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Op 10 september werd op de 
vaste vergaderlocatie in Nijkerk 
het 70-jarig bestaan gevierd van 
de Vereniging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars, kortweg 
Po&Po. Met een opkomst van ruim 
100 leden beloofde het een mooie 
jubileumbijeenkomst te worden.
De vereniging heeft vele jarenlang 
trouwe leden en er zijn er zelfs nog 
enkele die vanaf het begin lid zijn 
van de vereniging. De heer Van der 
Zee is zo iemand en was ook op de 
bijeenkomst aanwezig.
Po&Po doet veel voor haar leden, 
zoals het uitgeven van filatelistische 

boekwerken. Een deel daarvan, in de 
serie Posthistorische Studies, wordt 
de leden zelfs gratis verstrekt.
Het zal daarom ook niet onverwacht 
geweest zijn dat de vereniging ook 
dit jubileum aangrijpt om een boek 
uit te geven. Dit wordt overigens 
ieder lustrum gedaan.
Deze keer heeft het bestuur – en de 
redactie – gemeend iets bijzonders 
te moeten doen. Inderdaad een 
boek, maar geen boek om te lezen, 
maar om te kijken. Ieder lid kon 
– maximaal drie – poststukken uit 
de eigen collectie indienen, com-
pleet met beschrijving.

Het is een mooi boekwerk geworden 
met 175 bijdragen. Een bloemlezing, 
vooral in beeld, van hetgeen de le-
den van de vereniging verzamelen. 
Het gebonden boek werd de leden 
gratis aangeboden.

Maar, die dag verschenen er nog 
twee publicaties. Een nieuwe 
Postzak (het verenigingsorgaan) 
en het boek (catalogus) ‘Lang- of 
naamstempels, afgedrukt op post-
zegels 1852-1900’, geschreven door 
de heer R.L.P.G. van Unen. 
Op het programma stond ook de 
toekenning van de Erwin König-

prijs. Deze wordt bij ieder lustrum 
uitgereikt voor de beste posthistori-
sche bijdrage van de afgelopen vijf 
jaar. De prijs werd dit jaar voor de 
tiende maal uitgereikt.
De prijs werd toegekend aan het 
duo W.K. Erfmann en E.B. Stuut 
voor hun tweedelige standaardwerk 
‘Posthistorie van het rijksdeel 
Suriname 1650-1975’.
Er werd nog een onderscheiding 
uitgereikt, die niet op het pro-
gramma stond. KNBF-voorzitter 
Jan Cees van Duin reikte de Van der 
Willigen-medaille uit aan Michael 
Brekelmans. 

Po&Po viert 70ste verjaardag 

De heer Van der Zee (r) ontvangt het eerste 
exemplaar van het jubileumboek uit han
den van Jac Spijkerman

Rob van Unen met het eerste exemplaar 
van zijn boek

Willem Erfmann (Egbert Stuut was niet 
aanwezig)

Michael Brekelmans (l) ontvangt de 
Van der Willigenmedaille

 Corinphila in het nieuw
Veilingbedrijf Corinphila Nederland 
verhuisde in september naar een 
nieuw pand. De voormalige garage 
in het centrum van Amstelveen 
werd ingeruild voor een deel van 
een kantoor/bedrijfspand op een 
industrieterrein in die plaats.

Men heeft hier de beschikking over 
grotere kantoor- en bedrijfsruimten 
over twee verdiepingen, voorzien 
van een lift. 
Het belangrijkste nieuws voor 
het cliënteel is dat het parkeren 
gratis is.

Dit schreef het beroemde postzegel-
huis Stanley Gibbons op haar blog 
op 23 november 2015. Hoe anders 
was de situatie in oktober 2016.
Op 2 oktober kwamen de eerste 
berichten naar buiten 
dat het ‘net even wat 
minder’ ging met het 
bedrijf. Er werd een 
verlies (voor belastin-
gen) van 29 miljoen 
GBP genoteerd (circa 
32,5 miljoen euro). Op 
3 oktober kwam het 
gezag hebbende dag-
blad The Guardian met 
een uitgebreide analyse. De opening 
van het artikel laat niets aan de 
fantasie over: Future of collectibles 
company in doubt as accounting 
errors and restructuring take toll on 

full-year profits. De beurswaarde 
ging met 10% naar beneden.
Het in 1856 opgerichte bedrijf heeft 
een mislukte herstructurering 
achter de rug en er werden ern-

stige boekhoudfouten 
gevonden. De in mei 
aangestelde nieuwe 
topman staat nu 
gedwongen voor een 
nieuwe herstructure-
ring die banen gaat 
kosten en waarbij kan-
toorruimten drastisch 
worden ingekrompen. 
Ook werd er al flink in 

het management gesneden en werd 
het accountantskantoor de deur 
gewezen. De nieuwe reorganisatie 
zal niet meevallen en de Brexit voor 
de deur geeft extra onzekerheid.

‘150 years and 
 still going strong’
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Het UPUCongres in de Turkse stad Istanbul is goed verlo
pen. Vooraf waren er nogal wat bedenkingen om het al vier 
jaar geplande congres in het onrustige Turkije doorgang te 

laten vinden. U heeft daar eerder al over kunnen lezen.

Een embargo wringt natuurlijk altijd bij een journalist. Im
mers, je wilt als eerste en zo snel mogelijk het nieuws naar 
buiten brengen. Het bekendste embargo is vanzelfsprekend de 
jaarlijkse Troonrede. Als ware het een nationale sport wordt er 
ieder jaar weer om gestreden wie het eerste iets hierover kan 
schrijven. Voor het verstrijken van het embargo wel te verstaan.
Wonderwel lukt dat telkenjare weer en niet zelden komen zelfs 
grote delen van hetgeen Zijne Majesteit ons gaat meedelen ruim 
voor Prinsjesdag in de openbaarheid.

Men heeft in de loop der jaren alles uit de kast gehaald om te 
voorkomen dat het embargo geschonden wordt. Maximale vei
ligheid zou je zeggen. Een relatief beperkt gezelschap krijgt de 
beschikking over een USBstick die van onder tot boven bevei
ligd is, inclusief een digitale handtekening zodat als er iemand 
‘vanuit het stikkie’ lekt direct geweten is wie heeft gelekt.
We weten natuurlijk allang dat dit de theorie is en dat de 
praktijk zeer weerbarstig is. Er wordt vrolijk doorgelekt en een 
dader wordt nimmer gevonden…

Ook in de filatelie kennen we embargo’s. Neem nu ons eigen 
velletje postzegels ter opluistering van het 95jarig bestaan van 
Filatelie volgend jaar. Dit werd gepresenteerd op de Postex in 
Apeldoorn op 14 oktober en slechts een handjevol mensen had 
het gezien. Gelukkig is het ontwerp niet uitgelekt.

Anders is het gegaan met het door PostNL opgelegde embargo 
voorafgaande aan de emissie met Doutzen Kroes. Dit moest en 
zou een groot geheim blijven tot emissiedag op 12 september. 
Embargo dus. Goed, als journalist houd je je daar natuurlijk 
aan. Niet dat hier nu direct een boete op stond (er kunnen forse 
boeteclausules van toepassing zijn), maar je weet dat als je in 
tegenspraak met het embargo toch publiceert je de volgende 
keer van nieuws verstoken blijft.

Met de Doutzen Kroes emissie is het echter anders en heel 
wonderlijk gegaan. De lingeriediva zelve plaatste op haar 
Instagramaccount al op 7 september de afbeelding van een van 
de tien postzegels. Wie nog dacht dit dit per ongeluk gebeurde 
kwam bedrogen uit, want het bleek met PostNL zo afgesproken 
te zijn. Direct natuurlijk veel gespeculeer over de postzegel en 
uiteindelijk heeft nota bene PostNL zelf, de opdrachtgever en 
oplegger van het embargo, al op 10 september het gehele velletje 
via haar website de wereld ingestuurd. Het was natuurlijk net
jes geweest indien PostNL bekend had gemaakt dat het embargo 
werd opgeheven. Nee, dat moesten we dus zelf ontdekken.

U heeft er in het vorige nummer al iets over kunnen lezen: 
Postex en maandblad Filatelie trekken volgend jaar gezamenlijk 
op met de keuze van een thema. Aangezien er was afgesproken 
dit thema pas op de laatste dag van de Postex bekend zou wor
den gemaakt, konden we u dat toen nog niet melden. Nu dus wel. 
Het thema zal zijn: muntstelsels door de eeuwen heen.
De gespecialiseerde verenigingen kunnen dus alweer aan het 
werk om er weer net zo’n mooi Postexnummer van te maken als 
dit jaar. 

Nu u net gewend bent dat Filatelie op vrijdag komt, moeten we  
u nu meedelen dat het vanaf 2017 weer de donderdag zal zijn.  
En, ook voor de postbusbelevering.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Op zaterdag 17 september vond in het 
stadhuis van Brussel weer de jaarlijkse 
plechtige prijsuitreiking plaats van de 
‘Grote Prijzen van de Filatelistische 
Kunst’. Zoals gebruikelijk werden er 
die dag diverse prijzen uitgereikt, 
waaronder die van de beste Belgische 
postzegel in 2015, de grote prijs Am-
bassadeur. Grafisch ontwerper  Myriam 
Voz (1961), in dienst van Bpost, ging 
strijken met de eer. Zij ontwierp het vel 
(naar foto’s van Stephan Vanfleteren) 
met de paardenvisser.
Deze ‘tak van sport’ wordt uitsluitend 

nog in het Belgische Oostduinkerke 
beoefend. Het is het vissen op gar-
nalen middels een sleepnet. Dit net 
wordt door een Brabants trekpaard, 
bereden door de visser, versleept.
Er zijn welgeteld 16 paardenvissers, 
waaronder een dame. Het paarden-
vissen staat op de UNESCO-lijst van 
immaterieel erfgoed. Paardenvisser 
Marius Dugardein stond model voor 
de foto’s op het vel. Zowel ontwerpster 
Myriam Voz als Garnalenvisser Marius 
Dugardein waren in het stadhuis van 
Brussel aanwezig. 

Paardenvissers

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.
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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

Beschikbaar vanaf 26 november: 
 
Catalogus van de perfins van Nederland en OR  
3e editie. 
 
Nieuw: 
. 30 nieuwe 
. 3800 nieuwe meldingen 
. gewijzigde uitleg van 
  fiscaalzegels 
. voorbeelden in kleur 
. 360 pagina’s 
EN 
. prijsindicaties 
 
Prijs: €29  
(excl verzendkosten) 
 
Te bestellen via 
www.perfinclub.nl of penningmeester@perfinclub.nl  
 
Aanbieding:  
Catalogus kost €16 als u lid wordt van de 
Perfinclub Nederland (contributie is €13) 

NOVEMBER BEURZEN
20/11 HENGELO  Hotel Van der Valk 10-16u

26/11 VOORSCHOTEN  Sporthal Vliethorst 10-16u

27/11 EINDHOVEN Sporthal Genderbeemd 10-16u
Nieuwe locatie met internationale grote opzet met

vele standhouders uit België en Duitsland

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

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

10.11. / 16.11.

11.11. / 17.11.

12.11. / 18.11.

13.11. / 19.11.

14.11. / 20.11.

15.11. / 21.11.

Rondreis

Omvangrijke inleveringen zal 
Harald Rauhut persoonlijk afhalen

(tenminste 2.500,- Euro netto).

Regelmatig grote veilingen, 
meer dan 170 sinds 1988.

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

Volledige dekking door onze verzekering 
bij overhandiging.

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

Aankoop

Rauhut &
 Kruschel Briefm

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

www.verzamelaarsmarkt.nl

In- en verkoop van
topstukken en collecties

Bekijk en bestel online of 
bezoek de showroom

Advies en ondersteuning 
van ervaren professionals

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

Onze unieke collectie postzegels:

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

Uitgebreid assortiment accessoires:

Davo - Leuchtturm - Hartberger - Lindner - Safe

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

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

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

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

BEURS EINDHOVEN
ZONDAG 27 NOVEMBER – SPORTHAL GENDERBEEMD

(Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven)         

     

ZAAL OPEN 10.00 – 16.00 uur /  Entree 3,00 (vanaf 16 jaar)

GROTE INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS
Met o.a. Aix Phila, Kniffka Philatelie, Briefmarkenversand Holger Tietz en vele anderen...

In samenwerking met de Eindhovense Filatelisten Vereniging
(met een aparte afdeling voor Munten / Papiergeld)

Sporthal Genderbeemd is goed bereikbaar ook vanaf de Belgische grens (op 25 km). 
Nabij de A2 en Afrit 32 (Veldhoven-Zuid) met volop gratis parkeergelegenheid.

Directe busverbindingen van en naar Station Eindhoven. 

Voor alle aanvullende info zie WWW.WBEVENEMENTEN.EU   
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Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen
•  Eénmalige katernen: de gummi of rubber noodstempels van 

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

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

 de rubriek “kraamkamer” in het maandblad Filatelie)

• Veel nieuwe prijsnoteringen en plaatfouten

•  Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, 

Aruba, Curacao, St. Maarten en Caribisch Nederland 

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

€ 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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Mensen houden in het algemeen niet zo van veranderingen. 
Elk jaar gewoon zo doorgaan met georganiseerde filatelie 
is natuurlijk makkelijk. Je hoeft verder niet na te denken, je 
doet gewoon, zoals al jaren, ‘je ding’. Maar ik vrees dat zo 
werken uiteindelijk tot niets leidt. Letterlijk tot niets, op enig 
moment is de filatelie dan uitgestorven.
We moeten nadenken over waar het in de filatelie in het 
algemeen, en met de KNBF in het bijzonder, echt om gaat. 
Wat is de KNBF? Een bond van verenigingen. Maar gaat het 
wel om verenigingen? Nee, eigenlijk niet… het gaat toch om 
de mensen in die verenigingen, om de verzamelaars zelf? 
De hele maatschappij individualiseert. Zou de KNBF ook 
niet moeten individualiseren? Niet de vereniging, maar de 
verzamelaar centraal stellen? Dat natuurlijk niet door op de 
stoel van de verenigingen te gaan zitten: lokale zaken zijn 
voor lokale verenigingen, gespecialiseerde filatelie is voor 
gespecialiseerde verenigen. Niet voor de KNBF. Maar er zijn 
ook andere zaken die voor de individuele filatelist van belang 
zijn en die moeten gebeuren.
De KNBF zou de individuele verzamelaars kunnen faciliteren 
door primair te zorgen voor de promotie van de filatelie 
(cultureel erfgoed), door (inter)nationale contacten te on-
derhouden (Stichting Filatelie, GSE, PostNL, Museum voor 
Communicatie, Multilaterale, FEPA, FIP e.a.), door de juryza-
ken te regelen, door de tentoonstellingen te coördineren en 
door verantwoordelijkheid te nemen voor de Bondskeuring-
dienst. Dit lijken mij kerntaken van de KNBF. Graag hoor ik of 
u het hiermee eens bent en mogelijk nog aanvullingen hebt.
Daarnaast zou de KNBF verenigingen moeten kunnen faci-
literen. Tenminste, voor zover de verenigingen dat zelf ook 
willen. De KNBF zou een serviceorganisatie kunnen hebben 
waar verenigingen service kunnen ‘afnemen’. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan zaken als collectieve verzekeringen van de 
rondzendingen en bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke-
ringen, het collectief inkopen van materiaal dat ‘goedkoop’ 
door de verenigingen kan worden afgenomen, het helpen 
van verenigen met hun websitebouw en –beheer, communi-
catie, jeugdzaken, filatelistische vorming, ledenwerving en 
het ontwikkelen van standaard formulieren en contracten. 
Er is wellicht ook nog een gebied daartussen, wat zowel 
individueel als collectief is, zoals het beschikbaar hebben 
en ontsluiten van filatelistische informatie (fysieke en/of 
digitale bibliotheek) en individueel gevraagde verzekeringen 
(van de eigen collectie). 
Met de introductie van het individueel lidmaatschap van de 
KNBF betalen verenigingen vooral voor de diensten die zij 
afnemen. Als verzamelaar hoor je dan bij de ‘community’ 
van de Nederlandse filatelisten, kan je (goedkoop) meedoen 
aan beurzen, tentoonstellingen, evenementen en andere 
activiteiten en steun je de continuïteit van de Neder-
landse filatelie.
Met elkaar moeten we verder denken. Over een gezonde, 
moderne toekomst van de filatelie, niet stoffig ouderwets, 
maar goed aansluitend op de maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Lang leve de filatelisten, lang leve de filatelie, lang leve 
de KNBF!

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (16): 
Het gaat 
 uit ein delijk 
om mijzelf!

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

De heer Jan Balkestein, erevoor-
zitter van de KNBF sinds 1995, 
vierde op maandag 24 oktober zijn 

90e verjaardag. De heer Balkestein is 
een bekend persoon binnen de filatelie. 
Zo heeft hij diverse bestuursfuncties 
vervuld binnen de NBFV (nu KNBF). In 
1985 als commissaris Filatelistische 
Vorming, in 1986 als commissaris 
juryzaken om vanaf 1990 5 jaar als 
voorzitter van de NBFV te functioneren. 
Ook heeft Jan Balkestein nog een korte 
periode als waarnemend voorzitter de 
Bond vertegenwoordigd. 
In 1986 heeft Jan Balkestein samen met 
de heer Han Siem het initiatief genomen 
om een ‘Multilaterale’ op te zetten voor 
een groep West-Europese landen. Deze 

bijeenkom-
sten vonden 
plaats in 
 Lisse. Dit om 
als kleine lan-
den ook een stem 
te hebben in het grote 
geheel. De Multilaterale heeft lang be-
staan uit 5 landen, te weten Duitsland, 
Liechtenstein, Nederland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Recent zijn Luxemburg en 
Slovenië erbij gekomen.
Jan Balkestein is altijd betrokken geble-
ven bij de filatelie. Zo mochten wij hem 
vorig jaar nog ontmoeten tijdens zijn 
bezoek aan de Postex te Apeldoorn. 
Wij feliciteren hem van harte.

Bestuur en medewerkers KNBF

Jan Balke stein 
90 jaar

T ijdens de jubileum-
bijeenkomst van 
de Studiegroep 

Velrandbijzonderheden 
(Plaat- en Etsingnum-
mers) in O’Cuisine aan de 
Zonnebaan te Utrecht op 
3 september jl. werd de 
vereniging door de KNBF 
gefeliciteerd met haar 
40-jarig bestaan, hetgeen 
uiteraard werd onder-
streept met het uitreiken 
van een oorkonde aan 
voorzitter Jan Middel.
Vanwege dit heugelijke 
feit had de vereniging voor 
2 leden die zich bijzonder 

verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de vereni-
ging, maar ook buiten de 
vereniging veel voor de 
filatelie betekenen een 
Bondsspeld aangevraagd.
Onder toeziend oog van 
de aanwezigen werd een 
Bondsspeld uitgereikt aan 
de heer H.T. Hospers, al 
40 jaar lid van de vereni-
ging en tevens vice-voor-
zitter. Bij de opsomming 
van zijn vele verdiensten 
werd o.a. zijn betrokken-
heid bij het opzetten van 
het Handboek Plaat- en 
Etsingnummers onder de 

aandacht gebracht. Dit 
werk beleeft inmiddels 
haar 17e druk en wordt 
alom gewaardeerd.
Ook de heer A.C.C. van 
Kruiselbergen ontving een 
Bondsspeld. Hij is al jaren 
actief als veilingcommis-
saris en weet exact wat 
er in de loop der jaren is 
geveild bij de vereniging.
Daarnaast is hij sinds 
2015 redacteur van het 
Handboek Plaat- en 
Etsingsnummers. Ook zijn 
betrokkenheid bij Amp-
hilex ‘77 in Amsterdam, 
Filacept ‘88 in Den Haag, 
de Dag van de Postzegel 
Amsterdam begin jaren 
80 kwamen bij de uitrei-
king aan de orde.
Aansluitend aan de 
uitreiking werd een 
zeer uitgebreide veiling 
gehouden, waarbij vele 
kavels hun weg vonden 
naar de verzamelingen 
van de leden.

Bondsbibliotheek gesloten op 28 december

Vanwege de feestdagen zal de 
Bondsbibliotheek in Baarn op 
28 december as. gesloten zijn. 

Uiteraard is de bibliotheek de komende 
maanden gewoon op woensdag van 
10.00 tot 17.00 uur open. Een extra 
openstelling is er zaterdag 3 december.

Heeft u nog geen kennis gemaakt met 
onze uitgebreide collectie naslagwer-
ken? Kom eens langs en laat u verras-
sen hoeveel informatie wij hebben.
Bondsbibliotheek KNBF, Hoofdstraat 1, 
3741 AC Baarn, tel: 035-541 25 26, 
e-mail: bibliotheek@knbf.nl

40-jarig jubileum studiegroep

Bondsspeld voor H.T. Hospers en A.C.C. van Kruiselbergen
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Vereniging ’t Raedthuys stelt zich voor

Postzegelvereniging ’t Raedthuys uit 
Dalfsen is in maart 1968 opgericht 
en had zijn eerste bijeenkomst in 

de kelder van het raadhuis. Ze houdt 
haar bijeenkomsten de 4e dinsdag van 
de maand, uitgezonderd de 3 zome r  -
maanden, in de Overkant op het Kerk-
plein in Dalfsen.
Het ledental ligt rond de 50 leden en is 
al jaren stabiel. We hebben net als alle 
verenigingen veel leden boven de 60 
jaar maar mogen ons ook verheugen in 
een aantal 40-ers en enkele 20-ers. De 
leden komen behalve uit Dalfsen ook uit 
de omliggende plaatsen zoals Zwolle, 
Nieuwleusen, Ommen, Raalte, Hasselt, 
Heino enz. De opkomst tijdens de leven-
dige en vooral gezellige clubavonden is 
erg hoog met een gemiddelde van ruim 
60%. De leden ontvangen elke maand 
een schriftelijke convocatie waarin 
het avondprogramma is opgenomen. 
Verder worden hierin de diensten die de 
club aan de leden aanbiedt aanbevolen; 
de nieuwe uitgiften, de beurzen en 
veilingen uit de omgeving. 
De clubavond begint om 20.00 uur, 
maar om 19.30 uur zijn de meeste leden 
al aanwezig en gaan onderling ruilen, 
halen hun nieuwtjes op en onderhou-
den hun sociale contacten. Het officiële 
gedeelte begint met de ingekomen 
stukken, dan volgt een ronde postze-
gel- en verzamel wetenswaardigheden, 
waarin iedereen zijn verhaal vertelt 
over wat hij de afgelopen tijd met zijn 
verzamelen heeft meegemaakt.
De leider Nieuwtjesdienst laat de met de 
beamer geprojecteerde nieuwe uitgiften 
zien en vertelt het verhaal hiervan. 

Meestal presenteert ook een lid iets 
over een deel van zijn verzameling en 
de achtergronden daarvan. Verder zijn 
er altijd activiteiten, zoals een veiling, 
de uitgebreide wilde veilingen, bingo, de 
verenigingsquiz, de grote kerstverloting 
en dat alles steeds met mooie postze-
gelprijzen. Inmiddels is een vast item op 
onze clubavonden ons gouden jubileum 
in 2018. Dit zal een echt postzegelfeest 
worden, zoals wij dat als vereniging al 
47 jaar beleven.Natuurlijk wordt het 
grootste gedeelte van de avond gebruikt 
voor het echte postzegelen en wordt er 
naar hartenlust geruild. Ieder lid brengt 
zijn of haar ruilboeken mee en probeert 
de eigen verzameling uit te breiden. 
Maar het is ook het gezellige samenzijn 
waar de leden voor komen.
Een van de hoogtepunten van het ver-
enigingsjaar is onze gezamenlijke jaar-
lijkse bijeenkomst met onze zusterver-
eniging uit Raalte, het ene jaar in Raalte 
het volgende jaar in Dalfsen. Een waar 
postzegelfeest met een geweldige quiz 
waarbij de verenigingen strijden om de 
Hakentrofee (genoemd naar Hans Ha-
ken die de trofee steeds weer verzorgt), 
verder een veiling, een verloting met 
grote prijzen en als sluitstuk het onder-
ling ruilen en gezellig samenzijn met 
gelijkgestemde verzamelaars.
Als vereniging zijn we aangesloten bij 
het Samenwerkingsverband Filatelie 
waardoor we onze leden de voordelen 
kunnen geven van een breed en heel 
divers aanbod bij het Rondzendverkeer. 
Via het Samenwerkingsverband hebben 
we een uitstekend werkende Nieuw-
tjesdienst, met zowel Nederland als de 

rest van de Wereld en alle motieven. 
Verder de maandelijkse internetveiling 
met erg mooi materiaal tegen redelijke 
prijzen en de door onze leden drukbe-
zochte halfjaarlijkse zaalveilingen in 
oktober en april in Velp, waarbij onze 
leden zowel inbrengen als kopen tegen 
normale prijzen. Onze leden krijgen via 
de vereniging een fikse korting op alle 
verzamelmaterialen zoals catalogi, in-
steekboeken, albums en supplementen.
Onze halfjaarlijkse beurs wordt gehou-
den op 27 december in de Doorbraak in 
Dalfsen en half maart in de Bombardon 
in Nieuwleusen. Mede dankzij onze ei-
gen clubhandelaren, die zorgen voor een 
divers, goed gesorteerd en betaalbaar 
aanbod weten honderden postzege-
lenthousiaste verzamelaars in steeds 
grotere getale de beurs te vinden. Op 
deze 2 beurzen kunnen we meestal 
ook al onze jeugdleden begroeten die 
via facebook, en andere nieuwe media 
communiceren met onze jeugdleider en 
daardoor actief bij de vereniging betrok-
ken zijn. Hij helpt hen met verzamelen, 
brengt hen op de hoogte van nieuwe 
uitgiften en mogelijkheden en zorgt 
voor de verbinding met de vereniging. Er 
is op onze beurs altijd een goed gevulde 
grabbelton en veel extra’s om mee te 
nemen. De jeugdleden kunnen ook de 
seniorenavonden bezoeken, iets wat ze 
regelmatig doen, zeker bij de interes-
sante veilingen en de Kerstverloting.
Heeft U interesse, kom dan eens langs 
en geniet van een stel enthousiaste ver-
zamelaars, de gezelligheid en de goede 
sfeer. Voor informatie: Jan Bongarts, 
0529-432286 of titibon@home.nl.

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
vacant

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

in memoriam c. muys (1919-2016)
Ons bereikte het bericht dat de heer Cornelis (Cees) 

Muys op zondag 2 oktober is overleden. De heer Muys 
was van 1964-1969 secretaris van de Nederlandse 

Bond van Filatelisten Verenigingen (nu KNBF). Er was toen 
nog geen Bondsbureau dus vonden vergaderingen en 
besluiten e.d. bij hem thuis plaats. Van 1985-1989 
was hij voorzitter van de KNBF. Tevens was de 
heer Muys van 1966-1969 en van 1985-1989 
bestuurslid van de Stichting Filatelie.
Buiten de KNBF bekleedde de heer Muys 
diverse bestuursfuncties, o.a. voorzitter CsK 
1972-1988. voorzitter Filatelistisch Comité 
Amphilex 77 en vice-voorzitter van de Académie 
Européenne de l’Etudes Philatéliques et Postale. 
Voorts was hij corresponderend lid van de Belgische 
Akademie van Filatelie en regulair lid Nederlandse Acade-
mie voor Filatelie sinds 1986. 
Van 1985 tot 1989 verzorgde hij de Maandbladrubriek “Brief 
van de Maand”  en was hij de samensteller van het cursus-
boek voor juryleden postgeschiedenis 1993. 

