn, al dan niet voor (en 
met) de fiscus. Dit soort brieven duiken nog 
steeds sporadisch op en blijven een apart 
hoofdstuk in de filatelie. Wie interesse heeft 
om zich op deze brieven te gaan storten moet 
rekenen op een andere belasting: een belasting 
van de beschikbare tijd en soms ook geld… 

Bronnen
Bartholomeu Dias, diverse nummers; informatie van 
Bram Leeflang; http://www.sapfa.org.za/history/ 
history-sapfa; Par Avion in Southern Africa van Jack Bur-
rell; diverse delen over poststempels van Ralph  Putzel; 
 Government Gazettes, diverse publicaties; South African 
Colour Catalogue; Commonwealth revenue catalogue 
2012 van John Barefoot; eigen onderzoek. 

DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR FISCALE FILATELIE STAAT VOOR U IN DE AANSLAG
De vereniging komt vier keer per jaar bijeen te 
Utrecht. 
Belastingzegels worden vaak gezien als post-
zegels. In Nederland was het echter verboden 
deze daarvoor te gebruiken. Ze hebben vaak wel 
de vorm. In vele Engelstalige landen hebben of 
hadden de postzegels ook de functie van een 
belastingzegel. Het verschil in gebruik zit in 
de ontwaarding. Ook dient men deze niet te 
verwarren met spoorzegels; semi-officiële en 
particuliere uitgiften; provinciale en gemeen-
telijke zegels en Cinderella’s zoals sluitzegels en 

andere zegels met charitatieve doeleinden. Al 
die soorten zegels komen bij de NVFF wel aan 
bod, zij het vaak tussen de leden bij uitruilen of 
in de veiling.
Wie belastingzegels verzamelt is vaak een pio-
nier op zijn gebied. In 1994 hebben 12 mensen 
het initiatief genomen dit verzamelgebied in 
verenigingsvorm om te zetten. Nu, 20 jaar later 
telt de vereniging een veelvoud aan leden over 
de hele wereld.
Enkele weken voor de bijeenkomst krijgt een 
lid het A4-grote blad “’t Cleyn Segel” in kleur in 

de bus. De gepubliceerde artikelen laten vaak 
de passie zien van de auteur en vaak tevens 
verzamelaar van het gebied zien. 
Het lidmaatschap voor Nederland en Europa 
bedraagt op dit moment € 25,- per jaar. Voor 
de overige landen in de wereld: € 29,-. Nieuwe 
leden betalen eenmalig € 5,- entreegeld.
Het secretariaat is gevestigd op Hendrikahoeve 
8, 2131MV te Hoofddorp. U kunt ook contact 
opnemen per e-mail: fons@erina.nl.
Telefonisch is het secretariaat niet bereikbaar. 
www.nvff.nl
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De Dienstkring – De voordeur 
van Rijkswaterstaat

Bij het lezen van deze titel zit u 
ongetwijfeld niet op het puntje 
van uw postzegelstoel. Begrij-
pelijk, en het boek gaat ook niet 
primair over post zegels. Toch 
verdient dit boek van auteur 
Henk van de Laak wel degelijk 
een plaatsje in dit blad. De 
auteur was 34 jaar ambtenaar 
bij Rijkswaterstaat en is ook 
(thematisch) filatelist. De auteur 
heeft twee liefdes samenge-
bracht in dit boek: Zijn werk 
voor en bij de dienstkringen van 
Rijkswaterstaat en de filatelie.

De dienstkringen – die 120 jaar 
hebben bestaan  – waren verant-
woordelijk voor de natte (water-
keringen, vaarwegen, bruggen 
etc.) en de droge infrastructuur 
(wegen en oeververbindingen).
Het bijzondere aan het boek 
is, is dat het – op wat kaartjes 
en foto’s na – volledig en rijk 
filatelistisch is geïllustreerd. 
De eerste illustratie (poststuk) 
dateert uit 1799, een jaar na de 
oprichting van Rijkswaterstaat.
Een interessant boek voor iedere 
filatelist die van de rijkswegen 
gebruik maakt. Het boek is ter-

dege gedocumenteerd, maar de 
meeste bijlagen zijn – gezien de 
omvang – gratis van de website 
van de auteur te downloaden. 
Hieronder ook een globaal 
overzicht van de posthistorie 
van Rijkswaterstaat.
De bijlagen worden nog regel-
matig geüpdatet.

Omvang: 241 pagina’s (excl. 
de te downloaden bijlagen), 
17x24cm, gebonden, 2016. ISBN: 
9889462470477. Uitgave in eigen 
beheer. € 28,90 (incl. verzend
kosten) henkvandelaak@home.nl

http://www.sapfa.org.za/history/history-sapfa
http://www.sapfa.org.za/history/history-sapfa
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Postzegelveilingen
Wekelijkse online

De postzegelveilingen beginnen elke 

vrijdag en lopen de week erna af

Wekelijkse Nederlandse-, Belgische-, 

Franse-, Duitse- en internationale 

postzegelveiling

U kunt ook uw eigen postzegels 

aanbieden

www.catawiki.nl/postzegel

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS

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

visit
Sandafayre.com
Stamp auctions for collectors since 1976

Our Unique
Weekly Auctions

give you 1000’s of lots 
from 30€ to 30,000€

Professional
descriptions and pricing

(by our full time career philatelists)

Professional
Customer service

(from our fully qualified accounting 
and administrative staff)

Professional
packing and shipping

(by our dedicated full time despatch team)
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Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2016 (verschijnt 2 december) 
moeten uiterlijk op 
30 oktober in het bezit zijn 
van de redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur!

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

Voor opname onder het kopje 
‘Ruildagen’ moet u de vol
gende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en 
telefoonnummer en/of email 
adres van de organisator. 
Onvolledige opgaven van eve
nementen 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 even
tuele fouten in de evenement 
gegevens. Niet alle evenemen
ten 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 eve
nementen – eerst even met de 
organisatoren te bellen.

Zoals u in Filatelie al heeft 
kunnen lezen, worden de 
prentbriefkaarten bij de 
KNBF een volwaardige 
tentoonstellingsklasse en 
zullen daarmee nadruk
kelijk de filatelistische 
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. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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

9 oktober:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. 
 Veerbrug, 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, Zalzers-
kampweg 64, 10.00-13.00 uur. 
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl

Tiel. USA-Canada, De Schakel, 
Scheeringlaan 4a, 9.00-16.00 uur. 
T: 06-25240316. www.usca.nl
Wassenaar. Hotel Van der Valk, 
 Zijdeweg 54, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (’s avonds).
Welberg. Gem. huis De Vaert, Kap. 
Kockstraat 54, 9.00-13.00 uur. 
T: 06-11301128.
Wijchen. Brede school “Noorder-
licht”, Roerdompstraat 76,  
10,00-13.00 uur. T: 024-6413355/ 
6450041.

10 oktober:
IJmuiden. De Bolder, 
 Bloemstraat 124, 12.00-16.00 uur,  
T:06-41804330.  hein60@hotmail.nl
Elst. Zalencentrum “Onder de 
Toren”, St. Maartenstraat 54,  
vanaf 19:30. T: 06-11018699.

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

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

15 oktober:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
 Gerberastraat 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 

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N 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

24-25 maart:
Antwerpen, België. Antwerpfila. 
www.antwerpfila.be

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. Postzegelten toon-
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

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

mailto:l.knarren@heerlen.nl
tel:0318-513222
tel:0318-513222
mailto:deloupe@hccnet.nl
tel:010 - 5916747
tel:0548-858220
tel:078-6103603
tel:06-27066971
mailto:info@philavenlo.nl
http://www.usca.nl/
tel:050-5033926
tel:06-41804330
mailto:hein60@hotmail.nl
tel:06-11018699
tel:06-18551829
mailto:ecm@zeelandnet.nl
tel:0297 343885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer/
http://www.postex.nl/
http://Www.antwerpfila.be/
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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Assen. Hotel van der Valk, Balken-
weg 1, 09.30-15.00 uur. Inl. 050-
5033926 (’s avonds).  
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
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur. T:0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Winschoten. S.V. Bovenburen, 
Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-856371. gr.elzen@ziggo.nl 

16 oktober:
Lelystad-Haven. Buurthuis De 
Windhoek, Ringdijk 187, 13.00-17.00 
uur. T: 0320-260001.  
www.mfadewindhoek.nl
Maastricht. TC Wittevrouwen-
veld, Edisonstraat 4, 10.00–16.00 
uur. www.philatelisten-zl.nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9.00-12.30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com

19 oktober:
Amersfoort. De Bron, Vogelplein 1, 
13.30-16.00 uur. jjpvdvat@gmail.com

20 oktober:
Tiel. AVGN gebouw, Scheeringlaan 
4a, 19.30-22.30 uur.  
arrierombout@gmail.com 
Welberg. Gem. huis De Vaert, Kap. 
Kockstraat 54, 19.00-22.00 uur. 
T: 06-11301128.

22 oktober:
Amersfoort. De Bron, Vogelplein 1, 
10.00-15.00 uur. T: 0548-858220 
Amsterdam-Noord, Huize 
Antonius, Kamperfoelieweg 207, 
10.00–17.00 uur. T: 06-53835096 
www.avdephilatelist.nl 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snellius laan 35, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761. 
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur.
T:0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.
Houten. Expo Houten, Meidoorn-
kade 24, 10.00-16.00 uur.
T: 050-5033926 (’s avonds).
Katwijk a/d Rijn. Wijkgebouw “de 
Wiek” Fresiastraat 19, 10.00-15.30 
uur. T: 071-5173995. www.postzegel-
verenigingkatwijkrijnsburg.nl
Nieuw-Roden. ‘t Dörpshuus” Ny 
Rhoon, Roderweg 86, 9.30 uur-15.00 
uur. T:06 21591868 beurs@fvrl.nl

23 oktober:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur.  
Tel: 0227-542286.
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 13.00-16.00 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl

29 oktober:
Alphen a/d Rijn. Wijkcentrum 
Swaenswijk, J.Coninckstraat 2b, 
10.00-16.00 uur. T: 06-53260579. 
Bruchterveld (Ov.). Dorpshuis de 
Heujmansbelt, Wijkstraat 2a, 10.00 
-16.00 uur. T. 06-46615305. 
janb@cbsdewiekslag.nl 
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747.  
a.vansluijs@quicknet.nl
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
10.00-15.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00uur. T: 0475 582658. 
Spijkenisse. Praktijkcollege, E. van 
Dintelstraat 11, 10.00 - 15.00 uur, 
T: 0181-616995. maliev@planet.nl
Zwolle: Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

30 oktober:
Beek. Asta Cultuurcentrum,  
Markt 6a, 10.00-15.00 uur.  
dephilatelistgeleen@gmail.com 

Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Huissen. Cultureelcentrum ‘de 
Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-14.00 
uur. T: 026-3271979.
Rotterdam. Regardz Airport Hotel, 
Vliegveldweg 59-61, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926 (’s avonds).

5 november: 
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
’s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur. T: 036-5384903. 
secretaris@vpva.nl www.vpva.nl
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Drachten. Wijkcentrum De Utwyk, 
Oud Ambacht 116, 9.30-15.00 uur. 
T: 0513-620814. 
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222, deloupe@hccnet.nl 
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6 , 9.00–12.30 uur. 
T: 0529-432746.
Nieuwegein. Beursfabriek, 
 Symfonielaan 5, 9.30-16.30 uur.  
www.verzamelendnederland.nl
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
Stadskanaal. Gebouw De Rank, 
Oosterkade kerk, Oosterkade 5,  
9.30-15.00 uur.  
pzv-dekanaalstreek@outlook.com
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 

6 november:
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.
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9.00-12.30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com
Winterswijk. Theater “De Storm”, 
Haitsma Mulierweg 11, 10.00-16.00 
uur. T: 0543-515817.
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 0402019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl
Winterswijk. Theater De Storm, 
Haitsma Mulierweg 11, 10.00-16.00 
uur. ja.eppingbroek@planet.nl 

8 november:
Diemen. De Schakel, Burg, Bicker-
straat 46a, 19-22 uur. T: 06-18551829 

12 november:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl 
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerkstraat 39, 
10.00–13.00 uur. Tel. 0416-379919. 
Emmeloord. Multi Functioneel 
Centum ,Corn.Dirkzplein 10 van 
10.00-16.00 uur .T: 0527-615628. 
wytskeenjan@gmail.com
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
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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 2518 AD   
’s Gravenhage. T: 070-3307500
Info: 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: 
13 oktober, 10 november, 8 december. 
Uitsluitend op afspraak. Informatie bij 
Monique Erkelens (T: 070-3307567).
De museumbibliotheek is toeganke-
lijk na afspraak met mevr. Spiek-
man sspiekman@muscom.nl

tel:050-5033926
tel:050-5033926
mailto:jandezwijger@telfort.nl
tel:0184-415437
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
tel:0597-856371
mailto:gr.elzen@ziggo.nl
tel:0320-260001
http://www.mfadewindhoek.nl/
http://www.philatelisten-zl.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
tel:0548-858220
http://www.avdephilatelist.nl/
tel:0181-322211
mailto:gvdlind@xs4all.nl
tel:050-5033926
tel:071-5173995
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
tel:06 21591868
mailto:beurs@fvrl.nl
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
tel:06-46615305
mailto:janb@cbsdewiekslag.nl
tel:06-27317747
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
tel:0297-289322
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
tel:0181-616995
mailto:maliev@planet.nl
tel:06-18551829
tel:050-5033926
tel:036-5384903
mailto:secretaris@vpva.nl
http://www.vpva.nl/
tel:0513-620814
tel:0318-513222
tel:0318-513222
mailto:deloupe@hccnet.nl
http://www.verzamelendnederland.nl/
tel:0341-256163
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:benmonshouwer@hetnet.nl
mailto:pzv-dekanaalstreek@outlook.com
tel:0416-337982
tel:0765144671
http://www.pvbreda.nl/
tel:073-6567680
mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.pzv-volkel-uden.com/
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
tel:06-18551829
mailto:wytskeenjan@gmail.com
mailto:l.knarren@heerlen.nl
tel:010 - 5916747
tel:0548-858220
tel:078-6103603
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aar ‘Vliegensvlug’ is ook zeer snel 
natuurlijk en daar hebben we nog 
wel een paar toepassingen van in 
ons thema. En, een vliegtuig kan nu 

eenmaal niet overal landen en de post moet 
dus ook vliegensvlug ernaar toe gebracht 
worden. (afb 2)

Motorfiets bezorger
De postdiensten op de wereld stelden al snel 
de speciale aflevering in van stukken die met 
voorrang bezorgd dienden te worden. De 
expressepost. Al voor de uitvinding van de 
postzegel werden deze zogenoemde cito-
stukken door speciale bodes bezorgd en vanaf 

Vliegensvlugge motorfiets post

M

Toen het thema voor dit Filatelienummer publiek werd gemaakt, 
heb ik niet direct de link gelegd met het thema van de MFN: 
de Motorfiets. Hoewel, de Chinees Eddie Kidd vloog wel door de 
lucht over de Chinese muur maar had geen post bij zich. (afb 1)
door Hans de Kloet

1919 vinden we op deze brieven de zegels met 
afbeeldingen van deze bodes. Het was Mexico 
die als eerste een zegel met zo een bezorger 
op de motorfiets op zijn zegels gebruikte. 
(afb 3)
De postzegel toont een zijspan-motorfiets, 
vermoedelijk een Harley-Davidson. Op de 
achtergrond zien we een rij telegraafpalen, 
de snelste manier van berichtenverzending. 
Maar om de berichten bij de geadresseer-
den te krijgen, bleef een bode onmisbaar. In 
1920 testte de Mexicaanse postdienst twee 
verschillende postwaardestukken voor de 
‘Entrega Inmediata’ maar verder dan tests is 
het niet gekomen. (afb 4)

Amerika
Buurland Amerika gebruikte al in 1885 speci-
ale zegels voor snellere bezorging van post. De 
verzender betaalde een extra bedrag om zijn 
post, eenmaal aangekomen in de plaats van 
bestemming, op een snellere manier dan via 
de normale bestelwijze bij de geadresseerde 
te krijgen. In 1922 (22-07) verscheen daartoe 
de eerste USA motorfietszegel met een bestel-
ler die persoonlijk een brief overhandigt bij 
de voordeur. In de beginjaren ging het nog 
weleens mis met de tandingen en hier een 
‘tandem-zegel’ van de solo-motorfiets. (afb 5)
Hij rijdt hier op een Harley-Davidson model J. 
Het extra bedrag voor deze dienst (Special 

vliegensvlugge post
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Verder in Europa
Op het Britse eilanden wordt expres post 
Datapost genoemd. De sinds 1971 opere-
rende dienst van Royal Mail garandeert 
bezorging binnen het Verenigd Koninkrijk 
op de volgende werkdag. In de steden wordt 
hiertoe gebruik gemaakt van met motorfiet-
sen toegeruste bezorgers.
Bij het 350 jarig jubileum werd deze service 
afgebeeld op een zegel. Ook werd de zegel 
opgenomen in een kortings-postzegelboekje 
met tien zegels voor de prijs van negen, 
waarbij de zegels een D op de achterzijde 
gedrukt kregen. (afb 12-14) 
Zakken we af naar Spanje, dan vinden we 
daar een wel heel vreemd zegeltje. Ten tijde 
van de Spaanse burgeroorlog maakten de 
Carlisten een vrachtschip buit, de Galdames. 
Dit schip was, naast vele andere goederen, 
geladen met een partij fiscaalzegels. De in 
Burgos zetelende revolutionaire regering 
gebruikte deze zegels voor de frankering van 
post. Daartoe drukten ze op de fiscale zegels 
afbeeldingen. Vlak voor de overwinning wer-
den blokken van vier zegels overdrukt voor 
gebruik op ‘urgente’ post. Onder de opdruk-
ken naast Pegasus, een locomotief en een 

postbezorging. Zo werd het laatste gedeelte 
van de buizenpost in en rondom Parijs, de 
pneumatisch verstuurde post, in afgelegen 
dorpen en gebieden bezorgd door motorrij-
ders zoals hier vermeld op een buizenpostfor-
mulier. (afb 10) 
Ook Berlijn bezat lange tijd zo een buizenpost 
(‘Rohrpost’), stelsel maar eind van de Tweede 
Wereldoorlog was dat grotendeels vernietigd. 
Om toch de dienst uit te kunnen voeren werd 
de ‘Postschnelldienst’ gestart die, zolang de 
buizen nog niet hersteld waren, de dienst 
uit moesten voeren. Voor de moeilijker te 
bereiken gebieden en wijken werden daar de 
motorfietsbezorgers voor ingezet. Zij reden 
op speciale zijspan BMW motoren zoals hier 
op het eerste naoorlogse Berlijnse postzegel-
boekje aan de achterzijde afgebeeld. (afb 11) 
Brieven, bezorgd met deze dienst, dragen een 
groen kruis op de adreszijde.

Delivery) werd voldaan door de afzender van 
de brief maar moest afgerekend worden met 
de dienst in de plaats van de geadresseerde. 
Als de ’Fee’ eenmaal opgeëist was, werd er 
een stempeltje (FEE CLAIMED AT OFFICE OF 
FIRST ADDRESS) op de envelop geplaatst en 
kon de brief door de bode bezorgd worden. 
Bleef de brief binnen de stad dan werd het 
veel zeldzamere ‘FEE PAID AT….’ gebruikt. 
(afb 6)

Gekopieerd
In de Dominicaanse Republiek werd de 
afbeelding in 1925 schaamteloos gekopieerd 
(of was dit de Amerikaanse invloed) voor een 
zegel in de eigen taal. Het inschrift is dan ook 
niet ‘Special Delivery’ maar ‘Entrega Especial’. 
(afb 7)
Voor de latere versie van de zegel (1927) 
werd de tekst op de zegels echter aangepast 
(afb 8) maar op één cliché ontsprong een 
letter de dans en zo ontstond de ‘E Expreso’ 
zegel (hier gebruikt op brief). (afb 9) 

Buizenpost
Dichter bij huis werd de gemotoriseerde 
tweewieler ook ingezet voor gecombineerde 
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raceauto ook een motorrijder. (afb 15+16)
De zwarte opdruk zou voor post binnen de 
provincie gebruikt zijn en de rode opdruk 
voor post hierbuiten. (afb 17)
Ook omdat deze zegels pas vlak voor de 
overwinning aangemaakt werden zijn er 
echter geen betrouwbare gebruikte stukken 
met deze zegels te vinden. Als eenmaal de 
Nationalisten de macht hebben, wordt het 
tijd voor wederopbouw.
Ter ondersteuning van het fonds ter weder-
opbouw van de Basiliek van de Maagd op de 
pilaar te Zaragozza wordt een ‘urgente’ post-
zegel met toeslag uitgegeven. Op de zegel een 
gewapende despatch rider en op de achter-
grond de op te bouwen kerk. (afb 18) Ook in 
Spanje wordt de aanvullend zegel gebruikt om 
de speciale dienst te bekostigen. (afb 19)

Propaganda
In het Italië van Mussolini worden in 1942 een 
serie van drie propaganda zegels aange-
maakt. Als zegel wordt de luchtpostzegel uit 
1930 gebruikt en op het aanhangende label 
vinden we een Bersaglieri motorrijder op 
een Moto Guzzi en de spreuk LA VITTORIA 
SARA DEI PUI TENACI (Overwinning is de 
sterkste.). (afb 20) Mussolini en de postzegel 
hebben de uitgifte niet gehaald. El Duce werd 
in 1943 gevangen gezet en de zegels werden 
vernietigd. Maar enkele vellen zijn deze dans 
ontsprongen.

Midden-Oosten
In het Midden-Oosten was postvervoer per 
kameel lang een snellere optie dan door 
middel van een motorfiets. Koning Fouad 1 
(1868–1936) van Egypte wilde echter ook 
een expreszegel met daarop een motorfiets. 
(afb 21) Het werd een reeks zegels met 
een motorrijder, met fez, in de woestijn als 
afbeelding. Anders dan de meeste speciale 
postzegels mochten de Egyptische expres-
zegels ook op gewone post als frankering 
gebruikt worden. De expreszegel werd ook 
in het toenmalige mandaatgebied Palestina 
gebruikt. (afb 22)
Farouk 1, koning van Egypte van 1936 tot 
1952, was net als zijn vader Fouad 1 een 
verwoed filatelist. Zo verwoed dat hij zelfs 
expreszegels met foutieve tandingen en 
opdrukken liet maken voor in zijn eigen 
verzameling. (afb 23)
Toen, na de revolutie van 1952, zijn verzame-
ling bij Gimbels in Milwaukee (USA) werd 
verkocht, verspreide zich de collectie over de 
aardbol. Getoond wordt een wel heel erg ver-
schoven tandingvariant en een lage Palestina 
opdruk. (afb 24)
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China
Meer nog naar het Oosten werd de motor-
fiets (en alweer een Harley) onder andere 
ingezet in China voor de expresdiensten. 
Tijdens de laatste jaren van de Chinese 
revolutie werden er speciale zegels gebruikt 
voor de zogenoemde ‘Liberated Area’s’. 
Daaronder ook een expressezegeltje met de 
genoemde Harley. De Unit-zegels reisden 
mee met de troepen en in de door de Mao-
isten veroverde gebieden werd de provincie 
of stadsnaam door middel van handschrift of 
een handgesneden houten stempel van een 
opdruk voorzien. Lang niet alle opdrukken 
zijn beschreven. Hier een nog onbeschreven 
opdruk. (afb 25)
Met zijn vlucht naar Formosa nam Chiang 
Kai-Shek ook een hoeveelheid van deze ze-
gels mee en liet ze overdrukken met de tekst 
‘Beperkt tot gebruik in Taiwan’. (afb 26)
In 1960 introduceert de Taiwanese post 
een nieuw soort service; De nacht-expresse 
bezorging die ook na tien uur ’s-avonds 
bezorgde. Nu weet ik niet of je als ontvanger 
er zo blij mee moest zijn dat de post voor 
wekker speelde maar het geeft ons filatelis-

ten wel een leuk zegeltje. Hier getoond met 
Specimen balkjes. (afb 27)
Een aspect wat hier toch zeker nog aandacht 
verdient, is de verzorging van de berichtge-
ving in het leger. Lang niet altijd en lang niet 
alle berichten mogen radiografisch verzonden 
worden ‘De vijand luistert mee!’ Daarom heeft 
elk leger speciale diensten die de berichten 
tot aan het front persoonlijk vervoeren; de 
ordonnansen. 

Oorlogen
Al in de Eerste Wereldoorlog werden de ordon-
nansen ingezet zoals te zien op het blokje van 
Tanzania uit 1999. In de Engelse gebieden 
opereerden de ordonnansen onder de naam 
‘Corps of Signals’ zoals te lezen in het Indiase 
stempel. (afb 29)
Groot probleem was om de motorfietsen snel 
op de plaats van de strijd te krijgen. Tijdens de 
invasie in 1939 werd daarom gebruik gemaakt 
van kleine opvouwbare motorfietsjes: Wel-
bike’s en Corgi’s genoemd. Hier is te zien dat 
ze op de schouder aan land gedragen konden 
worden maar ze konden zelfs aan parachutes 
gedropt worden boven vijandelijk gebied. 

Uiteraard zijn er nog veel meer weetjes en 
waardigheden over het vliegensvlugge vervoer 
van post per motorfiets te vertellen en op de 
MFN website verschijnen regelmatig artikel-
tjes hieromtrent. 

Met dank aan Ad en Nico.

29 30

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

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

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00
   (max.)

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

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

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

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

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

Telefoon:  ....................................................................  Abonneenr.  .............................................................................
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Rauhut und Kruschel 
Briefmarken-Auktionshaus GmbH

Werdener Weg 44 · D-45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 208 39 07 25

Telefax: +49 (0) 208 38 35 52 · Mail: harald.rauhut@rauhut-auktion.de

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

Inleveringen - Veiling
Wij komen naar u toe

3.10. / 9.10.

4.10. / 10.10.

5.10. / 11.10.

6.10. / 12.10.

7.10. / 13.10.

8.10. / 14.10.

Rondreis

Omvangrijke inleveringen zal 
Harald Rauhut persoonlijk afhalen

(tenminste 2.500,- Euro netto).

Regelmatig grote veilingen, 
meer dan 170 sinds 1988.

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

Volledige dekking door onze verzekering 
bij overhandiging.

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

Aankoop

Rauhut &
 Kruschel Briefm

arken-Auktionshaus / Veiling

 

Luchtvaart en Luchtpost 
encyclopedie deel 2
Het tweede deel van het 
levenswerk van het echtpaar 
TSchroots is eigenlijk het 
vervolg op deel een. Deel twee 
nummert ook gewoon door, 
hoewel er in de nummering 
wat pagina’s ontbreken.
Het eerste deel eindigt in 1935 
en deel twee behandelt de 
periode 1936 tot en met 1945. 
De suggestie zou kunnen ont-
staan dat er nog een vervolg-
deel op komst is, maar dat is 
vooralsnog niet de bedoeling. 
De liefhebbers hebben ruim 
25 jaar moeten wachten op 
deel twee. Maar, het wachten 
werd beloond. Het resultaat 
is een vuistdik boek van ruim 
2½ kg. In tegenstelling tot deel 
een, is vrijwel alles nu in kleur 
afgebeeld. Dit geeft natuurlijk 
al direct meer cachet aan een 
boek.

Heel praktisch is het dat er 
van deel een een vernieuwde 
inhoudsopgave is opgenomen. 
Werd er eerst bijvoorbeeld 
gesproken van Ontwikkeling 
per jaar 1922, nu staat er 1922, 
Toulouse-Rabat-Casablanca. 
Dit geeft uiteraard iets meer 
mogelijkheden om iets op te 
zoeken, want, ook in deel twee, 
ontbreekt een geografische 
index. Dat zou het natuurlijk 
wel veel toegankelijker maken.
Het boek is ingedeeld in 
een aantal hoofdstukken: 

Luchtpostverbindingen Europa 
– Zuid-Amerika; Europa – 
Verenigde Staten van Amerika; 
Europa – Verre Oosten. Daarna 
volgt een zeer uitvoerige 
beschrijving per jaar. De 
opbouw per jaar is logisch: een 
opsomming van de diverse 
luchtlijnen in dat jaar met 
een verwijzing naar de pagina 
waar de informatie hierover 
staat. Alles is rijk geïllustreerd 
met foto’s, dienstregelingen, 
poststukken, documenten 
etc. Alle dienstorders die 
erop betrekking hebben zijn 
volledig uitgeschreven. Alle 
luchtrechten worden vermeld, 
waar de algemene postta-
rieven achterin het boek zijn 
opgenomen.
Achterin het boek volgen 
nog een aantal hoofdstukken 
met varia, zoals Undercover-
adressen (Postbusadressen), 
Aangehouden post tijdens 
Wereldoorlog II, Luchtvaart-
registers en luchtvaartmaat-
schappijen en – van zowel 
deel 1 als 2 – lijst van bronnen, 
archieven en medewerking.
Dit boek mag natuurlijk in geen 
luchtpost-boekenkast ont-
breken. Hoewel het boek voor 
een belangrijk deel gericht is 
op luchtpost van, naar en via 
Nederland en (voormalige) 
koloniën, is het zeker ook van 
belang voor luchtpostverzame-
laars van andere gebieden.

Luchtvaart 
en Luchtpost 
 encyclopedie 
deel 2
J.L.C.M. TSchroots 
en H.H.C. 
TSchrootsBoer
Formaat: 18x25 cm, 
918 pag., gebon
den, 2016. ISBN:
9789081888110
Uitgave: Vliegende 
Hollander 
www.devliegende
hollander.com
€ 55 (excl. verzend
kosten)
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De post / La poste
Een tweetalig boek, dat moet haast 
wel Belgisch zijn. Klopt! Sterker nog, 
er bestaat ook een Engels/Franse 
versie.
Auteur Vincent Schouberechts heeft 
met zijn boek, 500 jaar geschiede-
nis in Europa, een meester werk 
neergezet. Aan de hand van een 
vijftigtal documenten, die afkomstig 
zijn uit vele musea, archieven of van 
verzamelaars, laat hij deze hun ver-
haal doen van 500 jaar geschiedenis 
van de post. 
Wie denkt een saai boek in handen 
te krijgen over taaie kost, heeft 
het mis. Het is zeer lezenswaardig 
geschreven en is ook niet uitsluitend 
voor de posthistorici bestemd, maar 
ook zeker voor een breed publiek en 
niet alleen voor een niche markt. Het 
is ook een commerciële, algemene 
uitgever die het boek heeft laten 
verschijnen.
Het boek is ingedeeld in hoofdstuk-
ken en begint met de voorgeschie-

denis van de 500 jaar post, de mid-
deleeuwen. Daarna beginnen we met 
de echte Europese geschiedenis van 
de post, met de familie Thurn und 
Taxis. De volgende zes hoofdstukken 
brengen ons in grote stappen naar 
de post in de ruimte.
De hoofdstukken zijn opgedeeld in 
een aantal kernjaartallen. Daar wordt 
dan uitvoerig ingegaan op een belang-
rijk document. Naast de afgebeelde 
documenten wordt het een en ander 
verlevendigd met allerhande prenten, 
gravures, kaarten etc. 
Er wordt uiteraard uitvoerig inge-
gaan op de uitgifte van de eerste 
postzegel in 1840 en het ontstaan 
van de spoorwegen, die een enorme 
ommekeer betekenden in het 
postvervoer. 
Het boek is een lust voor het oog 

en zal zeker ook in ge-
schiedenis geïnteres-
seerde niet-filatelisten 
aanspreken. De histori-
sche documenten zijn 
op een sublieme wijze 
gefotografeerd en afge-
drukt. Vanzelfsprekend 
worden alle documen-
ten gedocumenteerd 
naar vindplaats.

Nederlands/Franse 
versie: 
Formaat: 24x27,5 cm,  
207 pag.,  gebonden, 2016. 
Uitgave: Lannoo. 
ISBN: 978 94 014 29825
€ 35. Verkrijgbaar in de 
boekhandel. 
www.lannoo.com

Nederlandse puntstempels 
1 april 1869 – 14 juni 1893
In de serie ‘De Poststempels 
van Nederland’ verscheen 
dit omvangrijke boek over 
een stempeltype dat slechts 
24 jaar in gebruik is geweest.
Het boek begint met een 
stempellijst op nummer, met 
daarbij de bijbehorende plaats 
van gebruik. In eerste instan-
tie doet het wat vreemd aan 
om dit geplaatst te zien nog 
voor het voorwoord (in plaats 
van achterin het boek), maar 
gezien de dikte van het boek 
vergroot dit wel het gebruiks-
gemak.

Auteur Harrie Jans heeft het 
boek ingedeeld in drie hoofd-
stukken: Deel I, Algemeen; 
Deel II, Puntstempels per 
plaats van gebruik op volgorde 
van verstrekking; Deel III, 
Overige puntstempels.
Direct valt op dat tussen deel 
I en II een Intermezzo staat: 
Het zeldzaamste puntstempel. 
Hier wordt iets uitgebreider 
ingegaan op stempel 155 van 
Kamp bij De Bildt. Echter, dit 
stempel komt gewoon ter 
sprake in deel III: Tijdelijke mili-
taire kampen. De uitgebreide 
informatie zou hier beter op 
zijn plaats zijn, temeer daar de 
afbeeldingen nu dubbel in het 
boek staan.

Het algemene gedeelte be-
slaat maar liefst 119 pagina’s. 
Hierin wordt onder andere uit-
voerig aandacht besteed aan 

de vervalsingen. Het is jam-
mer dat niet van alle stempels 
de patroontekeningen werden 
opgenomen, hetgeen het 
ontdekken van een vervalsing 
zeer zou vergemakkelijken.
Deel II neemt het grootste 
deel van het boek in beslag. 
Alle stempels worden hier 
uitputtend behandeld met 
een overvloed aan illustraties. 
Duidelijk is te zien dat niet uit-
sluitend voor mooie illustra-
ties is gekozen, maar hetgeen 
voorhanden was. Er worden 
zoveel mogelijk vormen van 
gebruik getoond. 
In deel III staan de stomme 
puntstempels (zonder num-
mer), spoorwegpostkantoren 
en tijdelijke militaire kampen.

De literatuurlijst is uitvoerig. 
In de bijlagen nog wat varia, 
zoals een discussie in het Ne-
derlandsch Maandblad voor 
Philatelie (1940) in de vorm 
van ingezonden brieven.
Briefkaarten met puntstempel 
was tegen de voorschriften. 
In bijlage twee is een geac-
tualiseerde lijst opgenomen. 
Tevens een lijst van punt-
stempels die bekend zijn op 
de eerste en tweede emissie 
alsmede postbewijszegels. 

Het kloeke boek is mooi uit-
gevoerd. Helaas op glimmend 
papier, hetgeen de stem-
pelstudie bij lamplicht niet 
vergemakkelijkt. Hoewel heel 

veel informatie al 
elders – op diverse 
plaatsen – gepu-
bliceerd werd, is 
het een aanrader 
en welkome aan-
vulling voor een 
ieder die Neder-
landse stempels 
 verzamelt. 

Auteur 
H.J.W.M. Jans. 
Uitgave: Po & Po.
558 pagina’s gebon
den, 17,5x24,5 cm, 
2016. Prijs: € 40 + 
verzendkosten ISBN: 
9789071650413
www.poenpo.nl

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN  Zeist, tel. 030-6924800
IBAN NL36INGB0000001700www. aufderheide.nl - e-mail: aufderheide@hetnet.nl

    

Het complete assortiment 
van nieuwe Michel catalogi 
en handboeken tonen wij 
op de Postex, alsmede 
scherpe aanbiedingen van 
overjarige edities.

MICHEL OP DE POSTEX

Nieuw: 
Europa 1 t/m 7
Groot Brittannië Speciaal 2016/17
Overzee 4/1 Noord Afrika 2016/17
Motief Vissen, 1e editie
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oen PostNL nog gewoon PTT was, 
werd de post meestal zeer vlug be-
zorgd en ter controle daarop moes-
ten de ontvangende kantoren een 

aankomststempel plaatsen. Op briefkaarten is 
de combinatie van vertrek- en aankomststem-
pels goed te zien. Deze briefkaarten vervulden 
in de 19e en begin 20e eeuw de functie van de 
telefoon en het berichtenverkeer via de social 
media van vandaag. Het verzamelen van deze 
briefkaarten is veel aantrekkelijker en heel 

Vliegensvlugge post (of 
toch niet zo ‘vliegensvlug’?)

T

Bij deze titel denkt men al snel aan 
‘luchtpostvervoer’, doch er kan ook 
een andere invulling aan worden 
gegeven, zoals ik in het eerste 
gedeelte van dit artikel zal tonen. 
door Wim van der Helm

goed mogelijk in vergelijking met het verza-
melen van telefoongesprekken (wie noteert 
deze gesprekken nu nog?) of het verzamelen 
van alle e-mail berichten. Ik verwijder mijn 
inkomende en uitgaande e-mail berichten re-
gelmatig uit mijn bestand zonder deze ergens 
anders op te slaan. Deze ‘vliegensvlugge post’ 
vervliegt dus letterlijk in tegenstelling tot de 
snelle berichten van toen verzonden middels 
(brief)kaarten.

Geen luchtpost
Van de ‘vliegensvlugge post’ uit de periode 
dat de luchtpost nog niet beschikbaar was, 
zijn prachtige verzamelingen te maken waarin 
wordt aangetoond hoe snel de post naar, 
bijvoorbeeld, uw vroegere of huidige woon-
plaats werd vervoerd. Als eerste voorbeeld 
een briefkaart geschreven op 10 XII ‘90 in 
Middelburg en afgestempeld op 10 december 

1890 namiddag tussen 4 en 6 uur. In Den Haag 
op dezelfde dag ‘s avonds tussen 10 en 12 uur 
ontvangen en de volgende dag met de eerste 
bestelling bezorgd op het vermelde adres 
(afb. 1). Een tweede kaart verzonden van Bo-
ven Hardinxveld naar Sliedrecht (afstand circa 
8 km) met vertrekstempel 24 januari 1910 12-
1N en ontvangststempel op dezelfde dag van 
2-3N en in de derde bestelling bezorgd, toont 
aan dat de verzending zeer snel is uitgevoerd 
(afb. 2). 
De enveloppe uit Vorden (afb. 3) naar Slie-
drecht is afgestempeld met het blokstempel 
Winterswijk-Apeldoorn 22 X 13. B (2e trein van 
deze dag) en heeft een langebalk aankomst-
stempel van Sliedrecht op de achterzijde 
gedateerd 22.X.13 5-6N met bestellerstempel 
D.1. Het blokstempel is op zich al bijzonder 
want het is het langst gebruikte type stempel 
voor onder andere het afstempelen van post-

vliegensvlugge post

Afb. 1 Briefkaart (G 23) van Middelburg naar Haag op 10 december 1890 en de volgende 
dag met de eerste bestelling bezorgd.

Afb. 2 Briefkaart van Boven Hardinxveld naar Sliedrecht op 24 januari 1910 met 
een bericht dat de afzender a.s. woensdag per boot denkt te komen met aankomst om 
1.18 uur aan het Middelveer.

Afb. 4 Kaart uit Medan afgestempeld op 7.5.40.11 gefrankeerd met 12½ cent (port en 
luchtrecht) naar Den Haag. In Bombay door de Britse censuur bekeken en gestempeld 
met driehoekig stempel. Retour afzender.wAfb. 3 Enveloppe uit Vorden met port 5 cent en afgestempeld met het blokstempel Winterwijk-

Apeldoorn op de 2e treinrit van 22 oktober 1913. In Sliedrecht afgestempeld. Op de achterzijde 
een langebalkstempel 22.X.13.5-6N en bestellerstempel D.1.
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stukken. (ref. 1). Uit deze voorbeelden blijkt 
dat de PTT toen nog ‘vliegensvlug’ kon werken.

Luchtpostvervoer
De overstap naar ‘luchtpostvervoer’ kan snel 
worden gemaakt maar of hier ook de term 
‘vliegensvlug’ altijd van toepassing was/is, 
is discutabel. Van de niet zo snelle luchtpost 
zijn vele voorbeelden te vinden. Als eerste een 
briefkaart uit Medan naar Den Haag verzon-
den op 7 mei 1940 (afb. 4). De kaart is correct 
gefrankeerd voor het vervoer per KLM naar 
Napels en verder per trein naar Nederland. 
Vanwege de oorlogsomstandigheden hadden 
de Britten reeds in 1939 de censuur ingesteld 
en ook deze kaart is door de censor bekeken. 
Dit is te zien aan het driehoekige stempel, 
geplaatst in Bombay. Of deze kaart nog 
verder is vervoerd kan niet worden nagegaan. 
Doordat Duitsland op 10 mei 1940 Nederland 
binnenviel, werd het postverkeer gestaakt en 
de kaart is teruggezonden aan de afzender. 