De heer Muys was een zeer gedreven en bedreven filatelist 
en mocht vele onderscheidingen ontvangen, zoals de DASV-
plaquette 1987, de H.P. van Lente-prijs 1988, de Bondsherin-
neringsmedaille in goud,  Fellow RPSL 1989, de Waller-

medaille 1991 en Erwin König-prijs 1986-1990.
Hij was spreker op de Sindelfingen Symposia 

1989-1993.
Van zijn hand verscheen een aantal grotere 
artikelen: Tweehonderd jaar postverbindin-
gen Nederland -USA in The Chronicle (1983, 
met Giphart, waarvoor hen de Elliot Perry-

beker werd toegekend), Die Postverbindung 
 Hamburg-Grosz Britannien in der Periode 1750-

1853 (Forschungsbericht Arge Schleswig-Holstein, 
1985), Enige facetten van het postverkeer Nederland-

Engeland in de periode 1700-1850 (Jubileumboek Postmer-
ken ‘86), De rol van postverdragen in de postgeschiedenis 
(1990) en Stempeling op Nederlandse brieven in de 18e en 
19e eeuw (1991).

Bestuur en medewerkers KNBF

mailto:titibon@home.nl
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 3 juni 2016 verscheen een blok met 
10 [=5x2] en twee zegels schaakbordsgewijs 
van ‘1’ [=73c] en afbeelding van Heer Bommel 
respectievelijk Tom Poes. Ontwerp Marten 
Toonder.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset 
met velinleg bij Cartor, La Loupe, Frankrijk. 
Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken -cyaanblauw 
(75), magenta (15), geel (0) en zwart (ongeras-
terd). Daarbovenop de L-vormige fosfor-balk.
De drukvellen met 4 horizontale rijen van 
4 blokken naast elkaar. Accordering van het 
modelvel op 22 februari 2016.
Papierrichting <-> (horizontaal).
Het zegelformaat is 25x36mm. De gebruikte 
kamtanding loopt links en rechts door, boven 
en onder geen doorlopende tanding.
De tandingmaat is makkelijk te herleiden 
vanuit het aantal tanden horizontaal/verti-
caal: 17/24 en levert op: 13.600:13.333 ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde kwart of 
half: 13½:13¼.
Artikelnummer 360763 en product-barcode 
+88338. Geen datum van uitgifte meer op de 
blokken.

75 jaar Tom Poes

Op 18 juli 2016 verscheen een blok met 
10 [=5x2] en twee zegels schaakbordsgewijs 
van ‘1’ [=73c]. Ontwerp .9.9.
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 22 februari 2016. Op 4 april 
2016 een herdruk met meer rood [en minder 
cyaan]. Onduidelijk is of beide versies in 
omloop gebracht werden. Papierrichting <-> 
(horizontaal).
Het zegelformaat is 25x36mm. De gebruikte 
kamtanding loopt boven en onder door, links 
en rechts geen doorlopende tanding. De tan-
dingmaat is makkelijk te herleiden vanuit het 
aantal tanden horizontaal/verticaal: 17/24 en 
levert op: 13.600:13.333 ofwel afgerond naar 
het dichtstbijzijnde kwart of half: 13½:13¼.
Artikelnummer 360861 en product-barcode 
+88192. Geen datum van uitgifte meer op de 
blokken.

Euro Pride Amsterdam
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl

 •
 M

A
X

I M A F I L I E
 •

’s Werelds beste 
maximum kaart van 2015

ind september had de 
maximafilie commissie 
van de wereldbond goed 
nieuws voor de Neder-

landse filatelie. Uit de 48 inzendin-
gen in de internationale competitie 
‘beste maximumkaart van 2015’ won 
de Nederlandse kaart de 1e prijs 
(afb. 1). Ronald van der Leeden 
creëerde deze Van Gogh uit de car-
net die verscheen ter gelegenheid 
van zijn 125e overlijdensjaar. Het 
bijpassende picturale poststempel is 
goed zichtbaar op de lichte kleuren 
van zegel en kaart. De voorsprong 
was ruim met 78 punten, Maleisië 
werd 2e, 48 punten en Mexico 3e, 
39  punten. De uitslagen over 
2013 t/m 2015 kunt u lezen op de 
website van de FIP-commissie:  
www.maximaphily.info. Helaas 
zijn de ingezonden kaarten alweer 
verwijderd van de site, maar u kunt 
ze wel zien op de website  
www.kindmax.nl onder ‘nieuws’. 
In 2004 behaalde Ronald ook al de 
1e prijs met de romantische kaart van 
de balkonscene met Máxima (afb. 2).
Ye Choh San werd tweede met de 
orka of zwaardwalvis (afb. 3) met 
de zegel uit de serie Maleisische 
bedreigde zeedieren. Een orka heeft 
een hoge, driehoekige rugvin en 
kent per dier unieke zwart-wit 
patronen. Deze ‘walvissoort’ is 
meer verwant aan dolfijnen en is 
de grootste vertegenwoordiger in 
de dolfijnenfamilie. 
Guadelupe Morales Grifaldo 
maakte de maximumkaart van de 
Piramide van de Gevederde Slang 
in Xochicalco, 76 km van Mexico 
stad (afb. 4). Van 700 tot 900 was 
het een belangrijke versterkte 
handelsstad. Door de vondst van 
veel archeologische materiaal van 
de Mayas en (vroege) Azteken staat 
de stad sinds 1999 op de Werelderf-
goedlijst. 
Vincent (Zundert, 1853-Auvers-
sur-Oise, 1890) verscheen in 1940, 
50 jaar na zijn dood, voor het 
eerst op zomerzegel. Kuno Brinks 
ontwierp de zegel uit een combina-
tie van zes verschillende zelfpor-
tretten. De best gelijkende kaart 
(afb. 5) is gemaakt door de eerste 
maximafilist van Nederland, de heer 

E
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Zilver, die hiermee in de 30-er jaren 
startte. In 1954 (één jaar na zijn 
100e verjaardag) verscheen Vincent 
naar een bestaand zelfportret voor 
de tweede keer op zomerzegel. De 
juiste maximumkaart is van een 
prentbriefkaart uit New York, waar 
het schilderij hangt in de Whitney 
 Collection (afb. 6). Maximumkaar-

ten gemaakt met andere zelfpor-
tretten zijn daarmee niet 100% cor-
rect. In 1990 werd het 100e jaar van 
zijn overlijden herdacht met twee 
postzegels. De kaart naar een zelf-
portret in potlood en pen, gestem-
peld in zijn geboortestad (afb. 7) 
en ook de maximumkaart van het 
schilderij De groene wijngaard uit 

1888, gestempeld in Otterlo, waar 
het schilderij hangt in het museum 
Kröller-Müller (afb. 8). Beide 
kaarten komen uit de toenmalige 
Leeuwreeks. In zijn 150e geboor-
tejaar verschenen dertien zegels, 
waarvan vier maximumkaarten 
beschreven staan in de Filatelie van 
april 2003 op pag. 284.

http://www.maximaphily.info
http://www.kindmax.nl
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ver al die perioden valt veel te zeg-
gen, maar aan die neiging zal ik niet 
al te zeer toegeven. Laat ik beginnen 
met een korte beschrijving. 

Oostenrijkse periode
De Oostenrijkse periode loopt van omstreeks 
1715 tot 1795. Uit die tijd is in de Weertse 
archieven een ‘ordonnantie’ gevonden die 
het vervoer van post te voet, per paard en 
wagen, of over het water aan banden legt. Dat 
was nodig vanwege de slinkse ‘wegen’ die de 
vervoerders van de post erop nahielden om 
ten koste van hun opdrachtgevers eigen gewin 
te behalen. In 1769 werd de oorspronkelijke 
‘ordonnantie’ nog eens aangescherpt door het 
bestuur van Maria Theresia, koningin van Oos-
tenrijk. Hierin werd bijvoorbeeld opgenomen 
het verbod tot inzamelen van brieven door 
onbevoegden. Daarnaast was het ook verbo-
den om brieven in te zamelen voor andere 
plaatsen dan waarvoor de aanstelling gold. 
Ook het onbevoegd dragen van de posthoorn 
en het onbevoegd verhuren van paarden of 
het afwijken van de voorgeschreven route 
werd strafbaar gesteld. Wat beweegt de mens 
ertoe om hoe dan ook van het ‘rechte pad’ af 
te willen wijken, want die regels kwamen er 
natuurlijk niet zomaar! Hoe dan ook, uit die 
tijd zijn uit de Weertse archieven een aantal 
Weertenaren bekend die zich min of meer 
legaal bezighielden met de post: het oudste 
document dateert uit 1720. Het handelt over 
de aanstelling van ene Christiaen Saes tot het 
bodenambt. Hij en zijn opvolgers onderhou-
den postwegen naar Maaseik en Eindhoven, 

O
maar maken ook contact met reeds bestaan-
de routes, bijvoorbeeld die van Alphen naar 
Hamont. 
In een document uit 1786 wordt in de Ma-
gistraatvergadering te Weert de sollicitatie 
behandeld van ene Laurens Frencken die 
graag goederen en brieven met zijn schip wil 
vervoeren over Leuven naar Brussel. Hij krijgt 
die job ook inderdaad. Later is er sprake van 
drie generaties Bushuijskens en ene Henricus 
van de Ven die hun vleugels verder uitstrekken 
naar bestemmingen buiten Weert. Van een 
aanwijsbaar postkantoor was toen echter nog 
geen sprake. 
 
Franse periode
De Franse periode loopt van omstreeks 
1795 tot 1813. In 1795 werden de Oostenrijkers 
verjaagd door de Fransen en behoorde Weert 
tot het Franse departement Nedermaas. Niet 
dat er toen meteen veel veranderde. De bur-
germaatschappij ging voort met wat ze altijd 
al deed: vorderingen maken, maar dan met 
de regels van de nieuwe heersers. Er moest 
bijvoorbeeld in het vervolg een onderzoek 
ingesteld worden betreffende het burger-
schap van nieuw te benoemen postmeesters. 
Er moest een bewijs van goed gedrag en een 
bewijs van volwaardigheid overlegd worden. 
Vriendjespolitiek niet gewenst! 
In 1803 werd de post genationaliseerd, zodat 
ook in Weert een einde kwam aan particulier, 
stedelijk en landelijk postvervoer. Ook werd 
in 1807, onder van het bewind van Lodewijk 
Napoleon, een begin gemaakt om een zekere 
willekeur in tarieven en vertrek/bezorgtijden 

uit te bannen. Er werd een ‘Wet op Brieven-
porten der Binnenlandsche Correspondentie’ 
van kracht. Postaal had Weert echter weinig te 
betekenen gedurende de Franse tijd. De grote 
postroutes gingen letterlijk en figuurlijk aan 
Weert voorbij. Er bestonden slechts zijdelingse 
aansluitingen op de grote doorgaande routes. 
Uit die tijd is ook geen poststempel bekend 
van Weert. Er was slechts een bodekantoor. 
Een belangrijke route liep van Amsterdam via 
Eindhoven, Hamont en Maaseik. Post naar 
Weert werd toen gestempeld in Maaseik. 

Koninkrijk der Nederlanden periode
De Koninkrijk der Nederlanden periode loopt 
van omstreeks 1813 tot 1829. Nederland 
herkreeg in die periode zijn onafhankelijk-
heid terug, voor wat het waard was. Voor de 
post maakte het niets uit. Op de Post-Reise-
Karte van Schmidt, Berlijn 1820, loopt er een 
belangrijke postroute van Eindhoven naar 
Maastricht, maar Weert staat daar niet als 
tussenstation op. Ook op aanbestedingen voor 
50 diensten te voet of te paard, per rijtuig of 
diligence, die in 1827 te Den Bosch geveild 
werden, werd Weert niet genoemd. 

Belgische periode 
De Belgische periode loopt van 1829 tot 1839.
In 1829 is er voor het eerst sprake van een 
postkantoor, een zogenoemd Belgisch 
Distributiekantoor. In de Weertse archieven is 
een document te vinden waaruit blijkt dat ene 
H.J.H Favier benoemd wordt tot ‘surnumerair’ 
bij het ‘Vak der Posterije’. De gemeente zette 
vervolgens bode Eickholt in om een voetbode-

Weert
De postgeschiedenis van Weert kent verschillende periodes. H.J. Verstappen spreekt in zijn boekje 
‘Bijdrage tot de geschiedenis van de post in het land van Weert’, dat ik van Jac Peters mocht lenen, 
van de Oostenrijkse periode, de Franse periode, de Koninkrijk der Verenigde Nederlanden periode, 
de Belgische periode, en de Nederlandse periode, waaraan ik tenslotte een tussentijdse Eisma 
periode wil toevoegen, die de officiële geschiedschrijving evenwel niet zal halen.
door Eise Eisma

opkomst en teloorgang van 
nederlandse postkantoren 9

1a. ‘Het Zwaard’, vanaf 1848. Foto uit 1955. De 1ste vindplaats 1b. Nu, in 2016, Brasserie d’Oude Markt, 2016.
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loop te onderhouden tussen Weert en Roer-
mond. Dat er niet mis werd gedacht over deze 
functies moge blijken uit het feit dat de eed 
werd afgenomen, waarbij de betreffende func-
tionaris trouw moest zweren aan de koning en 
de wetten van België. Uit deze periode dateren 
ook de eerste poststempels van Weert. Overi-
gens betekende Weert, in groter postverband 
gezien, nog steeds niet veel. Ik heb ook de 
plek van dat distributiekantoor in Weert niet 
kunnen traceren. Merkwaardig genoeg wel de 
adressen van drie (voet)boden uit die tijd: de 
al eerder genoemde Jan Jacob Eickholt, oud 
60 jaar, wonende Molenstraat 32. Voorts Mar-
tinus Naus, oud 24 jaar, wonende Schoolstraat 
256 en tenslotte Hendrik Donders, oud 64 jaar 
wonende Paradijsstraat 325. De straatjes zijn 
thans nog wel terug te vinden in het oude 
centrum, maar er is in de loop der tijden veel 
afgebroken en nieuw gebouwd. Er valt niets 
meer ‘aan te wijzen’.

Nederlandse periode 
De Nederlandse periode loopt van 1839 tot 
heden. In 1839 werd het ‘Belgische distributie-
kantoor’ overgedragen aan Holland en kan ik 
moeilijk meer volstaan met een korte samen-
vatting. Er is dan nog steeds geen sprake van 
een echt postkantoor. Het lucratieve baantje 
van postdirecteur viel vaak toe aan een of an-
dere notabele die er een aardige bijverdienste 
aan had. Het adres van het ‘kantoor’ was dan 
een kamer in de woning van de gemeentesecre-
taris bijvoorbeeld. Of, als het om een zelfstan-
dige ondernemer van (paarden – diligences) 
postroutes ging, de wisselplaatsen of begin c.q. 
eindpunten van de routes. Dat was bijvoorbeeld 
het geval in 1848 toen Jean Coumans een 
postroute opende van Weert naar Roermond. 
Hij woonde toen in een pand met de naam ‘Het 
Zwaard’ waarschijnlijk een hotel of logement. 
Thans kon ik die plek met de vriendelijke hulp 
van het personeel van de Brunawinkel op de 
Markt herkennen in het mooi onderhouden 
pand ‘Brasserie D’oude Markt’, Markt 21. Van 
een oude ansichtkaart uit een boekje in de 
Bruna winkel mocht ik een fotootje maken waar 
inderdaad op de toenmalige gevel ‘Het Zwaard’ 
te lezen valt. Raak! (afb. 1a+b)

locatie aan de rand van de toenmalige stad. 
Er kwamen echter meer ondernemers. De 
namen van de families Simar en Kol bijvoor-
beeld komen voorbij. Hun groei en gloriedagen 
reikten tot 1879 toen de spoorweg in gebruik 
werd genomen. Dat betekende in feite hun 
ondergang. Bovendien kregen gemeentelijke 
en rijksoverheden steeds meer grip op het 
ontwikkelingsproces. 

Nieuwe directeur
Er werd een nieuwe directeur van buiten aan-
getrokken, een zekere J. Veltman uit Drachten. 
Het pand aan de Maasstraat 11, waar ene 
dokter Pont woonde (afb. 3), en waar nu, in 
2016, uitzendbureau Unique gevestigd is, werd 
voor hem gehuurd. Ook dit pand heeft de tand 
des tijds prachtig doorstaan (afb. 4). Dan is 
het even rustig tot 1895 als de gemeente wat 
verderop voor de post een pand huurt aan de 
Maasstraat 2/hoek Langstraat (afb. 5). Daar 
wordt dan ook het inmiddels ontwaakte tele-
graafwezen ondergebracht. Post en telegraaf, 
met de woning van de directeur dus onder 
een dak en dat is niet meer de achterkamer 
van een notabele! Ook dat pand staat er in 
2016 nog in volle glorie. Juwelier Siebel eta-
leert er thans zes etalages glitterend sierwerk. 

Postwet
In 1850 kwam de Eerste Postwet van het 
Koninkrijk der Nederlanden tot stand. Hierbij 
werd het bestaande distributiekantoor, 
het woonhuis van de toenmalige directeur 
Knapen in de Molenstraat, (later apotheek 
Kneepkens, maar thans niets meer van terug 
te vinden) verheven tot postkantoor met 
hulpkantoren in Budel en Heeze. Knapen was 
tevens de gemeentesecretaris van Weert. 
Ondertussen verschenen er meer spelers 
op het veld van de post. Vanaf 1852 werd er 
tussen Weert en Roermond, later doorge-
trokken naar Eindhoven, een postroute door 
Johannes Bols in exploitatie genomen. Hij 
moest zijn dienstregeling aanpassen aan de 
volksschuit uit ’s Hertogenbosch en ook de 
schroefstoomboot uit Maastricht. 
Bols woonde aan de Oelemarkt (afb. 2a+b) 
en later aan de Beekstraat. Hij ging voortva-
rend te werk. In 1864 voerde hij zijn tochten 
uit met vierwielige wagens, waarin naast 
de post ook zes personen vervoerd konden 
worden. Op de Oelemarkt/Hoek Emmasingel 
(thans discotheek ‘De Brouwer’), vond ik zijn 
eerste plek herkenbaar terug. In gedachten 
zag ik de snuivende paarden in vroeger 
dagen hier geparkeerd staan. Een ideale 

2a. Oelemarkt, omstreeks 1850. De 2e vindplaats. 2b. Nu, in 2016, discotheek ‘De Brouwer’, Oelemarkt.

3. Maasstraat, voormalig huis van dokter Pont, 1879, 
de 3e vindplaats.

4. Nu, in 2016, uitzendbureau ‘Unique’. 
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Rijksbouwmeesters
In 1913 is dit pand dermate verouderd dat men 
omziet naar iets beters. Dat is het moment 
dat de rijksbouwmeesters, die overal in het 
land hun nieuwe postkastelen zetten, ook in 
Weert in zicht komen. Het zijn Peters, Crouwel 
en Knuttel die de Nederlandse binnensteden 
rond de eeuwwisseling met hun gebouwen 
verrijken. In Weert is het Bremer, de opvol-
ger van rijksbouwmeester Knuttel, die we al 
eerder tegenkwamen in Geertruidenberg en 
Terneuzen. Ik ga hem nog aan u voorstellen. 
Bremer denkt aan een locatie net buiten het 
centrum, maar de burgerij komt in opstand: te 
ver weg. De gemeente richt dan een ‘adres aan 
de Minister van Waterstaat, Handel en Nijver-
heid’ waarin zij verzoeken een nieuw kantoor 
‘wegens het ongerief van den verren afstand’ 
niet naar buiten het centrum te verplaatsen. 
Het lukt dan om de onderhandelingen over al-
ternatieve huurpanden en percelen grond, die 
geschikt voor nieuwbouw waren en binnen het 
budget bleven, te rekken tot 1918. Het einde 
van de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland 
neutraal bleef. Als ‘tussenoplossing’ (voor 
bijna 20 jaar) werd eerst een pand betrok-
ken in de Stationsstraat 7 (1918-1939), een 

voormalige concertzaal, later hotel ‘Jan van 
Weert’ (afb. 6a+b). Ook over dat historische 
pand heb ik goede berichten. Ingeklemd door 
latere nieuwbouw wacht het met zijn mooie, 
lichtgekleurde geglazuurde gevelstenen op 
een nieuwe huurder. En ja, onder de dakstijl 
staat het nog in lichtblauwe letters: ‘Hotel Jan 
van Weert’. Intussen verbaasde ik mij over het 
feit dat zoveel ‘post’ nog terug te vinden is in 
de binnenstad van Weert, met een tweede, of 
derde leven en in zo’n goede staat.

Nieuw postkantoor
Pas in 1939, vlak voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog, werd na heel wat 
handjeklap de tijd rijp voor Bremer om een 
geheel nieuw postkantoor te bouwen aan de 
Wilhelminasingel (afb. 7a-c). Ik vond in de 
archieven van het Museum voor Communi-
catie de openingsspeech van de toenmalige 
directeur C.F.L A. Zandee waarin hij aan het 
eind het bedrag noemt van ƒ 42.900 waarvoor 
de aannemers de Gebr. Cremers te Maas-
tricht het gebouw neerzetten ten behoeve 
van Post-telegraaf-telefoon en ook de Directe 
Belastingen en Registratie die een deel in on-
derverhuur betrokken. Hij spreekt daarbij de 

ontroerende slotzinnen: ‘Naar ik vertrouw zal 
het nieuwe gebouw vele jaren niet alleen een 
sieraad der stad zijn, maar zal het ook goede 
ambtenaren huisvesten, die zich geheel stellen 
in dienst der gemeenschap. Ik spreek de hoop 
uit dat zij onder de gunstigste voorwaarden ten 
bate van Weert’s ingezetenen hun werk zullen 
verrichten met opgewektheid, toewijding en 
onder Godes besten zegen. Ten slotte meen 
ik mijn dank te moeten uitspreken aan den 
architect de Rijksbouwmeester Bremer, den 
opzichter Beckers en den aannemer Cremers, 
met een woord van hulde voor het opgeleverde 
werk. En hiermee verklaar ik het gebouw door 
het Staatsbedrijf der P.T.T overgenomen.’ 
Ja, ja, je zou er de tranen van in je ogen 
krijgen…

Casino
Die tranen kreeg ik bijna ook in de ogen toen 
ik het licht gekromde gebouw herkende aan 
de Wilhelminasingel. Boven de ingang, die op 
de oude foto, van voor de uitbreiding nog hele-
maal rechts was, stond nu in grote letters ‘Fair 
Play’. En fair play was het ook. Want hoewel nu 
een casino, mocht ik van de dienstdoende ma-
nager (afb. 8), mevrouw Gerritsen, onder haar 

5a 5b

6a. Stationsstraat. Ansichtkaart omstreeks 1918.

6b. Ingang van na 1918 toen de voormalige concert
zaal, later hotel, als posttelegraafkantoor dienst deed. 
5e vindplaats, zie ook links op foto 5b.
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tegen kwamen, zijn latere chef en waarvan hij 
tenslotte in het zogenoemde Tweede District 
de opvolger werd. Tot zijn pensionering in 
1947 bleef hij in functie. Daarna trok hij zich 
terug in het zelf gebouwde landhuis in Laag-
Soeren. Steeds als ik voor bronnenonderzoek 
voor een artikel naar Den Haag reis met de 
trein verlaat ik het station door een van zijn 
meer bekende creaties, het monumentale 
spoorwegkantoor. Zakelijk, sober, ja vooral 
soberheid en toegespitst op de bestemming, 
dat zijn de kenmerken van zijn bouwwerken. Hij 
was een bescheiden man en karig met woorden. 
Het ‘Geen woorden maar daden’, was hem als 
geboren Rotterdammer op het lijf geschreven. 
Dat zie je ook aan zijn hoofdpostkantoor aan de 
Coolsingel, waaruit iets straks, iets onverzet-
telijks spreekt. Kaal, maar niet te missen, zou ik 
zeggen. Bremer en Knuttel waren vrienden. Ze 
kwamen veel bij elkaar over de vloer, omarmden 
dezelfde bouwfilosofie. Maar ook kunstenaars 
als Friedhoff, Mari Andriessen en Richard 
Roland Holst behoorden tot zijn vriendenkring. 
Hij bewonderde Berlage en had een hekel aan 
de protserigheid van Cuypers en Peters die in 
hun scheppingen voor zichzelf gingen. Mevrouw 
Bremer herinnerde zich evenwel dat hij de 
architectuur van Franse kathedralen dan weer 
wel bewonderde: het Frans Romaans en de 
vroege gotiek. Voor zichzelf hield hij echter de 
regel hoog dat hij iemand was die bouwde voor 
het volk. Evenals Knuttel gaf hij op zijn kantoor 
jongere ondergeschikten veel vrijheid en ging 
nooit zelf met de eer strijken. Ook in dat opzicht 
was hij het evenbeeld van Knuttel. 

Geen fratsen
In het kantoor aan de Wilhelminasingel kon 
bouwheer Bremer zijn filosofie volledig 
gestalte geven. Geen fratsen, doelmatig en 
passend in de omgeving, nauwelijks opvallend. 
Zelfs de gevel loopt netjes mee met de bocht 
van de Wilhelminasingel. Bremer’s gebouw zou 
spoedig na ingebruikneming de hectiek van de 
eerste oorlogsdagen ondergaan. De openings-
speech van directeur Zandee, waarin hij de 
hoop uitspreekt dat het kantoor met goede 
ambtenaren onder de meest gunstige omstan-
digheden zou functioneren, werd al spoedig op 
de proef gesteld. Bremer had erop gerekend, 
want er was een speciale ruimte als schuilkel-

der voor personeel en publiek ingericht. De 
gewapende betonconstructie was uitzonderlijk 
zwaar en dikke stalen deuren bewaakten de 
toegang. Onder het hele gebouw liep een 
kruisgang die ook als vluchtgang gebruikt kon 
worden. Al jaren deden namelijk verhalen over 
een mogelijke gasoorlog met Duitsland de 
ronde, vandaar. Zolang die niet nodig was, werd 
in die solide kelder de door de belastingdienst 
(die de eerste verdieping immers huurde) 
in beslag genomen Belgische margarine en 
andere smokkelwaar opgeslagen. 