Oorlogsomstandigheden
Op 11 mei 1940 om 10 uur werd de enveloppe 
(afb. 5) in Pekalongan gestempeld (het be-
richt van de Duitse inval was mede gezien het 
tijdsverschil, nog niet bekend) en naar Batavia 

en Hongkong naar Manilla gevlogen en dat voor 
slechts 12½ cent port en ‘vliegensvlug’.

Duitse adressen
Ook interessant is het ‘luchtpostvervoer’ van 
poststukken gericht aan speciale Duitse adres-
sen, meestal postzegelhandelaren, tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Deze handelaren 
konden geen postzegels en dergelijke meer 
verkrijgen uit landen die zich niet onder de 
Duitse invloedssfeer bevonden en dus verzon-
nen zij andere mogelijkheden. Een pracht 
voorbeeld (afb. 7) de aangetekende enveloppe 
met luchtpoststrookje verzonden van het 
‘Luftgaupostamt Amsterdam’ naar Hamburg. 
Mooi gefrankeerd en keurig afgestempeld op 
20.3.44.-12 en op de achterzijde het aankomst-
stempel Hamburg 39 22.3.44.-11. Het poststuk 
is gewoon per trein naar Duitsland vervoerd.

Na de oorlog
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
nam het luchtpostvervoer zeer snel toe door 
de inzet van grotere en snellere vliegtuigen. 
De KLM breidde haar luchtnet sterk uit met 
lijndiensten maar vloog daarnaast ook char-
tervluchten. Een van deze chartervluchten 
was een vlucht vanaf Schiphol naar Palmer-

verzonden voor het vervoer per KLM naar 
Napels en verder naar Nederland. De brief is in 
Batavia door de censuur bekeken en de enve-
loppe daarna gesloten met de bekende bruine 
strook en gestempeld. Verdere verzending was 
niet meer mogelijk en ‘vliegensvlug’ ging de 
brief retour afzender.
Wel speciaal is een poststuk uit Alkmaar 
naar Manilla (afb. 6). Afgestempeld op 
-1.VII.18 1941 en gefrankeerd met 12½ cent, 
zijnde het port voor een brief (0-20 gram) met 
normale middelen van vervoer naar het buiten-
land. De afzender heeft een luchtpostenveloppe 
gebruikt en op het postkantoor is de vermelding 
‘5gr’ geschreven. Het eerste gedeelde van het 
transport is volgens de regels per trein naar 
Keulen gegaan (gestempeld op -2.7.41 7-8N) en 
vervolgens in Frankfort door de Duitse censuur 
gecontroleerd. (ref. 2) Nu komen de vraagte-
kens. Waarom is het nummer van de postbox 
met een andere pen vermeld? Er is geen 
luchtrecht betaald en dus zou deze brief niet via 
Frankfort maar via Berlijn en Siberië verzonden 
moeten zijn en de overkomstduur zou enige 
maanden hebben gekost. De aankomst in Manila 
is bevestigd met een vlagstempel en de datum 
AUG 7 1941! Vermoedelijk is deze brief toch per 
vliegtuig via Lissabon, New York, San Francisco 

Afb. 5 Brief uit Pekalongan afgestempeld op 11.5.40.10 met censuurstrook van Batavia. Port 
en luchtrecht naar Nederland 20 cent. Speciaal stempel RETOUR AFZENDER. Afb. 6 Luchtpostenveloppe gefrankeerd met 12½ cent verzonden uit Alkmaar op 1 juli 

1941 naar Manilla met op de achterzijde doorgangsstempel van Keulen en censuurstrook 
van de Duitse censuur in Frankfort. Aankomststempel van Manilla AUG 7 1941.

Afb. 7 Aangetekende enveloppe van Luftgaupostamt Amsterdam verzonden op 20 maart 
1944 naar Hamburg. Aankomststempel Hamburg 39 22.3.44.-11. Tevens luchtpoststrookje 
voor vervoer per vliegtuig. Een typische “Karl Hennig” poststuk.

Afb. 8 Aangetekende kaart per luchtpost verzonden vanaf Amsterdam-Schiphol naar 
Palmerston N in Nieuw-Zeeland. Port 12 cent en luchtrecht 70 cent. Het aantekenrecht 
bedroeg 15 cent.
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ston N in Nieuw-Zeeland met emigranten. De 
regering van Nieuw-Zeeland had onder andere 
behoefte aan zuivelspecialisten en een aantal 
Nederlanders had aan deze oproep gevolg 

gegeven. Zij waren bereid om te emigreren. 
Met deze chartervlucht was ook postvervoer 
mogelijk zoals de aangetekende kaart (afb. 8) 
verzonden op 14 december 1950 met de 

C-53A Skymaster PH-TLW ‘Overloon’ met 
als gezagvoerder A. Viruly. De vlucht heeft 
vermoedelijk 5 dagen geduurd en dus hebben 
de emigranten Kerstmis in Nieuw-Zeeland 
kunnen vieren. De kaart is pas op 27 februari 
1951 teruggezonden naar Nederland.

Nieuwe bestemmingen
Soms kozen verzamelaars bijzondere landen 
uit voor het verzenden van een poststuk naar 
een nieuwe bestemming of vliegroute van een 
luchtvaartmaatschappij. Een enveloppe uit 
San Salvador, afgestempeld op 21 OCT 58, en 
per KLM eerst naar Amsterdam gevlogen om 
vervolgens op 5 november 1958 door dezelfde 
KLM met een DC-7C via de Noordpool en Tokio 
naar Biak te worden vervoerd. (zie ref. 3). In 
Biak kreeg dit poststuk het aankomststempel 
-8.11.58.-2 (afb. 9).

Priority of niet
Tot slot twee voorbeelden van recente datum 
toen de PTT een nieuwe naam kreeg en 
TPG Post werd (en het postvervoer dus snel-
ler zou moeten kunnen gaan). Op 2 januari 
2006 werden de tarieven voor brieven naar 
bestemmingen buiten Europa verhoogd naar 
respectievelijk €0,80 voor standaard vervoer 
en naar €0,85 voor ‘Priority’-vervoer. Beide 
enveloppe (afb. 10+11) zijn afgestempeld te 
Nieuwegein op -2.1.06.22 en verzonden naar 
Guadalajara in de staat Jalisco, Mexico. In 
deze plaats zijn beide enveloppen voorzien 
van hetzelfde type aankomststempel GIROS 
POSTALES / ADMON / FEB (datum) 2006 / 
URB 5 / 45042 ZAPOPAN JAL. De enveloppe 
met standaard frankering is gestempeld op 
FEB 8 2006 en de enveloppe met priority 
 frankering op FEB 9 2006. Het tijdsverschil 
van de aankomst tussen de standaard en de 
‘priority’ verzending was frappant en over ‘vlie-
gensvlugge post’ zal ik het niet meer hebben.

Refertes
1. Spoor en Post in Nederland. Uitgave Nederlands 
Spoorwegmuseum. 1979
2. Bridging the Continents in Wartime door Hans E. 
Aitink en Egbert Hovenkamp. 2005
3. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen 2012

Afb. 9 Luchtpostenveloppe met speciaal KLM-luchtpoststrookje verzonden uit El Salvador via Amsterdam 
met de eerste vlucht van de KLM over de Noordpool via Tokio naar Biak. Zie het boordstempel.

Afb. 10 Enveloppe verzonden op 
2 januari 2006 uit Nieuwegein 
naar Guadalajara in Mexico voor 
het standaard tarief van €0,80. 
Aankomststempel Feb 8 2006.

Afb. 11 Enveloppe verzonden op 
2 januari 2006 uit Nieuwegein 
naar Guadalajara in Mexico voor 
het priority tarief van €0,85. 
Aankomststempel Feb 9 2006.

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AERO-PHILATELISTEN “DE VLIEGENDE HOLLANDER”
Bent u geïnteresseerd in het verzamelen van 
brieven die met speciale of eerste vluchten 
vervoerd zijn, of met de geschiedenis van de 
luchtpost in het algemeen (aerofilatelie)? Zoekt 
u luchtpostbrieven, luchtpostzegels of Cinda-
rella’s met betrekking tot luchtvaart?
“De Vliegende Hollander” is de vereniging voor 
verzamelaars van luchtpost, luchtpostzegels, 
speciale afstempelingen, logo’s, semi-officiële 
postzegels, postale documenten, foto’s etc.
Opgericht op 1 januari 1936 is het de grootste 
Nederlandse vereniging op het gebied van 
luchtpost. Het is medeoprichter van de inter-
nationale organisatie voor aerofilatelistische 

verenigingen (FISA) en lid van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
(KNBF). “De Vliegende Hollander” ondersteunt 
de interesses van luchtpostverzamelaars door 
activiteiten zoals:
• de publicatie van “De Aero-Philatelist”, een 
driemaandelijks verenigingsblad;
• de jaarlijkse Dag van de Aerofilatelie met een 
luchtposttentoonstelling;
• regionale bijeenkomsten in Kudelstaart (bij 
Aalsmeer), Hilversum, Vlissingen en Eindhoven;
• een nieuwtjesdienst, waar de laatste speciale 
luchtpost-covers t.g.v. bijzondere vluchten 
tegen kostprijs aangeschaft kunnen worden;

• een rondzenddienst, waarbij u stukken kunt 
aanschaffen die bij u thuis worden bezorgd;
• veilingen, die gehouden worden tijdens de 
Algemene Ledenvergadering, de Dag van de 
Aerofilatelie, de regionale bijeenkomsten en 
ook schriftelijke veilingen, die alleen in ons 
verenigingsblad worden aangeboden;
• de publicatie van onze Luchtpostcatalogus 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen;
• publicaties over luchtpost en luchtvaart in het 
algemeen;
• de bibliotheek, die onderdeel uitmaakt van de 
bibliotheek van de KNBF in Baarn.
www.de-vliegende-hollander.com
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BINNENLANDSE BLADEN

Zomer in Nijmegen
Filatelistenvereniging Noviopost 
(Nijmegen) komt altijd met een zeer 
lezenswaardig blad. Het zomernum-
mer is daar geen uitzondering op, 
met onder meer een mooi artikel van 
Jan Mulder en Jan Jansen over de 
Duitse Germania-zegels en dan met 
name over de uitgiften voor Polen.
De Germania-zegels verschenen 
in eerste instantie op 1 januari 
1900 met de tekst ‘Reichspost’. 
Nadat Württemberg tot het Duitse 
Rijk was toegetreden werd die 
tekst veranderd in ‘Deutsches 
Reich’(1/4/1902). 
Het artikel gaat kort in op de Poolse 
geschiedenis, maar centraal staan 
toch de Duitse veroveringen tijdens 
en na de Eerste Wereldoorlog en 
de postale consequenties daarvan, 
zoals de verschillende opdrukken 
op Duitse Germania-zegels. De 
provincie Poznan krijgt een aparte 
paragraaf, net als West-Pruisen. Het 
artikel krijgt een vervolg.
Geïnspireerd door het recent 
verschenen boek van Harrie Jans 
over de Nederlandse puntstempels, 
verdiepte Jac. Spijkerman zich in 
het puntstempel van Nijmegen (82). 
Dit kantoor ontving tot vier keer toe 
een nieuw stempel, na de verstrek-
king van het eerste exemplaar op 
24 maart 1869. In de praktijk zijn de 
verschillende typen niet of nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden, maar 
wie ze op brief verzamelt, komt mis-
schien een eind. Op zulke stukken is 
namelijk ook altijd een plaatsnaam-
stempel met datum geplaatst. Ook 
op postzegels op kwitanties kunnen 
de puntstempels voorkomen. 
www.noviopost.nl

Bijbel en Christendom
De leden van Gabriël, dé oecume-
nische thematische vereniging, 
ontvangen niet alleen zes keer per 
jaar een mooi verzorgd clubblad, 
maar kunnen zich ook aanmelden 
voor een digitale nieuwsbrief met 
stempelnieuws. Daarin worden 
stempels afgebeeld die recent 
verschenen zijn en die gekoppeld 
kunnen worden aan het verzamel-
gebied. Ieder stempel krijgt daarbij 
een korte beschrijving, alsmede het 
adres van het postkantoor waarheen 
de post ter stempeling kan worden 
verzonden. Een mooie service!
Het vierde nummer van de 68e jaar-
gang van Gabriël bevat onder andere 
een stuk van Dirk Frelink in zijn serie 
over ‘bijzondere vrouwen in de Bij-
bel’. Ter sprake komt Lea en omdat ik 
al vanaf de kleuterschool jarenlang 
verliefd was op Lea P. heb ik het 
stuk met bijzondere belangstelling 
gelezen. Mijn vermoeden werd be-
vestigd: een vrouw met een bewogen 
verleden, een ‘moedige moeder’, een 
voorbeeld voor haar nageslacht en 
ook voor ons. Een leerzaam stuk, 
zeker voor iemand die thuis zonder 
bijbel werd opgevoed.
In Gabriël verder aandacht voor de 
dom in Paderborn en voor de Nieu-
we Kerk op de Dam in Amsterdam, 
naast het Paleis. Joke van Strien 
bespreekt de bouwgeschiedenis, 
waarbij branden en plunderingen 
(Beeldenstorm) hun stempel druk-
ten. Orgelconcerten, herdenkingen, 
tentoonstellingen, inhuldigingen 
en inzegeningen zorgen ervoor dat 

de kerk nog steeds een belangrijke 
functie in het openbare leven ver-
vult. De gebrandschilderde ramen 
in de kerk zijn (kunst) historisch 
van grote betekenis.
www.gabrielfila.nl

De goden van Borne
Wie firmaperforaties verzamelt, is 
meestal ook geïnteresseerd in het 
achtergrondverhaal bij de geperfo-
reerde zegels. Voor Perfinpost 118, 
officieel orgaan van de Perfin Club 
Nederland, schreef redacteur Rob 
Slim het verhaal achter perfin SSW. 
Het gaat om de familie Spanjaard 
uit het Twentse Borne. De familie 
heeft het maatschappelijk en 
economisch leven in dit dorp voor 
een flink deel bepaald. Een van de 
directeuren stond bekend als ‘de 
God van Borne’. 
‘Tot 1940 kon er in de plaats Borne 
geen verandering worden doorge-
voerd of de familie Spanjaard had 
hierbij bemoeienis of inspraak. Dat 
dit niet door alle bewoners kon wor-
den gewaardeerd moge duidelijk zijn.’
De firma Spanjaard bood werkge-
legenheid in de stoomspinnerij en 
weverij, de familie was betrokken bij 
de oprichting van de plaatselijke har-
monie, een huishoudschool en een 
badhuis. De verbouw van vlas was 
voor de boeren in de omgeving een 
(bijna) vaste bron van inkomsten.
Het artikel van Slim gaat ook in 
op de sociale verhoudingen, en de 
toenemende conflicten rond de 
werkomstandigheden vanaf het 
begin van de 20e eeuw. Uiteraard 
komt ook de introductie van de 
firmaperforator in 1924 ter sprake.
Verder in deze aflevering een aantal 
brieven met betrekking tot de Nati-
onale Bank Vereniging (perfin NBV). 
www.perfinclub.nl

Noord-Holland
In september beginnen de vereni-
gingsactiviteiten weer, in augustus 
vallen na een korte zomerstilte 
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de verenigingsbladen, papier of 
digitaal, weer in de postbus. De 
meeste verenigingen in Noord-
Holland besteden aandacht aan 
Filamanifestatie, 22 en 23 april in 
Diemen, en roepen hun leden op 
de collecties af te stoffen en eens 
lekker laagdrempelig, dicht bij huis 
te exposeren. 
In Heempost, periodiek van de 
Postzegelvereniging Heemskerk, 
vinden we naast wat verenigings-
nieuws en een mooie veilinglijst, het 
vervolg van een stuk van voorzitter 
Jan Koer over een thematische ver-
zameling die hij op de vorige Filama-
nifestatie (Wijk aan Zee) liet zien: 
‘Vuur in de duinen’. De lettergrootte 
is niet helemaal op de doelgroep 
afgestemd en het stuk had wat 
introductie kunnen gebruiken, maar 
het onderwerp (de Hoogovens) is 
zeker de moeite waard.
Over de Zaanse Hoornblazer van 
De Posthoorn en het blad van 
de PPRC (Purmerend) mag ik 
natuurlijk niet te veel opscheppen, 
want ik ben bij beide betrokken. Ze 
verschijnen allebei in een papieren 
en in een digitale versie, die op 
het internet te bekijken of als pdf 
te downloaden zijn (www.depost-
hoornkrommenie.nl, www.pprc.nl). 
De meeste leden geven (nog) de 
voorkeur aan de papieren versie. 
Hans Vaags (PPRC) maakt de keuze 
wel lastig, want hij slaagt er steeds 
in om de digitale versie veel uitge-
breider te maken dan de papieren 
variant: meer afbeeldingen, extra 
artikelen. In het septembernummer 
staat een mooi stuk van zijn hand 
over zijn favoriete rockband: Pink 
Floyd. Verder een pleidooi voor een 
‘ander’ verzamelgebied: postwaar-
destukken. Dat artikel moet de ver-
koop stimuleren van een bijzonder 
kavel in de clubveiling.

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

http://www.noviopost.nl/
http://www.gabrielfila.nl/
http://www.perfinclub.nl/
http://www.deposthoornkrommenie.nl/
http://www.deposthoornkrommenie.nl/
http://www.pprc.nl/
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Volleybal
In een vorige aflevering schreef 
ik (lovend) over de Philatelic 
Newsletter Volleyball die door Piet 
van den Berg wordt uitgegeven. Hij 
vroeg mij de lezers van Filatelie te 
wijzen op een Tsjechische website 
waarop de nieuwsbrieven te vinden 
zijn. Zoek met Google: Philatelic 
newsletter volleyball. Nu iedereen 
na de Nederlandse successen in Rio 
deze sport fantastisch vindt, voldoe 
ik graag aan dat verzoek. 

BUITENLANDSE BLADEN

De Westindische Compagnie
De ‘Generaele en Verenichde 
Westindische Compagnie’ was in 
1621 opgericht om de handel met 
de gebieden ten westen van de 
Atlantische Oceaan te bevorderen. 
Na 12 jaren wapenstilstand die 
geen vrede hadden gebracht maar 
wel de Spanjaard de kans hadden 
gegeven zich te versterken, vonden 
met name de Zeeuwse Staten het 
belangrijk om ook in dit gebied met 
Spanje te concurreren. ‘Nederland 
onder de Loep’ deel 204 (augustus 
2016) publiceert deel 2 van een 
artikel over deze handelsorganisa-
tie welke tegenwoordig een zeer 
slechte naam heeft. Onder de han-
delswaar bevonden zich namelijk 
grote hoeveelheden slaven, welke 
ofwel in Afrika werden opgehaald 
dan wel werden veroverd als buit op 
de Spanjaarden en Portugezen. In 
het artikel wordt een aantal brieven 
getoond, waarvan de meeste het 
6 stuiver stempel met het mono-
gram ‘GWC’ tonen.
Zoals gewoonlijk meer boeiende 
artikelen, zoals een kort stuk over 
privé-reclameopdrukken op Ne-
derlandse postwaardestukken, een 

uitgebreid artikel over de luchtpost-
verbindingen van Nederlands-Indië 
naar Nederland aan het eind van de 
jaren 30 en deel 4 van de geschie-
denis van de Transorma sorteerma-
chine welke jarenlang dienst heeft 
gedaan aan het postkantoor Delftse 
Poort in Rotterdam.
www.arge-niederlande.de

Transorama
De Transorama was een oer-Hol-
lands product. Toch zien we hem 
ook elders. Van 1942 tot 1945 ko-
men we de kenmerkende tweelet-
ter-codes ook tegen op post naar 
Berlin Steglitz en Mönchenglad-
bach. Deze waren niet aangekocht, 
maar door de Duitse bezetter 
herkend als een handig apparaat 
en meegenomen als oorlogsbuit. 
Mönchengladbach had maar kort 
plezier van deze machine. Een 
bombardement op het postkantoor 
maakte het apparaat ongeschikt 
voor verder gebruik. De machine in 
Berlijn was nog in maart 1945 (en 
misschien ook wel langer) in 
gebruik. De Deutsche Briefmarken-
Revue 9/2016 vertelt kort het 
verhaal en toont poststukken van 
de beide Duitse Transorma’s. Dit 
nummer is boeiend leesvoer voor 
de liefhebbers van de postgeschie-
denis. Een artikel over de post van 
de UNEF I missie (60 jaar geleden 
was er een UN missie in het 
Gaza-gebied) waar onder andere 
poststukken worden getoond van 
de troepen uit Indonesië, Joegosla-
vië, Canada, Columbia, Noorwegen 
en Zweden. Deze missie werd al 
snel door verzamelaars omarmd, 
waardoor er veel poststukken in 
elkaar werden gezet. Het echte 
werk (gelopen stukken) is thans 
schaars, want de meeste van deze 
minder fraaie brieven verdwenen in 

zijn neven, net als de Duitse keizer 
Wilhelm II. Het lange artikel ontvouwt 
een heel netwerk van koningshuwe-
lijken en aangestelde koningen in 
nieuwe landen. Klein minpuntje is 
dat een deel van de afbeeldingen de 
tekst ‘scanned by Michel’ toont. Blijk-
baar neemt men niet de moeite om 
deze, vaak goedkope, zegels zelf in te 
scannen maar struint men internet 
af indien een zegel niet beschikbaar 
is. Jammer.
www. deutsche-briefmarken-zeitung.de

Facsimiles – the 1880s 
 approach
Eind van de 19e eeuw waren oude 
postzegels erg populair als illustratie 
op talloze papieren zaken: theater 
programma’s, reclamefolders, 
ansichtkaarten, visitekaartjes etc. 
The American Philatelist (september 
2016) toont een grote diversiteit 
van dit soort stukken waarbij zowel 
facsimiles van bestaande zegels als 
nieuwe ontwerpen worden getoond.
Het coverartikel van dit tijdschrift 
betreft ‘haunted philately’. Griezel-
verhalen en spoken in de filatelie. We 
zien een galerij van schrijvers (Bram 
Stoker, Edgar Allen Poe), beroemde 
engerds (Dracula, het monster van 
Frankenstein, Dr Jeckyl en Mr Hyde) 
en griezelfilms. Bijzonder fraai zijn 
de blokken onder de naam ‘Haunted 
Canada’ en de vijf artist covers met 
de Amerikaanse Hitchcock zegels. 
Heel bijzonder zijn de drie vroege 
Amerikaanse zegels met kurkstem-
pels in de vorm van een Halloween 
pompoen.
www.stamps.org

 

de papierbak. Een verzamelgebied 
waar je verder nooit over leest zijn 
de interneringskampen aan het 
einde van de Spaanse burger-
oorlog. Prof. dr. Reinhard Krüger 
publiceert een zeer leesbaar artikel 
dat is geïllustreerd met vele fraaie 
poststukken.
www.deutsche-briefmarken-revue.de

Ook de Deutsche Briefmarkenzei-
tung (18/2016) gaat aan de gang 
met de Spaanse burgeroorlog. Het 
lijkt een monsterserie te worden, het 
eerste deel bestrijkt maar een kort 
deel van het totale conflict. Zoals we 
vaker zien in de DBZ is er sprake van 
veel tekst en maar een klein aantal 
poststukken. In dit geval gaat het 
dus om brieven uit de eerste maan-
den van het conflict met daarop 
propaganda en censuurstempels.
Elders in het blad wordt ingegaan 
op Rötel, dit is de naam die ze in 
Duitsland geven voor het rode pot-
lood dat op de postkantoren werd 
gebruikt om bijzondere aanwijzin-
gen te geven op de brief. Denk aan 
porto, aantekenen of zoals op een 
getoonde brief uit Hamburg zelfs 
als ontwaarding van de postzegel.
Wat echter opvalt is dat de DBZ 
voor de rest kiest voor korte 
artikelen, vaak 10 regels tekst en 
een grote afbeelding, soms minder 
dan een pagina. De opzet lijkt meer 
op een internetmagazine dan een 
diepgaand filatelistisch blad. Aan 
de andere kant is er nu ook voor 
elk wat wils. Voor de grap pak ik er 
nummer 16 bij. In deze aflevering 
dus duidelijk een meer traditio-
nele aanpak. Het titelthema is een 
thematisch artikel waarin maar 
weer eens wordt aangetoond dat 
koningin Victoria de stammoeder is 
van half koninklijk Europa. Boven-
aan prijken een recente Britse zegel 
met koning George V en een 5 roe-
bel tsarenzegel. De overeenkomst 
is frappant, het zouden broers 
kunnen zijn. Echter deze twee heren 

http://www.arge-niederlande.de/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
http://www.stamps.org/
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en mooi voorbeeld (afb. 1) is de brief 
die op 5 mei 1940 in Soerabaja werd 
gepost en naar Batavia gestuurd, waar 
hij werd gecensureerd. De eerste vluch-

ten naar Amsterdam vertrokken op 6 en 9 mei, 
post op deze vluchten werd onderweg ingeno-
men en teruggestuurd (Retour afzender postver-
binding opgeheven). Luchtpost met Europa liep 
hierna via andere routes buiten oorlogsgebieden 
om. Door de oorlog in Zuidoost-Azië en het 
oprukken van het Japanse leger moesten die 
routes regelmatig aangepast worden. Uiteinde-
lijk werden ze, nadat Indië in januari 1942 werd 
aangevallen, opgeheven. De laatste vlucht van de 
Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart 
Maatschappij (KNILM), was er een van Broome 
(Australië) naar Batavia, die op 17 februari 
1942 in Batavia arriveerde. Twee dagen later 
bracht de KNILM haar vloot van 11 vliegtuigen 
over naar Australië. Op 8 maart 1942 capitu-
leerde het Nederlands-Indische leger. 

Luchtpost in Nederlands-Indië 
tijdens de Tweede Wereldoorlog

E

Als er oorlog uitbreekt, zijn postverbindingen een van de eerste communicatie
mogelijkheden die worden onderbroken. Dat was ook het geval toen Duitsland op 
10 mei 1940 Nederland binnenviel, met als gevolg dat de postale verbindingen 
tussen Nederland en NederlandsIndië werden verbroken en post die onderweg 
was tijdens de Duitse inval teruggestuurd werd naar de afzender. 
door Rob van Nieuwkerk

Luchtpost tijdens de Japanse bezetting
Je zou in de verleiding kunnen komen om te 
denken dat er tijdens de Japanse bezetting 
geen sprake van luchtpost was, maar dat is 
een vergissing. In de krant ‘Celebes Shinbun’ 
van 10 juli 1943 staat de volgende aan-
kondiging:
Luchtpost is weer mogelijk vanaf 10-7-1943, 
echter uitsluitend voor Japanse bedrijven 
tussen Celebes, Zuid Borneo, de Kleine Soenda 
Eilanden en de Molukken, maar ook met Japan. 
Deze dienst bestaat alleen vanuit Makasser en 
Menado. 
Particuliere post is nog niet toegestaan, 
behalve voor dringende en belangrijke zaken 
(bijvoorbeeld officiële documenten), die door 
de autoriteiten zijn gecensureerd. 
Tarieven:
Tot 20 gram – 50 cent
40 gram – 1 gld 
60 gram – 1½ gld (Maximum)

Enkele voorbeelden
Binnenlandse luchtpostbrief van  Makasser 
naar Pontianak (afb. 2). De brief is met 
150 cent gefrankeerd, het tarief voor een brief 
tussen de 40 en 60 gram. De brief is verzon-
den door de Nanjo Soko Corporation (Zuid Zee 
Pakhuis N.V.) naar een filiaal in Balikpapan. Er 
staat ‘per lucht’ op en heeft een censuur van 
het marinebestuur. 
De frankering bestaat uit een Japans zegel van 
50 cent, waarop het Gouden Paviljoen in Kyoto 
staat afgebeeld (Japanse zegels waren in alle 
bezette gebieden geldig) en een zegel van 
1 gulden uit de serie voor het door de marine 
bezette gebied, waarop de kinshi (gouden 
wouw) staat afgebeeld, een mythische vogel, 
die volgens een legende in het verleden de 
overwinning aan Japan heeft gebracht. Het is 
merkwaardig dat de waarde van een zegel, ge-
drukt in 1943 in Tokyo, in Nederlands-Indische 
guldens is.

DAI NIPPON
Wie op de klassieke manier een verzameling ‘Nederland en Overzeese 
Rijksdelen’ aanlegt, stuit vroeg of laat op een opmerkelijk hiaat in 
Nederlands-Indië. In de periode 1942-1945 lijken er geen postzegels 
uitgegeven te zijn. Wat is er in die periode van de Japanse bezetting op 
filatelistisch gebied in Nederlands-Indië gebeurd? 
Het gebied van Nederlands-Indië was in die periode bestuurlijk in drieën 

gedeeld: Java, Sumatra (aanvankelijk gecombineerd met Malakka, maar 
later apart) en de ‘rest’ (Borneo, Celebes, de kleine Soenda eilanden, de 
Molukken en Nieuw-Guinea) vormden als het ware drie afzonderlijke 
landen onder de Japanse bezetting. De Japanners hadden de oorlog tot 
in de puntjes voorbereid, maar hadden toch een klein detail vergeten: 
ze hadden geen postzegels voor de te veroveren gebieden geregeld. Mede 
door de wegens de oorlog zeer slechte verbindingen binnen het enorm 

vliegensvlugge post

1 4
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De Celebes Shinbun van 5 juli 1944 publi-
ceerde nieuwe posttarieven die per 1 juli 
1944 waren ingegaan. Het volgende werd 
over luchtpost gemeld: 
Zakelijke luchtpost: Tot 20g, 50 sen toeslag 
op het normale tarief.
De brief uit Balikpapan van oktober 1944 
(afb. 3), is gefrankeerd met een vooroor-
logse 10 cent koningin Wilhelmina met een 
Japanse ankeropdruk en een 50 cent uit de 
serie voor het door de marine bezette gebied. 
Tien cent was het normale tarief voor een 
brief tot 20 gram en 50 cent de toeslag voor 
luchtpost.
De brief is verstuurd door Shigeyuki 
Ogasawara vanuit Balikpapan naar de Asano 
Bussan Corporation in Tokyo. 
Tot nu toe zijn er nog geen aankondigingen 
van luchtpost of luchtpostbrieven uit Java en 

uitgestrekte eilandenrijk, ontstond er een stortvloed aan noodvoorzie-
ningen: voornamelijk vooroorlogse zegels met handstempelopdrukken.
Is men eenmaal in de ban geraakt van dit fascinerende verzamelgebied, 
dan komt men onherroepelijk ook in aanraking met een tweede terrein: 
de Republiek Indonesië in de periode 1945-1949. Het ‘Soekarno-regiem’, 
dat grote delen van Java en Sumatra beheerste, zorgde voor een identiek 
verzamelgebied als dat van de Japanse bezetting.

De beste manier om informatie over deze beide verzamelgebieden te 
verkrijgen en om de bedoelde zegels te kunnen verwerven, is aansluiting 
te zoeken bij de vereniging ‘Dai Nippon’. Deze vereniging geeft catalogi en 
boekwerken uit, organiseert bijeenkomsten, veilingen en rondzendingen 
en brengt u wereldwijd in contact met specialisten. Voor informatie kunt 
u zich wenden tot: L.B.Vosse, Vinkenbaan 3, 1851 TB Heiloo  
secretary@dai-nippon.nl  www.dai-nippon.nl 

2 3

Sumatra gevonden. Merkwaardig, omdat er 
vooral op Java veel Japanse bedrijven gevestigd 
waren. 

Luchtpost uit onbezet Nederlands-Indië
Meestal wordt vergeten dat een deel van 
Nederlands-Indië onbezet is gebleven, name-
lijk het zuidelijk gedeelte van Nieuw-Guinea. 
De Japanners waren van plan om het gehele ei-
land te veroveren, maar ondervonden zeer veel 
tegenstand van Australische en geallieerde 
troepen in september 1942 op de Kokoda Trail, 
in het Owen Stanley-gebergte op zuidoost 
Nieuw-Guinea. Het gevolg daarvan was, dat het 
zuidelijk gedeelte van het eiland, waaronder 
zuidelijk Nieuw-Guinea, onbezet bleef. 
De meeste post uit zuidelijk Nieuw-Guinea is 
van Australische militairen die daar gelegerd 
waren en werd over het algemeen via Australi-

sche veldpostkantoren verstuurd. Een Indisch 
postkantoor in Merauke bleef echter functi-
oneren en verstuurde of ontving incidenteel 
brieven en pakketten in dit afgelegen deel van 
de wereld. De post ging naar Australië en van 
daaruit naar de VS en verder.
De brief uit Digoel (afb. 4) werd verzonden 
naar het hoofdkantoor van de Nederlandse 
marine in Melbourne. De brief is verstuurd per 
luchtpost en gefrankeerd met 17½ cent, het 
vooroorlogse tarief.

Luchtpostzegels
De op luchtpostbrieven gebruikte postzegels 
waren gewone frankeerzegels die tijdens de 
bezetting werden gebruikt. Er zijn geen lucht-
postzegels tijdens de oorlog uitgegeven. Een 
vooroorlogs Indisch luchtpostzegel is echter 
wel door de Japanners overdrukt. Het betreft 

mailto:secretary@dai-nippon.nl
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een driehoekig zegel van 30 cent, uitgege-
ven in 1933 voor speciale vluchten, die nog 
steeds op veel postkantoren aanwezig was, 
toen de Japanners binnenvielen. Deze zegels 
werden voorzien van Japanse opdrukken op 
diverse locaties in Sumatra en het door de 
marine bezette gebied, ook al was er geen 
luchtpost vanuit de meeste van deze locaties 
tijdens de oorlog. Dit gebeurde omdat de 
postbeambten van de Japanners de order 
kregen om alle aanwezige postzegels te 
overdrukken. Er werd niet gevraagd waarom 
nodeloze zegels overdrukt moesten worden, 
ze deden het gewoon. 
Er bestaat slechts één niet-filatelistisch 
stuk met overdrukte luchtpostzegels. Het 
betreft een postpakketkaart uit West-Borneo 
(afb. 5). Het pakket van 1 kilo is op 30 mei 
1945 vanuit Mampawa naar Pontianak 
gestuurd. Het tarief was 60 cent. Vermoede-
lijk zijn bij gebrek aan 30 en 60 cent zegels, 
twee 30 cent luchtpostzegels gebruikt, die 
overdrukt waren met een groot violet anker 
(het symbool van de Japanse marine). Dit is 
een van de grootste rariteiten uit de Japanse 
bezetting. 

Met dank aan K.J. Bryson, A. Harahap, 
M.  Hashimoto, T. Morikawa, F.J. Nash, 
M. Tsuchiya, en L.B. Vosse voor hun bijdrage. 
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n de Americahal te Apeldoorn wordt de 
postzegelshow Postex 2016 gehouden. 
Een filatelistisch evenement dat u niet 
mag missen. Er zijn prachtige post-

zegelcollecties te zien en ongeveer 50 postze-
gelhandelaren uit binnen- en buitenland zijn 
aan wezig. Behalve PostNL zijn er de postadmi-
nistraties van België en Duitsland met recente 
uitgiften. Diverse gespecialiseerde verenigingen 
en organisaties zijn in de Americahal met een 
promotiestand, zoals de KNBF en het maand-
blad Filatelie. Ook is er ruim aandacht voor  de 
jeugdige verzamelaars middels de viering van de 
Dag van de Jeugdfilatelie op 15 oktober.

Iedere betalende bezoeker krijgt een unieke 
gratis postzegel. Elke 100e betalende bezoeker 
ontvangt een NVPH cadeaubon van € 50,00, die 
op Postex besteed kan worden bij een handelaar, 
die is aangesloten bij de NVPH. Er is gratis wifi 
beschikbaar.
De vereniging voor Oost-Europa Filatelie viert het 
40-jarig jubileum van de Duitse Arge Polen met 
een bijzondere tentoonstelling, waarbij ook col-
lecties van een aantal buitenlandse verzamelaars 
zijn te bezichtigen. 
De Postzegelvereniging Griekenland viert haar 
50-jarig jubileum met een tentoonstelling 
Griekse postzegels.
De vereniging De Vliegende Hollander, viert 
haar 80-jarig jubuleum en de 55e Dag van de 
Aero philatelie, waarbij enkele mooie collecties 
worden tentoongesteld.

In de verkoopstand van de Belgische Post is 
Marijke Meersman, ontwerpster van Belgische 
postzegels, aanwezig.

Met vragen over stempels en afstempelingen, 
alsmede postzegelboekjes kunt u op zaterdag-
middag bij enkele specialisten terecht.
De Dag van de Postzegel wordt gevierd met 
een bijzondere envelop met speciaal stempel, 
tevens komt er een speciale postzegel uit en een 
prestigeboekje.
De dubbeltjeshoek van de NVPV is er met een 
groot aantal stockboeken met postzegels van de 
gehele wereld, gesorteerd op land en thema. 
U kunt zien hoe op creatieve wijze beschadigde 
postzegels worden verwerkt in collages, op 
kaarten etc.

Thema Vrede en Vrijheid
In het kader van het thema Vrede en Vrijheid is 
een aantal prachtige collecties te bewonderen 
met bijzondere poststukken.
Laatste nieuwtjes, uitgebreide informatie en 
 plattegrond: www.postex.nl

Americahal
Laan van Erica 50, 7321 BX Apeldoorn

Openingstijden:
Vrijdag 14 oktober 10.00 – 20.00 uur
Zaterdag 15 oktober 10.00 – 17.00 uur
Zondag 16 oktober 11.00 – 16.00 uur
Entree: € 5,–, jeugd t/m 17 jaar gratis
Gratis entree op vrijdag na 17.00 uur
Parkeren: € 4,–

Postex 2016
I
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KORTINGSBON 
€ 1,00€ 1,00€

(niet in combinatie met andere acties)

POSTEX®

2016

14 
15 oktober
16

2016

Postzegelshow 

POSTEX  

Apeldoorn 

®

Americahal
Laan van Erica 50
7321 BX  Apeldoorn

bereikbaar met:
• Trein (station de Maten)
• Auto (A50 afrit 24)
• Ruime parkeergelegen-               
  heid

open:
vrijdag  10.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
zondag 11.00 - 16.00 uur

Gratis Catalogus
Gratis Verrassingstas

Gratis Taxaties

www.postex.nl

www.facebook.com/
postexapeldoorn

www.twitter.com/
postexapeldoorn

ruim 50 handelaren
(ook uit buitenland)

Jeugdafdeling

Creatief met postzegels

Tentoonstelling

Informatie

Rolstoel vriendelijk

Goede zaalverlichting

THEMA 
Postex® 2016

GRATIS POSTZEGEL
voor elke betalende bezoeker
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

AUSTRALIË
Wachters van de nacht.
Onder de 750 vogelsoorten in 
Australië en Tasmanië bevinden 
zich negen soorten uilen. Ze kunnen 
in twee groepen verdeeld worden: 
kerkuilen (voorzijde kop hart-
vormig) en valk-uilen (valkachtig 
voorkomen). Van beide zijn er twee 
afgebeeld op de vier op 5 juli ver-
schenen postzegels van $ 1.00.
De zegels uit deze serie zijn ook 
verkrijgbaar in een boekje van tien 
zegels en een prestigeboekje. De 
prijs van dit laatste is $ 16.95.

Play School
Dit kindertelevisie-programma 
bestaat dit jaar vijftig jaar. Met een 
tweetal zegels van $ 1.00 werd op 
26 juli het gouden jubileum van dit 
icoon van de Australische televisie 
gevierd. Op de zegels zien we de 
beertjes Big Ted en Little Ted, en 
de popjes Jemima en Humpty. 
Oorspronkelijk was het een Brits 
programma, dat daar in 1964 start-
te. Beide zegels zijn ook te koop in 
een boekje van tien.