Tweede Wereldoorlog
Directeur Zandee was op eigen verzoek inmid-
dels overgeplaatst naar Velsen. De nieuwe man, 
J.H. Adriaens, maakte de heftige eerste weken 
van mei 1940 mee en deed in een artikel dat 
ik in de archieven vond daarvan uitgebreid 
verslag. Zijn eerste werk was om de salaris-
voorschotten aan het personeel uit te betalen, 
ook aan de dames telefonistes die nog in het 
oude gebouw aan de Stationsstraat hun werk 
deden. Al snel werd, om een Duitse opmars te 
vertragen, de stadsbrug opgeblazen. Ondertus-
sen stroomde er veel volk naar het postkantoor. 
Iedereen wilde nog zoveel mogelijk van zijn geld 
opnemen. Met de militaire commandant was 
afgesproken dat het resterende in postzakken 
overgedragen zou worden voor transport naar 
het hoofdbestuur in Den Haag. Vele inwoners 
vluchtten de stad uit. Weert werd onwerkelijk 
leeg. De directeur had zich met de telefonistes 
en enkele beambten verschanst in het kantoor. 
De eerste Duitse patrouilles trokken door de 
straten. Ze schoten een oud hulppostkantoor, 

8

leiding rondkijken in het rood-roze schemer-
licht van een riante ruimte vol flipperkasten en 
gokautomaten, voorzien van zachte vloerbe-
dekking. Een ruimte die in flagrante tegenstel-
ling was met wat architect Bremer, die de 
soberheid in eigen persoon was, ooit bedoelde 
met zijn postkantoor. Mevrouw Gerritsen had 
mij snel onder controle toen ik, weliswaar 
vol onschuldige bedoelingen, maar met een 
mogelijk verdacht rugzakje om (!) nieuwsgierig 
binnenstapte. Maar toen ze merkte dat mijn 
belangstelling niet uitging naar de verwoesting 
van al dit moois, bleek ze belangstellend naar 
de herkomst van het gebouw, dat thans in 
z’n geheel toebehoort aan ‘Fair Play’. De rups 
is een vlinder geworden. Ik vroeg mij af wat 
architect Bremer gedacht zou hebben als hij 
nu in mijn schoenen zou staan, maar liet die 
gedachte varen. Immers zijn creatie was nu, 
naar mijn overtuiging, in goede handen.

Bremer
Gustav Cornelis Bremer werd dus de architect 
van het belangrijkste postgebouw in Weert. Hij 
werd in 1880 in Rotterdam geboren, de stad 
die bekend staat om zijn no-nonsens mentali-
teit. En dat is te zien aan het postkantoor aan 
de Wilhelminasingel. Niets bijzonders.
Zijn vader was scheikundig ingenieur en leraar 
aan een H.B.S in Rotterdam. Gustav had twee 
zusters en een broer. In zijn eigen gezin werden 
twee dochters geboren. Na de militaire dienst 
vestigde hij zich in Den Haag, waar hij betrok-
ken raakte bij de bouw van het Vredespaleis. 
Uit die tijd dateren waarschijnlijk zijn eerste 
contacten met ir. D.E.C Knuttel, die we al eerder 

7b. Het kantoor aan de Wilhelminasingel van voor de verbouwing in 1967. 6e vindplaats. 7c. Werkruimte van voor de verbouwing… het ‘potkachel tijdperk’ van na 1939

7a. Architect 
Bremer, Rijks
bouwheer, 
ontwerper van 
het nieuwe 
postkantoor 
aan de Wilhel
minasingel. 



678 FILATELIE  NOVEMBER 2016

dat merendeels uit hout was opgetrokken, in 
brand. Adriaens vertelt: ‘Later sloegen scherpe 
vlammen als rode zwaarden boven de huizen 
uit. Het oude kantoor brandde als een fakkel.’ Er 
stapte een motorrijder af die naar de directeur 
vroeg. Hij was een 1e luitenant, vriendelijk en 
correct. Hij kwam uit Haagen, was 28 jaar oud 
en van het eindexamen vrijgesteld omdat hij 
zich, samen met zijn klasgenoten, opgegeven 
had voor de officiersopleiding. Zo aantrekkelijk 
was het naziregime voor jongelui om zich voor 
de strijd aan te melden. Hij ried het personeel 
aan in de schuilkelders te gaan, want hij moest 
voor morgenvroeg de kazematten langs en 
het kanaal innemen. Voor hem was de oorlog 
nog een spannend jongensboek. Er kwamen 
meer Duitsers opdagen, minder vriendelijk. 
Het postkantoor werd officieel bezet verklaard. 
Adriaens moest alles laten zien. Ook de door 
het personeel inmiddels vernielde telegraaf/
telefoon verbindingen. Pas dagen later, na de 
overgave, keerde een betrekkelijke rust terug. 
De bevolking kwam weer in de stad en het 
leven hernam, weliswaar onder een ongenode 
bezetter en met nieuwe regels, zijn gang. De 
belofte van de toenmalige directeur-generaal 

der PTT, M.H. Damme, dat het personeel de 
gouden medaille zou worden uitgereikt ‘als 
we deze luizen kwijt zijn,’ is nooit vervuld. De 
luizen namen immers al het goud mee… zoals 
Adriaens laconiek opmerkt in zijn verhaal over 
die oorlogsdagen (afb. 9). 

Eisma periode
Over de Eisma periode moet ik kort zijn, 
hoewel voor mij persoonlijk zeer belangrijk. 
Het blijft na de oorlog enige tijd stil rond de 
berichtgeving van het Weertse postwezen. De 
organisatie groeit, zoals overal in het land. De 
Weertse geschiedschrijving zwijgt daar echter 
over in alle talen, maar mijn persoonlijke band 
met het postkantoor aan de Wilhelminasingel 
bereikt een hoogtepunt in de jaren 1952-1953. 
Ik verbleef toen namelijk in de Van Horne 
Kazerne voor een eerste militaire opleiding tot 
beroepsonderofficier. Ja, ook ik was in mijn 
jonge jaren gemakkelijk voor een avontuur in 
het leger te verleiden. Maar ik kreeg verkering 
met een meisje in Haarlem, ver weg van Weert. 
Nog duidelijk herinner ik mij hoe zwaar het 
afscheid na ieder verlofweekend mij viel. Na 
de zondagavond van het vertrek wachtte ik 
smachtend op de eerste brief van mijn ver-
loofde en hoe snel zette ik mij vervolgens aan 
een antwoord. Hoe belangrijk was in die tijd de 
post! De post was toen immers mijn belang-
rijkste lijn naar Haarlem. En die lijn begon bij 
de foerier in de kazerne om vervolgens via de 
Wilhelminasingel en de trein bij mijn jonge 
verloofde te eindigen. Evenals het kantoor van 
Bremer vond ik ook de Van Horne kazerne in 
onberispelijke staat terug, nu als asielzoekers-
centrum. Wat men vroeger meende te moeten 
verdedigen, vreemde vijandige naties uit het 
oosten, leeft nu binnen de muren en de smart-
phone heeft de functie van de post overgeno-
men. Er worden geen argeloze jongeren, zoals 
ik indertijd, meer en bloc afgemarcheerd naar 
het station. Mijn wereld van toen is definitief 
veranderd. (en ikzelf natuurlijk ook) 

Wilhelminasingel
Maar kom, na dit persoonlijke intermezzo 
moet ik terug naar het kantoor aan de Wil-
helminasingel. Zoals overal in het land wordt 
het na verloop van tijd te klein. Men besluit 
tot een grondige uitbreiding en verbouwing. 
Bovendien komen er noodpostkantoren aan 

de Beekstraat (1965-1967) en-Wilhelmina-
straat (1985) waar het publiek over moppert, 
want moeilijk bereikbaar. In 1965 was al een 
extra postagentschap aan de Kruisstraat 
geopend in de zelfbedieningszaak van de heer 
Hendriks, plechtig ingezegend door pastoor 
Boonen van de St. Jozefsparochie (afb. 10).
Tenslotte, in 1967 wordt het verbouwde kan-
toor van Bremer opnieuw in gebruik genomen. 
In 1974 haalt het gebouw de voorpagina van 
Het Parool. Er is ingebroken en brand gesticht. 
Op zich niet zo opzienbarend, ware het niet dat 
in de opengebroken kluis zich, als een aange-
tekende zending, een deel van het handschrift 
bevond van Gerard Reve’s nieuwe boek ‘Ik had 
hem lief’. Het boek zou bij Elsevier verschijnen. 
Gelukkig had Gerard kopieën, ‘Maar je schrikt 
je wel even een ongeluk als je halve boek, 
gecremeerd en wel, in een plastic hoes opeens 
bij je thuis wordt bezorgd,’ aldus Reve.

Stadspost
De organisatie van de post gaat daarna volle-
dig op de schop. De monumentale binnenstad-
kantoren raken uit de mode en het efficiënt 
geautomatiseerde tijdperk van de grote 
sorteercentra, en de achteraf toonbankjes in 
winkels breekt aan. Aan de Roermondseweg 
wordt in 1984 een sorteercentrum geopend 
waar 100 bestellers komen te werken die per 
jaar 17 miljoen stuks briefpost, 293.000 brief-
pakjes en 25.000 postpakketten te verwerken 
krijgen (inmiddels afgebroken). Weliswaar blijft 
het kantoor aan de Wilhelminasingel nog open 
met een bezetting van ongeveer 25 personen, 
maar zijn laatste jaren als postkantoor zijn 
dan geteld. Rond diezelfde tijd vond een proef 
plaats met particuliere bestellers in het kader 
van de zogenoemde stadspost. De beide 
initiatiefnemers waren uitkeringstrekkers. 
Hun uitkering werd echter ingetrokken toen 
ze hun job startten, en hun ambitieuze plan 
leefde toen nog maar een paar maanden. Het 
echtpaar Heymans had meer succes door zich 
gespecialiseerd te richten op drukwerk. Zij 
waren echter kleine, weinig succesvolle spelers 
in het grote veld. 
Zoals overal in de archieven eindigt ook de 
Weertse geschiedenis over de gebouwen van de 
post ergens tussen 1985 en 1990 (afb. 11). Dan 
is de tijd van de glorieuze postgebouwen, waar-
aan ik mijn artikelen gewijd heb, voorgoed voor-
bij. De post zet z’n geautomatiseerde opmars 
voort in grote platte dozen, waarbij Bremer’s no 
nonsens architectuur weldadig aandoet. Van de 
nieuwe grootschalige verwerkingscentra en de 
kleine agentschappen in de middenstand valt 
geen bouwkundige historie te verwachten. Ik zal 
daar dan ook het zwijgen toe doen.

Bronnen
Museum voor Communicatie, Den Haag.
H.J.Verstappen: ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de 
post in het land van Weert’.
‘Team Schlenger’, Gemeente Archief Weert.
Personeel Brunawinkel Mark, Weert.
‘Fair Play’, casino Weert, mevr. Gerritsen.
Eigen onderzoek
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en mooie sorteering valencienne 
kant en entredeux, ook waar lint 
doorregen kan worden.’ Dat moet 
van heel vroeger zijn. En misschien 

alleen te begrijpen in de modewereld. Het is 
een zin uit de advertentie in het Soerabaiasch 
Handelsblad van 22 juli 1903 van ‘F.W. Krapp, 
Mode-magazijn en atelier voor ’t opmaken 
van Bruids-, Bal- en Wandeltoiletten’. Krapp 
opende in 1882 zijn Dames-modemagazijn 
aan de levendige Pasar Besar, in het hart 
van de tweede stad van Nederlands-Indië. 
Maar wie was Helene Krapp uit Berlijn? Zijn 
echtgenote? Dat zal toch niet? Moeder of 
nicht wellicht? In elk geval een dame aan 
wie F.W. regelmatig aangetekende brieven 
verstuurde. Immers, hij heeft daarvoor zelfs 
enveloppen laten bedrukken, per abuis 
op de achterzijde. Het afgebeelde couvert 
woog 36½ gram (3e gewichtsklasse, tussen 
30-45 gram) waarvoor 75 cent briefport plus 
10 cent aantekenrecht moest worden betaald. 
Op 27 maart 1900 werd de brief verzonden 
en voor aankomst in Berlijn op 24 april op de 
achterzijde afgestempeld. Voor de frankering 
zijn Hangend Haarzegels van 10, 25 en 50 cent 
gebruikt. Zo is een mooie driekleurenfranke-
ring ontstaan die gelukkig na 116 jaar in goede 
staat bewaard is gebleven.

Tussendoortje
Het lijkt erop alsof de Indische Hangend Haar-
zegels als ‘tussendoortje’ zijn uitgegeven. Er 
zijn zelfs geen postwaardestukken (briefkaar-
ten en enveloppen met ingedrukt zegelbeeld) 
van verschenen. Ze waren nodig geworden 
nadat koning Willem III op 23 november 
1890 overleed. De toen 10-jarige prinses was 
de enige troonopvolger. Haar beeltenis moest 
daarom op de frankeerzegels die van haar 

‘E
Tempo doeloe 1900

vader vervangen. Maar er waren nog zo veel 
zegels van de vorige emissie voorradig, dat 
de Hangend Haarzegels pas jaren later aan de 
loketten verkrijgbaar kwamen. De 20, 25 en 
50 cent zijn al in 1892 aangekondigd, maar wij 
kennen nog geen gebruik vroeger dan 1893. In 
1893 is de ƒ 2,50 verschenen, maar de vroegst 
bekende datum van afstempeling is uit sep-
tember 1894. De 10, 15 en 30 cent verschenen 
in 1894 en de 12½ cent ten slotte in 1897. 
Een bepaalde uitgiftedatum is niet te geven, 
omdat de zegels op de verschillende post- en 
hulppostkantoren pas in gebruik kwamen 
nadat de voorraad van het oude type was op-
gebruikt. Wel mocht het publiek de Hangend 
Haarzegels op nadrukkelijk verzoek kopen, als 
zij al op het kantoor in voorraad waren. 
Met ingang van 1 juli 1900 werd de verkoop 
van de Hangend Haarzegels beëindigd, 
uitgezonderd de 30 cent. Op deze datum 
verschenen de Nederlandse Bontkraagze-
gels met opdruk NED.-INDIË, maar daarvan 
bestond toen geen waarde van 30 cent. De 
Hangend Haarzegels bleven echter nog wel 
twee jaar geldig voor frankering; per 1 augus-
tus 1902 werden ze, ook de 30 cent, ongeldig 
verklaard.

Verzamelmogelijkheden
De serie lijkt eenvoudig maar biedt tal van 
verzamelmogelijkheden. De zegels zelf kunnen 
verzameld worden in al hun kleurschake-
ringen, plaatfouten, druktoevalligheden et 
cetera. Uitbreiding kan door ook zegels met 
opdruk ‘Specimen’ en uiteraard de dienstze-
gels op te nemen. Ongetande kleurproeven 
van de ƒ 2,50 zijn vrij makkelijk en goedkoop 
te vinden. Stempelverzamelaars treffen op de 
20, 25 en 50 cent nummerstempels aan, en op 
alle waarden de vierkantstempels, naamstem-

pels en haltestempels. Overige stempelty-
pen zijn incidenteel, zoals het rondstempel 
‘Kwalakapoeas Dajaklanden’. Ook kan gelet 
worden op vroegst en laatst bekende data.
Verzamelaars van poststukken kunnen hun 
hart ophalen aan de veelzijdigheid, zoals de 
afgebeelde envelop laat zien. Maar kennis van 
de posttarieven is dan wel onontbeerlijk. Met 
deze gegevens is na te gaan of het poststuk 
juist is gefrankeerd en voor welke doelen de 
diverse waarden allemaal gebruikt konden 
worden. Zo is de 10 cent bedoeld voor de bin-
nenlandse brief tot en met 15 gram, maar kan 
ook dienen om het aantekenrecht te voldoen. 
Kijkt u maar weer eens naar de illustratie.

Oplage
Onmogelijk is een nauwkeurige opsom-
ming te geven van de werkelijk gebruikte 
hoeveelheden zegels. De moeilijkheid begint 
al met het feit dat genoemde aantallen in 
verschillende bronnen niet steeds met elkaar 
in overeenstemming zijn. Van belang zijn 
de aantallen vanuit Nederland uitgezonden 
zegels, het aantal wat na de buitengebruikstel-
ling nog voorradig was, hoeveel exemplaren 
van een opdruk ‘Specimen’ zijn voorzien, de 
tot dienstzegel overdrukte aantallen, en ook 
onbekende hoeveelheden vellen en/of vel-
delen die moesten worden afgeschreven door 
bijvoorbeeld aaneenplakken (denkt u aan het 
tropische klimaat met een zeer hoge relatieve 
luchtvochtigheidsgraad, die tijdens de moes-
son ofwel de regentijd tot tegen de 100% kan 
oplopen). 
Het aantal gedurende 1892-1900 uit Neder-
land ontvangen zegels, met tussen haakjes het 
aantal na de buitengebruikstelling overgeble-
ven zegels dat tot dienstzegel is overdrukt:

10 cent 26.666.375 (598.600)
12½ cent       234.375 (77.622)
15 cent   2.820.575 (91.800)
20 cent   2.266.975 (208.095)
25 cent    1.565.675 (63.200)
30 cent        879.375 (900)
50 cent     1.413.475 (253.344)
2½ gulden          69.700 (23.575)

Zou het Dames-modemagazijn ooit hebben 
kunnen bevroeden dat hun envelop meer dan 
een eeuw later de hoofdrol zou spelen in een 
klein filatelistisch opstel over Hangend Haar?

Peter Storm van Leeuwen
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inds jaar en dag wordt er geschreven 
en gespeculeerd over het ontstaan 
van deze les-drukplaat. Laten wij 
eens terug gaan naar de dagen van 

het aanmaken van de drukplaten die nodig 
waren om de eerste Nederlandse postzegels 
te drukken en die door het leven gaan als de 
‘1e emissie 1852’.

Drukplaten
Toen uiteindelijk het besluit genomen was 
om tot invoering van de postzegels over te 
gaan, dit in navolging van de ons omringende 
landen, moesten diverse vaklieden aangezocht 
worden om de drukplaten te vervaardigen. 
In het kort de weg die bewandeld moest 
worden. De toestemming (portretrecht zou 
men het thans noemen) om de beeltenis van 
de koning te mogen gebruiken. Dat verzoek 
werd bekrachtigd op op 30 april 1851. Het 
aanstellen van een kunstenaar/graveur voor 
het maken van de staalgravure, Johan Wilhelm 
Kaiser; de vakmensen die de drukplaten 
moesten gaan maken of daarvoor opgeleid 
moesten worden. In eerste instantie werd 
daarvoor Jacques Wiener en zijn mechanicus 
Van den Peereboom aangetrokken. Deze 
hadden immers de drukplaten voor België 
gemaakt. Een ervaren plaatdrukker in de 
persoon van J. Brugman en de leverancier van 
het postzegelpapier, de erven Dirk Blauw en 
tot slot de gommers en papierbevochtigers.

Jacques Wiener
In dit artikel wordt stil gestaan bij de persoon 
die de uiteindelijke drukplaten heeft aange-
maakt, Jaques Wiener, en die daarmee de 
inleiding vormt naar de IA-lesplaat. Op uitno-
diging van de voorzitter van het Munt Collegie, 
mr. A. Vrolik, heeft hij die drukplaten gemaakt. 

S

Dit artikel gaat over de vraag: ‘Waarom is onderzoek naar de 
posities van de lesplaat IA van de 10 cent 1e emissie 1852 nodig?’ 
door Hans Caarls en Lood Kruize

Volgens het contract van 28 mei 1851 zou 
Wiener ook de verplichting zijn aangegaan om:
‘...door het Bestuur aangewezen persoon die 
speciaal als taak heeft om dit deel te bestu-
deren en aan wie dhr. Wiener sr. de nodige 
instructies zal geven opdat deze persoon die 
volledig beheerst vóór zijn vertrek, zowel wat 
betreft de werkwijze van overbrengen als die 
van het opmaken, polijsten en afwerken van 
de stalen drukplaten, voor en na het drukken’.

Belgisch model
In het boek van drs. G.C.J.J. Ottenheym, 
‘Ontstaan en invoering van de Nederlandse 
Postzegels 1850-1852’. wordt deze persoon 
uitvoerig uitgelicht.
Er is lang gedacht dat onze postzegels naar 
Engels model zouden worden vervaardigd. 
De dienstreizen van Vrolik naar Londen en 
later ook Parijs en Brussel, wezen lang in die 
richting. Maar door allerlei strubbelingen zoals 
bijvoorbeeld het achterhouden van informatie 
om de transfermachine te bedienen en het 
niet geven van instructies, met name van 
Engelse zijde werden de postzegels uiteinde-
lijk vervaardigd naar Belgisch model, hetgeen 
blijkt blijkt uit de brief van 4 april 1851. In 
diezelfde brief wordt zelfs in eerste instantie 
ervan uitgegaan dat de drukplaten geschikt 
zouden zijn voor het afdrukken van 200 post-
zegels. Voor ons als ‘platers’ van de 1e emissie 
is dat lot ons bespaard gebleven.
Al deze feiten en wetenswaardigheden, hoewel 
in vogelvlucht geschetst, vormen de aanloop 
naar de uitleg van een reconstructie van de 
IA lesplaat van de 10 cent.

Opvolger
Nadat door Wiener de de drukplaten voor 
de 5, 10 en 15 waren aangemaakt en volledig 
 geschikt waren voor het drukken van de post-
zegels heeft hij de belofte waar gemaakt om 
de instructies te geven om de daarop volgende 
platen te vervaardigen door zijn opvolger. 

Uit het contract van 28 mei 1851 blijkt dat er 
5 opgemaakte en gepolijste stalen platen en 
2 niet opgemaakte en niet gepolijste platen 
zijn geleverd.
Van die vijf stalen platen zijn er dus drie 
aangewend voor de productie van de eerste 
drie waarden zodat er 2 platen zijn over geble-
ven. Nadat de drie drukplaten gereed waren 
werden de overeen gekomen instructies aan-
sluitend verstrekt en dit moet bijna zeker zijn 
gedaan in de maand september / begin okto-
ber 1851. De persoon die de instructies heeft 
gekregen was de stempelsnijder J.P. Menger 
die als zodanig reeds in dienst was bij de Munt 
en hij heeft op zijn beurt de verkregen kennis 

doorgegeven aan zijn leerling P. van der Kellen 
om de kneepjes van het vak te leren.

Menger
Onder het toeziend oog van Wiener, en mo-
gelijk met zijn hulp, is Menger aan de slag ge-
gaan en is er kennelijk niet geheel in geslaagd 
om de transfercilinder goed gepositioneerd op 
de stalen plaat te krijgen. Waarschijnlijk is de 
transfercilinder een fractie scheef in de ma-
chine geplaatst die dan ook de vele kleurvegen 
moeten duiden vanwege de onevenwichtige 
druk tijdens het overbrengen. Maar het is 
evengoed mogelijk dat door ongelijkheid van 
de stalen drukplaten die onregelmatigheden 
zijn aangebracht. Het was tenslotte 1851. Door 
die oneffenheden of de onjuiste instelling van 
de transferpers werd de druk van de cilinder 
plaatselijk zo hoog, dat het nog zachte staal 
als het ware werd weggedrukt en er zodoende 
een ‘wal’ -meestal aan de linkerzijde van het 
zegel- ontstond. Voor de maker van de druk-
plaat was dat uiteraard rechts.
Menger heeft die wallen gesignaleerd en is 
aan het bruineren en polijsten geslagen. Met 
het bruinneerijzer werd de wal weggeschaafd 
met als gevolg dat er kleine beschadigingen 
ontstonden waarin tijdens het in inkten van de 
plaat, ook wel tamponeren genoemd, inkt in 
die groefjes bleef staan met als resultaat de 
nu zo typerende kleurvegen.

Donker karmijn
De zegels zijn gedrukt in een schitterende 
donker karmijn tint, hoewel er ook lichtere tin-
ten bestaan die waarschijnlijk zijn veroorzaakt 
door een teveel aan krijt tijdens het afslaan 
van de drukplaat. 
De kleurvegen zijn niet op alle zegels waar-
neembaar en Menger is er kennelijk ook in 
geslaagd om gave afdrukken te maken met 
slechts hier en daar de kleine kenmerkende 
krasjes die op alle drukplaten te vinden zijn. 
So far so good zou je zeggen, het was tenslotte 
maar een instructie- of lesplaat.
Zeer waarschijnlijk is op een dag in november 
of december 1851 deze lesplaat per abuis 
in gebruik genomen voor de productie van 
postzegels. Vast is komen te staan dat er in 
1851 veel meer postzegels zijn aangemaakt 
dan de contractueel overeengekomen 
300.000 exemplaren van de drie waarden 
gezamenlijk. Per 31 december 1851 blijkt 
uit de productieverslagen dat er nog zo’n 
243.175 postzegels op voorraad lagen in het 
magazijn van de Munt.

Voorraad
In die voorraad moeten de IA-exemplaren ge-
zeten hebben. Aan de aard en het karakter van 
papier en kleur, die ook aanwezig zijn bij de 
10 cent type 2a, moet dat haast wel de meest 
logische verklaring zijn.
Er kan gezien de thans bekende exemplaren 
niet langer dan 1 dag gewerkt zijn met deze 
lesplaat gelet op de dagproductie van circa 
155 vellen per dag. De thans bekende exempla-
ren bestaan in 2 kleurvarianten, a) de mooie 

Posities van de lesplaat IA

Drieluik in het vel
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diep karmijn-rode tint en b) de wat fletsere uit-
voering. Beide kleurvarianten komen ook voor 
bij type 2a. Ook het gebruikte postzegelpapier 
is van dezelfde kwaliteit als de exemplaren van 
plaat 2a: mooi dun, hard wit papier.

Tenslotte word er weleens met de beredenering 
gespeeld dat er in totaal zo’n 3% van de totale 
1e emissie oplage behouden is. Dat wil zeggen 
rijp en groen. Die gedachte wijst ook op een 
eendaagse productie. Gezien de thans 180 be-
kende exemplaren, waarvan 80 verschillende, 
moeten er dus ontdekkingen mogelijk zijn.

Fabeltje
Ook wordt door sommigen gesuggereerd dat 
de lesplaat de nog ongeretoucheerde plaat I 
zou kunnen zijn. Deze gedachte kan direct 
naar het rijk der fabelen worden gezonden 
aangezien de verticale rij van de lesplaat, te 
weten de posities 5 t/m 75, circa 1,2 mm hoger 
is ingewiegd dan bij plaat I waarbij ditzelfde 
fenomeen voorkomt maar dan op de laatste 
verticale rij, de posities 30 t/m 100.
Druktechnisch gaat men ook niet een onge-
harde en nog ongeretoucheerde drukplaat 
een dag gebruiken aangezien deze plaat dan 
geheel en al versleten zou zijn na 155 afdruk-
ken. Alle kenmerken zouden dan immers voor 
het verstrijken van dag geheel verdwenen zijn 
en nieuwe zouden zijn ontstaan. De vondst 
van 8 exemplaren van de IA A8045 bewijst dat. 
Daar zijn alle kenmerken behouden gebleven 
en zijn er donkere en wat lichtere exempla-
ren van gevonden, geheel in de lijn met de 
verwachtingen.
Tot slot nog de opmerking dat het een 
volkomen onzinnige gedachte is om met een 
ongeharde plaat te gaan drukken. Daar neemt 
men slecht 1 of 2 afdrukken van om de onvol-
komenheden vast te stellen om die daarna te 
gaan retoucheren.

Klaarblijkelijk heeft men de fout van het 
verkeerd gebruik na het drukken, drogen, 
gommen en satineren geconstateerd en is de 
lesplaat daarna in 2 stukken gezaagd (waarom 
niet afgeschaafd?) om verder gebruik te voor-

komen. Van die twee delen wordt een verslag 
gemaakt tijdens een inventarisatie van alle 
aanwezige voorwerpen in de postzegelwerk-
plaats in december 1858.