Alfabet
De Australische uitdrukking ‘Fair 
Dinkum’ betekent zoiets als ‘eerlijk, 
echt waar’. In Australië heeft men 
nogal wat eigen woorden en 
uitdrukkingen. Het is dan soms 
een afkorting, een neologisme of 
invloed van een Aboriginals-taal.
Op 1 maart startte de post met een 
fair dinkum Aussie alphabet. Begon-
nen werd met een vijftal zegels 

met de beginletters van vijf staten. 
Op 16 augustus volgden opnieuw 
vijf zegels. Al allitererend zien we 
grappige beelden met de letters A, 
C, L, R en T. De vijf zegels zijn, net 
als de vorige keer, verkrijgbaar in 
boekjes van tien maal $1.00. Als 
voorbeeld de C: In Canberra, Cheryl 
and Claude, a customarily couple, 
courageously cajole a chummy 
crocodile and crazy cockatoo into 
camping and cooking. 
Binnenkort komen er weer vijf.

BOSNIË EN HERZEGOVINA
Vlinders 
Op 25 mei kwam de Federale Repu-
bliek met twee vlinderzegels. Dank-
zij Wikipedia kan ik ook de namen 
melden: het oostelijk staartblauwtje 
en het veenhooibeestje. Dat u het 
maar weet.
Een velletje (afb. 1) met drie van 
beide zegels is te vinden in een 
boekje. De zegels hebben de waarde 
2.50 km, zodat de prijs van het 
boekje op BAM (Bosnische Mark) 
15 komt.

DENEMARKEN
2016: boekjes?
Mogen ze boekjes genoemd wor-
den? De Michelredactie noemde 
ze eerder wel zo, maar momenteel 
betitelt men ze als Folienblätter. Het 
gaat om velletjes van tien zelfkle-
vende en gerilde zegels. Door deze 
inkepingen zijn ze ook te vouwen.
Er verschenen er tot dusver vijf 
dit jaar: 31 maart ‘Dieren op de 
boerderij’ (afb. 2), ‘Beroemde 
Denen’ (Mærsk, reder en Utzon, 
architect), ‘Volkssporten’, 23 juni 
‘Kinderliedjes’ en ‘Deens porselein’. 
Vier van de vijf hebben tien zegels 
van 8 kronen, de Beroemde Denen 
tien van 19 kronen.

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • FAERÖER
Klederdrachten I
Op feestelijke bijeenkomsten 
dragen de inwoners van de eilanden 
graag klederdrachten: mannen zie 
je dan in een vest met zilveren kno-
pen en opgestikte bloemmotieven, 
terwijl een sweater en een hoed de 
boel completeren; vrouwen hebben 
wat ingewikkelder kledingstukken 
met veel zilveren sieraden.
Op 26 september verschijnt er 
een boekje waarin zich drie maal 
twee zegels bevinden van 17 en van 
20 kronen.

GRIEKENLAND
Euromed
Een club van postadministraties 
rond de Middellandse Zee is ver-
enigd in de Euromed. Dit Euro-Me-
diterranean Partnership telt zestien 
landen. Op 8 juli gaf de Griekse 
post een zegel van € 3.00 uit in het 
kader van deze samenwerking. Deze 
wat ongebruikelijk dure waarde, 
aan één zijde ongeperforeerd, is 
ook per twee in een boekje (afb. 3) 
verkrijgbaar. De oplage bedraagt 
5.000 genummerde boekjes.

GROOT-BRITTANNIË
Queen Elizabeth II 90 jaar
Die 90e verjaardag wordt ook 
postaal nogal uitbundig gevierd. 
Een prestigeboekje op 21 april, een 
retail boekje met zes eersteklas-
zegels (viermaal Machin + koningin 
+ Charles) ook op 21 april en ver-
volgens op 9 juni nog zo’n boekje 
met nu de kleine George en William 
(afb. 4). 

Beatrix Potter
Beatrix Potter, de Engelse schrijf-
ster en illustratrice van kinderboe-
ken, is honderdvijftig jaar geleden 

in Londen geboren. Zij kreeg grote 
faam met haar verhalen over Peter 
Rabbit en zijn familie.
Nog steeds zijn het populaire 
figuren en wereldwijd genieten 
honderden miljoenen al meer dan 
een eeuw van hun avonturen.
Geen wonder dat de Britse post 
dit wel een serie postzegels waard 
was. Op de 150e geboortedag, 
28 juli, verscheen dan ook een zes 
zegels tellende reeks met Peter 
Rabbit en een vijftal andere dieren. 
De serie wordt vergezeld van een 
retail boekje (zes eersteklas zegels) 
en een prestigeboekje. Dit laatste 
bevat, behalve een wirwar aan Pot-
ter- en Machinzegels, een chrono-
logisch overzicht van leven en werk 
van Beatrix Potter. De prijs van het 
boekje bedraagt £ 15,37. Overigens, 
ook in 1993 verscheen er al een 
Beatrix Potter prestigeboekje.

Hangslot
Onaangekondigd verscheen eind juli 
een boekje (afb. 5) met zes eerste-
klaszegels (Machin rood) waarmee 
Royal Mail een soort nieuwe huisstijl 
introduceert. Wel een merkwaardige 
keuze: The future. In safe hands. Met 
als logo een hangslot, waarop een 
imitatie postzegel van de bekende 
koninginnenzegel. Veiligheid is toch 
niet het eerste waar je bij een post-
dienst aan denkt, zou je zo zeggen. 

Landschapstuinen
Acht tuinen van de beroemde 
achttiende-eeuwse tuinarchitect 
Lancelot ‘Capability’ Brown zorgen 
voor even zo vele fraaie plaatjes 
op de serie postzegels, inmiddels 
verschenen op 16 augustus. ‘Een 
god met groene vingers’ zou geen 
overdreven betiteling zijn. 
Twee van de zegels, allebei eerste 
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klas (= 64p), zijn ook verkrijgbaar 
in een retail boekje. Afgebeeld zijn 
Compton Verney (Warwickshire) en 
Highclere Castle (Hampshire). De 
vier andere zijn zoals gewoonlijk 
permanente zegels. 

KIRGIZIË / KIRGISTAN
Twee postadministraties en een 
boekje met de verschrikkelijke 
sneeuwman.
Sinds 1991 had het land één 
postadministratie: Kyrgyzpost. 
In 2014 kwam er een tweede bij: 
Kyrgyz Express Post (KEP). Ook 
aangesloten bij de Wereldpostver-
eniging. Merkwaardig is dat dit het 
enige land is met twee officiële 
postadministraties. Met eigen post-
zegels. En sinds kort ook een eerste 
postzegelboekje (afb. 6). 
Men heeft uw redacteur om advies 
gevraagd en mede daardoor kwam 
het nieuwe product op 19 mei op 
de markt. Op die datum verscheen 
de eerste permanente serie: twee 
zegels met komische plaatjes van 
Yeti, de verschrikkelijke sneeuw-
man. Het boekje bevat tweemaal 
de twee zegels. De ene zegel heeft 
als aanduiding de C (internationale 
brieven tot 50 gram, 150.00 KGS) 
en een plaatje van de sneeuwman in 
het Karakol skigebied met de tekst 
Greetings from the Kyrgyz Yeti!. De 
tweede heeft een P (aangetekende 
brieven, 250 KGS) en de sneeuw-
man vakantievierend bij het Issy-Kul 
meer. Met ook een tekst: With Love 
from the Kyrgyz Yeti!. 
Het is geen hoogstaand stukje 
druktechniek geworden. Het kaftje 
is in een mooie kleurendruk, maar 
de zelfklevende zegels zijn op vellen 
folie gedrukt, waarna de folie met 
de zegels met de hand in het kaftje 
geplakt zijn.

Niet alleen het boekje is een 
noviteit, ook zijn het de eerste 
 zelfklevende zegels van het land. 
Er zijn 1.000 boekjes vervaardigd

MAN, EILAND
300 Jaar Koninklijke Artillerie
Het Eiland Man feest postaal ook 
mee met de 300e verjaardag van 
de Koninklijke Artillerie. Op 9 mei 
verscheen een serie van zes zegels 
(45p, 50p, 95p, £ 1.27, £ 1.69 en 
£ 2.44. Zes historische figuren 
sieren de postzegels. Deze zegels 
zijn ook twee maal te vinden in een 
op 15 juni verschenen luxe pres-
tigeboekje (afb. 7) met veel tekst 
en historische afbeeldingen. Wie 
nieuwsgierig is naar de geschiede-
nis van het regiment, vindt deze 
op de velletjes naast de zegels. De 
afbeeldingen op de zegels zijn geba-
seerd op de uniformen van de sol-
daten van het regiment gedurende 
die 300 jaar, met op de achtergrond 
een beeld uit die tijd.

Van Albert Einstein naar 
Stephen Hawking
Het kan niet op! Op 1 juli volgde nog 
zo’n luxe prestigeboekje (afb. 8). 
Ook met twee maal zes zegels en 
dezelfde waarden. Prijs van het 
boekje is exact de nominale waarde: 
£ 14.60.
Aanleiding is dat 100 jaar geleden 
door Albert Einstein de algemene 
relativiteitstheorie gepubliceerd 
werd. Het prestigeboekje beschrijft 
een aantal verdere ontdekkingen 
van Einstein en de voortzetting van 
diens werk door de Britse natuur-
kundige (en de door de ziekte ALS 
ernstig beperkte) Stephen Hawking. 
Beiden hebben veel bijgedragen 
aan de kennis en het begrip van de 
kosmos.

SLOWAKIJE
Voorzitter Raad van de  
Europese Unie
Nederland is van een last be-
vrijd en heeft op 1 juli het stokje 
overgedragen aan Slowakije. Ook 
postaal wil men dit weten. Op 1 juli 
verscheen dan ook een postzegel 
van € 1.40 die er de aandacht op 
vestigt. De zegel kan gebruikt wor-
den voor brieven tot 100 gram naar 
Europese landen. 
De zelfklevende zegel is ook te 
koop in een boekje van fors formaat 
(15 bij 15cm). De binnenkaft bevat 
een gestileerd kaartje van Europa. 
Beetje slordig is wel dat sommige 
landen er maar half op staan en 
Zweden bijvoorbeeld helemaal niet. 
De bewuste zegel staat ook op de 
voorzijde afgebeeld. (afb. 9)

TSJECHIË
Politie 
Hoewel Tsjechië pas 23 jaar 
zelfstandig is, werd de politie-
organi satie al twee jaar eerder 
opgericht en viert men dus dit 
jaar het zilveren jubileum. Met een 
achttal postzegels in een boekje 
(afb. 10) werd dit op 8 juni van dit 
jaar benadrukt. Elk van de zegels 
heeft de tekst ’25 Jaar Tsjechische 
Politie’, de jaartallen 1991-2016 en 
een embleem van een specifieke 
eenheid (verkeerspolitie, recherche, 
oproerpolitie, enz.). De aandui-
ding A geeft aan dat de postzegel 
bestemd is voor binnenlandse 
brieven tot 50 gram (= 16 kronen).

VERENIGDE STATEN
Drie nieuwe boekjes
Eerder schreef ik al dat in april de 
posttarieven in Amerika verlaagd 
zijn. Een rare actie want het 
miljardenverlies van US Post wordt 

zo alleen maar groter. Het binnen-
landse brieftarief ging van 49c naar 
47c. Er hoefden geen nieuwe zegels 
aangemaakt te worden, aangezien 
voor briefpost het tarief met for 
ever wordt aangeduid. Alleen de 
verkoopdatum bepaalt de prijs.
Drie boekjes verschenen er deze 
zomer. Op 15 juli een boekje met 
postzegels waar Pickup Trucks 
staan afgebeeld. Bestelwagens met 
een open laadbak(je).
Op 2 augustus volgde een boekje 
met twintig verschillende huis-
dieren (hond, hamster, goudvis, 
papegaai, enz.) en op 4 augustus 
met ‘zangvogels in de sneeuw’. 
Merkwaardig om daarmee midden 
in de zomer te komen. 
De drie boekjes zijn zogenoemde 
vouwboekjes en bevatten twintig 
zelfklevende zegels met de aandui-
ding for ever. Prijs van de boekjes is 
dus $ 9.40. 

ZWITSERLAND
Zwitserse spoorwegstations
Met vier architectonische parels 
start de post dit jaar met een 
nieuwe permanente serie postze-
gels. Nu en in de komende drie jaar 
kunnen we in totaal zestien stations 
bewonderen.
Op 8 september verschijnt het 
eerste viertal: 85c (station Brig in 
kanton Wallis), 100c (Luzern, Cen-
traal Zwitserland), 150c (Bellinzona 
in kanton Tessin) en 200c (Genève, 
Romandië).
De eerste twee zijn ook in boekjes 
van tien zegels verkrijgbaar. Het 
gaat dus om twee boekjes: van 
CHF 8.50 en CHF 10.00.
Nieuw bij deze serie is dat alle 
waarden stations afbeelden. Eerder 
maakte men verschil tussen de lage 
en de hoge waarden.

6

7 10 9

8



648 FILATELIE  OKTOBER 2016

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

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

Buy Faroese stamps here: www.stamps.fo
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September 2016:

FØROYAR 17 KR
Edward Fuglø 2016

FØROYAR 20 KR
Edward Fuglø 2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

FØROYAR 9 KR
EDWARD FUGLØ  2016

JESUS ÚR NASARET
10 FRAMSKORIN VERK Í CHRISTIANSKIRKJUNI

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

Faroese National 
Costume I
Visitors to the Faroe Islands have hardly failed to 
notice that many Faroese wear national costumes 
at parties and town festivals. They will see men 
wearing breeches and the distinct Faroese hats 
and women in full-length skirts with beautifully 
embroidered aprons and shawls, with elegantly 
made silver jewellery. 

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

FAROE ISLANDS STAMPS

Date of issue: 26.09.2016
Value: DKK 50

Fish Stamps - literally speaking

Date of issue: 26.09.2016
Value: DKK 17 and 20

Date of issue: 26.09.2016
Value: 10 x 9 DKK

Fish Stamp Folder
In connection with the issue we have produced a 
beautiful folder. The folder contains the stamp and a 
first day cover. The folders are numbered and signed by 
Martin Mörck.  Price: 135 DKK



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

€ 33.90

Volg ons op

17187 Adv Speciale catalogus Filatelie 2017_Nu verkrijgbaar.indd   117187 Adv Speciale catalogus Filatelie 2017_Nu verkrijgbaar.indd   1 06-09-16   17:0006-09-16   17:00
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EUROPA

ÅLAND
1010’16. Kerst.
Julpost, Världen. Resp. 
kerstbomen en pakjes, 
rendier met pakjes en 
meisje.
1111’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Velletje met tweemaal 
€ 2.-. Hedemora-hanen.

ALBANIË
277’16. Inheemse flora.
20, 30, 190 L. (samen-
hangend). Resp. Tulipa 
kosovarica, Campanula 
comosiformis, Solenanthus 
albanicus. 

98’16. Postzegeltentoon-
stelling Balkanfila 2016 in 
Tirana.
250 L. Beeldmerk, 
vergrootglas, postzegels, 
stempel.
298’16. Lidmaatschap 
Mensenrechtenraad VN*.
1.000 L. Beeldmerken, vlag.
298’16. Bekende 
personen.
10, 50, 150 L. (samen-
hangend). Resp. dichter en 
patriot Ndre Mjeda (1866-
1937), dichter Kolë Jakova 
(1916-2002), vertaler Jusuf 
Vrioni (1916-2001).

19’16. Albanees Literair 
Genootschap 100 jaar. 
60 L. Boek met bril, schrijf-
veer, landkaart, staatswa-
pen met adelaar, kaars.
49’16. Heiligverklaring 
Moeder Teresa (1910-1997).
Blok 120 L. Hoofddoek 
heilige Teresa van Kolkata 
en winnares Nobelprijs 
voor de Vrede. 

ANDORRA FRANS
29’16. Klassieke auto.
€ 1.25. Mercedes 319. 

AZERBEIDZJAN
18’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Viermaal 0.50 m. (samen-
hangend, ook ongetand). 
Boksen, gewichtheffen, 
worstelen, worstelen.

19’16. Schaakolympiade 
in Bakoe. 
Velletje met vijfmaal 
0.50 m. Schaakstukken. 

BELGIË
228’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Velletje (rond) met vijfmaal 
1 World. Beeldmerk met 
para-paardensport, zeilen, 
roeien, para-wielrennen, 
para-atletiek. 
228’16. Bedreigde dieren.
Velletje met vijfmaal 1 
Europe. Neushoorn, gorilla, 
olifant, ijsbeer, tijger. 

228’16. België van uit de 
lucht gezien.
Velletje met Vijfmaal 1 
Europe. Antwerpen: haven-
kade, Brussel: Atomium, 
Luik: station, Mechelen: 
Sint-Romboutskathedraal, 
Doornik: Notre Dame-
kathedraal.
228’16. 100e sterfdag 
schilder Rick Wouters 
(1882-1916).
Velletje met vijfmaal 2. 
Schilderijen: ‘De strijkster’, 
‘Zelfportret’, ‘Het ravijn’, 
‘Lezende vrouw’, ‘Tulpen’.
228’16. Weekblad Kuifje 
70 jaar.
Velletje met vijfmaal 2. 
Verschillende omslag-
pagina’s. 

2410’16. Nobelprijs-
winnaars. 
Velletje met tienmaal 1. 
Fysioloog Corneille Hey-
mans (1892-1968), dichter 
Maurice Maeterlinck 
(1862-1949), immunoloog 
Jules Bordet (1870-1961), 
biochemicus Albert 
Claude(1899-1983) en 
bioloog Christian de Duve 
(1917-2013), fysicus Fran-
çois Englert (1932) en na-
tuurkundige Robert Brout 
(1928-2011), scheikundige 
Ilya Prigogine (1917-2003), 
rechtswetenschapper 
Gustave Rolin-Jaequemyns 
(1835-1902), mensen-
rechtenactivist Auguste 
Beernaert (1829-1912), 
pacifist Henri La Fontaine 
1854-1943), dominicaner 
pater Dominique Pire 
(1910-1969).
2410’16. Verschillend en 
toch gelijk.
1. Rabbijn, priester, imam.

2410’16. Supermaan.
Velletje met viermaal 
1 Europa. Maan met 
silhouetten, maanstanden, 
maan met bomen, maan 
met kerktoren, maan met 
vliegtuigsilhouet. 

2410’16. NAVO* in 
België.
1 Europe. Gebouw met 
vlaggen in Brussel.
2410’16. Wenszegels.
1 België, 1 Europe. Resp. 
kerstman, rendier.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
58’16. Zomersporten.
2.50 KM. Strand met 
voetballer, waterpoloër, 
zwemmers. 

58’16. Sarajevo.
0.30 KM. Bastion Žuta 
tabija.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
106’16. Voetbal.
Blok 5.10 KM. Speler en bal. 

77’16. Olympische Spelen 
in Rio de Janeiro.
Velletje met viermaal 
1.70 KM. Kogelstoten, judo, 
hardlopen, zwemmen. 

ESTLAND
58’16. Veteranenkampi-
oenschap oriëntatieloop 
in Tallinn.
€ 1.50. Beeldmerk, 
deelnemers. 

178’16. Tõnis Kint (1896-
1991).
€ 0.65. Portret oud-premier. 
258’16. Fauna, berken-
muis.
€ 0.65. Sicista betulina.

FAERÖER
269’16. Vis.
50.- kr. Kabeljauw (Gadus 
morhua), schubben. 

269’16. Decoraties 
in christelijke kerk van 
Klaksvik.
Velletje met tienmaal 9.- kr. 
Scènes uit het leven van 
Jezus, werken van Edward 
Fuglø (1965: de Aankon-
diging, aanbidding van de 
herders, Jezus in de tempel, 
doopsel van Christus, 
Jezus voedt de massa van 
vijfduizend, genezing van 
tien melaatsen, Jezus kal-
meert de storm, Jezus gaat 
Jeruzalem binnen, Jezus 
draag kruis, Hemelvaart.
269’16. Nationale 
klederdrachten, I.
17.-, 20.- kr. Resp. vrouwen-
vest met zilveren broche, 
mannenvest en jasje. 

FINLAND
99’16. Vrije tijdsbeste-
ding in de natuur.
Zesmaal 1 Kl. Hand met 
bloem, ijsvissers, bessen 
oogsten, mensen in roei-
boot en zwanen (Cygnus 
cygnus), kampeerders in 
tent en uil (Strix nebulosa), 
langlaufer. 