Magazijn voor Postzegels
In ieder geval zijn er vermoedelijk minimaal 
zo’n 155 vellen geproduceerd en in februari 
naar het Magazijn voor Postzegels in Den 
Haag verzonden en daar op de reeds aan-
wezige stapel gelegd. De zegels zijn voor het 
eerst getraceerd in maart 1852.
Tot op heden was nog niemand erin geslaagd 
om van de bekende zegels een plaatrecon-
structie te maken door gebrek aan materiaal. 
Nu is het ons gelukt om een zeer belovende 
start te maken met de reconstructie van deze 
lesplaat. De werkwijze wijkt daarbij af van 
die van de bekende filatelisten C.J. van Balen 
Blanken en Bert Buurman in de jaren ‘70 van 
de vorige eeuw.

Werkwijze
Bij de overige 17 drukplaten was een overvloed 
aan materiaal in paren en strippen voorhanden 
en kon men aan de hand van overlopende en 
overlappende kenmerken combinaties maken 
en zo van de ene zegel naar de andere zegel, 
stap voor stap de plaat reconstrueren. Bij de IA-
plaat is dat proces niet mogelijk. Door de over-
vloed van kleurstrepen zijn er wel overlappende 
kenmerken te vinden. Als die dan gevonden zijn 
moet door middel van water merkonderzoek de 
positie in het vel worden bepaald. (afb. 1-3)
Wij zijn in het bezit van alle 400 watermerken 
van de 100 posities die worden weergeven in 
de vier gevonden drukvellen. Al deze water-
merken zijn afkomstig van de 10 cent plaat I 
en zijn dus doormiddel van de kenmerken aan 
de beeldzijde vastgesteld. Al deze watermer-
ken zijn afkomstig van het postzegelpapier 
wat in diezelfde periode is gemaakt en zijn 
tevens vrij van zichtbare reparaties van 
het schepraam. Al deze 400 verschillende 
watermerken zijn fotografisch vastgelegd en 
opgeslagen. Na veel gezoek kun je dan uitein-
delijk vaststellen dat de kenmerken van de 
watermerkfoto’s van de IA exemplaren over-

eenkomen met die van de plaat I en kunnen 
wij zodoende de plaats in het vel vastleggen.

Strip van drie
Als voorbeeld noemen wij de enig bekende 
strip (afb. 4) van drie die in de collectie van het 
Museum voor Communicatie in Den Haag aan-
wezig is. Wij konden vaststellen dat deze strip 
onjuist gepositioneerd was en dat deze een 
plaats naar links moest worden opgeschoven.
In het afgelopen jaar hebben vele verzame-
laars en het Museum voor Communicatie 
ons verrast met het toezenden van scans van 
IA exemplaren die in hun bezit zijn. Wij zijn 
daarmee fantastisch geholpen en hebben heel 
wat stappen voorwaarts kunnen maken.

Oproep
Daarom nogmaals de oproep om scans te 
maken van postzegels van plaat I en uit de pe-
riode maart-november 1852, dus niet de latere 
platen. Graag op een resolutie van 1200 dpi en 
als jpg bestand. Op dit moment zijn er zoals 
gezegd 180 exemplaren gevonden waarvan 
80 verschillend er moeten dus nog 20 niet 
ontdekte exemplaren zijn, wellicht zonder de 
bekende kenmerken. Deze scans kunnen naar 
de redactie van Filatelie worden gezonden en 
de anonimiteit volledig gewaarborgd.
Op dit moment hebben wij 48 exemplaren 
weten te positioneren. Het is een bijzonder 
tijdrovende klus, monnikenwerk. Wij zullen 
waarschijnlijk in ons filatelistische leven een 
100% reconstructie niet meemaken maar 
hebben de weg voorbereid om filatelisten na 
ons de tools te geven om dit machtig mooie 
werk voort te zetten.
Tot slot enige voorbeelden van paartjes in het 
vel die wij hebben gevonden.

Met dank aan het Museum voor Communicatie in 
Den Haag voor het beschikbaar stellen van afbeelding 4. 

4

ls je beide verslagen in Filatelie 7/8- 
2016 goed leest, kom je tot de 
conclusie dat er van een eerlijke 
en vooral objectieve jurering geen 

sprake is. In deze verslagen worden maar 
enkele voorbeelden daarvan beschreven. 
Bij wedstrijdtentoonstellingen gaat het in feite 
niet meer om de postzegels/filatelie maar om 
de medailles. Hierbij is het tonen van zeld-
zaam –en dus duur- materiaal erg belangrijk.

World Stamp Show – NY 2016

L E Z E R S P O S T

A
Om het verzamelen van postzegels te 
bevorderen is een totaal andere benadering 
van mensen nodig. Om te beginnen is dat: 
waardering voor wat mensen zelf kunnen, 
willen en mooi vinden, zonder allerlei regeltjes 
met ge- en verboden.
Filatelistische organisaties en (veel) vereni-
gingen zouden meer aandacht moeten beste-
den aan wat verzamelaars en leden wensen 
en te vertellen hebben, ook als het om een 
 minderheid gaat.

G. van Schaik

Dergelijke tentoonstellingen hebben op aspi-
rant- en gewone verzamelaars een negatieve 
uitwerking omdat ze een totaal verkeerd beeld 
geven van deze leuke hobby.
In 1967 ben ik naar de Amphilex-tentoonstelling 
geweest. Het enige wat ik mij herinner is de 
lange rij voor de toegangskaartjes en ook die 
voor een serie postzegels. Koppelverkoop. Van 
de tentoonstelling zelf is mij alleen de onafzien-
bare rij kaders met Nederland nr. 1 bijgebleven.
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et land is vooral trots op de (atoom)
ijsbrekers (1976, 1977, 1978, 1981, 
1984) en heeft in de loop van de tijd 
een flink aantal series uitgegeven, 

waarop schepen zijn afgebeeld. Vaak dragen zij 
namen van bekende Sovjethelden, ruimtevaar-
ders (Gagarin, Volkov), ruimtevaarttechnici 
(Korolev, Keldysh) of bekende wetenschappers 
(Kourtchatov). Soms ook dragen zij namen van 
personen die ons niets zeggen. Daar blijken bij-
voorbeeld ook poolonderzoekers bij te zitten. 
Daarover gaat dit verhaal en wel speciaal over 
de Russische expedities naar de Noordpool. 
Omdat het over deze poolonderzoekers gaat, 
nemen we uiteraard de series van de schepen 
die daarmee te maken hebben. 

1979 
4652: Vulkanolog 
4653: Prof. Bogorov 
4654: Ernst Krenkel (afb. 1) 
4655: Cosmonaut Vladislav Volkov 
4656: Cosmonaut Jouri Gagarin 
4657: Akademik Kourtchatov 

1980
4750: Embleem en l’Aju-dag
4751: V.A.Urivaev
4752: M.M.Somov (afb. 3)
4753: S.Korolev
4754: O.Schmidt (afb. 2)
4755: U.Keldish

Onbekende series
Maar eerst iets over de andere onbekenden in 
deze series? 
Professor Veniamin Bogorov was een oceano-

H

De Sovjet-Unie is trots op zijn schepen en vele soorten zijn op 
een postzegel vereeuwigd. Het zijn historische- (1971, 1972), 
oorlogs- (1970,1973, 1974, 1982), vissers- (1983), toeristische 
(1987), zeil- (1981) en researchschepen (1979, 1980).
door John Beenen

graaf die leefde van 1904-1971. Hij lanceerde 
onder andere een nieuwe methode voor 
onderzoek van plankton.
Over Krenkel en Somov hebben we het later. 
Igor Koertsjatov (1903-1960) was een zeer be-
langrijk Russisch nucleair fysicus, directeur van 
het Russische atoombom en H-bomproject. 
Er bestaan meer postzegels van hem, onder an-
dere Rusland 1963 (Yv 2643), en een uit 2003.
De Aju-dag is een berg op de Krim van bijna 
600 m hoog. Er staan nog wat antieke resten 
op. De berg staat op een Oekraïense zegel uit 
2013. V.A.Urivaev was een hydroloog, maar 
daar houdt de kennis dan ook op.
Rest Otto Schmidt of Shmidt (1891-1956). Hij 
was een belangrijke sovjet wetenschapper 
en held van de Sovjet-Unie. Wat zijn verdien-
sten betreft houd ik het nu maar even bij 
zijn arctische werk. In 1929 en 1930 leidde 
hij expedities op de ijsbreker ‘George Sedov’ 
(1940, Yv 760) die het eerste Russische 
poolstation stichtte op Franz Josef Land in het 
noordpoolgebied. In 1932 maakte hij met het 
stoomschip ‘Sibiryakov’ (1977, Yv 4386) voor 
de eerste keer een non-stop reis door de Noor-
delijke IJszee. In 1933 en 1934 leidde hij de reis 
van het stoomschip ‘Cheliuskin’ langs deze 
ijszee. In 1937 leidde hij een luchtbrug naar 
het driftstation (северный полюс) van de 
eerste Noordpool expeditie. In 1938 haalde hij 
de bemanning ervan terug. Van hem bestaat 
een postzegel uit 1966 (Rusland Yv 3156) en 
nog een in een blok van Wit-Rusland uit 2001. 
De Chelyuskin ging uiteindelijk op 13 februari 
1934 ten onder gecrushed in het ijs (afb. 4-6: 
1984 Yv 5092-4). De manschappen overleef-

den op het ijs en werden uiteindelijk gered 
door een aantal vliegtuigen, gevlogen over 
andere door de later nog te noemen Vodopy-
anov. Zij ontvingen hiervoor de toen nog zeer 
zeldzame titel ‘Held van de Sovjet-Unie’.

Schip Mikhail Somov
Uit 1986 (afb. 7. WB 519, 520) bestaat er een 
dubbelzegel met behalve een klein-motief van 
de Molnya 1, een schip met de naam Somov. 
(Mихаил сомов).
Deze zegel bevat een aantal teksten. In het 
linkerdeel staat: ‘IJsbreker ‘Wladiwostok’ heeft 
met succes het schip van de wetenschappelijke 
expeditie ‘Mikhail Somov’ bevrijd uit het ijs van 
Antarctica’ en op het rechterdeel staat: ‘Voor 
de betoonde moed van de bemanning van de 
wetenschappelijke expeditie ‘Mikhail Somov’ 
bij hun drift in het ijs van Antarctica’.
Kleine opmerking; Bij het vergelijken van de 
namen van Mikhail Somov is in het rechter-
deel een klein foutje geslopen, daar staat niet 
‘Mikhail’, maar ‘Mikhakl’.
Ook bij de zegels van de schepen verschijnt in 
1980 de naam Somov en in de andere serie uit 
1979 die van Ernst Krenkel. Beide heren waren 
poolonderzoekers en wel van de Noordpool.
Krenkel was een van de eersten die met de eer-
ste Russische Noordpool expeditie op 21 mei 
1937 op circa 20 km van de pool een voet op 
het ijs zette. Anderen waren er steeds over-
heen gevlogen. Mikhail Somov (1908-1973) 
was met 23 anderen een van de eersten en 
misschien wel de eerste mens die op 23 april 
1948 op de pool zelf stond. Hun verhaal volgt.

De eerste Noordpoolonderzoekers
Wij weten ondertussen allemaal wel dat 
Amundsen en Scott de eersten waren die de 
Zuidpool bereikten. Lange tijd hebben wij 
ook geleerd dat Robert Edwin Peary (afb. 8, 
1856-1920) op 6 april 1909 de eerste was op de 
Noordpool. Misschien wilde hij dat zelf ook wel 
denken, maar dat blijkt onmogelijk waar te zijn 
geweest. Met zijn expeditie, bestaande uit hem-
zelf, Matthew Henson (1866-1954) en 4 Inuits: 
Ootah, Seeglo, Egingwah en Ooqueah, legde 
hij gemiddeld 20 km per dag af. Maar… voor de 
laatste 250 km zou hij maar 4 dagen hebben 
gebruikt. Zelfs onder de meest gunstige om-

Noordpool (Ceвepный 
полюс, Severnyy polyus)
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standigheden kan dat niet. Ook reconstructies, 
onder andere uit 2005, hebben aangetoond dat 
dit onmogelijk was. Dus heeft hij de pool nooit 
bereikt en in 1989 en 2009 werd vastgesteld 
dat zijn dagboeken gedeeltelijk waren vervalst 
en een flink aantal lacunes en ongerijmdheden 
bevatten. Dat is niet zo vreemd omdat aan het 
eind van de 19e eeuw het er echt om ging wie 
van de Amerikanen, de Engelsen en de Noren 
het eerste op de pool zouden zijn. Overigens is 
de pool niet meer dan een vlakte met dik drijfijs 
in een Atlantische Oceaan met een diepte 
van meer dan 4 km. Uiteindelijk heeft men 
berekend dat bij die en eerdere pogingen wel 
760 personen het leven hebben verloren. 
Toch zijn er van Peary enige zegels en wel uit 
1959 ‘Arctic Explorations’ (USA 1959, Yv 667) en 
van Peary en Henson USA 1986 (afb. 9. Yv 1671). 
Er bestaat ook een Bulgaarse zegel van Peary uit 
2005 en een uit 1985 uit een serie van Roemenië 
die we kennen van Armstrong (WB 170, Yv 3647-
50). Verder nog een van Monaco uit 2008.
Ook een eerdere poging op 21 april 1908 van 
de Amerikaan Frederick Cook (1865-1940), 
samen met twee Inuitmannen, Ahwelah en 
Etukishook, is nooit erkend, omdat hij niet in 
staat was overtuigend bewijs te produceren. 
Ook van Cook zijn er zegels: Roemenië (1997) 
en een aantal Zazzle-zegels.

Noren
De bekendste onderzoekers uit die tijd (1895) 
zijn echter de Noren Fridjof Nansen (1861-
1930) en Fredrik Hjalmar Johansen (1867-
1913) die op 24 juni 1893 met hun speciaal 
aangepaste schip de ‘Fram’ (Vooruit) met een 
bemanning van 12 personen uit Oslo vertrok-
ken. Op 25 september kwam het schip vast te 
zitten in het ijs, waarop beide mannen op ski’s 
verder gingen. Maar verder dan 86º 14’ kwa-
men zij niet. Uiteindelijk keerden zij terug naar 
Franz Jozef Land van waar zij gered werden. 
Het schip zelf dreef onder leiding van kapitein 
Otto Sverdrup (1854-1930) met het pakijs naar 
85º 56’, een record voor een schip, en kwam 
in augustus 1896 weer los. Daarna werd het 
gebruikt door Roald Amundsen (1872-1928) 
voor zijn tocht naar de Zuidpool. In 1918 wilde 
hij hem weer gebruiken om via de Beringstraat 
op de wijze van Nansen de Noordpool te berei-
ken. Het schip was echter in te slechte staat 
en hij gebruikte de ‘Maud’. In 1921 gaf hij zijn 
pogingen op. De ‘Fram’ bestaat nog steeds en 
is te bewonderen in het Frammuseum in Oslo.
Van Nansen zijn veel zegels uitgegeven, van 
Noorwegen (1935 (4x), Nansen en Amundsen 
1947, 1961 (2x), 2001, 2011), Rusland (afb. 10. 
1961), Duitsland (1953), een blok van Bulgarije 
(2011), Armenië (1996), Monaco 1988, Tsjaad 

2010. De Fram als schip komt voor op de 
zegel van Rusland (1961), Noorwegen (1947, 
1972), een van de drie zegels uit de Sverdrup-
serie (2004), Australian Antarctic Territory 
(1983), Armenië (1996) en diverse brieven en 
postkaarten. Van het Arctisch gebied bestaan 
er toch een groot aantal heel mooi opge-
maakte brieven. De Russische brieven zijn vaak 
(veel te) rijk versierd met stempels. 
Van Johansen ken ik geen zegels maar wel 
een voorgedrukte kaart uit Roemenië (1998). 
Van Sverdrup bestaat een Noorse serie uit 
2004 (3x), een Canadese zegel met dezelfde 
afbeelding en een blok uit Groenland met deze 
afbeeldingen. 
Interessant zijn ook de private zegels uit de 
poolstad Dixon van Rusland met een opdruk 
van Nansen (afb. 11). Van Dixon of Dikson 
bestaat ook een ‘gewone’ zegel (afb. 12. 1965 
Yv 3019), een onherbergzaam oord. 

Russische expeditie
Een bekende Russische expeditieleider uit die 
tijd was Georgy Sedov (1877-1914). In 1912 pro-
beerde hij de pool te bereiken, maar strandde 
met zijn schip in het ijs bij Nova-Zembla. Een 
jaar later bereikte hij nog wel Franz Jozef Land 
maar strandde daar weer. In 1914 ging hij toch 
weer op weg maar overleed onderweg, waarop 
de expeditie terugkeerde. Van Sedov bestaan 
een paar Russische zegels: 1940, Yv760, Yv 762, 
1952, Yv 1617, 1977, Yv 4345. In 1977 verscheen 
een zegel van het schip naar hem genoemd 
(Yv 4387) en in 1981 werd nog een Tall Ship 
naar hem vernoemd (Yv 4852). (afb. 13)

Luchtschip
Toch gaf Amundsen zijn poging de Noordpool te 
bereiken niet geheel op en op 12 mei 1926 vloog 
hij samen met zijn Amerikaanse sponsor 
Lincoln Ellsworth (1880-1951) in een luchtschip, 
de ‘Norge’, bestuurd door de Italiaan Umberto 
Nobile (1885-1978) over de pool. In principe was 

dit de eerste wetenschappelijk goed onder-
bouwde vlucht over de pool (Monaco, 1976).
Van Amundsen zijn de zegels uiteraard wat 
meer gericht op de Zuidpool, maar ook van zijn 
ballonvlucht over de Noordpool zijn er enkele: 
Hongarije (afb. 14) en Rusland 1972. Ellsworth 
vinden we op een Amerikaanse zegel van 25 cnt 
uit 1988 (Yv 1831) en een van het British Ant-
arctic Territory (1981), maar die heeft betrek-
king op de Ellsworth Base op de Zuidpool.

Fokker
De vlucht van Richard E. Byrd (1888-1957) en pi-
loot Floyd Bennett (1890-1928) met een driemo-
torige Fokker was wat minder gedocumenteerd. 
Op 9 mei 1926 claimden zij over de pool gevlo-
gen te zijn. In 1996 werd echter een tot dusver 
onvindbaar rapport gevonden, waaruit blijkt dat 
hij de pool op wel 100 km had gemist en dat hij 
de data hiervan had verdonkeremaand.
Byrd is te vinden op een zegel uit dezelfde 
serie als Ellsworth uit 1988 (Yv 1830), een 
Hongaarse zegel uit 1987 en een erg mooie 
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(Links) 8. Roemenië Peary, 
Racovita, 1985, Yv 3648 

14. Amundsen. 
Ballonvlucht 
Noordpool, 
 Hongarije, 1977 
Yv Air 404

15. Roemenië, 
Byrd, 1985, 
Yv 3649
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Amerikaanse zegel uit 1934 (Yv 323) van zowel 
zijn Zuid- als Noord-Poolse escapades. Van 
Roemenië bestaat een zegel (afb. 15), weer uit 
de serie van Armstrong. Tezamen met Amund-
sen staat hij op een zegel van Monaco (1976).

Krenkel en Somov
Pas op 21 mei 1937 werd ter gelegenheid van 
het 20-jarig jubileum van de Oktoberrevolutie 
op 20 km van de pool door vier Russische 
wetenschappers (afb. 16+17) ’s werelds 
eerste ijsstation, de Noordpool-1, opgericht. 
Het station werd op 6 juni geopend. De vier 
leden waren: Pyotr Shirshov, oceanograaf 
(1905-1953), Yevgeny Fyodorov, meteoroloog 
(1910-1981), Ernst Krenkel, radio-operator 
(1903-1971), inderdaad die van het schip, en 
de leider Ivan Papanin (1894-1986).
Een van de problemen die bij deze expeditie 
moest worden opgelost, was dat een vliegtuig 
nog nooit was geland op drijvend ijs. Uiteinde-
lijk landde een Tupolev TB-3 op 89º 25’ 0” NB, 
78º 40’ 0” WL met als piloot, Mikhail Vodopy-
anov (1899-1980). Ook deze piloot was niet 

zomaar iemand, maar had voor een eerdere 
reddingsactie in de Arctic al eens de titel 
‘Held van de Sovjet-Unie’ gekregen. Van zijn 
latere ‘verdiensten’ dient zijn deelname aan de 
eerste luchtaanval op Berlijn in WW II op 10 en 
11 augustus 1941 zeker vermeld te worden.
Van Vodopyanov zijn er zegels en wel van 
Rusland 1935 (Air Yv 49) voor zijn deelname 
aan de redding van het gezonken schip de 
‘Cheliushkin’ en meerdere voorgedrukte enve-
loppen met zijn beeltenis (2009).
De expeditie was een onderdeel van een 
onderzoek op hogere breedtegraden, de ‘Se-
ver-1’, geleid door Otto S(c)hmidt (1891-1956). 
Schmidt was onder andere ook astronoom 
(Rusland 1935, Air Yv 50).
De bemanning van het station verbleef 9 maan-
den (274 dagen) op het ijs en werd op 19 febru-
ari 1938 weer opgepikt door twee ijsbrekers, 
nadat zij 2.850 km waren afgedreven in de 
richting van de oostkust van Groenland. Alle vier 
werden hiervoor Held van de Sovjet-Unie, voor 
WW II een zeldzaamheid. In hun latere carrière 
bereikten zij allen vooraanstaande posities.

Van Krenkel bestaat 
er behalve de zegel 
van het schip er een 
van de Sovjet-Unie uit 
1973, Yv 3935 ook in 
de vorm van een blok 
met radioapparatuur 
in de rand en nog een 
zegel uit 2003.
Van Papanin bestaat 
een serie van 4 uit 
1938 (Yv 647-50), een 
zegel van het schip 
‘Lenin’ met daarop 
zijn portret (1940, 
Yv 759, 761) en enkele 
voorgedrukte kaarten 
en zwaar bestem-
pelde briefomslagen. 

Uiteindelijk vond ik op een zo’n voorgedrukte 
brief uit 1994 (afb. 18) op een van die kleine Rus-
sische zegels (1976, Yv 4330, 1988, Yv 5579,1991, 
Yv 5836) ook nog enkele opdrukken gewijd aan 
de 100e geboortedag van Papanin (afb. 19), maar 
volgens mij zijn het geen officiële zegels, want in 
de catalogus komen zij als opdruk niet voor. Ook 
van Vodopyanov ken ik zo’n zegel met opdruk. Van 
Feodorov is een zegel uit 2010 ter gelegenheid 
van zijn 100e geboortedag.
Verder bestaat er nog een serie uit 1938 
(afb. 20-23) Yv 617-620) van 4 zegels waarop 
de vlucht wordt gememoreerd. 

Somov, Gordyenko, Ostrekin, Senko
Nadat er nog een paar mensen over de pool 
waren gevlogen, volgde een Russische expeditie 
van 24 man van de expeditie ‘Sever-2’ onder 
leiding van Alexander Kuznetsov. Met 3 vlieg-
tuigen gevlogen door respectievelijk: Ivan 
Cherevichnyy, Vitaly Maslennikov en Ilya Kotov, 
vlogen zij op vanaf Kotelny Eiland in de richting 
van de pool. Cherevichnyy zette op 23 april 
1948 vier wetenschappers op de pool af die daar 
een tijdelijk kamp van 3 dagen opzetten. De vier 
waren: de oceanografen Mikhail Somov en Pavel 
Gordyenko en de geofysici Mikhail Ostrekin en 
Pavel Senko. Zij waren de eerste die bewezen 
een voet op de pool zetten. Daar voerden zij 
verschillende experimenten uit zoals het meten 
van de temperatuur en magnetisme, deden 
sonderingen en namen watermonsters. Somov 
staat dus op een zegel van het schip met zijn 
naam de ‘George Somov’ (afb. 1. 1980, Yv 4752). 

Amerikanen
Ook de Amerikanen deden dat in de personen 
van de militairen J.O.Fletcher en William Per-
shing Benedict samen met de wetenschapper 
Albert P. Crary die op 3 mei 1952 op de Noord-
pool landden. Daarna volgden nog velen.
Te voet bereikten de Amerikanen Ralph Plaisted, 
Walt Pederson, Gerry Ptizl en Jean Luc Bom-
bardier met hun snowmobile de pool op 6 april 
1968. En dan waren er nog een paar Amerikanen 
die geheel te voet met behulp van sledehonden 
en voedseldroppings de pool bereikten op 
6 april 1969. Hun namen waren: Wally Herbert, 
Allan Gill, Roy Koerner en Kenneth Hedges. 
Daarna vervolgden zij met de eerste (en enige) 
overtocht van de Arctische Oceaan langs 
zijn langste as. Gezegd wordt dat Herbert de 
eerste was op de pool. En als we de prestatie in 
aanmerking nemen was Herbert echt de eerste 
die op eigen kracht de pool bereikte. Van al deze 
Amerikanen zijn geen zegels. Deze prestatie 
werd pas in 1986 herhaald door Will Steger en 
zijn team en nu zonder luchtsteun.
En nu kan men als toerist zelfs naar de pool. 
Niet dat er wat te zien is, behalve een ruwe 
ijsvlakte of soms zelfs open water, maar het 
idee is leuk. Het kost wel wat, zo’n $ 20.000 en 
dat valt me eigenlijk nog best mee.

Russen
Vooral de Russen zijn actief in het poolgebied.
Op 17 augustus 1977 bereikte de Russische ijsbre-
ker de ‘Arktika’ de pool maar was daarmee niet 

16, 17. V.l.n.r. 
Krenkel, Shirs
hov, Papanin, 
Fyodorov, cover 
USSR 1987, 28e 
drijvende station. 
Interessant is de 
foto van dezelfde 
gebeurtenis.
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het eerste schip dat die prestatie leverde. Dat 
deden de Amerikanen voor hen al op 17 maart 
met de USS Skate (SSN-578). De Arktika staat 
op zegels uit 1978, Yv 4564 (afb. 24) en 1984, 
Yv 5123 en een Zuid-Koreaanse zegel uit 1984.
Met twee batiskaven, de Arktika 2007, maak-
ten zij de eerste bemande duik van 4 km naar 
de bodem onder de pool. De expeditie stond 
onder leiding van Artur Chilingarov. Bij deze 
tocht werd een Russische vlag op de bodem 
recht onder de pool geplaatst.
Een Russische expeditie onder leiding van 
Vasily Yelagin bereikte op 26 april 2009 de 
pool na een reis van 38 dagen met voertui-
gen (Yemelya 1 en 2). De rit staat bekend als 
MLAE-1 (Marine Life-ice Automobile Expe-
dition). Yelagin was vergezeld van 6 andere 
metgezellen: Afanasy Makovnev, Vladimir 
Obihod, Sergey Larin, Alexey Shrabkin, Alexey 
Ushakov, Nikolai Nikulshin.
Van deze expeditie staat een leuk filmpje op 
Youtube (Vasily Elagin team’s car expedi-
tion to the North Pole). Een volgende rit, de 
MLAE-2 met de voertuigen Yelabin 3 en 4 en 
nagenoeg dezelfde bemanning volgde in 2013.
Maar, laten we wel wezen, misschien zijn Somov 
c.s. wel de eersten die voet zetten op de pool, 
maar dat was per vliegtuig. Ik acht een bena-
dering over land eigenlijk hoger, dus wellicht 
dient de ploeg van Herbert gezien te worden als 
eerste die de pool over land wist te bereiken.
Wij hebben al gezien dat de naam Somov staat 
op een van de Russische schepen. Dat is ove-
rigens ook zo met die van Gordienko, maar dat 
is een researchschip en die staat, voor zover 
ik weet, niet op een zegel. Verder komen een 
Russische zegel en een blok uit 1986 ook aan 
Somov toe. Uit 2000 bestaat er een Russisch 
blok met 6 zegels en 5 wetenschappers: Vla-
dimir Wiese (1886-1954), Somov, Gordienko, 
Alexey Treshnikov (Tryoshnikov) (1914-1991) 
en Rudolf Samoylovich (1891-1939). Van 
Somov zijn er verder nogal wat voorbedrukte 
enveloppen met veel stempels. Die zijn er ook 
van Gordienko, maar niet van zijn maten. Wel 
weer van Treshnikov en enkele van Samoylo-
vich, latere noordpoolonderzoekers.
Ook de Amerikanen lieten zich niet onbetuigd 
en op 3 augustus 1958 voer hun onderzeeër 

de USS Nautilus (SSN-571) onder het ijs van 
de pool door. De Nautilus staat op de bekende 
Amerikaanse zegel uit 1959 (afb. 25. Yv 667) 
op enkele Jules Verne zegels uit Monaco 
(1955) en op een flink aantal zegels van wat ik 
noem ‘postzegellanden’.

Nog een enkele vragen
Hoe laat is het op de pool? Want lengtegraden 
tellen hier niet. Op de pool geldt geen speci-
fieke tijdzone. Ieder kan die tijd aannemen die 
hem uitkomt.
Hoe koud is het op de pool? Op de Noordpool 
is het aanzienlijk ‘warmer’ dan op de Zuidpool. 
Dat komt omdat het midden in een oceaan 
ligt. De temperatuur varieert van -50º tot -13º 
in de winter (gemiddeld -31º) en omstreeks 
het vriespunt in de zomer (juni, juli, augustus). 
In de winter komt de zon niet boven de horizon 
en in de zomer is hij continu aanwezig.
De ijsdikte is eigenlijk niet zo groot met een 
dikte van 2 tot 3 meter, ijs is op sommige 
momenten zelfs helemaal afwezig.
Bij gebrek aan voedsel komen beesten op de 
pool niet voor, maar af en toe wordt er wel 
eens een verdwaalde vogel gezien. Zeeleven is 
nagenoeg afwezig.
Vanwege het wiebelen van de aarde blijft de 
pool niet op zijn plaats en beweegt met een 
snelheid van 40 km per jaar naar het Noorden.

Magnetische Pool
De Noordpool is dus echt de Noordpool op 
90º. Dan hebben we ook nog de magnetische 
Noordpool. Die ligt nu op Ellesmere Eiland in 
Canada op 86,3º N, 160,0º W (2015) en be-
weegt zich met een snelheid van 55-60 km per 
jaar in de richting van Rusland. Van de magne-
tische Zuidpool is meer bekend. Deze werd veel 
eerder bereikt en wel door James Clark Ross 
op 1 juni 1831. De meest interessante postze-
gels zijn uitgegeven voor de Zuidpoollocatie 

door het British Antarctic Territory in 1981 (WB 1, 
Yv 101-4) en algemeen door Cuba 1965 ter gele-
genheid van het jaar van de rustige zon (WB 46-
51, Yv 843-8). Van de magnetische Noordpool 
bestaan alleen enkele voorgedrukte Roemeense 
enveloppen met niet-arctische zegels.
Van de magnetische Zuidpool bestaan zegels 
van het Australian Antarctic Territory 1959 (2x), 
1961 (afb. 26) (2x, Mawson), 1982 (Mawson), 
1984 (2x, kompas), 2009 (4x) en Ross Depen-
dancy 2010 (5x). Douglas Mawson stond in het 
kader van een Shackleton expeditie op 16 januari 
1909 als eerste op de magnetische Zuidpool 
tezamen met David Edgeworth en Alistair McKay.
Toch blijft het opvallend dat de prestatie van 
de vier Russen op de Noordpool in het licht van 
anderen vrijwel onopgemerkt is gebleven. Ik ver-
moed toch dat dit het gevolg is van de nadruk-
kelijke aanwezigheid van de Westerse cultuur. 
Bovendien blijven de Amerikanen met hun claim 
op Peary en Henson een flinke stoorzender.
Maar niet op onze postzegels, daarvan zijn er 
genoeg te vinden die betrekking hebben op de 
Noordpool. De ‘arctic’ is een heel mooi verza-
melgebied, waarvan met mooie, en soms veel 
te zwaar bestempelde, maar niet al te kostbare 
stukken een mooie verzameling is op te bouwen.
Nog even een kleine nabrander. Gelet op de 
datum heeft ook Nederland en heel klein 
poolsuccesje. Op 9 augustus 1961 maakte de 
KLM een eerste succesvolle vlucht over de pool 
van Amsterdam naar Tokio (afb. 27). 
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The U.S. Postal Museum 
in Orange City (Florida)

door Ben de Deugd

et museum is gevestigd in de 
1876 Heritage Inn, adres 300 S. 
Volusia Ave. (17-92), Orange City, FL 
32763. Een halfuurtje rijden, noord-

oostelijk van Orlando. Orange City (dit keer 
niet vernoemd naar ons koningshuis, maar 

H

Een gezinsvakantie in de omgeving van Orlando, Florida kenmerkt zich veelal door 
de tropische warmte (circa 90-100°F = 30-37°C), met veel bezoeken aan de grote 
pretparken en shoppingmalls in die omgeving. Voor de afwisseling zal iedereen wel 
eens wat anders zoeken en de eigen hobby kan daarin leidend zijn. De filatelist gaat 
op internet op zoek naar postzegelwinkels en merkt tot zijn teleurstelling dat de 
adressen verouderd zijn en er in de buurt geen winkels te vinden zijn. Maar tussen 
de zoekresultaten diende zich ook een postzegelmuseum aan.

bezoek aan het postmuseum 9

naar de sinaasappelplantages) is gelegen in 
de County Volusia.
Het gebouw dat het museum huisvest blijkt 
een hotel te zijn, een van de oudste in de 
staat Florida, met bouwjaar 1876. Volgens de 
website van het hotel (waarop het museum 
ook een pagina heeft) was destijds het lokale 
postkantoor ook gehuisvest in dit gebouw.

Het postzegelmuseum is een volledig vrijwil-
ligersgebeuren en dat is terug te zien. Het 
museum is gestart in 1995 en vond zijn intrek 
aanvankelijk in het hoofdpostkantoor in 
DeLand, de hoofdstad van Volusia County. In 
1998 verhuisde het postkantoor en moest het 
museum op zoek naar een nieuw onderdak. 
Deze werd gevonden in de 1876 Heritage Inn.

Het bezoek en de faciliteiten
Het museum is volgens de website geopend 
van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 
16.00 (10 a.m. to 4 p.m.) en zaterdag van 
10.00 tot 12.00 (Noon). Bezoekers kunnen 
het museum zelf bezoeken, maar op afspraak 
zijn guided tours mogelijk voor groepen vanaf 
8 personen. 
Wij komen op een dinsdag rond 10.30 uur 
aan en treffen niemand, nergens. De deuren 
zijn open en we kunnen zo ongeveer overal 
naar binnen. De toegang van het museum 
lijkt (we kunnen het niet navragen) tegelij-
kertijd ook de receptie/lobby van het hotel 
te zijn. Een kassa om te betalen staat er niet, 
kennelijk is de toegang gratis, of moeten 
we toch ergens anders zijn? De lobby is 
ingericht met oude postbussen en andere 
postale parafernalia en geeft in ieder geval 
de indruk dat we toch in het museum staan. 
Een kantoortje achter de receptietafel biedt 
nog meer van dergelijk materiaal, waaronder 
postkaarten van de omgeving,  posttassen en 
meer meubilair. Het kantoortje is – behou-
dens de bemensing – ook gewoon in gebruik. 
Er staat een computer te draaien en een 
printer die duidelijk niet tot de museale 
collectie behoren, maar gewoon tussen de 
tentoonstellingsmaterialen in staan. Het 
 merendeel van de postale tentoonstelling 
is te zien in een lange gang, over de lengte 
van het gebouw (zo’n 30 meter), waar aan 
weerszijde grote vitrines zijn opgehangen, 
geheel vrij toegankelijk.
Halverwege de gang is nog een zijgang, met 

Vitrines Diverse postale gebruiksartikelen
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daarin nog een aantal vitrines, alsmede 
de toiletten. Meer museum lijkt er niet te 
zijn. De gang op de bovenverdieping heeft 
wel enige aankleding, maar dit is niet meer 
postaal. 
Het gebouw beschikt over een café/res-
taurant, volgens de website geopend van 
06.30 tot 14.30 uur, maar als wij er zijn is er 
niemand te zien. Wel jammer, want gewend 
aan de overtrokken prijzen van drank en 
spijzen in de pretparken, zijn de prijzen hier 
uitermate vriendelijk.

De collectie
Naast het nodige meubilair en gereedschap 
dat bij de postale behandeling te pas komt, 
zijn de vele vitrines in de gang het bekijken 
waard. Heel hoogdravend is het niet, maar 
wel veel. Per vitrine worden zo’n 20 brieven 
tentoongesteld. Het geheel is gerubriceerd 
en per vitrine of enkele vitrines wordt een 
onderwerp behandeld. Te zien waren onder 
meer voorbeelden van diverse postkantoren 
in de omgeving, de verschillende postzegels 
die in de V.S. zijn uitgegeven, de tarieven op 
brief zoals die in de loop der jaren golden en 
bijzondere gebeurtenissen uit de geschie-
denis met post van rond die datum. Maar 
ook enige stukken met bijzondere wijze 
van postbezorging, zoals militaire post en 
luchtpost. Opvallend is dat materiaal uit alle 
perioden aanwezig is, van eofilatelistische 
stukken uit begin 19e eeuw tot zeer recent, 
met een goede spreiding. Er is sprake van 
authentiek gebruikt materiaal, op slechts 
sporadisch een FDC of filatelistische gele-
genheidsenveloppe na. Topstukken kon ik 
niet ontdekken, althans, van enkele oudere 
stukken bleek dat het tentoongestelde een 
fotokopie was. Zonder een toelichting, zodat 
niet duidelijk is of het museum beschikt over 
het echte stuk dat men om beveiligingsrede-
nen niet kan laten zien, of dat men de kopie 
vertoont om volledig te zijn.
Tenzij men bijzondere interesse heeft in het 
specifieke materiaal, is een bezoek in tijd 
beperkt te houden, bij ons houdt het na een 
half uurtje wel op. Een bezoekersfolder zou 
behulpzaam zijn om iets beter inzicht te 
krijgen in wat er te zien is om gerichter te 
kunnen kijken en om de minder filatelistisch 
onderlegde bezoekers ook iets meer mee te 
kunnen geven van wat men eigenlijk ziet.

Afrondend
Al met al is er in het museum niet heel veel 
te zien, maar men moet de verwachtingen 
niet te hoog spannen. Bedenk dat hier 
een beperkt aantal vrijwilligers hun tijd en 
energie in steken en dat bezoekers – ook de 
niet-filatelistische bezoekers van het hotel – 
hier (kennelijk voor niets) een kijkje kunnen 
nemen. Dat verdient hoe dan ook waarde-
ring! Voor wie enigszins in de buurt is, is een 
bezoek de moeite waard.

Een deel van de informatie in dit artikel is ontleend 
aan de website www.1876heritageinn.com 

 
samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

NEDER
LA

NDSE STEM
P

E
LS

95 jaar maandblad 
Filatelie (19222017)
Het feestje wordt vroeg ge-
vierd, maar tijdens Postex zijn 
twee bijzondere poststempels 
gebruikt die door Fake Booij 
zijn ontworpen ter gelegen-
heid van het 95 jarig bestaan 
van het maandblad Filatelie. 
Elders in het Maandblad 
heeft u al kunnen lezen dat er 
ook ter gelegenheid hiervan 
(persoonlijke) postzegels zijn 
verschenen. Beide stempels 
lijken enigszins op elkaar, maar 
toch is er een bijzonderheid. 
Een van de stempels toont de 
tekst ‘Eerste dag van uitgifte’ 
en werd dan ook uitsluitend 
gebruikt op de eerste dag, te 
weten 14 oktober 2016. Het is 
dus niet meer mogelijk een af-
druk te verkrijgen van dit stem-
pel. Het tweede stempel werd 
tijdens alle dagen gebruikt 
van 14 tot en met 16 oktober. 
Volledigheidshalve meld ik dat 
het ook niet meer mogelijk is 
om van dit stempel een afdruk 
te verkrijgen. U heeft hierover 
in het oktobernummer kunnen 
lezen.
Bij mijn weten zijn er buiten de 

eerste dag stempels, waarvan 
afdrukken op de eerste dag-
enveloppen worden gezet, geen 
verdere stempels in gebruik 
met de tekst ‘Eerste dag van 
uitgifte’. Normaliter gebruikt 
alleen de NVPH eerste dag-
stempels. 

Dag van de 
Postzegel
Voor de viering van de 
jaarlijkse Dag van de Post-
zegel op 15 oktober 2016 
werd eveneens tijdens Postex 
een bijzonder poststempel 
gebruikt. Met dit stempel zijn 
de gelegenheidsenveloppen 
gestempeld, maar er kon ook 
een afdruk worden verkregen 
op de eigen poststukken. Het 
stempel verwijst naar het 
Jubileumjaar 1913 (100 jaar 
Koninkrijk der Nederlanden) 
en de bijbehorende postzegels 
waar de koningen Willem I, II en 
III op staan alsmede koningin 
Wilhelmina. Het stempel toont 
koning Willem I. Zegels en 
stempel zijn ontworpen door 
Birza Design. De postzegels 
verschenen een dag eerder, op 
14 oktober.

Beursstempel 
Postex
Het beursstempel herinnert 
ons aan de postzegelemis-
sie van Crouwel uit 1976. 
We zien in het stempel het 
getal 40 terug zoals Crouwel 
dat heeft ontworpen en het 
vertelt ons meteen dat het 

verschijnen van deze bekende 
postzegels alweer 40 jaar 
geleden is. Jammer dat we 
dit poststempel niet meer 
kunnen laten afdrukken op de 
‘echte’ Crouwel zegels omdat 
deze gulden zegels niet meer 
frankeergeldig zijn. Gelukkig 
zijn er nog de beurspostzegels 
die PostNL uitgeeft. Helaas is 
Postex nu al voorbij. Er was in 
de stand van PostNL ook een 
klein model dagtekeningstem-
pel in gebruik met de plaats-
naam Apeldoorn.

Eindejaarsbeurs
Nadat hierboven uitsluitend 
stempelontwerpen konden 
worden getoond van stempels 
waar geen afdrukken meer van 
te verkrijgen zijn, kan ik nu het 
ontwerp tonen van het bijzon-
dere poststempel dat tijdens 
de Eindejaarsbeurs in gebruik 
zal zijn. De Eindejaarsbeurs 
wordt traditiegetrouw in Bar-
neveld gehouden en deze keer 
is dat op 28 en 29 december 
2016. In het stempel zien we 
een opwindbare blikken auto 
zoals we allemaal van vroeger 
kennen.

Postex
Traditiegetrouw waren er tijdens Postex in 
diverse stands weer bijzondere poststempels 
in gebruik. Vorige maand kon ik helaas nog niet 
alle ontwerpen tonen, maar deze maand kan 
dat wel. Alle ontwerpen zijn goedgekeurd door 
PostNL. Het beursstempel dat in de stand van 
PostNL werd gebruikt en het stempel van de 

Dag van de Jeugd-
filatelie. Daarnaast 
de grote verrassing van 
dit jaar: de beide stempels 
die ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan 
van het Maandblad Filatelie tijdens Postex zijn 
gebruikt.
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5. Recapitulatie en vooruitblik
In het eerste deel [1] van dit drieluik over de 
activiteiten van de Filatelistische Dienst (FD) 
hebben we kort aandacht besteed aan de 
geschiedenis van de dienst, aan organisatori-
sche aspecten en aan eerdere publicaties over 
dit onderwerp. Echter, het leeuwendeel van 
de bespreking richtte zich op de verschillende 
typen stempels, die door de FD zijn gebruikt. 
In deze tweede bijdrage zullen we vooral kijken 
naar de ‘verpakking’ waarin de FD het grootste 
deel van zijn informatie en de bestellingen 
naar de klanten bracht, de FD-enveloppen 
en in het bijzonder de daarop voorkomende 
drukelementen.

6. De enveloppen van de Filatelistische 
Dienst
In de periode 1949-1980 zijn bij de FD een 
groot aantal verschillende modellen en typen 
enveloppen in gebruik geweest. De enveloppen 
variëren in uitvoering (met of zonder venster, 
grootte (formaat), de vorm van de sluitkleppen 
en de papiersoort (dikte, kwaliteit, kleur). Maar 
de belangrijkste verschillen vinden we toch bij 

Post van de Filatelistische Dienst [2]
De winnende artikelen bij de Filatelie Verenigingsbladprijzen worden, 
met toestemming van de auteurs, in Filatelie volledig opgenomen. 
Dit artikel werd gepubliceerd in drie delen in De Kartelrand, infor-
matie  blad van Filatelisten Vereniging Wageningen. 
door Bert van Marrewijk

de bedrukking van de enveloppen. Op basis 
daarvan heb ik -onafhankelijk van wat door 
anderen op dit gebied is gedaan- een indeling 
in Modellen en Typen gemaakt, die ik in een 
demonstratieobject bij elkaar heb gezet.
Belangrijkste paramaters bij die indeling waren:
1. Al of geen logo en de vormgeving van het 
beeldmerk
2. Al of niet aanwezig zijn van scheidingslijnen
3. Al of niet aanwezigheid van naam en adres van 
de Filatelistische Dienst en van postale aandui-
dingen als ‘Dienst’, ‘Drukwerk’ en ‘Aangetekend’
4. De kleur(en) van de bedrukking
5. De gebezigde taal of talen bij de bedrukking
6. De aanwezigheid, tekst en positie van 
drukmerken.

Op grond van deze criteria is een uitgebreid 
stelsel van modellen en (sub)typen ontstaan. 
De gekozen indeling is voorlopig. Allereerst 
omdat zij voornamelijk is gebaseerd op 
materiaal uit mijn eigen collectie, die beslist 
niet volledig is. Maar ook omdat op basis van 
‘voortschrijdend inzicht’ andere indelingscri-
teria wellicht tot een beter resultaat leiden. 

Uiteraard zijn alle gegevens voor geïnteres-
seerden op verzoek beschikbaar.
Vanwege ruimtebeperking en leesbaarheid 
heb ik voor dit artikel een andere insteek 
gekozen, die minder uitvoerig (dus minder 
langdradig) is, maar toch een aardig inkijkje 
biedt in de veelheid van modellen en typen en 
waarbij ook hier en daar wordt ingegaan op 
het ‘waarom’ van aanpassingen van de enve-
lopbedrukking. Daarbij heb ik twee opvallende 
elementen, het beeldmerk (logo) en het/de 
drukmerk(en) als uitgangspunt genomen. 
Gemakshalve zal ik Filatelistische Dienst 
(ook wel afgekort tot FD) steeds met een F 
schrijven, behalve bij de specifieke bespreking 
van een model of type met de tekst in oude 
spelling (Philatelistische Dienst). Waar niet 
uitdrukkelijk anders vermeld is, beperk ik mij 
tot behandeling van het meest voorkomende 
formaat enveloppen, t.w. 155 x 110 mm (EA6).

7. Beeldmerken op enveloppen van 
de Filatelistische Dienst 
In een tijdspanne van enkele tientallen 
jaren heeft het logo op de enveloppen van 
de Filatelistische Dienst een grote evolutie 
doorgemaakt. In de eerste jaren is het een do-
minant element op de briefomslagen; in later 
jaren wordt de stijl en uitvoering soberder en 
minder kleurrijk of verdwijnt het beeldmerk 
helemaal van de envelop. Aangezien de beeld-
merken elkaar in gebruik overlappen, wordt 

Afb. 32a. 
Logo A op 
gefrankeer
de envelop 
naar Liver
pool (GB). 
Dagtekening 
met FD
stempel type 
I.1 nr. 2; 
11.X.51. 
Bedrukking 
en logo don
kerblauw.

Afb. 32b. Logo A 
op gefrankeerde 
Renvelop naar 
Modesto (VS). 
Dagtekening met 
FDstempel type 
I.2 nr. 4; 14.VI.55 
(laat gebruik). 
Bedrukking en 
logo donker
blauw. Zie de 
toen nog ver
plichte uitvoer
vergunning van 
de Nederlandse 
Bank linksonder.

Afb. 33a. 
Logo B op 
envelop met 
Engelse tekst, 
gefrankeerd 
met 20ct 
zomerzegel 
1952. Naar 
Syracuse 
(VS). Dagte
kening met 
FDstempel 
type I.2 nr. 4; 
10.X.52. 
Bedrukking 
en logo hel
derblauw.

Afb. 33b. Logo B 
op envelop met 
Franse tekst, 
gefrankeerd met 
25ct Rem
brandtzegel: 
naar Parijs. 
Dagtekening 
met FDstempel 
type I.2 nr. 
3; 13.VIII.56. 
Bedrukking en 
logo donker
blauw.
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bij de bespreking eerder een logische dan een 
strikt chronologische volgorde aangehouden. 
De vermelde perioden van gebruik zijn geba-
seerd op door mij gezien materiaal.

7.1. Logo A. Witte posthoorn en witte randtekst 
‘Philatelistische Dienst + PTT  Nederland +’ 
op blauwe cirkel van Ø 20 mm 

Gebruiksperiode: 1949 – 1953; (afb. 32a+b).
N.B. Dit is een echt FD-logo; de volgende 
beeldmerken (B t/m E) bestaan uit het alge-
mene PTT-logo met daarnaast de gedrukte 
aanduiding ‘Filatelistische Dienst’ in het 
Nederlands, Engels, Frans of Duits.
7.2. Logo B. ‘Spelende posthoorn’ en tekst PTT 
in wit op blauwe cirkel van Ø 20 mm. Blauw 

komt voor in velerlei schakeringen.
Gebruiksperiode: 1951 – 1957; (afb. 33a-c).
7.3. Logo C. ‘Spelende posthoorn’ en tekst 
PTT in wit op gekleurde cirkel van Ø 20 mm 
omrand door gekleurde tekst ‘Staatsbedrijf 
der Posterijen en Telegrafie en Telefonie’. De 
achtergrondkleur en de kleur van de randtekst 
is verschillend, afhankelijk van de doelgroep 
van de envelop: blauw voor Engelstalige, groen 
voor Franstalige en roodbruin voor Duitstalige 
geadresseerden. Vooral blauw komt voor in 
verschillende schakeringen.
Linksonder aanduiding ‘Philatelic Service’, 
‘Service Philatelique’ of ‘Philatelischer Dienst’. 
Gebruiksperiode: 1957-1958; (afb. 34a-d).
7.4. Logo D. ‘Spelende posthoorn’ en tekst als 
bij type C, nu in open cirkel Ø 25 mm in (zeer 
sterk uiteenlopende) tinten blauw op witte 
achtergrond. Linksonder op envelop tekst 
‘Philatelistische Dienst’ of ‘Philatelic Service’. 
Gebruiksperiode: 1953 – 1958; (afb. 35a+b).
7.5. Logo E1. Gestileerde posthoorn met 
tekst PTT in wit op gekleurd vierkant van 
15 x 15 mm. Logo en tekst in blauw (Neder-

Afb. 33c. Logo B op 
gefrankeerde aange
tekende envelop met 
Engelse tekst naar 
Twickenham (GB). 
Dagtekening met 
FDstempel type I.2 
nr. 4; 14.V.58. 
Bedrukking en logo 
staalblauw.

Afb. 34a. Logo 
C op bontge
frankeerde 
Engelsta
lige Renvelop 
naar Victoria 
(Can). Dag
tekening met 
FDstempel 
type I.2  
nr. 4; 29.VII.57. 
Bedruk
king en logo 
fletsblauw.

Afb. 34c. 
Logo C op als 
drukwerk 
gefrankeerde 
Franstalige 
envelop naar 
Anderlecht (B). 
Zwart stempel 
‘IMPRIMÉ’. 
Dagtekening 
met OB
stempel Cen
trale Directie 
PTT nr. 1; 23 
X 57. Bedruk
king en logo 
lichtgroen.

Afd. 35a. 
Logo D op on
gefrankeerde 
Nederlandsta
lige Renvelop 
naar Huizen. 
Dagteke
ning met 
FDstempel 
type I.2  
nr. 4; 
5.VIII.57. 
Bedrukking en 
logo donker
blauw. Let op 
het drukmerk 
Dpkt Gv 566.

Afb. 34b. Logo C 
op als drukwerk 
gefrankeerde 
Engelstalige 
envelop naar 
New York. Zwart 
tweetalig, twee
regelig stempel 
‘IMPRIMÉ / 
PRINTED MAT-
TER’ in kastje 
Dagtekening 
met FDstempel 
type I.1 nr. 2; 
7.VIII.58. Logo 
donkerblauw.

Afb. 34d. Logo C 
op als drukwerk 
gefrankeerde 
Duitstalige enve
lop naar Düssel
dorf Rath (BRD). 
Staalblauw stem
pel ‘IMPRIMÉ’. 
Dagtekening met 
FDstempel type 
I.1  nr. 1; 25.X.57. 
Bedrukking en 
logo roodbruin. 
Let op de onjuiste 
benaming ‘Phila-
telischer Dienst’.

Afd. 35b. Logo D 
op fraai gefran
keerde Engels
talige Renvelop 
naar Clinton (VS). 
Dagtekening met 
stempel type I.2 
nr. 4; 24.IX.57. 
Bedrukking en 
logo lichtblauw.
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lands, Engels), groen (Frans) of bruin (Duits). 
Alleen bij blauw duidelijke kleurvariatie. Duitse 
tekst nu: ‘Philatelistischer Dienst’.
Gebruiksperiode: 1958 – 1962; (afb. 36a-c).
7.6. Logo E2. Klein formaat gestileerde 
posthoorn, o.a. 6 x 6 mm en 9 x 9 mm. Witte 
tekst op zwarte achtergrond. Beeldmerk op 

wisselende posities. ‘Filatelistische Dienst’ 
alleen in het Nederlands.
Gebruiksperiode 1969 – 1977; (afb. 37a+b).
7.7. Logo F. Cirkel met gestileerde tanding 
(volgens Kuyper (2) ´twee postzegels bekeken 
door een vergrootglas´) in zwart of grijs; 
Ø 25 of (soms) 30 mm. Linksonder drukmerk 

‘Fil’ + volgnr. of zonder drukmerk.
Gebruiksperiode: 1966 – 1969; (afb. 38a+b).
7.8. Logo G. Als vorige maar uitgevoerd in 
reliëf druk met Ø 30 mm. 
Zonder drukmerk links onder.  
Gebruiksperiode: ca. 1965; (afb. 39).