99’16. Kunst op post-
zegels, II.
Velletje met viermaal 1 Kl. 
Kunstwerken van Ville 
Andersson en Eeva-Riita 
Eerola.
99’16. Paddenstoelen.
Vijfmaal 1 Kl. (in boekje). 
Cantharellus cibarius, Rus-
sula paludosa, Craterellus 
cornucopioides, Lactarius 
deterrimus, Tricholoma 
matsutake.
99’16. WWF*, bedreigde 
dieren.
Driemaal 1 Kl. Panda-
beeldmerk met Saimaarob 
(Pusa hispida saimensis), 
dwergjuffer (Nehalennia 
speciosa), dwerggans 
(Anser erythropus). 

FRANKRIJK
199’16. Stripreeks ‘Les 
Légendaires’.
€ 0.70, 0.70 (beide met 
aanhangsel). Jadina en 
Shimy, Danaël. 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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310’16. Verbinding met 
planeten.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Sterrenhemel, 
maan en sterren, ijsbeer en 
sterrenbeeld Grote Beer, 
ster, maan en zon, katten 
en zon, maan en wolken, 
planeet, maan en sterren, 
zonsverduistering, sterren-
hemel, maan en wolken.
1010’16. Feest van de 
Postzegel, dans.
Velletje met € 0.70, 1.40. 
Resp. Charleston, scène uit 
Zwanenmeer.
1710’16. Raad van Europa.
€ 1.-. Beeldmerk, hand.
2410’16. Vestingstad Toul 
(Meurthe-et-Moselle).
€ 0.70 (met aanhangsel). 
Kerk van Saint Gengoult.
2410’16. Gezamenlijke 
uitgifte met Portugal.
€ 0.80, 1.-. Resp. Rua 
Augusta (Lissabon), Rue 
Royale (Parijs). 

GIBRALTAR
285’16. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
New York.
G. Rots van Gibraltar. Ver-
kocht per vel met 20 zegels 
(met aanhangsel) tijdens 
tentoonstelling.
257’16. Alameda botani-
sche tuinen 200 jaar.
64, 80, 70 p, £ 1.-, 2.-. 
Resp. hoofdingang met 
Russisch kanon, pergola en 
borstbeeld van hoofdtuin-
man Giuseppe Codali Butti 
(1847-1917), muziektent, 
trappen en waterpartij, 
monument van garni-
zoenscommandant George 
Augustus Eliott (1717-1790). 

257’16. Historische 
stadspoorten.
22, 64, 70, 80 p, £ 1.-, 2.-. 
Resp. Ragged Staff Gate, 
Prince Edward’s Gate, 
Landport Gate, Grand Case-
mates Gates, Old Waterport 
Gates, Southport Gates.

HONGARIJE
98’16. Jonge dieren, II.
Vel met twaalfmaal 115 Ft. 
Afrikaanse buffel, Javaanse 
langoer, kaal kop ibis, 
visayawrattenzwijn, 
nandoe, vliegende hond, 
Dalmatische pelikaan, 
damagazelle, nachtaapje, 
roodwangara, Aziatische 
wilde hond, groefkopadder. 
98‘16. Dierentuin in 
Boedapest 150 jaar.
Blok 1.000 Ft. Apenverblijf 
in 1866. Leeuw en giraf 
op rand. 

178’16. Heiligen en 
gezegenden, IV.
Velletje met driemaal 
200 Ft. Keizer Karel 
IV (1887-1922), kroon 
met scepter en zwaard, 
koningin Zita van Bourbon-
Parma (1892-1989).

IERLAND
287’16. Wild Atlantic Way, 
Ierse kustroute.
€ 0.72, 0.72, 1.10, 1.10 (per 
waarde samenhangend). 
Routekaarten met resp. 
ruiters op paarden, visser, 
fietsers, brandingsurfer. 

188’16. Winkeletalages.
€ 0.72, 0.72, 1.10, 1.10 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. kunst- en hobbywin-
kel Vibes & Scribes (Cork), 
boekhandel The Winding 
Stair (Dublin), kruidenier 
Clerke (Skibbereen), 
souvenirwinkel Thomas 
Moran (Westport).
159’16. Fietsen in 
Ierland.
Viermaal € 0.72. (samen-
hangend). Fietser, gezin op 
de fiets, toerrit, wielerwed-
strijd. Ook velletje met de 
zegels. 

ITALIË
178’16. 100e sterfdag 
Umberto Boccioni (1862-
1916).
€ 0.95. Schilderij ‘Dyna-
miek van een mannen-
hoofd’. 

318’16. Italiaanse film.
€ 0.95, 0.95. Actrice Anna 
Magnani (1908-1973), 
regisseur Luchino Visconti 
(1906-1976).

JERSEY
48’16. Eerste Wereld-
oorlog, I.
46, 56, 62, 70, 82, 91 p. 
Resp. militair en paarden, 
verpleegster en ziekenwa-
gen, Franse reservist met 
vlag en schip, boerin en 
akker met kasteel, vlag-
getjesverkoper met vlag, 
marineofficier met schip 
en vlag. 

KOSOVO
297’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 1.-, 2.10; blok € 2.-. 
Beeldmerk met resp. 
landkaart en vlag, judoka, 
atleet. 

158’16. Heiligverklaring 
Moeder Teresa (1910-1997).
€ 2.10. Heilige Teresa van 
Kolkata, duif.

LETLAND
237’16. Rijwielfabriek 
Gustav Ērenpreisa 145 jaar.
€ 0.50. Fietswiel. 

218’16. Hoge Raad 
25 jaar.
€ 0.50. Portaal, vlaggen, 
krant.

LUXEMBURG
139’16. Groenten van 
vroeger.
€ 0.95, 1.30, 2.-. Resp. 
komkommer (Cucumis 
sativus), gewone boon 
(Phaseolus vulgaris), 
Sint-Jansui (Allium cepa 
proliferum). 
139’16. Biodiversiteit.
€ 0.70, 0.95. Resp. grote 
bonte specht (Dendroco-
pos major), wolf (Canis 
lupus). 

139’16. Maria ‘Troosteres 
van de bedroefden’ 350 
jaar patroonheilige van 
Luxemburg. Gezamenlijke 
uitgifte met Vaticaan. 
€ 0.70. Mariabeeld, 
Notre-Dame-kathedraal, 
stadsbeeld met brug.
139’16. Rode Brug 50 
jaar.
€ 0.70. Brug over vallei van 
de Alzette.
139’16. Tentoonstelling 
Albrecht Bouts (ca.1455-
1549) in Nationaal Histo-
risch- en Kunstmuseum. 
€ 0.70. Tweeluik met 
Christus met kroon en 
Onze-Lieve-Vrouw van 
Smarten.
139’16. Sepac*, 
seizoenen.
€ 0.95. Lente in l’Oesling 
met kasteel van 
Bourscheid. 

MACEDONIË
254’16. 1000e sterfdag 
Clemens van Ohrid 
(ca.840-916).
18 den. Geestelijk schrijver 
en aartsbisschop, kerk in 
Skopje.
274’16. 550e sterfdag 
Donatello (1386-1466).
40 den. Portret beeld-
houwer, beeld.
96’16. Religieus feest 
Bayram. 
44 den. Klokkentoren bij 
Sultan Murad-moskee.
106’16. Europees 
kampioenschap voetbal in 
Frankrijk.
101 den. Voetballer met bal, 
beeldmerk.
127’16.Uitvinding stetho-
scoop 200 jaar geleden. 
40 den. Portret uitvinder 
René Laenecc (1781-1826), 
stethoscoop. 

127’16. Claude Elwood 
Shannon (1916-2001).
50 den. Wiskundige en 
elektrotechnicus.
58’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
40, 60 den.; blok 50 den. 
Resp. worstelen, judo; 
beeldmerk.

MAN
198’16. Eilanden en 
bruggen, ontwerpen 
platenhoezen van Roger 
Dean (1944)
45, 77, 95 p., £ 1.24, 1.69, 
2.08. Resp. ‘Meeting Place’ 
(Last Shadow Puppets), 
‘Blind Owl Late Landing’ 
(Canned Heat), ‘Pathways’ 
voor coveralbum ‘Yessongs’ 
van Yes, ‘Green Parrot 
Island’ Studio Albums 
1969-1987 (Yes), ‘Tales 
from Topographic Oceans’ 
(Yes), ‘Sea of Light’ (Uriah 
Heap). 

MOLDAVIË
278’16. Onafhankelijk-
heid 25 jaar.
1.75, 5.75, 11.- L. Resp. 
mensenmenigte met vlag-
gen en regel uit volkslied, 
uittreksel van onafhan-
kelijkheidsverklaring en 
triomfboog in Chișinău, 
staatswapen met adelaar 
en olijftak en scepter en 
ossenkop. 

MONACO
159’16. WWF*, pauw-
lipvis.
Velletje met viermaal € 1.-. 
Pandabeeldmerk met 
verschillende afbeeldingen 
van Thalassoma pavo. 

OEKRAÏNE
198’16. Stad Kolomyia 
775 jaar.
Blok 7.65 Hr. Pisanka-
museum, kerk van Maria 
Boodschap, toren van 
gemeentehuis, Museum 
van Volkskunst.
238’16. Mooi Oekraïne.
Velletje met 2.40, 2.40, 
3.-, 6.- Hr. Resp. Academie 
van Cultuur en Kunst van 
Luhansk, Wilde papaver 
(Paeonia tenuifolia), ortho-
doxe kerk en tempelschool 
Oleksandr Nevskyi in 
Seleznivka, steppemarmot 
(Marmota bobak).
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278’16. Nationale 
minderheden, joodse  
bevolking.
3.-, 4.40, 4.40, 5.40 Hr. 
Resp. Freylekhs-dans, 
synagoge in Zhovka, viering 
Joods Nieuwjaar Rosj 
Hasjanah, kleermaker. 

OOSTENRIJK
710’16. Moderne archi-
tectuur.
€ 0.80. Kantoorgebouw 
T. Center in Wenen.
710’16. Redding kunst-
schatten Salzkammergut 
in 1945.
€ 1.70. Reddingsactie in 
tunnels van zoutmijnen bij 
Altaussee, vlag.
710’16. Klassieke postze-
gels uit 1858.
Velletje met € 0.68, 2.20. 
Keizer Franz Joseph I resp. 
Oostenrijk 5 k. Yvert nr. 8, 
Lombardije-Venetië 3 s. 
Yvert nr. 6A. 

710’16. Gleichenberger 
spoorweg.
€ 1.70. Elektrolocomotief 
uit 1930.
710’16. Instituut voor 
Hoge-energiefysica 50 jaar.
€ 0.80. Compacte Muon 
Selenoïde-detector.
710’16. Dag van de 
Postzegel.
€ 2.88+1.44. Locomotief 
en wagons op lokale 
spoorbaan Steinamanger-
Pinkafelder, stations in 
Szombathely en Pinafó.
710’16. Wilde dieren en 
de jacht.
€ 1.60. Dassen (Meles 
Meles). 

POLEN
308’16. Madonna’s uit 
oostelijk grensgebied.
2.50, 3.70, 6.-, 6.- ZŁ. Ver-
schillende madonna’s.
318’16. Met uitsterven 
bedreigde vissen.
2.-, 2.50, 3.70, 6.- ZŁ. 
Rhodeus senceus, Caras-
sius carassius, Eupalla-
sella percnurus, Acipenser 
oxyrinchus.
19’16. Jaar van Cicho-
ciemni. 
3.70 ZŁ. Roofvogel als 
symbool voor paratroepen 
opererend in bezet Polen. 

89’16. Pools filatelisten-
congres in IŁawa.
2.50 ZŁ. (ook ongeperfo-
reerd). Gemeentehuis.

PORTUGAL
287’16. Trottoirs, 
mozaïeken. 
€ 0.47, 0.54, 0.75, 0.80; vel-
letje met viermaal € 0.47. 
Resp. Lissabon: vogel, 
Porto: vogel, Madeira: 
bloem, Azoren: vogel; 
Macau: vogel, Verenigde 
Staten: vogel en zeilschip, 
Spanje: zeepaardje, 
Brazilië: vis. 

298’16. Lissabon.
€ 0.47, 0.65, 0.75, 0.80. 
Resp. Kade van de Kolom-
men aan de Taag, heuvel 
van kasteel van St. George, 
gerenoveerde wijk Ribeira 
das Naus, Park Eduardo VII. 

308’16. Radio-omroepers.
Driemaal € 0.47, 0.58, 
0.75, 0.80. Resp. Fernando 
Pessa, Artus Agostinho, 
António Sala, Francisco 
Sena Santos, Herman José, 
Ana Galvão.
318’16. Publicatie ‘Petri 
Nonii Salaciensis Opera’ 
450 jaar geleden.
€ 0.57, 1.-. Portret 
wiskundige en kosmograaf 
Pedro Nunes (1502-1578) 
met resp. boekillustratie, 
loxodroom. 

ROEMENIË
58’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
3.-, 4.-, 8.-, 16.- L. Resp. 
judo, schermen, atletiek, 
schieten. Ook velletje met 
de zegels.
128’16. Transalpina-route.
8.- L.; blok 15.- L. Weg door 
landschap.
198’16. Stad Cluj-
Napoca.
3.50, 4.-, 4.50, 15.- L. 
Stadswapen en resp. 
orthodoxe kathedraal, 
Kleermakersbastion, 
theater- en operagebouw 
Lucian Blaga, Universiteit 
Babes-Bolyai. Ook velletje 
met de zegels.
248’16. Politieorganisa-
tie IPA* Romania 20 jaar.
8.-; blok 15.- L. (rond ze-
gel). Tweemaal beeldmerk 
met wereldkaart, landkaart 
en vlag.
19’16. Nationaal Park 
Ceahleau, flora en fauna.
0.80, 0.90, 1.10, 1.20, 
1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 
1.80, 2.70, 16.- L. Resp. 
Edelweiss (Leontopodium 
alpinum), kruisbek (Loxia 
curvirostra), hepatica 
(Hepatica transsilvanica 
Fuss), gems (Rupicapra 
rupicapra), valkruid (Arnica 
montana), bruine beer 
(Ursos arctos), roodborst 
(Erithacus rubecula),  

gele gentiaan (Gentiana lu-
tea), waterpieper (Anthus 
spinoletta), vrouwen-
schoentje (Cypripedium 
calceolus), ijsvogel (Alcedo 
atthis), Turkse lelie (Lilium 
martagon). 

RUSLAND
297’16. Rusland deelne-
mer WK voetbal 2018 in 
Rusland.
Velletje met viermaal 
21.50 r. Beeldmerk met 
(post)zegels: spelers en 
bal, scorebord en speler, 
spelers en landkaart, bal. 

28’16. Vrachtwagenfabri-
kant Likhachov 100 jaar.
21.50 r. Vrachtwagen type 
ZIL-130.
58’16. Stad Orel 450 jaar.
24.- r. Lenin-brug, gebou-
wen en kathedraal.
58’16. Eerste langdu-
rige ruimtevlucht 55 jaar 
geleden.
31.- r. Kosmonaut Gherman 
S. Titov (1935-2000).
68’16. Stad Omsk 
300 jaar.
24.- r. Monument van 
soldaat, Agrarische Univer-
siteit, gebouwen. 

98’16. Russische pries-
ters 1000 jaar op Athos 
(Heilige Berg).
31.- r. Kloosters. 

198’16. Historisch en 
Etnografisch Museum Kizhi 
50 jaar.
Velletje met driemaal 50.- r. 
Doorlopend beeld van plat-
tegrond met houten kerken, 
klokkentoren en molen.
238’16. Stadswapens.
14.-, 19.- r. Velikiye Luki: 
bogen, Moermansk: vis en 
schip.
268’16. WK voetbal 2018 
in Rusland, stadions.
Viermaal 21.50 r. Wolgo-
grad, Jekaterinenburg, 
Rostov, Samara. 

308’16. Arctisch Natio-
naal Park.
Blok 80.- r. IJsbeer. Op rand 
beeldmerk met narwal 
(Monodon monoceros) en 
bloemen.
19’16. Stad Ulan-Ude 
350 jaar.
24.- r. Stadswapen, fontein, 
Teatralnaya-plein, opera- 
en ballettheater. 

SERVIË
228’16. 23e Congres 
van Byzantijnse Studies in 
Belgrado.
Velletje met viermaal 
23, viermaal 70 din. (in 
boekje). Resp. Aartsbis-
schop Sava, manuscript 
met initiaal waarin arend 
en leeuw die konijn aanval-
len, klooster van Gračanica, 
keizer Uroš en koning 
Vukašin, marmeren beeld 
van Maria van Sokolica, 
schilderij van Maria Bood-
schap, sarcofaag van 
heilige Stefan Dečanski, 
Kalenić-klooster. 

308’16. Theaterfestival 
Bitef 50 jaar.
23, 70 din. Oprichters 
resp. theaterdirecteur en 
dramaturge Mira Trailović 
(1924-1989), schrijver 
en filosoof Jovan Čirilov 
(1931-2014).

TSJECHIË
79’16. Frankeerzegel, 
kikker.
A (16.- Kč.) Hyla arborea.
79’16. Natuurbescher-
ming, dierentuinen.
Velletje met 16.-, 20.-, 24.-, 
27.- Kč. Resp. sneeuwlui-
paard (Panthera unica), 
berberleeuwen (Panthera 
Leo leo) en spiesbokken 
(Oryx gazella gazella), 
zwarte neushoorns (Di-
ceros bicornis) en hyena-
honden (Lycaon pictus), 
przewalskipaarden (Equus 
ferus przewalskii). 

79’16. Antonín Holý 
(1936-2012).
20.- Kč. Portret scheikun-
dige.
79’16. Kunst. Gemeen-
schappelijke uitgifte met 
Liechtenstein.
27.- Kč. Schilderij ‘Jonge 
vrouw op balkon’ van Gerrit 
Dou (1613-1675).
79’16. Werelderfgoed. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Verenigd Naties.
16.-, 27.- Kč. Resp. cultuur-
landschap met kasteel in 
Lednice-Valtice, Karelsbrug 
en kasteel in Praag. 

TURKIJE
257’16. Dienstzegels, 
rozen.
0.20, 0.60, 0.65, 1.60, 
5.10.-, 11.- NTL. Verschil-
lende rozen.
277’16. Frankeerzegels, 
toerisme.
0.20, 0.40, 1.60, 3.20, 5.10, 
11.- NTL. Resp. Ordu: stad 
aan Zwarte Zee, Erzincan: 
toren, Denizli: ruïnes, 
Nevşehir: landschap en 
luchtballonnen, Izmir: 
vuurtoren, Kars: kasteel.
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48’16. Konya, hoofdstad 
van Arabische wereld.
1.60, 1.60, 1.60, 3.20 NTL. 
Verschillende afbeeldingen 
van moskeeën en andere 
gebouwen. 

58’16. Dag van de 
Martelaren.
1.60 NTL. Landkaart, 
filmstrip met beelden van 
demonstraties.
88’16. Lokale gerechten 
uit Oost-Anatolië.
Velletje met 1.60, 1.60, 
1.60, 3.20 NTL. Resp. Kete, 
Kaz eti, Jağli yumurta, 
Kadayif dolmasi.
148’16. AK-partij 15 jaar.
1.60 NTL. Demonstrerende 
menigte, president Recep 
Tayyip Erdoğan, premier 
Binali Yildirim (1955).
308’16. Dag van de 
Overwinning.
1.60 NTL. Vlag, historisch 
strijdtoneel.

VATICAAN
29’16. Heiligverklaring 
Moeder Teresa (1910-1997).
€ 0.95. Portret heilige 
Teresa van Kolkata, Moeder 
Teresa met kind, St. Paul’s-
Kathedraal in Kolkata.
139’16. Wereldreizen 
paus Franciscus I (1936).
Blok € 4.-. Paus, wereld-
kaart doorlopend op rand. 

139’16. 800e sterfdag 
paus Innocentius III (1161-
1216).
€ 0.95. Paus, heilige 
Franciscus, kruisvaarder, 
landkaart Ottomaanse Rijk, 
specht. 
139’16. 75e sterfdag 
heilige Maximiliaan Maria 
Kolbe (1894-1941).
€ 1.- Poolse priester met 
beschermelingen.

139’16. Maria ‘Troosteres 
van de bedroefden’ 350 
jaar patroonheilige van 
Luxemburg. Gezamenlijke 
uitgifte met Luxemburg. 
€ 1.-. Mariabeeld, 
Notre-Dame-kathedraal, 
stadsbeeld met brug.
139’16. Jaar van Barm-
hartigheid.
€ 0.95, 1.-. Bezoek aan 
resp. gevangenen, zieken. 