(wordt vervolgd)

Afd. 36a. 
Logo E1 op 
ongefran
keerde 
Nederlands
talige R
envelop naar 
Amsterdam. 
Dagteke
ning met 
FDstempel 
type I.1 nr. 2; 
7.V.58. 
Bedrukking 
en logo don
kerblauw.

Afb. 36c. 
Logo E1 op 
gefrankeerde 
Duitstalige 
envelop (brief
tarief) naar Re
gensburg (BRD). 
Dagtekening 
met FDstempel 
type I.3 nr.? 
(onleesbaar);  
17 V 61. 
Bedruk king 
en logo bruin. 
Nu juiste tekst 
‘Philatelisti-
scher Dienst’.

Afb. 37b. Logo 
E2 op gefran
keerde Ne
derlandstalige 
drukwerk
envelop naar 
Les Lilas (Fr). 
Dagtekening 
met machine
stempel  
’sGravenhage 
10 XI 1969. 
Bedrukking 
en logo (9 x 
9 mm) zwart.

Afb. 38b. 
Logo F op 
onbedrukte 
vensteren
velop. Dag
tekening met  
FDstempel 
type I.1 nr. 2; 
3 X 66. Logo 
(Ø 30 mm) 
grijs.

Afb. 36b. 
Logo E1 op 
als drukwerk 
gefrankeerde 
Franstalige 
envelop naar 
Anderlecht 
(B). Dagte
kening met 
OBstempel 
Directie PTT 
nr. 2; 19 III 59. 
Violet stempel 
‘IMPRIMÉ’ in 
kastje. Bedruk
king en logo 
(donker)groen.

Afb. 37a. Logo 
E2 op onge
frankeerde 
Nederlands
talige envelop 
naar Teheran. 
Zwart tweere
gelig, tweetalig 
stempel ‘PORT 
BETAALD/
PORT PAYÉ / 
’sGravenhage’ 
type V.4.  
Bedrukking en 
logo (6 x 6 mm) 
zwart.

Afb. 38a. Logo 
F op onge
frankeerde 
Nederlands
talige envelop 
naar Cardiff 
(GB). Zwart 
tweeregelig 
stempel ‘,,PORT 
PAYÉ” / ’s
GRAVENHAGE’ 
in kastje type 
V.2. Bedruk
king en logo 
(Ø 25 mm) grijs.

Afb. 39. Logo G 
op ongefran
keerde envelop 
met voorgedrukt 
zwart twee
regelig, tweetalig 
stempel ‘PORT 
BETAALD/ 
PORT PAYÉ /  
’SGRAVEN
HAGE’ naar 
Teheran. Logo  
(Ø  30 mm) 
in reliëfdruk 
 (nauwelijks 
zicht baar op 
afb).
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Meer dan
1650 jongens 

en meisjes  
gingen je voor!  

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

Surf naar 
www.stampkids.nl
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Adreswijzigingen
Een vriende-
lijk  verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. Alle 
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abonnementen, 
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Toestemming
Het overnemen van 
artikelen uit De Post-
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding.

Een postbode  
op een driewieler
Op een Oostenrijkse 

zegel werd een postbode 
afgebeeld op een driewieler. 
Die waren aan het begin van 
de vorige eeuw veel in het 
Weense straatbeeld te zien. 
Ze werden veel gebruikt om 

de post die uit de brievenbus 
was gehaald naar de post-
kantoren te brengen. Daar 
werd de post gesorteerd en 
daarna naar de geadresseer-
den gebracht. Tegenwoordig 
heeft de Oostenrijkse post 

nog steeds zo’n 1000 fietsen 
in gebruik. De helft daarvan 

is elektrisch, wat in het niet 
zo vlakke land, wel handig is. 

Beatrix Potter en Pieter Konijn

Het is dit jaar precies 
150 jaar geleden dat 

Beatrix Potter werd geboren. 
Ze werd bekend door haar 
kinderboeken met verhaaltjes 
over dieren. De kans is groot 
dat jullie weleens een van die 
verhaaltjes gelezen hebben. 
Haar eerste verhaal ging over 

Pieter Konijn. Als zijn moeder 
naar de bakker is, gaat Pieter 
stiekem het huis uit. In de 
moestuin van Meneer Verhoef 
hoopt hij zijn buik lekker vol 
te eten. Maar dat pakt even 
anders uit. Pieter weet aan 
Meneer Verhoef te ontsnap-
pen, maar hij verliest wel een 
schoen en zijn nieuwe jas.

De Britse Royal Mail gaf een 
serie postzegels uit om de 
150ste geboortedag van 
Beatrix Potter te gedenken. 
Het was niet de eerste keer 
dat er postzegels verschenen 
ter ere van de schrijfster 
en de dieren die ze heeft 
bedacht. Dat gebeurde ook 
al in 1980 en 1993. In het 

laatste jaar 
verscheen 
ook een pres-
tige boekje 
waarin het 
levensverhaal 
van Beatrix 
Potter verteld 
wordt.

Nederlands schilderij op zegels 
van Tsjechië en Liechtenstein
Sommige mensen 

verzamelen post-
zegels die door twee 
of meer landen worden 
uitgegeven. Dat noe-
men we gemeenschap-
pelijke uitgiften. Een 

tijdje geleden deden 
Tsjechië en Liechten-
stein dat. 
Het leuke van die 
uit gifte is dat het 
onder werp een Neder-
lands tintje heeft. De 
twee landen hebben 
namelijk een schilde-
rij afgebeeld van de 
Nederlandse schilder 
Gerrit Dou. Hij was 
de eerste leerling van 
Rembrandt. 
Het schilderij dat op 
de postzegels te zien 
is, heet “Een jonge 

vrouw op een balkon”. 
Het hangt in het 
Nationaal Museum 
van Praag en was ooit 
eigendom van prins 
Johann II van Liech-
tenstein.

Luxe in de jaren 70
Het is tegenwoordig vrij normaal dat er een 

auto voor de deur staat. Bij veel gezinnen 
zijn het er zelfs twee. Een dagje shoppen is ook 
niet zo speciaal meer. Veertig jaar geleden was 
dat allemaal nog niet zo normaal. Maar het 
ging steeds 
beter met de 
mensen en ze 
kregen steeds 
meer geld te 
besteden. De 
Franse post 
gaf een serie 
postzegels uit die terugkijkt op de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw. Op een van de zegels 
zien we een stel dat net uitgebreid geshopt 
heeft. Hun auto lijkt te klein voor alles wat ze 
hebben gekocht. De tassen staan nog op straat 
en het is proppen geblazen. 

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

Trekdier
Waterbuffels worden in Azië ook als trekdier 
gebruikt. Ze noemen hem daar wel “de levende 

tractor”. Vooral omdat ze 
zo loeisterk zijn, en ze zijn 
gemakkelijk te houden.  
Er kunnen ook mensen op 
rijden, net zoals je op een 
paard rijdt. 

Die hoorns
Wat natuurlijk 
enorm opvalt zijn 
die grote hoorns 
op hun kop. Ze zijn 
een beetje naar 
achteren gebogen. 
Er zitten diepe groeven op en ze kunnen bij 
elkaar wel twee meter breed zijn. Vooral die van 
de mannetjes zijn heel groot. 

een sawah. Hij heeft ook een andere naam: 
 karbouw. Deze buffels kunnen heel zwaar 
worden, wel 1200 kg. Als je bedenkt dat een 
kind in je klas ongeveer 35 kilo weegt, hoeveel 
klas genootjes kunnen er dan in één buffel? 
Juist: je hele groep!

Ongevaarlijk 
In het wild kennen ze maar weinig natuurlijke 
vijanden. Alleen tijgers proberen het soms op 
te nemen tegen een water  buffel. Maar dan 
vormen de waterbuffels met elkaar een groep, 
draaien om 
en vallen 
de tijger 
aan! En dan 
winnen ze 
ook nog.

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

PostNL heeft een velletje 
zegels uitgegeven met Doutzen 
Kroes om jongeren weer aan 
het verzamelen te krijgen. Wij 
vragen ons af of deze zegels dat 
kunnen bereiken. We zijn op zoek 
naar echt goede ideeën om het 
verzamelen van postzegels weer 
populair te maken. Hebben jullie 
voorstellen hoe we dat zouden 
kunnen doen? Laat het ons eens 
weten. Onze hobby is te leuk om 
voor onszelf te houden!

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Eet jij weleens mozzarellakaas? Dat is geen 
kaas van koemelk, maar van de melk van 
een buffel. Een buffel? Jazeker, en om nou te 
weten wat voor buffel (want er zijn nogal wat 
soorten) gaan we postzegelen. 

De waterbuffel
In Azië kom je ze vaak tegen, hij wordt door de 
boeren ingezet om te ploegen op een rijstland, 

Rebecaa Ostenfeld uit 
IJsland was zeer ver-

baasd toen zij de envelop 

bekeek die ze in haar brie-
venbus vond. In plaats van 
haar naam en adres had de 

afzender een plattegrond 
getekend. Daarbij had hij 
de volgende tekst in het 

Engels geschreven: “Land: 
IJsland, Plaats Búðardalur. 
Naam: Een paardenboer-
derij met een IJslands/
Deens echtpaar en drie 
koters en heel veel scha-
pen”. De afzender had ook 
nog een andere aanwijzing 
toegevoegd: “De Deense 
vrouw werkt in een super-
markt in Búðardalur”.  De 
envelop was geschreven 
en verzonden in Reykjavik 
door een toerist die op de 
boerderij had gelogeerd, 
maar het adres niet wist. 
Dankzij de duidelijke om-
schrijving en de speurzin 
van de IJslands post kwam 
de brief dus op het juiste 
adres aan. De bijzondere 
envelop ging viral op de 
sociale media nadat hij 
gepost was op Reddit.

Een apart adres in IJsland!
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zijn. Nu leven ze in beschermde gebieden en 
wordt er niet meer op ze gejaagd.

Een broertje van de bizon
Lijkt er goed op, hè, op die Amerikaanse bizon. 
Dit is een wisent of Europese bizon. Hij komt van 
oorsprong voor in de bossen. Eigenlijk is hij in het 
wild zowat uitgestorven, maar tegenwoordig komt 
hij ook weer op enkele plaatsen in het wild voor. En 
dat is dan in Polen en Wit–Rusland. Daar hebben 
ze gefokte exemplaren de vrijheid gegeven en dat 

gaat goed.

Een heel 
gevaarlijke 
Waren die 
bizons en 
waterbuffels 
nog brave 
jongens, dit 

is er een om met een boog om heen te lopen: de Afri-
kaanse buffel. Hij hoort bij de Big Five, dat wil zeggen 
dat als je op safari bent, je in ieder geval de leeuw, 
het jachtluipaard, de olifant, de neushoorn en de 
buffel gezien moet hebben. De jagers noemen deze 
dieren zo, omdat deze vijf het moeilijkst te schieten 
zijn. Wat is er dan zo bijzonder aan de buffel? Hij is 
loeigevaarlijk omdat hij onvoorspelbaar is. Ik heb me 
laten vertellen dat er vijf leeuwen nodig zijn om één 
buffel te vangen. Zo sterk is dat dier. Die hoorns zijn 
goede wapens. Daar zal best weleens een onhandige 
toerist in gehangen hebben! Een ander woord voor 
deze buffel is: kafferbuffel, dat is Zuid-Afrikaans.
Ga je deze dieren in de dierentuin bekijken? Je zult 
ze er allemaal vinden. En als je een lekkere salade 
met mozzarella krijgt, weet jij van welk dier dat is! 
Zit hij al in je album? Succes er mee!

De bizon
Dit is de Amerikaanse bizon. Hij is bijna twee 
meter hoog en drie meter lang. Hij heeft grote 
hoorns en ze kunnen hard rennen. Hun vacht is 
bijzonder: een warme binnenlaag en een dikke, 
beschermende buitenlaag. Dat laatste is wel 
nodig, omdat ze in gebieden voorkomen met heel 
lage temperaturen. De bizon is een beschermd 
dier, er is vroeger veel jacht op gemaakt en 
daarom zijn er nu niet zoveel meer over.

De bizonjacht
Enkele honderden jaren geleden leefden er in 
Amerika nog miljoenen bizons. De Indianen kon-
den van de bizon alles gebruiken: van de huiden 
maakten ze hun tenten, van de wollen vacht 
maakten ze kleding, het vlees, hun hoorns, hun 
beenderen – alles was nuttig. Helaas werd er te 
vaak op deze dieren gejaagd, en heus niet alleen 
door Indianen, waardoor ze bijna uitgestorven 

De twaalf filatelistische elementen
B ij een verzameling horen meer dan 

alleen postzegels. Er kunnen ook aller-
lei stempels en bijzondere uitgaven bij 
gedaan worden. Dat noemen we Filate-
listische elementen. 
Ik pak er deze keer een postzegel bij met 
een plaatfout. Plaatfouten zijn zo grappig, 
ik weet zeker dat je deze ook heel leuk 
vindt. In de originele plaat, waarvan de 
postzegel gedrukt 
werd, zat dus een 
vergissing. Zoek je de 
plaatfout zelf op? Lees 
dan niet verder. Kan 
je hem niet vinden? 
Hij zit op de achterste 
roeispaan, onder de 1. 
Daar zit een diagonaal 

streepje. Tja, dan kan hij in de collectie van 
de plaatfouten.
Mocht je geïnteresseerd zijn in deze post-
zegels van de Olympiade, kijk dan eens op 
de site van de Helderse postzegelhandel: 
www.filateliehpz.nl. In filmpje 19 leer je 
nog veel meer over plaatfouten en… er zit 
een filatelistische vraag bij.

Willeke ten Noever Bakker

Wist je dat…
…de Luchthaven Schiphol 
honderd jaar bestaat? Maar 
hoe komt Schiphol eigenlijk aan 
zijn naam? Je weet misschien 
dat onze nationale luchthaven 
Schiphol ligt op een plaats waar 
vroeger het Haarlemmermeer 
was. Nu is het een mooie ruime 
polder. Vroeger, toen er nog 

water was, vergingen daar veel 
schepen door de felle zuid-
westerstormen. Vooral in de 
noordoosthoek van het meer 
zijn veel schepen vergaan. Men 
sprak toen daar van het sche-
pengraf. Een ander oud woord 
voor graf is hol. En zo werd het 
schepengraf dus schepenhol of 
nog eenvoudiger Schiphol.

Toon Oomens

http://www.filateliehpz.nl
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CORINPHILA VEILINGEN BV
MORTELMOLEN 3

1185 XV  AMSTELVEEN - NEDERLAND

TEL .  + 31 -  (0)20 -  624 97 40
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In aansluiting op mijn ingezonden 
brief in het januarinummer van 
Filatelie volgen hier een aantal 
correcties en aanvullingen, samen-
gevat in vier hoofdstukken. 
door Cees van Hoek

I. Ontbrekende stempels
30 van de 33 stempels werden reeds vroeger be-
schreven, zie bemerkingen. Er werden door mij 
3 nieuwe stempels gevonden (OCLIJNS PLAAT, 
OENEN [GLD:] en ’s GRAVENHAGE R P S). tabel 1
De cursief geschreven stempelnamen zijn wel 
aangemaakte stempels maar tot nu toe niet 
gebruikt bekend.
Aan het bestaan van de stempels LEEUWAR-
DEN-STATION en ZUTPHEN-WINTERSW: heb 
ik grote twijfels, omdat ze niet in de stem-
pelboeken zijn beschreven en mij en andere 
auteurs onbekend zijn. Desondanks heb ik ze 
toch opgenomen,  omdat het alsnog mogelijk 
is dat deze gevonden worden. Zie bijvoorbeeld 
’s GRAVENHAGE R P S. 

II. Verstrekkingsdatum van de 
kleinrondstempels
Op bladzijde 482 van het katern Kleinrond 
wordt onder ‘Vroegste datum van gebruik’ 
geschreven dat ...de datum vermeld waarop 
het eerste stempel (eventueel met karakters) 
is verstrekt (vroegste datum).’ en ‘...kunnen 
echter eerder zijn verstrekt, zodat afdrukken 
met een vroegere datum...’ ‘Dit is aangegeven 
met: vbd (vroegst bekende datum.’ Daar echter 
geen van data als ‘vbd’ werd gemarkeerd, moet 
men aannemen dat alle data verstrekkingsdata 
zijn. In tabel 2 kunt u in de kolom ‘2-letter-
stempels met kleinrondkarakters’ zelf, ook 
zonder het meten van de stempelafdruk, bepa-
len of het een afdruk van het 2-letterstempel 
dan wel van het kleinrondstempel betreft.
Deze lijst bevat alle bekende data voor een 
vroeg gebruik in de 2-letterstempels en de 
data van verstrekking van de kleinrondstem-

Katern kleinrondstempels in 
de Speciale Catalogus 2016

STEMPEL PROV. CAT. DATUM VERSTREKKING VERWIJZINGEN EN BEMERKINGEN
   KLEINRONDSTEMPEL 

BORKELOO Gl HK 01-03-83 Spec. 2006 e.a.

BREUKELEN Ut PK 1892-1895 Met HK-karakters / Spec. 2006 e.a.

OCLIJNSPLAAT Zl HK 1888-1897 Handboek 2015, van 1888 tot 1897 in gebruik.

ELST Ut HK 23-11-79 Spec. 2006 e.a. zonder naamstempel 

EMMEN[DR:] Dr PK 01-04-91 Alleen als VA op nr. 30, HNP blz. 1962

*LOBIT* Gl PK 26-07-94 Met kruisjes

OENEN [GLD:] Gl HK 1887-1889 Handboek 2015, van 1887 tot 1889 in gebruik

St. AGATHA NB HK 03-02-1883 HNP blz. 1195

’s GRAVENHAGE 2 ZH BK 03-12-92 grotere 2, HNP blz. 986 e.a.

ROTTERDAM 3 ZH BK 28-06-94 HNP blz. 1001 e.a.

ROTTERDAM 6 ZH BK 28-06-94 grotere 6, HNP blz. 1004 e.a.

AMSTERDAM R.P.S.P. NH RP 03-10-94 R.P.S.P.  Handboek 2015 (R.P.S.P.-karakter gecorrigeerd-), 
    HNP blz. 1051 (afb. 1a-2b)

AMSTERDAM R.S.P.B. NH RP (29-08-1894) R.P.S.B.  Handboek 2015 (R.P.S.B.-karakter), HNP blz. 1051 (afb. 3)

’s GRAVENHAGE R P S ZH RP (15-08-1887) R P S Handboek 2015 (R P S -karakter) (afb. 4a+b)

AMSTERDAM-STN NH IK 15-09-82 Romeins cijfer / HNP blz. 1028 e.a.

ARNHEM-STN Gl IK 21-07-82 Romeins cijfer / HNP blz. 1049 e.a.

ARNHEM-STATION Gl IK 21-07-85 Romeins cijfer / HNP blz. 1049 e.a.

AMST:-C:STATION NH SK 30-06-84 HNP blz. 1030 e.a.

LEEUWARDEN-STATION Fr SK ? Spec. 2006 e.a. (Grote twijfels of dit stempel aangemaakt is
    en heeft bestaan)

ROZENDAAL-STATION NB SK 28-06-88 HNP blz. 1036 e.a.

VENLOO-STATION Li SK 30-03-83 HNP blz. 1028 e.a.

AMST:-ROTTERD:   TS 09-11-70 Arabische cijfers, Spec. 2006 e.a.

ARNH.OLDENZ:   TS 28-05-72 Arabische cijfers, Spec. 2006 e.a.

ROZEND:-VLISS:   TS 23-03-72 Arabische cijfers, Spec. 2006 e.a.

UTR:-KAMPEN   TS 07-09-70 Arabische cijfers, Spec. 2006 e.a.

UTR:-ZWOLLE   TS 22-04-72 Arabische cijfers, Spec. 2006 e.a.

UTR:-ZWOLLE.   TS 15-07-73 Arabische cijfers, Spec. 2006 e.a.

AMSTERD:-BREDA   TS 02-06-83 HNP blz. 1759 e.a.

AMSTERD:-EMM :   TS 10-08-72 HNP blz. 1490 e.a. met a

AMSTERD:-EMM:   TS 15-08-74 Dubbele punt dichter aan de M, bovenste punt op grotere afstand

AMSTERD:-UITG:   TS 02-06-83 type met iets kleinere letters (HNP blz.1759)

GLD:OV:LOC:SPWG:   TS 23-10-85 HNP blz. 1534 e.a.

ZUTPHEN-WINTERSW:   TS ? Spec. 2006 e.a.  (Grote twijfels of dit stempel aangemaakt is
    en heeft bestaan)

Tabel 1

1A 1B
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pels. (In totaal moesten 30 data bij het vroege 
voorkomen in 2-letterstempels en 62 data 
van verstrekking van de kleinrondstempels 
worden verbeterd respectievelijk worden 
toegevoegd.)
Drie hulppostkantoren (COTHEN, DE HOEVEN 
en NISSE) werden met duidelijk vroegere 
gebruiksdata gevonden dan de data van 
verstrekking, zoals in de stempelboeken aan-
geven. Van het stempel KRALINGEN zijn mij 
meerdere afdrukken op zegel bekend.
OCLIJNSPLAAT en OENEN [GLD:] waren 
gedurende meerdere jaren in deze spelling in 
gebruik. (Zie ook Handboek 2015.)

III. Het voorkomen van andere 
stempelkleuren
Voor de genoemde gekleurde stempels in het 
katern Kleinrond werd voor elk stempel de-
zelfde datum als voor de verstrekking van het 
stempel aangenomen. Dit is vrijwel altijd fout.
In tabel 3 heb ik de gevonden gekleurde 
stempels (111 stuks), tezamen met de door 
P.C. Korteweg en C. Janssen genoemde stem-
pels, opgenomen.

Tabel 2

STEMPEL PROV. CAT. 2-LETTERSTEMPELS MET VERSTREKKING
   KLEINRONDKARAKTERS KLEINRONDSTEMPEL

ACQUOIJ Fr HK  

ALKMAAR NH PK

ALMELO OV PK

ALPHEN ZH PK

AMSTERDAM NH PK

APPINGADAM Gr PK

APPINGEDAM Gr PK  

ARNHEM GL PK

ASSEN DR PK

BAARN UT PK

BARNEVELD GL PK

BOSKOOP ZH PK

BOXMEER NB PK

BOXTEL NB PK

BREDA NB PK

BRESKENS Zl PK

BRIELLE ZH PK  

BRUMMEN Gl PK

OCLIJNSPLAAT Zl HK

CULEMBORG Gl PK

DELDEN Ov PK

DELFSHAVEN ZH PK

DELFT ZH PK

DELFZIJL Gr PK

DEVENTER Ov PK

DIRKSLAND ZH PK

DOETINCHEM Gl PK

DOKKUM Fr PK

DRAGTEN Fr PK

DRIEBERGEN Ut PK

EDAM NH PK

EMMEN [DR:] Dr PK  

ENKHUIZEN NH PK

ENSCHEDE Ov PK

GEERTRUIDENBERG NB PK

GELDROP NB PK

GOOR Ov PK

GORINCHEM ZH PK

GORREDIJK Fr PK

GOUDA ZH PK

s GRAVENHAGE ZH PK

s GRAVENHAGE ZH PK  

HAARLEMMERMEER NH PK

HATTEM Gl PK

HEERLEN Lb PK

DEN HELDER NH PK

HENGELOO Ov PK   

s HERTOGENBOSCH NB PK  

HILVERSUM NH PK

DE HOEVEN NB HK   

HOOGEVEEN Dr PK

HOOGEZAND Gr PK

COTHEN Ut HK  

KRALINGEN ZH HK  

DE LEMMER Fr PK

OENEN [GLD:] Gl HK  

MAASSLUIS ZH PK

MAASTRICHT Lb PK

MONSTER ZH PK  

MIJDRECHT Ut PK

NISSE Zl HK 

OOSTERHOUT NB PK

ROTTERDAM ZH PK

DE RIJP NH PK

SCHIEDAM ZH PK  

SLUIS Zl PK

TER-APEL Gr PK  

THOLEN Zl PK  

TILBURG NB PK

UTRECHT Ut PK

VEENDAM Gr PK

VEENENDAAL Ut PK

VLIELAND NH PK  

VLISSINGEN Zl PK

WERKENDAM NB PK  

s GRAVENH:[PARKST:] ZH BK

2A

3

4A 4B

2B

 06-01-92

11-10-78 12-08-81

20-02-79 09-12-79

22-11-78 29-04-82

15-04-77 03-09-77

01-04-79 09-01-82

 23-08-89

07-05-77 05-10-78

28-12-78 11-01-79

?-?-1878 06-09-84

05-06-80 23-05-85

10-08-79 20-01-86

17-08-79 22-08-81

09-07-79 22-08-81

16-03-78 08-11-79

09-12-79 12-02-84

 26-04-79

29-03-78 18-05-78

 1887 (afb. 5)

07-05-79 31-05-84

26-04-79 01-03-83

24-08-79 02-09-82

04.10.79 09-05-81

27-02-79 09-11-80

17-09-78 13-01-79

15-01-80 06-11-80

11-03-79 09-01-82

10-06-79 14-04-82

15-06-77 11-07-82

15-12-79 09-04-84

27-11-79 05-01-80

 01-04-91

17-12-79 16-11-80

19-02-80 05-07-80

16-10-79 16-01-81

01-01-80 19-04-80

30-04-80 16-12-80

09-05-77 05-10-78

11-01-79 08-02-86

31-10-78 14-07-80

05-05-77 15-12-77

hoge karakters 19-03-81

19-11-79 20-10-82

26-10-79 26-08-82

01-10-77 25-10-78

01-04-80 11-10-80

 23-05-89

 10-11-77

16-03-78 11-07-82

 07-06-1885 (afb. 7)

05-10-78 30-05-81

28-03-78 09-03-80

 06-09-87

 26-11-81

06-12-89 15-01-90

 1887 (afb. 6)

09-05-77 22-08-81

15-05-78 13-01-79

 28-04-94

01-02-78 07-02-83

 21-09-1887 (afb. 8)

09-12-79 25-01-83

20-04-77 13-07-77

04-02-80 05-07-80

 05-10-78

27-04-80 11-12-80

 29-03-94

 12-02-84

29-08-77 07-04-80

21-04-77 08-01-78

16-03-78 16-11-81

20-11-84 29-11-84

 28-04-94

29-12-80 28-11-77

 28-04-94

19-??-1877 04-06-86
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STEMPEL PROV. CAT. KLEUR GEVONDEN DATUM VERSTREKKING 
    IN JAAR KR-STEMPELS