WIT-RUSLAND
308’16. Conferentie 
GOS* 25 jaar in Minsk.
P. Beeldmerk, gebouw.
79’16. Bijeenkomst co-
ordinatieraad procureurs-
generaal van GOS*-landen.
A, H. Resp. Gebouw en 
wapenschild, gebouw en 
wapenschild. 
89’16. Volksambachten, 
houtsnijwerk. Gezamenlijke 
uitgifte met Moldavië. 
A, H. Resp. handen met 
houten hamer en guts en 
beeldhouwwerk met stier, 
handen met houten hamer 
en flessen.
159’16. Douane 25 jaar.
H. Beeldmerk.
169’16. Stad Slutsk.
M. Wapenschild met 
Pegasus, standbeeld van 
heilige Sophia. 

ZWEDEN 
258’16. Herfst.
Zesmaal Brev. Verschillen-
de bomen in herfstkleuren. 

258’16. Frankeerzegels.
Brev, 13.- kr. Resp. koning 
Carl XVI Gustaf (1946), 
koningin Silvia (1943).

258’16. Vogels.
30.-, 40.- kr. Resp. Cardue-
lis flammea, Upupa epos. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
38’16. Steden.
25.-, 25.- Dh. Mostaganem, 
Djelfa. 

238’16. 60e Congres van 
de Soummam.
25.- Dh. Onafhankelijk-
heidsstrijders.

ARGENTINIË
77’16. Onafhankelijkheid 
200 jaar. 
24 maal $ 10 (in boekje). 
23 provinciale wapen-
schilden en wapenschild 
Argentinië.
168’16. Gedroogde 
groenten.
Velletje met viermaal $ 10. 
Erwt, kikkererwt, linzen, 
boon. 

228’16. Posttrein.
Viermaal $ 10+$ 10 
(samenhangend). Wagon, 
plattegrond interieur en 
treinstempel, lossen wagon 
en aantekenstempel, 
wagon en treinstempel. 
Trajectkaart op achter-
grond zegels.

ARUBA
297’16. Groenten.
90, 130, 205, 220, 320 c. 
Resp. bonen, paprika’s, 
komkommers, aubergines, 
okra’s.

318’16. Vogels.
50, 85, 90, 100, 130, 
220, 250, 325 c. Resp. 
Egretta tricolor, Egretta 
thula, Platalea ajaja, Anas 
discors, Eudocimus ruber, 
Rynchops niger, Chryso-
lampis mosquitus, Syrigma 
sibilatrix. 

AUSTRALIË
Aug.’16. Olympische gou-
den medaillewinnaars. 
Achtmaal $ 1.-. Mack 
Horton (zwemmen), Emma 
McKean en Brittany Elsmlie 
met Bronte Campbell en 
Cate Campbell (zwem-
men), Catherine Skinner 
(kleiduivenschieten), 
vrouwenteam rugby sevens 
(rugby), Kyle Chalmers 
(zwemmen), Kim Brennan 
(roeien), Tom Burton 
(zeilen), Chloe Esposito 
(moderne vijfkamp).
69’16. Kevers.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-. Resp. 
Stigmodera gratiosa, Cas-
tiarina klugii, Temognatha 
alternata, Julodimorpha 
bakewellii. 

BAHREIN
38’16. Dag van de 
Arabische Post.
200, 300 fils (samen-
hangend). Tweemaal 
beeldmerk, wereldbol, 
brieven. 

BARBADOS
178’16. Culturele 
organisatie The Barbados 
Landship.
10, 65 c., $ 1.80, 2.20. Resp. 
muzikanten, meiboom, 
dansers, vlootadmiraal 
Leon Marshall (1906-1973) 
en vlag. 

BERMUDA
188’16. Bermuda in 
bloei, III.
20, 60, 75, 90 c., $ 1.95, 
3.-. Resp. Datura aurea, 
Petrea volubilis, Cassia 
javanica, Lagerstroemia 
indica, Antigonon leptopus, 
Ipomoea pes-caprae. 

BHUTAN
187’16. Mythische 
figuren.
Velletje met viermaal 
30 nu.; blok 50 nu. Resp. 
tijger, sneeuwleeuw, 
garuda, draak; draak. 

BOTSWANA
265’16. Traditionele 
dansen.
4.-, 5.90, 7.80, 10.- P. Resp. 
Diware, Tsutsube, Setapa, 
Hosana. 

18’16. 50 jaar onafhanke-
lijkheid, vooruitgang.
30, 40, 50 t., 4.-, 5.-, 5.90, 
7.80, 10.- P. Resp. gezond-
heid: arts en patiënten, 
onderwijs: leerling en 
boeken, sport: voetballer 
en atlete, beschikbaarheid 
schoon water: kind bij 
kraan, infrastructuur en 
communicatie: winkelbe-
diende met pinautomaat, 
plattelandsontwikkeling: 
vrouw en kind, wegen en 
gebouwen: bouwvakkers 
met vrachtwagen, gender-
gelijkheid: man en vrouw in 
uniform.

BRAZILIË
18’16. Upaep*, Olym-
pische Spelen in Rio de 
Janeiro, stadions.
Velletje met zesmaal 
R$ 3.75, Estádio Olympico, 
Velódromo Olympico, Arena 
da Juventude, Maracanã, 
Sambodrómo, Estádio da 
Lagoa. 
58’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Velletje met driemaal 
R$ 2.65. Fakkel, tweemaal 
beeldmerk.
58’16. Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Velletje met driemaal 
R$ 2.65. Fakkel, tweemaal 
beeldmerk.
128’16. Universi-
taire Opleiding Beeldende 
Kunst200 jaar in Rio de 
Janeiro.
RS$ 1.70, 1.70 (samenhan-
gend, doorlopend beeld). 
Gebouw, kunstwerk. 

238’16. 100 jaar marine-
luchtvaartdienst.
1o Porte Carta Comercial, 
Beeldmerk met vliegtuigen, 
helikopter en schip.
298’16. Nationale Dag 
tegen Roken.
RS$ 30.-, 38.-. (samenhan-
gend en doorlopend beeld), 
40.-. Resp. microscoop en 
kreeft, kreeft en portret 
chirurg Antônio C. Camargo 
(1864-1947) en gelijknamig 
ziekenhuis, sigaret en kruis. 
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318’16. Volkskunst.
Vijfmaal RS$ 1.70. Verschil-
lende poppen van Izabel 
Mendes (1914-1984).

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
58’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
1.20, 1.50 y. Resp. volleybal, 
atletiek estafette.
98’16. Japanse nach-
tegaal.
1.20 y. Leiothrix lutea.
208’16. Werelderfgoed, 
Chinese Muur.
Velletje met zesmaal 1.20, 
tweemaal 1.50, eenmaal 
3 y. Verschillende afbeel-
dingen van muur. 

278’16. G-20 top in 
Hangzhou.
1.20 y. Beeldmerk, land-
schap.
288’16. Chinees 
Maanfeest.
1.20 y. Zon met decoratie, 
vrouwen en tafel met lek-
kernijen, bloemen.
 
CHRISTMASEILAND
238’16. Schelpen.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.- (per waar-
de samenhangend). Resp. 
Tectus niloticus, Lambis 
scorpius, Conus saconicus, 
Tridacna squamosa. 

COLOMBIA
297’16. Departement 
Quindío 50 jaar.
$ 200, 200 (samen-
hangend); velletje met 
$ 10.000, 10.000. Beeld-
merk met resp. Andeskuif-
arend (Oroaetus isidori), 
palmbomen en paarden; 
Andeskuifarend, paar en 
palmbomen. 

118’16. Eiland Malpelo, 
fauna.
$ 2.000. Haaien, genten.

COSTA RICA
157’16. Upaep*, Olympi-
sche Spelen in Costa Rica.
Velletje met 600, 1.400 
Cs. Resp. schermen, 
mountainbiken. 

EGYPT
266’16. Strijd tegen 
drugs.
E£ 2.-. Hoofd met 
hersenen. 

237’16. Juli revolutie 63 
jaar geleden.
Blok E£ 4.-. Zegels-op-
zegel. Yvert nrs. resp. 363 
(1954) 10 m.: bevolking 
met pamflet, 370 (1954) 
35 m: militair met trompet 
en landkaart, 384 (1956) 
en 391(1957) 10 en 100 m.: 
landkaart en schip, 386 
(1957) 10 m.: militairen en 
parachutisten.
38’16. Dag van de 
Arabische Post.
E£ 3.-. Tweemaal beeld-
merk, wereldbol, brieven.

ETHIOPIA
2016. Universiteit van 
Haramaya 60 jaar.
0.05, 0.45, 2.-, 4.- B. Resp. 
Administratiegebouw, 
landbouw en veeteelt, 
hoofdingang, beeldmerk. 
2016. Watervallen.
0.10, 0.40, 2.-, 4.- B. Resp. 
Habera (Bale), Sor (Ilu 
Abba Bora), Blue Nile 
(Gojam), Ajora (Wolaitta). 

FILIPPIJNEN
18’16. President Rodrigo 
Roa Duterte (1945).
17.- P.; blok 55.- P. Twee-
maal eedaflegging.
48’16. Gemeente Lal-Lo 
435 jaar.
15.- P. Gemeentewapen, 
kerk.
88’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Viermaal 12.- P. (samen-
hangend). Judo, boksen, 
paardensport, boogschie-
ten.
108’16. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Bangkok, Chinees 
Nieuwjaar**.
12.-, 45.- P. Resp. apenkop, 
aap. Zegels in tentoonstel-
lingsvelletje met tweemaal 
twee zegels.

INDIA
97’16. Effectenbeurs 
Bombay 40 jaar.
5.- R. Gebouw, beeldmerk.
297’16. Nationaal Park 
Tadoba-Andhari.
5.-, 25.- R. Bengaalse 
tijgers Panthera tigris 
tigris. Ook velletje met de 
zegels. 

58’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
5.-, 5.-, 25.-, 25.- R. Resp. 
tennis, boksen, schieten, 
worstelen. Ook samen-
hangend en velletje met de 
zegels.
88’16. Orchideeën.
Velletje met 5.-, 5.-, 15.-, 
15.-, 25.-, 25.- R. Resp. 
Esmeralda cathcartii, 
Paphiopedilum villosum, 
Dendrobium gibsonii, 
Esmeralda clarkei, Cy-
pripedium himalaicum, 
Dendrobium falconeri.

158’16. 70e onafhanke-
lijkheidsdag, toerisme.
Blok 25.- R. Indische 
olifanten (Elephas 
maximus indicus), pauw 
(Pavo cristatus), Indische 
neushoorn (Rhinoceros 
unicornis), Bengaalse tijger 
(Panthera tigris tigris), 
kamelen, waterval, bergen, 
tempels, bootje op rivier.
268’16. Metaalhandwerk.
5.-, 5.-, 15.-, 15.-, 50.-, 
50.- R. Resp. kruik, bronzen 
hindoegod Shiva, koperen 
blik, messing wierookbran-
der, zilveren vat, gouden 
Gajalakshmi-lamp. Ook 
velletje met de zegels.
27-8-’16. 100e geboortedag 
Jagadguru Sri Shivarathri 
Rajendra Swamy (1916-
1986).
5.- R. Religieus leider.

ISRAËL
139’16. Festivals, Yom 
Kippur, handnijverheid.
NIS 2.30, 7.40, 8.30. Resp. 
pottenbakker, glazenmaker, 
zilversmid.
139’16. Fabels.
Driemaal NIS 4.10. ‘Het riet 
en de ceder’, ‘De vos in de 
wijngaard’, ‘De reiger en de 
leeuw’. 

139’16. Seizoenen.
NIS 4.10; velletje met vier-
maal NIS 4.10. Resp. herfst: 
kinderen met vlieger; lente, 
zomer, herfst en winter. 
139’16. Herdenkingsdag 
slachtoffers terrorisme.
NIS 2.30, Handen, mozaïek 
van vlag.
139’16. Vogeltrek. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Bulgarije.
NIS 5.-. Landkaart, vlaggen, 
witte ooievaars (Ciconia 
ciconia), satelliet. 

JAMAICA
143’16. Vuurtorens.
$ 40, 140, 180, 300. Resp. 
Folly, Rosehall, Plumb 
Point, Portland Point. 

47’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
$ 60, 60, 120, 300. Atleten 
resp. Shelly-Anne Fraser-
Pryce, Usain Bolt, tweemaal 
Fraser-Pryce en Bolt.

JAPAN
309’16. Levensverze-
kering postorganisatie 
100jaar.
82, 82 yen. Tweemaal 
verschillende harten.
310’16. Herfstgroeten.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen. Vos, druiven, haas, 
klimplant akebia, eland; 
beer, slangkalebas, eek-
hoorn, druiven, wasbeer.
710’16. Spoorwegen, IV.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Trajectkaart 
Nagano-Kanazawa, 
treinstellen van: Kinetsu, 
Enoshima, Odakyu, Hakone 
Tozan, Keikyu, Nankai, East 
Japan, Kyusyu, Toyama. 

710’16. Internationale 
Correspondentie Week.
70, 90, 110, 130 yen. Resp. 
Wilde eend (Anas platy-
rhynchos), wandelaars 
langs riviertje, paard en 
postvervoerders, land-
schap.
1410’16. Nachtbeelden, II.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Regenboogbrug 
over baai van Tokio, 
televisietoren in Tokio, 
Tokiotoren, zakendis-
trict Minato Mirai 21 in 
Yokohama, landschap bij 
berg Kanto, vuurwerk in 
Chichibu, Gunma Bloemen-
park, Ashikaga Bloemen-
park, Duitse Stad in Tokyo, 
Fuefukigawa Fruitpark.

2110’16. Schatten van 
Shosoin, III.
Vijfmaal 82 yen. Ornament, 
bord met dierenmotief, 
wierookbrander, houten 
kistje, gelakte en gedes-
sineerde wierookbrander.
2410’16. Traditionele 
voedselcultuur, II.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Traditionele 
gerechten ter gelegenheid 
van: tweemaal Nieuwjaar, 
Setsubun, Hinamatsuri, 
Hanami, Tango no Sekku, 
Tanabata, Tsukumi, Chon-
gyang, Tōji. 

2810’16. Sterrenbeel-
den, IV.
Viermaal 82 yen. Saturnus, 
Steenbok, Waterman, 
Vissen.
111’16. Groetzegels, 
gerechten.
18, 18 yen. Noedelgerecht, 
rijstschotel met kip en uien. 
111’16. Chinees Nieuw-
jaar**.
52, 52, 82, 82 yen. Haan. 

JORDANIË
106’16. Arabische Revo-
lutie 100 jaar geleden.
10, 20, 30, 50, 100 Pt.; blok 
40 Pt. Herdenkingsbeeld-
merk met militairen en 
vlaggen met resp. strijders 
op kamelen, strijder op 
paard, personen, koning 
Abdoellah II (1962), leider 
opstand tegen Ottomaanse 
Rijk Hoessein bin Ali (1853-
1931); beeldmerk.
306’16. Vissen.
Vijfmal 40 Pt. Scorpae-
nidae sp., Symphodus 
mediterraneus, Blennius 
ocellaris, Chaetodon me-
lannotus, Pterois sp. 
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287’16. Eerste munten- 
en postzegelbeurs in 
Amman.
30, 50 Pt. Tweemaal stem-
pel, zegel en bankbiljet, 
verschillende achtergrond-
kleuren.
38’16. Arabische Dag van 
de Post.
40, 40 Pt. (samen-
hangend). Beeldmerk, 
wereldbol, brieven.

KAZACHSTAN
227’16. 100e geboor-
tedag M. Shamenov 
(1916-1974).
50 t. Militaire inlichtingen-
officier.
198’16. Astana Expo 
2017.
Blok 300 t. Beeldmerk.

KIRGIZIË
287’16. Taigan jacht-
honden.
50.-, 100.-, 150.- S. Hond 
resp. bij start jacht, tijdens 
achtervolging prooi, met 
wolf. Ook velletje met de 
zegels.
297’16. Flora.
50.-, 50.-, 100.-, 100.- S.; 
blok 200.- S. Resp. Iris 
orchioides met libel, 
Leontopodium ochrole-
ucum met bij, Primula 
turkestanica met vlinder, 
Tulipa greigii met vlinder; 
Papaver rhoeas met bij. 

307’16. 220e geboor-
tedag Taylak Baatir 
(1796-1835).
55.- S. (ook ongetand). 
Portret oorlogsheld, paard.
48’16. Olympische Spe-
len in Rio de Janeiro, I.
22.-, 31.-, 55.-, 117.- S. 
(ook ongetand). Resp. 
Taekwondo. Voetbal, golf, 
worstelen.
58’16. Olympische Spe-
len in Rio de Janeiro, II.
50.-, 150.- S. Resp. wielren-
nen, tennis.
88’16. Wereld Nomade 
Spelen in Kirgizië.
50.-, 100.-, 150.- S. Paarden 
met resp. boogschutter, 
worstelaars, brandende 
ruiter.

238’16. Onafhankelijk-
heid 25 jaar.
Vlok 150.- S. Vlag, giervalk 
(Falco rusticolus). 
268’16. Schaakolympi-
ade in Bakoe.
100.- S. Beeldmerk, wereld-
bol, schaakstukken.

KOEWEIT
252’15. Martelaren.
Vier vellen met elk 25 
maal 25 f. Portretten van 
martelaren.

KOREA NOORD
206’16. Mangyondae, 
Paleis van Schoolkinderen.
Blok 30 w. Gebouw voor 
naschools onderwijs.
97’16. Nationale kleder-
drachten.
10, 30, 40, 50 w. Resp. uit 
periode van de drie ko-
ninkrijken, Koryo dynastie, 
tweemaal Joson dynastie.
58’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
30, 50, 50, 70 w. (ronde 
zegels). Resp. schoonsprin-
gen, turnen, gewichtheffen, 
atletiek.
88’16. Apen.
Velletje met 30, 50, 70 w. 
Papio hamadryas, Macaca 
mulatta, Pan troglodytes. 
1511’16. Luchtsporten. 
10, 40, 50 w. Resp. para-
chutespringen, draadloos 
acrobatiekvliegtuigje, 
draadloos stuntvliegtuigje. 

KOREA ZUID
276’16. Religieuze 
leiders.
300, 300 w. Master 
Seongcheol (1912-1993), 
kardinaal Stephen Kim 
Su-hwan (1922-2009).
197’16. Brievenbussen.
Viermaal 300 w. Brazilië 
met China en Canada, 
Frankrijk en India met Ja-
pan, Mexico en Maleisië en 
Nieuw-Zeeland, Zwitserland 
en Verenigde Staten met 
Groot-Brittannië.

128’16. Toerisme, II.
Viermaal 300 w. Wandel-
paden: Olle-pad op eiland 
Jeju, bospad Woljeonga 
Jeonnamu, kersenbloesem-
wandeling Hadong Simri, 
Yeongdeok-pad.
258’16. Vuurtorens.
Viermaal 300 w. (samen-
hangend). Somaemuldo, 
Eocheongdo, Oryukdo, 
Ulgi/Daewangam. 

LIBANON
267’16. Baalbek Interna-
tional Festival 60 jaar.
L£ 2.000. Ruïnes Tempel 
van Jupiter. 

58’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
L£ 250. Medaille met 
beeldmerk.

MACAU
258’16. Schilderijen van 
lokale schilders.
2.-, 2.-, 2.-, 3.-, 3.-, 
3.- ptcs.; blok 12.- ptcs. 
Resp. vogels, postkantoor, 
vaas met bloemen, visser 
onder boom, visserssche-
pen, tempel; zeilschepen, 
klooster, baai met bomen 
en boulevard. 

109’16. 120e geboorte-
dag van generaal Ye Ting 
(1896-1946). 
2.-, 5.50 ptcs.; blok 
12.- ptcs. Militaire leider 
resp. als jong man, in 
uniform; op stoel. 

MALDIVEN
136’16. Toerisme, atols.
Twintigmaal 10 Mvr. 
Laamu: bungalows, Thaa: 
kust met bomen, Dhaalu: 
kust met strand, Faafu: 
eiland, Meemu: strand met 
bootje, Vaavu: eiland met 
pieren, Alifu Dhaalu: strand 
met pier, Alifu Alifu: eiland, 
Kaafu: eilandengroep, 
Lhaviyani: schildpad, Baa: 
eind en haaien, Noonu: 
huizen op palen, Shaviyani: 
eiland op rif, Gnaviyani: 
zoutwaterlagune, Gaafu 
Alifu: eiland, Gaafu Dhaalu: 
koraalbrokken, Haa Alifu: 
strand met palmbomen, 
Haa Dhaalu: haaien, Seenu: 
conventiecentrum in 
Hithadoo, Raa: eilanden. 
Ook alle zegels in blok met 
vlag en vissen op rand. 

MALEISIË
238’16. Flora en fauna.
30. 50, 50, 60, 60, 70, 
80 sen; blok RM 2.- Resp. 
(Tragulus kanchil), angel-
loze bij (Meliponula fer-
ruginea), wilde betelplant 
(Piper sarmentosum), 
Maleisische spiegelpauw 
(Polyplectron malacense), 
groene kikker (Rana 
erythraea), kraakbeendrie-
klauwschildpad (Amyda 
cartilaginea), vis (Tor 
tambroides); reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca).
Ook velletje met de zegels 
en ongeperforeerd blok. 

MAURETANIË
2015. Nationaal Jaar van 
Schoolonderwijs.
100, 100, 150, 150, 220, 
370, 370, 370 um. Beeld-
merken van verschillende 
universiteiten, scholen en 
onderwijsinstellingen. 

MAURITIUS
66’16. Zoetwaterfauna.
1.-, 10.-, 18.-, 32.- Rs. 
Resp. Anguilla marmorata, 
Laccotrephes annulipes, 
Oreochromis niloticus, 
Macrobrachium lar. 

 
86’16. Duurzame ontwik-
keling.
27.- Rs. Beeldmerk met 
VN*-logo.

MEXICO
236’16. Technologisch 
Instituut van Saltillo 65 
jaar.
$ 7.50. Gebouw.
277’16. Schone en veilige 
energie-industrie.
$ 9.-. Boortorens, raffina-
derij, booreiland.
18’16. Eerste Mexicaanse 
postzegel 160 jaar geleden.
$ 9.-. Zegel-op-zegel ½ 
r. Yvert nr. 1 (1856) met 
priester en vrijheidsstrijder 
portret Miguel Hidalgo 
(1753-1811).
58’16. Borstvoeding, de 
beste start van het leven.
$ 11.50. Moeder met kind.
158’16. Dagblad ‘El 
Universal’100 jaar.
$ 13.50. Beeldmerk met 
vogel, krantenjongen, 
vrachtwagen. 

198’16. Postdienst 30 
jaar.
$ 7.- Beeldmerk.
238’16. Hogere Ingeni-
eursopleiding Mechanica 
en Elektrotechniek 100 
jaar.
$ 9.-. Gebouwen, beeld-
merk

MONGOLIË
287’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
T. Christusbeeld, Beeld-
merk, medaille. 

MONTSERRAT
97’16. Watervallen. 
Velletje met viermaal 
$ 3.50; blok $ 10.-. Resp. 
Bigar (Roemenië), Pearl 
Shoal (China), Ban Gioc 
(Vietnam), Iguazu (Argen-
tinië/Brazilië); Great Alps 
(Montserrat). 

NAMIBIË
118’16. Bosbouw, hout.
Velletje met driemaal Post-
card Rate. Huis en houten 
giraf met stamper en 
schaal, bomen en olifant, 
vruchten met gezondheids- 
en cosmetische producten. 

309’16. Hondachtigen.
Zone A, Zone B, Zone C. 
Resp. Lycaon pictus, Crocuta 
crocuta, Hyaena brunnea. 
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NIEUW-CALEDONIË
58’16. Astronomie.
450 F. Dobson-telescoop 
600 mm. op luchthaven 
Ouatom, sterren van 
Zuiderkruis. 

139’16. Nationaal 
erfgoed.
110 F. Huis Janisel in 
Pouébo. 

NIEUW-ZEELAND
Aug.’16. Olympische 
medaillewinnaars.
Achttienmaal $ 1.-. 
Natalie Rooney (zilver, 
kleiduivenschieten), Eric 
Murray en Hamish Bond 
(goud, roeien), Ethan 
Mitchell met Sam Webster 
en Eddie Dawkins (zilver, 
wielrennen), Luuka Jones 
(zilver, kanovaren), team 
rugby seven (zilver, rugby), 
Genevieve Behrent en 
Rebecca Scown (zilver, 
roeien), Valerie Adams, 
(zilver, kogelstoten), Mahé 
Drysdale (goud, roeien), 
Lisa Carrington (goud, 
kano 200 m.), Sam Meech 
(brons, zeilen), Joe Aley 
en Pollie Powrie (zilver, 
zeilen), Peter Burling en 
Blair Tuke (goud, zeilen), 
Tomas Walsh (brons, ko-
gelstoten), Lisa Carrington 
(brons, kano 500 m.), 
Eliza McCartney (zilver, 
polsstokhoogspringen), 
Lydia Ko (zilver, golf), Nick 
Willis (brons, atletiek), Alex 
Maloney en Molly Meech 
(zilver, zeilen). 

79’16. Jeugdgezond-
heidszorg, dagelijkse 
oefeningen.
$ 1.-+10 c., $ 1.80+10 c., 
$ 2.20+10 c. Resp. rugby, 
touwtrekken, stretchoefe-
ningen.Ook velletje met de 
zegels.

510’16. Marine 75 jaar.
$ 1.-, 1.-, 1.80, 2.20, 2.70, 
3.30. Beeldmerk en resp. 
ondergang HMS ‘Neptune’: 
matrozen Bruce en William 
Anderson, conflict in Korea: 
fregat ‘Pukaki’, vrouwen op 
zee: vrouwelijk bemannings-
lid met sextant, bijdrage 
VN*: fregat ‘Te Mana’ en 
helikopter, noodhulp: 
hulpverlening bij aardbeving 
Christchurch, familiesteun: 
militair en kinderen. Ook 
velletje met de zegels. 

PARAGUAY
228’16. Dag van de 
Folklore, artiesten. 
1.400. 2.000 Gs. Resp. ac-
trice Máxima Lugo (1925), 
muzikant en dichter Carlos 
Sosa (1926-1989). 

PITCAIRNEILAND
248’16. Hoofdvestiging 
Adamstown.
Viermaal $ 2.-. Helling en 
huis, kerk en bel, landschap 
en gemeentehuis met 
anker van ‘Bounty’, kust en 
school met boeken. 

POLYNESIË
246’16. Miss Tahiti, 
vroeger en vandaag.
Velletje met zesmaal 100 F. 
(in boekje). Verschillende 
portretten. 

117’16. Julifeest Heiva.
80, 100 F. Leiders gekos-
tumeerde groepen resp. 
Gilles Hollande, Madeleine 
Moua. 
118’16. Medicinale plant.
80 F. Premna serratifolia. 

SINGAPORE
58’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
1st, 30, 90 c., $ 1.30. Resp. 
zwemmen, schieten, tafel-
tennis, zeilen. Ook velletje 
met de zegels.
88’16. Eerste parade 
Nationale Dag 50 jaar ge-
leden.
2nd, 1st, 60, 70, 90 c., 
$ 1.30; blok $ 2.-. Resp. 
parade met vlaggen, forma-
tie met linten, motoren en 
agenten, stadion en vuur-
werk, vlag met gebouwen 
en helikopters, stadion met 
vlag; vlaggenparade. 

178’16. 50 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Pakistan, flora. Gezamen-
lijke uitgifte met Pakistan.
$ 1.30, 1.30. Orchidee 
Vanda Miss Joaquim, 
jasmijn. Ook velletje met 
de zegels.
219’16. Roofvogels.
1st, 70, 90 c., $ 1.30. Nisae-
tus cirrhatus, Haliaeetus 
leucogaster, Haliastur 
indus, Elanus caeruleus. 
Ook velletje met de zegels.

SRI LANKA
128’16. Conferentie 
juristenorganisatie Lawasia 
2016.
15.- R. Vrouwe Justitia met 
weegschalen, wereldkaart, 
beeldmerk. 

ST. MAARTEN
61’16. Vogels. Aanvulling 
melding juli jl.
Viermaal blok 500 c. 
Myiopsitta monachus, 
Anodorhynchus hyacinthi-
nus, Athene cunicularia, 
Pionopsitta pileata. 

ST. PIERRE ET
MIQUELON
29’16. Zuster Pierre 
Fontaine (1923-2012).
€ 0.40. Portret geestelijke.

SURINAME
178’16. Polynesische 
cultuur.
SR$ 2.-, 3.-, 4.-, 6.-, 7.-, 
8.-. Resp. Verschillende 
beelden op Paaseiland. 

THAILAND
48’16. Nationale Dag van 
de Communicatie.
3.- B. Landkaart, compu-
terschermen, windmolens, 
ziekenhuisbed met patiënt 
en beeldscherm, teler en 
plantenkas.
58’16. Diplomatieke 
betrekkingen met Vietnam 
40 jaar.
3.-, 3.- B. (samenhangend). 
Beeldmerk en gekostu-
meerde figuren uit resp. 
Thailand, Vietnam.
108’16. Aziatische 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok.
5.- B. Beeldmerk, lotus-
bloem.
128’16. Verjaardag 
koningin.
100.- B. Portret koningin 
Sirikit (1932). 

168’16. Rijstonderzoek 
100 jaar.
3.- B. Koning Bhumibol 
(1927) met sikkel en konin-
gin Sirikit in rijstveld.

TRINIDAD EN 
TOBAGO
2015. Opdrukken. 
75 c. op 40 c., $ 1.- op 3 c. 
Resp. vorkstaartkoningsti-
ran (Tyrannus savana), 
suikerraffinaderij. 

TUNESIË
18’16. Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 60 jaar.
900 m. Gebouwen. 
38’16. Arabische Dag van 
de Post.
600, 600 m. (samenhan-
gend). Tweemaal beeld-
merk, wereldbol, brieven. 

URUGUAY
108’16. Nationale Partij 
180 jaar.
$ 20. Portretten partijvoor-
mannen, beeldmerk.
128’16. Upaep*, 
Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro.
Viermaal $ 20. Tennis, 
roeien, marathon, paar-
densport.
318’16. Schilderij.
$ 20. ‘De blauwe kraag’ van 
Gladys Afamado (1925).

VERENIGDE NATIES
108’16. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok.
Velletje met US$ 1.15, Zw.Fr. 
2.-, € 1.70. Doorlopend 
beeld van tentoonstellings-
gebouw, vlaggen. 
89’16. Werelderfgoed 
in Tsjechië. Gezamenlijke 
uitgifte met Tsjechië.
US$ 0.47, 1.15, Zw.Fr. 1.-, 
1.50, € 0.68, 1.70. Resp. 
Praag: bruggen over Do-
nau, Olomouc: gedenkzuil 
van Heilige Drie-eenheid, 
Kromĕříž: kasteel en 
tuinen, Lednice-Valtice: 
slot Valtice, Kutná Hora: 
stadscentrum met kerk en 
kathedraal, Český Krumlov: 
historisch stadscentrum. 

VERENIGDE STATEN 
510’16. Hindoefestival 
Diwali.
Forever. Kaars.
610’16. Winter en kerst.
Viermaal Forever. Kaars, 
kerstkrans, ster, kerst-
boom.
710’16. Superheldin 
Wonder Woman.
Viermaal Forever. Verschil-
lende afbeeldingen van 
stripheld: modern, brons, 
zilver, goud. 
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VIETNAM
19’16. WWF*, kleinklauw-
otter.
3.000, 3.000, 4.500, 
8.500. Pandabeeldmerk en 
verschillende afbeeldingen 
van Amblonyx cinereus). 

ZIMBABWE
188’16. Nationale helden.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Resp. 
Victoria Chitepo (1927-
2016), Emos Chamunorwa 
Chikowore (1936-2005), 
Joseph Mushore Chi-
namano (1925-1984), Emos 
Mzombi Nkala (1932-2013).

Afkortingen:
GOS: Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten
IPA: International Police 
Association
NAVO: Noord Atlantische 
Verdrags Organisatie
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
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, Jaar van 
de Haan: 28-1-’17 t/m 
15-2-’18. 

  
samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

NEDER
LA

NDSE STEM
P

E
LSPostex

Traditiegetrouw zijn er tijdens 
Postex in diverse stands weer bij-
zonder poststempels in gebruik. Ten 
eerste is er in de stand van PostNL 
een bijzonder Postex-stempel en 
een klein rond dagtekeningstempel 
Apeldoorn in gebruik. Met deze 
stempels kunt u uw postzegels en 
(gelegenheids)enveloppen weer 
laten afstempelen. Bij het ter perse 
gaan van dit nummer van Filatielie 
is het definitieve ontwerp van het 
stempel nog niet vrijgegeven door 
PostNL. De afbeelding laat ik in het 
volgende nummer van Filatelie zien.

80 jaar De  
Vliegende Hollander
Aerophilatelistische vereniging De 
Vliegende Hollander bestaat 80 jaar 
en dit wordt gevierd op de 55e Dag 
van de Aerophilatelie met een 
bijzonder poststempel en met de 
uitgifte van gelegenheidsenvelop-
pen. In het stempel zien we een oud 
vliegtuig en een modern vliegtuig 
onder elkaar met de jaartallen 1936 
en 2016. Het oude vliegtuig lijkt 
sterk op de op 6 december 1931 
verongelukte ‘Ooievaar’. Door een 
openstaand ventilatieluik kwam 
dit toestel in Bangkok niet van de 
grond en sloeg te pletter. Door de 
ramp gingen twee postzakken uit 
Medan (1 voor Amsterdam en 1 voor 
Bagdad) verloren. 183 kg post kon 
worden gered. Deze geredde post is 
later met de KLM F.XII PH-AFV ‘Valk’, 
die op 11 december uit Bandoeng 
was vertrokken, naar Amsterdam 
gebracht en daar op 21 december 
aangekomen. Deze ramppost is fila-
telistisch zeer gewild en kostbaar.

Filatelistendag 
en Dag van de 
Jeugdfilatelie
Voor de viering van de jaarlijkse Lim-
burgse Filatelistendag en de Dag van 
de Jeugdfilatelie zijn twee bijzondere 
poststempels aangevraagd. De ont-
werpen waren al goedgekeurd door 
PostNL, maar er bleek een technisch 
probleem bij de productie van de 
stempels. Sommige lijnen in het 
ontwerp van beide stempels waren 
te dun, waardoor de stempels niet 
geproduceerd konden worden. Aan 
de aanvragers van de stempels is 
gevraagd om een nieuw ontwerp aan 
te leveren. De nieuwe ontwerpen kan 
ik nu tonen. Het stempel Dag van 
de Jeugdfilatelie is tijdens Postex in 
gebruik. Het andere stempel toont 
de 50e Limburgse Filatelistendag 
met de plaatsnaam Maastricht. We 
zien een stukje van Maastricht als 
afbeelding in het stempel met op de 
voorgrond de beroemde Oude Brug.
In het septembernummer stond 
een verkeerd mailadres. Juist is: 
lfd2016@outlook.com

Kleine dagtekening-
stempels
Sinds 2007 zijn er op de postvesti-
gingen poststempels in gebruik met 

een vrij grote diameter. Voor verza-
melaars worden er nog steeds kleine 
rubberen dagtekeningstempels 
aangemaakt naar het voorbeeld van 
de stempels die jarenlang in gebruik 
zijn geweest. Met name voor uit-
gaven zoals Mooi Nederland is een 
gestempelde zegel met een klassiek 
dagtekeningstempel erg fraai.
Zo zijn er dit jaar onder andere 
stempels aangemaakt met de 
plaatsnamen Scheveningen, Arne-
muiden en Den Bommel. 

Verzorging van de afstempeling van poststukken
De KNBF verzorgt de aanvragen van de bijzondere 
poststempels onder verantwoordelijkheid van PostNL 
en verzorgt ook in sommige gevallen de stempeling 
voor particulieren. Het is echter aan de verenigingen 
zelf of zij hun poststempel beschikbaar stellen voor 
de  stempeling van poststukken van particulieren. 

De  bedoeling is dat de gelegenheidsenveloppen, 
waarop de stempelafdruk voorkomt, worden gekocht 
ten gunste van de verenigingskassen.
Uitsluitend aanvragen voorzien van voldoende 
gefrankeerde retourenvelop worden door de KNBF in 
behandeling genomen.
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Aangeboden

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

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

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.

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. 

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

Gevraagd

Partij fiscaal/telegraaf/telefoon-
zegels. Ruilen voor postzegels 
met hoge cat. waarde. R. Verdonk. 
Tel:064128947. Ook cinderellas.
Email:stampertje333@gmail.com

Dringend te koop gevraagd post-
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Breden-
hof. Tel. 010-4826725.

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

Diversen

Zaterdag 29 oktober organiseren de 
postzegelverenigingen Bode graven, 
Boskoop, Gouda en Alphen aan de 
Ryn een ruilbeurs voor postzegels 
ansichtk.  Locatie Wykcentrum 
Swaenswyk J.Coninckstraat 2B 
Alphen aan de Ryn. Ook bereikbaar 
voor minder valide. Aanvang: 

10.00-16.00 uur. Semi handelaren 
aanwezig, ruiltafels. Toegang 2 
euro (tot 18jaar gratis). Inlichtingen 
betreffende ruilbeurs 06-53260579 
of 06-24242546 of 06-511756185. 
Er kan ook weer verzamelmateriaal 
worden ingeleverd voor de stichting 
de postzegelvriend.

Contactgroep Frankrijk Verzame-
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De Bilt. 
Contr. 19,- euro. Info: Jan Walschots, 
Tel. 0180-316452 E-mail:  
secretaris@cfv-marianne.nl 

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

Op Hoop van Zegels Haarlem.
Postz-beurs zondag 20-11-2016.
11-15.30 uur Casca (wij) (Gratis 
Toegang) Hereweg 96 2101 MP 
Heemstede. Er zijn nog tafels.  
Inl. M.A.Hagenaars 023-5334252

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.

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

Verzamelt u Spanje/Portugal? Bij-
eenkomst 4x per jaar in Utrecht met 
veiling en kwartaalblad. H. Veen.  
Tel. 079-3611910. www.ksp-iberia.nl 

K
LEIN E

A N N O N
C

E
S

PV Onder de Loupe Noordwijk.  
46e grote veiling vrydag 28 oktober 
2016 Info www.onderdeloupe.nl

Emmeloord 12 nov Postzegel beurs 
10-16 uur.MFC Corn.Dirkzplein 10. 
Inl.J.Elshof Tel. 0527615628.

Studiegroep Britannia, de 
 verzamelaars van engeland en 
gebieden. bel 0575-848859, zie  
www.sgbritannia.nl blad, meetings, 
grote veilingen, boekjes en ver-
zamelplezier. join the club!

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

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

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2015

Alle elf edities uit de jaargang 2015 gedigitaliseerd.  

Als u deze CD-rom wilt bestellen, kunt u € 10,– overmaken op 

NL11 INGB 0008 5914 03 ten name van de penningmeester van 

de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in  Leusden, 

onder vermelding van ‘Jaargang 2015 op CD-rom’. Let op: 

vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de CD-rom moet 

worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen.

VOOR HET OPGEVEN VAN KLEINE ANNONCES: ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD.

http://www.motiefonline.nl/
mailto:rick3dorman@gmail.com
mailto:mennosnoek@hetnet.nl
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tel:0182-379470
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http://www.ksp-iberia.nl/
http://www.onderdeloupe.nl/
http://www.sgbritannia.nl/
mailto:muld1234@kpnmail.nl
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Nieuw: postzegelvel
doutzen mode & muze

Nu verkrijgbaar bij
Bruna en collectclub.nl
(zolang de voorraad strekt)

PostNL Adv Filatelie DK-DEF.indd   1 31-08-16   20:56



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

Bijzondere resultaten van poststukken uit 
deze veiling worden afgebeeld op de 
middenpagina’s van het volgende maandblad.

Bekijk alle veilingresultaten op:
WWW.CORINPHILA.NL

BEZOEK ONS OP DE POSTEX!

BIjZONDERE RESULTATEN 
UIT DE SEPTEMBER VEILING 
VOOR POSTZEGELS

€ 9.500
excl. toeslag

€ 1.000
excl. toeslag

€ 550
excl. toeslag

€ 900
excl. toeslag

€ 2.800
excl. toeslag

€ 1.300
excl. toeslag

€ 9.000
excl. toeslag

€ 1.000
excl. toeslag

€ 550
excl. toeslag

€ 550
excl. toeslag

€ 1.100
excl. toeslag

€ 420
excl. toeslag

€ 650
excl. toeslag
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