AALST (GLD) Gl HK b 1888 06-07-1883

ALBLASSERDAM ZH PK b,g 1894 (1) 16-11-1879

AMMERZODEN Gl HK b 1882 06-01-1880

ANNA P:POLDER NH HK bg 1883 23-12-1879

APPELSCHA Dr HK b 1886 06-01-1880

ARCEN Lb HK b 1886 23-02-1883

ARNEMUIDEN Zl HK b ? 06-01-1880

ASPEREN ZH HP b 1894 28-09-1889

ASSENDELFT NH HK b 1894 23-12-1879

BAAMBRUGGE Ut HK b 1889,94 23-12-1879

BAEXEM Lb HK b 1893 22-10-1881

BARENDRECHT ZH HK b 1886 23-02-1883

BEEK EN DONK NB HK g 1893 (1) 26-06-1884

BENNINGBROEK NH HK b 1889 30-12-1887

BERGAMBACHT ZH HK b 1886 (1) 23-02-1883

BERGEIJK NB HK b 1886 23-02-1883

BLESKENSGRAAF ZH HK b 1894/95 05-06-1893

DEN BOMMEL ZH HK b 1884/88 (1) 03-11-1883

BRAKEL Gl HK b 1884/87 06-07-1883

BUDEL NB HK b,v 1889 (1) 23-02-1883

BUREN Gl HK b 1884 (1) 06-01-1880

BUSSUM NH PK b 1884 01-06-1885

CHAAM NB HK b 1886 23-10-1885

DIEPENHEIM Ov HK b 1893 19-09-1884

DONGEN NB PK b 1882,92 01-11-1879

DOORNENBURG Gl HK b 1884,88 22-10-1881

DRIEBORG Gr HK v 1890/91 28-07-1888

DRONRIJP Fr HK b 1885 06-01-1880

EELDE Dr HK b 1881,87 08-11-1880

EERSEL NB HK b 1894 15-03-1886

ENSCHOT NB HK b 1884/89 19-03-1886

GELDERMALSEN Gl HK b 1883/84 11-08-1880

GILZE NB HK b 1892 06-01-1880

GORSSEL Gl HK b,g 1884,99 (1) 06-01-1880

s GRAVELAND NH HK v ?  (1) 31-12-1883

s GREVELD-CAPELLE NB HK b 1891 05-08-1885

HAAMSTEDE Zl HK b 1893 05-08-1885

HAPS NB HK b ? 06-01-1880

H:HUGOWAARD NH HK b 1890 (1) 23-12-1879

HEINOO Ov HK b 1889/90 01-11-1886

HELENAVEEN NB HP b 1886 03-12-1882

HELMOND NB PK v 1892 25-08-1880

HENGELO (GLD:) Gl HK v 1885 22-10-1881

HERVELD Gl HK b 1888,93 22-10-1881

HILLEGERSBERG ZH HK b 1886? 21-01-1888

DE HOEVEN NB HK b 1885 07-06-1885

KAATSHEUVEL NB PK b 1888 22-12-1885

KAMERIK Ut HK v 1891 03-07-1888

KAMPEN OV PK b 1881 01-08-1877

KATWIJK-BINNEN ZH HK b ? 01-03-1889

KERK-AVEZAATH Gl HK b 1894 06-01-1880

KINDERDIJK ZH HK b 1887.93 16-07-1884

KLOETINGE Zl HK b,g 1888.90 (1)  27-04-1885

KLUNDERT NB HP b 1892 26-08-1882

DE KNIJPE Fr HK b 1892 20-09-1887

KOOG-ZAANDIJK NH PK b 1894 01-08-1882

KORTGENE Zl HK b 1894 14-11-1883

KRABBENDIJKE Zl HK v 1891 06-01-1880

LEIDSCHENDAM ZH HK b 1894 09-02-1885

LEKKERKERK ZH PK b 1885/86 15-01-1883

MAKKINGA Fr HK bv 1890 (1) 20-04-1881

MARKEN NH HK b ?  (1) 01-01-1889

MEREVELDHOVEN NB HK b 1893 22-11-1886

NAALDWIJK ZH HK b 1883 21-10-1881

NIEUW-LEUZEN Ov HK b 1881 20-04-1881

NIEUWERKERK ZH HK b 1887 16-10-1884

NIEUWERKERK A/D IJ: ZH HK b 1893,99 01-08-1887

NIEUWEROORD Dr HK b 1884 28-04-1881

NIEUWESLUIS ZH HK b 1888 16-07-1884

NISSE Zl HK v 1895 21-09-1887 

NOORDBROEK Gr HK b 1882 20-04-1881

NIJEGA Fr HK b ? 31-05-1884

NIJEVEEN Dr HK b 1882 20-04-1881

OIRSCHOT NB HK b 1883/84 (1)  08-11-1880

OIRSCHOT NB PK b 1884 ?? 29-07-1884

OOLTGENSPLAAT ZH HK b 1889 16-07-1884

OOSTERWOLDE Fr HK b 1886/88 20-04-1881

OSSENDRECHT NB HK b,r 1890 (1) 06-01-1880

OUDENBOSCH NB PK b 1886 11-10-1880

OUDERKERK A/D IJ: ZH HK b 1887/90 24-03-1885

OUDETONGE ZH HK b 1886 18-04-1885

OVERSCHIE ZH HK v 1899 (1) 25-08-1893

OVEZAND Zl HK b 1899 05-06-1893

RIDDERKERK ZH HK g,b 1890 (1) 01-01-1889

ROSSUM Gl HK v 1886 (1) 20-11-1882

RUSTENBURG NH HK b 1892 03-12-1889

SCHERMERHORN NH HK b 1895 13-04-1889

SEVENUM Lb HK b 1886 (1) 06-01-1880

SOESTERBERG Ut HK b 1885/86 06-01-1880

ST ODILIENBERG Lb HK b 1897 (1) 20-09-1883

STAVENISSE Zl HK b 1897 01-10-1885

DE STEEG Gl HK b 1889,91 07-07-1881

TWELLOO Gl HK bg 1892 31-07-1883

VALKENSWAARD NB HK b 1881 08-11-1880

VELSEN NH PK bg ?  (1) 01-11-1885

VISVLIET Gr HK bg 1891 07-07-1881

VLEUTEN Ut HK v 1886,91 (1)  09-11-1882

VOLENHOVE Ov HK b ?  (1) (19-03-1887)

VOORBURG ZH PK g ?  (1) 01-05-1882

VOORSCHOTEN ZH PK v 1905 (1) 01-01-1882

WARMOND ZH PK bg ?  (1) 16-09-1881

WORDT-RHEDEN Gl HK b 1896 07-07-1881

IJSELMONDE ZH HK g ?  (1) 01-01-1889

ZUIDZANDE Zl HK v ?  (1) 06-01-1880

ZUILEN Ut HK b 1883 06-03-1891

ZUILICHEM Gl HK b 1889 31-07-1883

AMSTERDAM 2   BK b ?  (1) 12-02-1891

AMST:COMMNSTR:  BK b 1893 24-06-1882

AMSTERDAM 7   BK b ?  (1) 23-12-1893

UITGEEST-STATION  SK b 1886 19-01-1886

AMSTERD:-HOORN  TS b ?  (1) 17-05-1884

IV. Verdere niet in detail behandelde punten
a) Prijsbepalingen
De prijzen zijn mijns inziens in het algemeen 
te hoog voor het gemiddelde van het aangebo-
den materiaal.  Met niet realistische uitschie-
ters als CULEMBORG voor € 500.- of zelfs 
HAARLEM R.P.S.B. als Lp (Liefhebbersprijs?).

Tabel 3

(1) = Deze stempels werden in 1933 door P.C. Kortenweg genoemd. Helaas beschik ik niet over de de door hem gevonden jaren van gebruik. 
b = blauw, bg = blauwgroen, bv = blauwviolet, g = groen, r = rood en v = violet. 1892 = In dit jaar gevonden. 1886/1890 = in deze periode gevonden en 1886, 1891 in deze jaren gevonden.

5 6 7 8
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den doorgevoerd wanneer dit tezamen met 
de bepaling van de grootte van de stempels 
over de gehele periode wordt doorgevoerd. 
(Zie Handboek 2010 en 2015!)
c) Spatiëring stempels
Ook de sporadische vermelding van ‘ander 
type’ (maar verder niet beschreven) moet met 
circa 145 plaatsen met verschillende spatië-
ring worden uitgebreid. De bepaling hiervan 
kan tegelijkertijd plaatsvinden met de bepa-
ling van de stempelgrootte. (zie Handboek 

2010 en 2015: Het bepalen van de relatieve 
lengte van een plaatsnaam blz. 8/9).

Bronnen
HNP, Handboek Nederlandse Poststempels, Cees 
Janssen, 2004
Spec. 2006, Prijslijst van de kleinrondstempels van 
Nederland, Iwan van Geelen (opgenomen in Specialitei-
ten Catalogus NVPH 2006-2011)
Handboek Kleine Uurstempels van Nederland, Cees van 
Hoek, 2010 en 2015

b) Typen stempels
Ik neem afstand van de vermelding van Type I 
en Type II (dikkere buitenrand). Stempels 
werden ook in de periode 1877 tot 1893 met 
dunne, dikke en nog dikkere buitenrand aan-
gemaakt. Een schriftelijke opdracht hiervoor 
is mij niet bekend. Zelfs de afbeeldingen 
in de stempelboeken bewijzen niet of deze 
misschien voor de stempeltoestellen voorzien 
waren. Daarom kan een catalogisering van de 
dikke buitenrand alleen maar succesvol wor-

n samenwerking met PostNL werd 
het ons mogelijk gemaakt om 
een zeer bijzonder persoonlijk 
postzegel vel uit te geven. Het vel-

letje, ontworpen door de huisontwerper van 
Filatelie, Fake Booij, bestaat uit een volledig 
ontwerp rond het vaste persoonijke kader 1 
(binnenland). Er zitten vijf verschillende 
zegels in het vel en ook de velrand is rondom 
geheel bedrukt. Het velletje werd in offset 
gedrukt bij Joh. Enschedé in Haarlem en 
heeft een oplage van 1050 stuks.
Op de afgelopen Postex-tentoonstelling in 
Apeldoorn werd het vel gepresenteerd tijdens 
de opening en was daarna voor het publiek 
verkrijgbaar. Ook waren er twee bijzondere 
stempels beschikbaar, eveneens ontworpen 
door Fake Booij. (zie hiervoor de stempel-
rubriek in dit blad).
Een delegatie van Filatelie was op 21 septem-
ber in Haarlem aanwezig om het drukken van 

Filatelie wordt 95 jaar

I

In het oktobernummer kon u er al over lezen: in 2017 bestaat 
maandblad Filatelie 95 jaar. Dat willen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Er wordt al vroeg met vieren begonnen.
door René Hillesum

het velletje mee te maken. Bij uitzondering 
mochten er ook foto’s gemaakt worden. 
Het betrof een eerder gepland bezoek aan 
Enschedé en vrijwel niemand was ervan 
op de hoogte dat er een speciaal zegel 
Filatelie 95 zou komen en dat het op dat 
moment gedrukt zou worden.
Door de welwillende medewerking van 
zowel PostNL als Joh. Enschedé kon het 
drukken samenvallen met het bezoek en 
de verrassing was dan ook groot. Het was 
niet mogelijk het gehele proces te volgen, 
want de vellen dienen eerst goed te drogen 
alvorens ze geperforeerd en gesneden 
kunnen worden. 

Te bestellen (uitsluitend ongestempeld) 
door overmaking van € 11, incl. verzend-
kosten, op IBAN NL11INGB0008591403 
(Stg. Ned. Maandblad voor Philatelie, 
Leusden)
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Filatelie Hét blad voor postzegelverzamelaars

95 jaar Nederlandsch Maandblad voor Philatelie

De kleurbalans wordt op een monitor aan de drukpers gecontroleerd

Productmanager Robert Oosterling signeert het modelvel voor akkoord

Het drukvel met acht velletjes op de Heidelberg drukpers

In een UVlichtbak wordt gecontroleerd of overal de fosfor is gedrukt 
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e meeste gebruikers zullen zaken-
mensen zijn geweest in de hoofdstad 
Kathmandu en omliggende plaatsen. 
Ook moet men niet vergeten dat 

De postzegels van Nepal: Emissie 1899

D

Als Nepal in 1881 zijn eerste postzegels uitgeeft zijn er toch 
maar weinig mensen die hiervan gebruik kunnen maken omdat 
de meeste inwoners analfabeet zijn en geen brieven schrijven. 
door Dick van der Wateren

officiele brieven niet gefrankeerd hoefden te 
worden. Op de achterzijde van zo’n brief is dan 
ook de mededeling kaj sarkari te lezen. Het 
woord sarkar betekent: gouvernement.

Nieuwe uitgifte
Maar dan komt er een nieuwe uitgifte in 
januari 1899, die bedoeld is voor gebruik op 
correspondentie tussen Kathmandu en de 
jachtkampen van de regerende Maharadja’s 
in de Tarai, het zuiden van het land waar 
de prachtige tijgers nog steeds in het wild 
voorkomen.
Het zal duidelijk zijn dat maar weinig van deze 
zegels gebruikt zullen zijn.
Allereerst de waarde en het uiterlijk van dit 
zegel. (afb. 1) De tekst luidt boven Gorkha 
en onder Adhana (1/2 anna). In het midden 
2 gekruiste zwaarden (kuhkris) met daarboven 
een pijl in een gespannen boog. Alles in een 
dubbele omlijsting en in grijze tint. Het woord 
Gorkha geeft aan dat dit de oorspronkelijke 
naam van Nepal was na de unificatie door 
Gorkha heerser Prithvi Narajan Shah, rond 
1743 tot 1816.

Zettingen
Dit nieuwe zegel werd gedrukt in de gebruike-
lijke 8x8 formatie op inlands papier van goede 
kwaliteit. Alleen bij de eerste druk heeft het vel 
een omlijsting met hier en daar een opening. 
Er zijn drie sub-zetsels doordat de openingen 
niet steeds op de zelfde plaatsen zitten. Hoe 
groot de oplage is blijft ongewis, maar van 
het sub-A zetsel is slechts één compleet vel 
bekend. Het getoonde vel (afb. 2) is van sub-B 
zetsel. Behalve dit vel zijn slechts drie andere 
complete vellen bekend. Afbeelding 1 toont 
een zegel van sub-C zetsel want het is gedrukt 
op zeer dun papier, het toont een dunne 
omlijsting en is geperforeerd. Alle kenmerken 
voor dit C-zetsel.

Jachtgebied
Een uiterst zeldzame, echt gebruikte brief met 
een half anna zegel werd verzonden vanuit 
het jachtgebied in de Tarai naar de Senior 
Maharani van Nepal in het Narayan Hity paleis 
in Kathmandu. (afb. 3+4) Maharani is de titel 
van de vrouw van de heersende Maharadja en 
hier waarschijnlijk van Dev Shumsher Jung 
Bahadur Rana, die slechts van 5 maart tot 
27 juni 1901 de eerste minister was.

1. ½ anna 
van zetsel 1c, 
positie 64

2. Compleet vel 
van de ½ anna 
zetsel 1b,  
18991907

3. Voorzijde 4. Keerzijde
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sierde. Immers, 2 paisa is gelijk aan ½ anna. 
(afb. 9) In 1917 werd het mogelijk gemaakt 
om in Nepal een telegram te versturen. De 
betaling voor het verzenden geschiedde met 
onder andere de ½ anna’s, die op achterzijde 
van het telegram werden geplakt. De prijs 
was ¾ paisa per woord (afb.10). Omdat de 
uiterst geringe oplage in het mooie vermil-
joen gauw op was is men weer teruggevallen 
op de oorspronkelijke zwarte kleur. Zodoende 
zijn er nog een aantal drukken ontstaan, die 
voornamelijk verschillen in het aanwezig zijn 
van keerdrukken. 

Hij werd eruit gewipt omdat hij te progressief 
was. Hij wilde bijvoorbeeld de slaven vrij laten.
De ontwaarding van de zegel gebeurde hier 
door pen-’afstempeling’. Ook brieven met een 
zegel-afstempeling zijn bekend. Omdat deze 
brieven zo extreem zeldzaam zijn (aantallen van 
15 bekende brieven worden genoemd!) zijn ver-
valste brieven natuurlijk een bekend fenomeen. 

Vals
Zo een brief is de hier afgebeelde dienstbrief. 
(afb. 5+6). Dat het om een dienstbrief gaat 
blijkt uit de woorden Kaj Sarkari boven aan de 
achterzijde. Daaronder twee stempels, links 
een dienststempel, rechts een aankomststem-
pel. Daar weer onder een handgeschreven 
datum als volgt: 49 / 11 / 12, Nepal tijdreke-
ning (B.S.), in overeenstemming met die op 
het stempel. Maar volgens de onze is dat  
25 / 2 / 1893 (A.D.) en dan is het overduide-
lijk, dat de brief 5 jaar voor de uitgifte van de 
zegel is verzonden. Dus de brief is vervalst 
door de aanwezigheid van de postzegel op 
de voorzijde ervan. De ovale stempeltjes 
zijn aangebracht om het echt te laten lijken, 
hoewel in die tijd de postzegel doorgaans aan 
de achterzijde werd geplaatst. 

Oranje-vermilioen
Dan gaan we door in de tijd en komen in 1917, 
nadat er nog 4 drukken van de halve anna zijn 
uitgekomen, slechts van elkaar afwijkend door 
het ontbreken van de omlijsting of het aantal en 
de plaats van de kopstaande zegels in het vel.
Hoewel pas in 1921 filatelistisch ontdekt is er 
een compleet vel beschreven in een prachtige
oranje-vermilioen kleur. (afb. 7) De vinder, ene 
W. O’Sullivan, heeft van dit vel een aantal
zegels filatelistisch gebruikt op aangetekende 
brieven en de rest Stanley Gibbons aange-
boden. Maar er moeten meer vellen in deze 
 afwijkende kleur gedrukt, vermoedelijk circa 
5 of 6. In totaal zijn er ongeveer 100 onge-
bruikte exemplaren overgebleven. De rest, 
een paar honderd slechts, zijn te vinden op 
telegramformulieren als betaling voor het 
verzenden. Doordat er twee grotere blok-
ken van dit fraaie zegeltje, namelijk met 
54 en 40 stuks, bekend zijn, heeft men een 
vel kunnen reconstrueren en ontdekt dat er 
3 kopstaande zegels waren in deze zetting 6, 
namelijk positie 6, 7 en 57. Het keerdruk 

paartje is daardoor uiterst zeldzaam. (afb.8). 
Het heeft op een telegram gezeten en is 
ontwaard door het *maansikkel* stempel van 
het telefoon hoofdkantoor in Kathmandu.

Telegram
De vraag waarom deze ½ anna plotseling in 
een andere kleur is gedrukt zal wel nooit be-
antwoord worden. Het kan een vergissing zijn 
geweest, maar er is ook gesuggereerd dat 
het doelbewust gebeurd is door de postale 
autoriteiten om de kleur gelijk te maken aan 
de 2 paisa zegel dat sinds 1887 de briefkaart 

5. Adreszijde van vervalste ½ anna brief naar Kathmandu 6. Keerzijde van de vervalste diensbrief 9727

7. Ongebruikte 
½ anna’s. Rechts 
positie 63

8. Têtebêche paar postities 49 en 57

9. Briefkaart (WA. 14), met spellingsfout, ca. 1898

10. Telegram (19)82/8/26 B.S. Ca. augustus 1926 A.D.
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Herplaatsing clichés
Dezelfde frames, die men in 1899 gebruikte, wer-
den ook na 1917 weer nuttig gemaakt. Dat hield 
ook in dat de clichés er niet beter op werden zodat 
een herplaatsing ervan in het frame niet altijd 
correct gebeurde. Soms was dat kopstaand, maar 
ook wel op de verkeerde plek. Op de laatste 3 zet-
tingen (12-14) zijn clichés 6, 7 en 8 kopstaand. 
(afb. 11). Voor de duidelijkheid: In het Devanagari 
schrift hangen de letters als het ware aan een 
horizontaal balkje.
Door slijtage van de clichés kunnen ook verschil-
lende drukken herkend worden. Als voorbeeld hier 
een verminking van een cliché op positie 42, die 
ontstond in zetting 11 van 1924/25 als een kleine 
ruimte rechts tussen de omlijsting. (afb. 12+13). 
Dat kleine blaasje groeide uit tot een dubbel 
blaasje in de laatste twee drukken 13 en 14 in 
1930. Na dit jaar werden geen zwarte ½ anna’s 
meer gebruikt maar vervangen door de zoge-
noemde Pashupati zegels welke al in 1907 waren 
geïntroduceerd voor gewoon postaal verkeer. 
Ook de sinds februari 1959 gedrukte dienstzegels 
zijn veelvuldig gebruikt voor het betalen van het 
telegraafverkeer tussen officiele instanties.

Bronnen
‘The Classic Stamps of Nepal’ door Hellrigl/Vignola (1984). 
Eigen verzameling

12. Cliché
posities 41 en 
42 plaat 11 (l) 
en 12/14 (r)

11. Cliché
posities 
58 en 
1316

p 6 juli 1888 stuurden de gebroe-
ders Van Oordt een brief of een 
rekening naar de heer A. Merizon In 
Colijnsplaat. Via Goes (7 juli 1888) 

kwam de brief daar op 8 juli aan, maar de 
heer Merizon woonde daar niet meer. Hij was 
geëmigreerd naar ‘Noord-Amerika’. De oplos-
sing was dus eenvoudig, de brief werd op 
het hulpkantoor Colijnsplaat doorgezonden 
naar ‘Noord-Amerika’. Immers in Colijnsplaat 
kent men op het hulpkantoor eenieder die 
in Colijnsplaat woont, dat zal dus ook wel zo 
zijn in ‘Noord-Amerika’. Het port van 5 cent 
was echter niet voldoende voor vervoer daar 
naartoe, zodat ‘4 cents U.S. charge to collect’ 
van toepassing was. Helaas wist men in New 
York, waar de brief op 27 juli 1888 arriveerde, 
niet waar de heer Merizon zich in ‘Noord-
Amerika’ bevond, zodat het port niet geïnd 
kon worden en de brief in de dead letter office 
in New York terechtkwam. Of de brief daarna 
werd teruggezonden naar de gebroeders Van 
Oordt in Rotterdam is niet zeker, aange-
zien enige postale aanwijzingen daarvoor 
ontbreken.

Gert Holstege

O
Terug naar 1888
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Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2017 
(verschijnt 5 januari) moeten 
uiterlijk op 25 november in het 
bezit zijn van de redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voorkeur!

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

Voor opname onder het kopje 
‘Ruildagen’ moet u de 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. 

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. 
Ede. Prinsesselaan 8, 10:00-16:00 
uur. T: 06-51880027. 
beurs@fv-degeldersevallei.nl
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, Symfo-
nielaan 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, 
Bickerstraat 46a, 19.00-22.00 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, Kerk-
straat 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
Etten-Leur. Wijkcentrum “De 
Linde” lambertusstr. 7, 10.00-16.00 
uur. bestuur@filawb.nl

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N TENTOONSTELLINGEN 

EN MANIFESTATIES

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. 
Sporthal De Mammoet, Calslaan 
101. www.brievenbeurs.com

22-23 april:
Diemen. Filamanifestatie. 22/4: 
10.00-18.00 uur, 23/4: 10.00-16.00 
uur. Sporthal Bernhardlaan 2.  
www.filamanifestatie.nl

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

19-21 mei:
Lichtenvoorde. Postzegeltentoon-
stelling Achterhoek, Hamalandhal, 
Van der Meer de Walcherenstraat 3. 
19/5: 16.00-19.00 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 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

5 november: 
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
’s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur. T: 036-5384903. 
secretaris@vpva.nl www.vpva.nl

mailto:beurs@fv-degeldersevallei.nl
http://www.verzamelendnederland.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:benmonshouwer@hetnet.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.pzv-volkel-uden.com/
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:wytskeenjan@gmail.com
http://Www.antwerpfila.be/
http://Www.brievenbeurs.com/
http://Www.filamanifestatie.nl/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
mailto:achterhoek2017@outlook.com
http://Www.finlandia2017.fi/
http://Www.bandung2017.org/
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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.
Veendam. Wijkcentrum Dukdalf, 
De Reede 1, 10.00-15.00 uur. 
T. 0598 625021. 
Veenendaal. Setterhouse, Nijver-
heidslaan 10, 9:30-15:30 uur, 
T: 0318-552206 
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

13 november:
Alkmaar. Stichting de Rekere 2.0, 
Drechterwaard 16, 10.00–16.00 uur. 
T : 072-5124689 
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, Zal-
zerskampweg 64, 10.00-13.00 uur. 
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl
Wijchen. Brede school “Noorder -
licht”, Roerdompstraat 76, 10,00-
13.00 uur. T: 024-6413355/
6450041

16 november:
Amersoort. De Bron, Vogelplein 1, 
13.30-16.00 uur. 
jjpvdvat@gmail.com

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

19 november:
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat 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 
Appingedam. ASWA-Gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-15..00 uur. 
T: 0596-624394.
Boskoop. ‘In de Stek’, Puttelaan 
148, 13.00-17.00 uur. T: 0182-
616946. jandezwijger@telfort.nl
Brielle. “Zalencentrum”, 
Langestraat 76, 13.00-16.00 uur. 
T:0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Kloetinge. Amicitia, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 10.00-17.00 uur. 
T: 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl
Leidschendam. Wijkcentrum De 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. secretaris@zhpv.nl
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
09.30-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Rijssen: Adres: S.V. Tubantia, 
Nieuwlandsweg 5, 10:00-15:00 uur. 
T: 0548-517506.
Steenwijk. De Meenthe, Stations-
plein 1, 10.00-15.00 uur. T: 0521-
515835. www.filatelistenvereniging-
ijsselham.nl 
Veldhoven. dorpshuis D’n Bond, 
Rapportstraat 29, 10.00-16.00 uur. 
T: 040-2536511 secretarispcgv@
onsbrabantnet.nl 

20 november:
De Bilt. Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), Cultureel & 
Vergadercentrum H.P. Witte, Henri 
Dunantplein 4, 10.00-15.00 uur. 
T: 06-51692748. 
Heemstede. “Casca de Luifel” 
(wij Heemstede) Herenweg 96, 
11.00-15.30 uur. T: 023 5334252. 
m.hagenaars2@chello.nl
Hengelo (Ov.). Hotel Van der Valk, 
Bornsestraat 400, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (‹s avonds).
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

21 november:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 

26 november:
Bilthoven Oost Europa,’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10 - 16 uur. T: 0346 
572593
Bodegraven. Rijngaarde, 
 Rijngaarde 1, 10.00-15.00 uur.  
T: 06-53260579.
Dordrecht. De Gravin-Dubbeldam, 
Vijverlaan 1002, 9.00-12.00 uur. 
T: 078-6140706.
Huizen. Zenderkerk, Borneolaan 30, 
10.00–17.00 uur. T: 035 – 5387550.
Reeuwijk. USA-Canada, De Brug, 
Dunantlaan 1, 9.00-16.00 uur.  
T: 06-25240316. www.usca.nl
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00uur. T: 0475 582658. 
Voorschoten. Sporthal De 
Vliethorst, Burg. van der Haar-
plein 9, 10.00-16.00 uur. T: 050-
5033926 (‹s avonds).
Zwolle: Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

27 november:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
Tel: 0227-542286.
Eindhoven. Sporthal Gender-
beemd, Sterkenburg 616, 10.00-
16.00 uur. T: 050-5033926 
(’s avonds). 
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Huissen. Cultureelcentrum ‘de 
Brink’, Wagenweg 12d, 10.00-14.00 
uur. T: 026-3271979.
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19:00-22:00 uur. T: 024-
3584332. secretaris@noviopost.nl
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Wertastraat 1, 
9.30-15.30 uur. T: 0495 – 541666. 
postzegelclub@home.nl 

3 december:
De Weere. Theresiahuis, Velenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.

Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. a.
vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum TRIAS, 
Groenmarkt 6 , 9.00–12.30 uur. 
T: 0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl
Rotterdam. Oranjehof, Immanuel 
Kantestraat 2, 10.00-16.00 uur. 
T: 010-419 40 20. 
benmonshouwer@hetnet.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
525556. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 09.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. secretaris@zhpv.nl 

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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82, 
2518 AD ’s-Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Museum wegens verbouwing 
 gesloten tot eind 2017.
Studiezaal Postwaarden
Maandelijks kunt u – alleen op 
afspraak – origineel materiaal uit 
het depot postwaarden bestude-
ren en bezichtigen. Onderzoeks-
dagen: 10 november, 8 december. 
 Uitsluitend op afspraak. Informatie 
bij  Monique Erkelens   
(T: 070-3307567).

mailto:l.knarren@heerlen.nl
tel:0318-552206
mailto:info@philavenlo.nl
mailto:jandezwijger@telfort.nl
mailto:gvdlind@xs4all.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:secretaris@zhpv.nl
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.usca.nl/
mailto:l.knarren@heerlen.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:benmonshouwer@hetnet.nl
mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.pzv-volkel-uden.com/
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
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Argentinië en Brazilië
Argentinië gebruikte de buizenpost uitslui-
tend voor telegrammen. We zouden er nooit 
iets van weten, als er geen speciale telegram-

19

20

21

22A

22

23

25

26

24

Buizenpost [2]
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

vliegensvlugge post

postwaardestukken voor de buizenpost waren 
uitgegeven. Hier een exemplaar met opdruk 
‘Muestra’ (Specimen) (afb 19). Het netwerk 
van Buenos Aires staat op de kaart afgebeeld.

Brazilië gaf in 2013 een postzegel uit (afb 20) 
ter herinnering aan de buizenpost, waarvoor 
destijds ook postwaardestukken zijn uitgege-
ven. Ze zijn erg moeilijk te vinden.

Algerije
In 1911 kwam een buizenpost in bedrijf in 
Algiers, die bleef bestaan tot ten minste 
1971. Er werden veelal de Parijse postwaar-
destukken zonder opdruk of aanpassing 
van de tekst voor de buizenpost in Algerije 
gebruikt, zodat ze alleen te herkennen zijn 
aan stempels en adressen van ‘Alger’ of 
bijfrankering met Algerijnse zegels. Sommige 
stempels van 
de Algerijnse 
buizenpost 
hebben een 
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27

28 30

grote letter naast het stempel. Stempels met 
een groot cijfer zijn er ook (afb 21), maar 
dit voorbeeld is van een aangetekende brief. 
Algerije volgde de tarieven van Parijs maar 
de ingangsdatum was vaak enige maanden 
later. Zo werd de tariefverhoging van 60 naar 
75 centimes in Parijs doorgevoerd op 25-3-
1924 en in Algiers op 5-1-1925. Het materiaal 
van Algiers is behoorlijk moeilijk te vinden. 
Het vermoeden bestaat dat de buizenpost 
gestopt werd tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918), omdat er geen gekwalificeerd 
personeel meer was voor het onderhoud. 
Na de oorlog werd het niet meteen weer 
opgestart. Het eerste bekende poststuk na 
de oorlog dateert van 1924. Na de onafhan-
kelijkheid van Algerije in 1962 werden er geen 
postwaardestukken meer uitgegeven, maar 
de enveloppen met Algerijnse zegels zijn 
herkenbaar aan het opschrift ‘Pneumatique’. 
Ook werden expressebrieven per buizenpost 
vervoerd (afb 22), maar het is erg onhandig 
om een buizenpost of een expresse in de 
brievenbus te gooien, zoals te zien is aan het 

stempel ‘Trouvé à la boite’ (aangetroffen in 
de brievenbus) (afb 22a). Een groot deel van 
de tijdwinst gaat daarmee verloren.

Overeenkomsten
De buizenpost was een snelle en goedkope 
manier om berichten te verzenden binnen 
grote steden, maar inmiddels overal afge-
schaft omdat snelle berichten tegenwoordig 
via internet gaan. De telegraaf (afb 23) was 
bij meerdere landen de aanleiding voor het 
aanleggen van een buizennetwerk en de 
beurs was de eerste locatie die aangesloten 
werd. Voor ons verzamelaars zijn juist die 
buizenposten het meest interessant waar 
het publiek losse post kon verzenden en 
waar speciale zegels, postwaardestukken, 
stempels of etiketten (afb 24-27) werden 
gebruikt. Afbeelding 27 is afkomstig van een 
demonstratieopstelling tijdens de Amphilex 
2002 in Amsterdam. Nederland heeft nooit 
een buizenpost gehad.
In alle plaatsen waar een buizenpost 
functioneerde, werden expressebrieven met 

bestemming van die plaats per buizenpost 
verzonden, ook brieven die uit het buitenland 
afkomstig waren (afb 28). 
Het was nergens verplicht om de speciale 
postwaardestukken voor de buizenpost te 
gebruiken en eigen kaarten en enveloppen 
waren dan ook toegestaan (afb 6). Post-
waardestukken met vooruitbetaald antwoord 
zijn er ook geweest. Voor de postbladen 
had Parijs een heel uitzonderlijk systeem. 
De gewone postbladen waren gedrukt op 
blauw papier en de postbladen met betaald 
antwoord waren roze. Daar hoorde een ‘Bon 
de réponse’ (antwoordbewijs) aan vast te 
zitten (afb 29). Op het postkantoor van 
bestemming werd die bon eraf gehaald en 
vervangen door een ongebruikte blauwe, die 
tegelijk met het roze postblad werd besteld. 
Later kreeg Parijs  postbladen waar in klein 
formaat een antwoord-postblad aan vast zat 
(afb 30). Men kon het antwoord zo vouwen 
dat het precies binnenin het vraag-postblad 
viel. Een gebruikt klein antwoord-postblad is 
redelijk schaars (afb 31).
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37

35 36

34

Overal golden beperkingen voor maximaal 
gewicht en formaat om in de kokers te pas-
sen en uiteraard moest een envelop of kaart 
voldoende buigzaam zijn en mochten er geen 
gevaarlijke stoffen ingesloten worden. Als een 
poststuk gevouwen is, dan vermindert dat de 
waarde niet.
Op gewone poststukken werd reclame ge-
maakt voor de buizenpost (afb 32-34). Vanaf 
1937 was het in Parijs mogelijk om aangete-
kende stukken per buizenpost te verzenden. 
Om hier bekendheid aan te geven, werden 

om goed het verschil in formaat te kunnen 
zien. Je kunt kinderen niet vroeg genoeg 
bekend maken met de buizenpost.

Literatuur
Pneumatic-Tube Service For The Mails, Wa-
shington Government Printing Office, 1909
La Poste Pneumatique d’Alger, door André 
Perrin
La Poste Pneumatique de Paris, door Docteur 
Rykner en Pierre Gobillot

31

32

29

33

er reclamestempels op de poststukken 
gezet (afb 35+36), maar er werd nauwelijks 
gebruik van gemaakt (afb 28).

Kinderpost
Ten slotte iets over de kinder post (afb 37). In 
spellendozen van het kinderpostkantoortje 
waren in Frankrijk ook buizenpost-postbladen 
aanwezig, in heel klein formaat en met 
opschrift ‘Poste Enfantine’ (kinderpost) om 
verwarring met de echte post te voorkomen. 
Ter vergelijking de echte postzegel ernaast 
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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.  .............................................................................

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar

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

E-mail: info@de-hollandse.nl

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

Veiling nr. 130 
wordt gehouden op 
10 december 2016

te Alkmaar
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BINNENLANDSE BLADEN

Hert
Eerst maar iets rechtzetten. Danny 
Jimmink laat me weten dat niet hij 
bijna een hert vermoordde, zoals ik 
in Filatelie 9 schreef, maar dat de 
schuld van de bijna-botsing geheel 
bij het hert lag, dat zonder goed 
naar links en rechts te kijken de 
autoweg opstapte. Waarvan akte.

Voor elk wat wils
In de vierde aflevering van 
Grunopost een In Memoriam voor 
clubicoon Carel Volckman, op 7 juli 
overleden, op 86-jarige leeftijd. 
Zijn levenswerk was ongetwijfeld 
de bibliotheek van de Philatelisten 
Vereniging Groningen, die landelijke 
bekendheid genoot.
Gerrit van de Molen raakte door 
een doosje met Franse postzegels 
geïntrigeerd door Cavalle, tegen-
woordig Kavala, een havenstad in 
het noorden van Griekenland. Hij 
verdiepte zich in de geschiedenis 
van deze plaats en gaat ook in op 
de etymologische achtergrond 
van de naam. Helaas blijft de link 
met Frankrijk wat onderbelicht. De 
auteur komt in deze aflevering van 
Grunopost ook met de geschiedenis 
van Robinson Crusoe op postzegels, 
op rijm, filatelistisch geïllustreerd.
Jan Poel vond met behulp van 
Wikipedia allerlei informatie over 
het stempel Koopt heden Blue 
Band Versch Gekarnd, dat hij op 
een poststuk uit 1924 aantrof. In 

dat jaar ging de P&T op zoek naar 
extra inkomsten en die werden 
gevonden door de ‘verkoop’ van 
reclameslogans in poststempels. De 
concurrentie tekende met succes 
protest aan tegen het misleidende 
karakter van dit stempel. Mijn tip: 
een zeer uitgebreid artikel over dit 
onderwerp verscheen in Filatelie 
Informatief, een prachtig naslag-
werk uit de jaren ’80, met een 
schat aan filatelistische informatie 
(pagina/hoofdstuk 5530). Het staat 
ongetwijfeld ook in de Groninger 
bibliotheek.
Natuurlijk ontbreekt John Tolsma 
niet in deze aflevering. Hij schreef 
onder meer een stuk over Victor 
Emmanuel III (1869-1947), koning 
van Italië en Albanië, keizer van Ethi-
opië. Kijken we naar de jaartallen, 
dan zal het duidelijk zijn dat de rol 
van Italië in de Eerste én Tweede We-
reldoorlog een belangrijk thema is.
www.philatelist.nl

Machins
Onlangs werd ik verrast met vier 
verhuisdozen vol Machins, die ik op 
de clubveiling van de Purmerender 
Postzegelclub mocht veilen voor het 
goede doel. Ze hebben inmiddels 
een nieuwe eigenaar gevonden. Er 
was zelfs veel belangstelling voor 
en dat heeft waarschijnlijk vooral te 
maken met de onbeperkte mogelijk-
heden die deze zegeltjes aan de 
specialisten bieden. In hét Engelse 
handboek (‘The complete Deegam 
Machin Handbook’) worden 
15.000 varianten onderscheiden. 
Voor de oktober-Nieuwsbrief van 
de Vereniging van Postzegelver-
zamelaars Tilburg schreef Theo de 
Klaver de eerste aflevering van een 
reeks artikelen over dit onderwerp. 
Aanleiding was de negentigste 
verjaardag van de Britse vorstin op 
21 april 2016. Al 63 jaar is Elisa-
beth II koningin en siert haar hoofd 
de permanente postzegels. De 
eerste reeks (1952) is ontworpen 
door Dorothy Wilding; op 5 juni 
1967 werden de eerste Machin-
zegels uitgegeven, genoemd naar 
de ontwerper, Arnold Machin, 

geboren 1911, overleden in 1999. 
Hij is afgebeeld op een postzegel 
in een miniatuurvelletje dat in juni 
2007 verscheen.
De auteur gaat kort in op het 
Engelse geldstelsel. Op 15 febru-
ari 1971 werd het decimale stelsel 
ingevoerd. Tot die tijd was het Britse 
pond verdeeld in 20 shillings en 
een shilling in 12 pence. Die pence 
werd aangeduid met de letter ‘d’ en 
die vinden we dan ook terug bij de 
oudste Machins. 
Sinds de invoering van het deci-
male stelsel bestaat een pond uit 
100 new pence, en komen we de 
letter ‘p’ in de Machins tegen. 
www.vpt-tilburg.nl

Voer voor specialisten
Iberia is het orgaan van de 
‘Kontaktgroep Spanje-Portugal’ 
en de redactie presenteert in het 
septembernummer de leden weer 
een mooie hoeveelheid gevari-
eerde artikelen. Maar ook is er een 
verzuchting: het werk komt toch 
steeds weer op een beperkt aantal 
schouders neer en de redactie is 
dringend op zoek naar auteurs 
die stukken voor het blad kunnen 
schrijven. ‘Iedere verzamelaar 
heeft wel een bepaald specialisme 
waarover hij of zij iets op papier 
kan zetten. Het komt de diversiteit 
zeer ten goede als meer leden een 
bijdrage gaan leveren aan ons blad.’ 
Lid zijn van een vereniging betekent 
immers rechten én plichten.
Met de diversiteit in het september-
nummer zit het wel goed. Dik Bak-
ker schreef een tweede aflevering 
over brieven uit Gibraltar. Tien jaar 
na de Penny Black verscheen in 
1850 de eerste Spaanse postzegel 
die bijna een tweelingbroertje 
lijkt van zijn beroemde Engelse 
voorganger. Omdat Gibraltar toen 
nog steeds een Spaanse stad 
was, kon post uit Gibraltar naar 
Spanje met Spaanse zegels worden 
gefrankeerd. Een degelijk, uitge-
breid artikel, in kleur geïllustreerd. 
Er komt een vervolg.
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Verder onder meer de eerste afleve-
ring van een reeks over Portugese 
drukfouten en druktoevalligheden 
(Jan van Gerwen en Henk Veen) 
en een artikel van Nico Beek over 
de Don Quijote zegels uit 1938. 
Het gaat om zegels uit 1905 die 
van opdrukken werden voorzien 
en zoiets is natuurlijk goed voor 
zeldzaamheden, afwijkingen en 
vervalsingen. Voer voor specialisten 
en reden om lid te worden van een 
gespecialiseerde vereniging. Heel 
aardig en leerzaam is het stuk dat 
Peter de Leeuw schreef over de 
Portugese Anjer Revolutie, die hij 
van zeer nabij meemaakte. 
www.ksp-iberia.nl

Veelzijdig
Waar bij veel verenigingen het 
ledenaantal een dalende lijn 
vertoont, zit bij Po&Po de groei er 
nog steeds (of weer?) in. De vele 
publicaties die onder auspiciën van 
de vereniging verschijnen, dragen 
daar ongetwijfeld aan bij. In het 
lustrumjaar 2016 verschenen niet 
alleen boeken over puntstempels 
(H. Jans), lang- of naamstempels 
(R. van Unen), maar ook een zeer 
leesbaar Jubileumboek en een afle-
vering van de Postzak (219). Er zijn 
jubilarissen die hun 70e verjaardag 
rustiger vieren.
Een artikel van Jos Stroom neemt 
een centrale plaats in Postzak 
219 in. Hij schrijft over Autopost-
kantoor nr. 1 (afbeelding) en de 
rol van ‘verzamelaarspost’ bij de 
geschiedschrijving daarvan. Daarbij 
stelt hij dat dat wat door filatelisten 
vaak bestempeld wordt als ‘maak-

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

http://www.philatelist.nl
http://www.vpt-tilburg.nl
http://www.ksp-iberia.nl
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werk’ wel degelijk posthistorische 
waarde kan hebben. Afstempe-
lingen op verzoek en poststuk-
ken die filatelisten aan zichzelf 
stuurden, zijn vaak bij gebrek aan 
ander materiaal een belangrijke 
bron van kennis. Zijn artikel laat 
onder meer zien hoe zulke stukken 
(aanvullende) informatie opleveren 
over gebruiksdata van stempels, 
postwaardestukken en aanteken-
strookjes. Ook wordt duidelijk dat 
niet-filatelistische poststukken met 
een stempel van het autopostkan-
toor tot de absolute zeldzaamheden 
gerekend mogen worden. 
Huber van Werkhoven kan als geen 
ander oude tijden doen herleven 
door zich te verdiepen in het 
achtergrondverhaal bij een brief of 
kaart. Bij hem openen poststukken 
vensters naar een voltooid verleden 
tijd. Deze keer is een relatief 
simpele brief uit 1853 (van Boekel 
naar Beuningen bij Nijmegen) de 
aanleiding voor een boeiend verhaal 
over postale gewoontes, Broeders 
Penitenten, zorg voor krankzinni-
gen, de bouw van een stenen pavil-
joen voor meer gegoede patiënten 
en het tappen van Maaswater door 
de Belgen.
www.po-enpo.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Helvetta
Plaatfouten zijn een populair 
verzamelgebied bij mensen 
die graag grote partijen zegels 
kopen met als doel daarin te gaan 
schatgraven. Een klein streepje 
meer of minder kan een redelijke 
meerwaarde betekenen. Soms zijn 
plaatfouten zo opvallend dat ze het 
verzamelgebied overstijgen en ook 
onder de algemene verzamelaar 
gewenst zijn. Denk bij Nederland 
aan de 1 ½ CEN vliegende duif of 
de 12 ½ GENT Konijnenburg. Bij de 
30 rappen staande Helvetia (uiter-
aard verzamelgebied Zwitserland, 
Zumstein 68D en 68E) komen we 

een vergelijkbare plaatfout tegen. 
De landsnaam is Helvetta, met een 
tweede T in de vorm van een Can-
tharel. Afhankelijk van het type is de 
zegel opeens 150 tot 800 keer zo 
veel waard. In de Schweizer Brief-
marken Zeitung (SBZ) Nr 9 staat 
een heel artikel over deze plaatfout. 
Het leuke is dat ook het originele 
deel uit de koperen drukplaat wordt 
getoond. Ook bij de 50 rappen vindt 
men overigens Helvetta’s maar 
deze zijn minder opvallend en zeker 
niet cantharelvormig.

Voor de verzamelaar van enkelfran-
keringen zijn ze een kwelling: de 
bijplakwaarden. De SBZ wijdt een 
heel artikel aan dit fenomeen. Het 
begint met een vrij droog stuk met 
allerlei tabellen. Verderop wordt 
het leuker. Een kleurrijk geheel 
van postwaardestukken die na een 
portoverhoging moeten worden 
opgewaardeerd met een extra 
zegeltje. Iets verder een artikel 
over het verzamelgebied Oosten-
rijk. De laatste jaren zien we hier 
steeds meer zegels verschijnen die 
betrekking hebben op het keizerlijk 
verleden. Eerst verschijnt er een ze-
gel in verband met de 100e sterfdag 
van Franz Joseph die een remake is 
van de beroemde 10 kronen zegel 
uit 1908, nu begint de Oostenrijkse 
post met een serie velletjes met 
klassieke uitgaven. En toch… de 
originele zijn mooier. 
www.vsphv.ch

De laatste Duitse koning
In 1870, na de Duitse eenwording, 
stopten de meeste Duitse Staten 
met de uitgifte van eigen zegels. 
Uitzondering waren Bayern en 

 

flitsen op een website. Een daarvan 
gaat over de dom van Naumberg. 
Deze Romaans-Gothische kathe-
draal staat op de nominatie voor de 
Werelderfgoed lijst van UNESCO. 
De dom is ingewijd in 1242 en 
is onder meer beroemd om zijn 
13e-eeuwse vensters, de prachtige 
middeleeuwse beeldengroepen 
en een orgel waar Franz Liszt zijn 
muziek voor heeft gecomponeerd. 
Maar liefst 5 zegels heeft de DDR 
gewijd aan deze dom. Later heeft 
ook de Bundespost nog een zegel 
uitgegeven. 
De rubriek Markt und Marken toont 
een aantal postzegels die eigenlijk 
de naam postzegel niet verdienen. 
Het betreft de propagandaverval-
singen van de frankeerzegels van 
George VI van Groot-Brittannië. 
Deze zijn nagedrukt met een 
duidelijk afwijkende tanding, zonder 
watermerk en met een kroon 
waarop een Davidsster is geplaatst. 
Bovendien zijn ze voorzien van een 
aantal verschillende opdrukken 
zoals ‘World-Bolshevism’, ‘Empires 
liquidation in Teheran’ en ‘A-A-A 
O / A Military Adventure’. Prijzen 
variëren afhankelijk van de opdruk 
tussen 1.800 tot 18.000 euro per 
serie. Ze zijn overigens gedrukt in 
het concentratiekamp Oranienburg-
Sachsenhausen. Totaal bestaan er 
32 verschillende varianten.
Ook hier trouwens Oostenrijkse 
nieuwtjes. Meest opvallende: 
een stoffen zegel in de vorm van 
een klederdrachtjurkje: die 
 Dirndlmarke.
www.d-b-z.de

Württemberg, waar de koningen 
in functie bleven en die nog een 
beperkte vorm van autonomie 
behielden. Württemberg gaf van 
1870 tot 1920 nog diverse series 
dienstzegels uit. De DBZ num-
mer 20 wijdt een artikel aan de 
zegeluitgiften ten tijde van koning 
Wilhelm II van Württemberg . 
Waar in Bayern de koning na een 
revolutie aftrad, is Wilhelm II nog 
tot 30 november 1918 (langer 
dus dan de laatste keizer) op zijn 
troon gebleven. De uitgiften van 
Württemberg zijn overigens heel 
interessant voor verzamelaars van 
afgesloten gebieden. Ze zijn goed 
te vinden (echt gebruikt overigens 
soms moeilijker) en vormen samen 
een kleurrijk geheel. We komen 
dan ook een tweetal series tegen 
ter ere van het jubileum van deze 
koning. Overigens was zijn aftreden 
niet geheel terecht. Hij werd mede 
verantwoordelijk gehouden voor het 
uitbreken van de eerste wereldoor-
log, maar dit was een oorlog waar 
hij eigenlijk niet aan mee wilde doen 
omdat hij niet het idee had dat deze 
oorlog kon worden gewonnen. 

Had ik al gezegd dat de DBZ weer 
gewoon langere artikelen publi-
ceert? We hebben gelukkig weer 
artikelen die niet lezen als nieuws-

http://www.po-enpo.nl
http://www.vsphv.ch
http://www.d-b-z.de
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e Koninklijk Nederlandsche Brigade 
‘Prinses Irene’ had dapper gevoch-
ten voor de bevrijding van Tilburg 
en had hiervoor grote offers moeten 

brengen. Er werd in Tilburg jaren later een 
monument opgericht ter nagedachtenis aan 
de gevallenen van Brigade. (22)

Tilburg
Op 28 oktober 1944 kreeg de Brigade het 
bevel om naar een verzamelplaats te gaan 
ten westen van Tilburg. De artillerie-afdeling 
was in Tilburg achtergebleven. Vanuit Straat-
akkers, via Poppel en Tilburg ging de tocht 
naar Hulten. De omgeving van Rijen moest 
worden overgenomen van de 4e Regiment 
Horse Artillery en de Greys pantsereenheden, 
die deel uitmaakten van de pantserbri-
gade. Gevechtsgroep I bezette het station 
in Rijen en er gingen patrouilles het dorp 
in. Gevechtsgroep II bezette de kruising 
Breda-Tilburg, Rijen-Gilzen. gevechtsgroep 
III bleef in reserve in Hulten en omgeving. 
Op 30 oktober 1944 moest de Brigade de 
voorste lijn bij Raamsdonk overnemen. Op 
31 oktober 1944 vertrok de Brigade naar de 
aangewezen sector. De Brigadetrein bleef in 
Tilburg, maar de rest van de Brigade vertrok 
via Dongen naar Oosteind, waar ook de 
artillerie in stelling werd gebracht. Er werden 
patrouilles uitgezet naar Raamsdonk en 
Geertruidenberg.
Op 1 november 1944 werden de gevechts-
groepen I en II in stelling gelegerd bij Waspik 
en Raamsdonk. Er werden patrouilles uitge-
zonden om het terrein bij de Maas te verken-

D
nen. De gevechtsgroep II en de verkennings-
afdeling werden gelegerd in Oosterend.
Een deel van de Brigade werd naar Tilburg 
gezonden om daar deel te nemen aan een 
parade die zou worden afgenomen door 
Prins Bernhard en het college van B en W. De 
Brigade werd gehuldigd voor haar aandeel, 
dat zij had in de bevrijding van Tilburg. Op 
5 november 1944 keerde dit deel van de 
Brigade terug naar de stellingen. In de nacht 
werd een patrouille van gevechtsgroep I naar 
het eiland tussen de Oude Maas en de Bergse 
Maas uitgezonden. Hier waren geen Duitsers 
meer, maar deze bevonden zich nog wel op 
de noordelijke oever van de Bergse Maas. 
Op 5 november 1944 ging de Brigade naar 
Waalwijk. De Verkenningsafdeling naar de 
stelling in Baardwijk, gevechtsgroep II, bleef 
in Waalwijk en gevechtsgroep I tussen Waal-
wijk en Besoyen. Gevechtsgroep III werd in 
reserve gehouden in Loon op Zand (23). 
De brigade HQ en de artillerie gingen naar 
Kaatsheuvel. De militairen van gevechts-
groep III, brigade HQ en de artillerie werden 
op 7 november 1944 hartelijk ontvangen in 
de Stadsschouwburg in Tilburg. Op 11 novem-
ber 1944 verliet de Brigade Brabant en ze 
werden afgelost door Canadese troepen. De 
Brigade ging via Tilburg, Gilze Rijen, Breda, 
Rijsbergen, Zundert naar Wuustwezel in 
België.

Zeeland
Begin november 1944 werd besloten om de 
Brigade over te brengen naar Zuid-Beveland 
en Walcheren in Zeeland. De 2e Canadese 

divisie was inmiddels vanuit Brabant naar 
Zuid-Beveland opgerukt, dat op 27 oktober 
1944 werd bereikt. De Britse 25e divisie 
landde in de nacht van 25 op 26 oktober 
1944 op de zuidkust van Zuid-Beveland. 
Intussen rukte de 2e Canadese divisie op 
in Zuid-Beveland. Op 30 oktober 1944 was 
geheel Zuid-Beveland bevrijd. De Duitsers 
hadden zich teruggetrokken op Walcheren 
en verder lagen daar nog troepen van het 
15e Duitse Leger.
Op 1 november 1944 werd door Bomber 
Command een zeer zwaar bombardement 
uitgevoerd op de zeedijk bij Westkapelle. 
Verder werden ook de zeedijken bij Veere en 
Vlissingen gebombardeerd. Daarna landden 
bij Westkapelle de no.4 Commando Brigade, 
die bestond uit de Royal Marine Commando 
Brigade en no.10 Interallied Commando, 
waarvan ook de Dutch Troop no.2 deel uit 
maakte. Tijdens deze aanval waren de verlie-
zen helaas zeer hoog. (24)
Walcheren was geheel onder water gelopen 
en de Brigade trof daar een totaal ontredder-
de bevolking aan. De Brigade kreeg de taak 
om de kuststrook te bewaken tegen Duitse 
aanvallen. Gevechtsgroep I werd in Middel-
burg gelegerd en de mitrailleur pelotons in 
Vlissingen. Gevechtgroep II werd in Veere on-
dergebracht. Enkele ondersteuningsgroepen 
werden bij de Sloedam gelegerd en een in-
fanteriepeloton in Vrouwenpolder. Gevechts-
groep III werd in Oostkerke ondergebracht. 
De Verkenningsgroep werd in Colijnsplaat 
op Noord-Beveland gelegerd. ’s Nachts werd 
hier intensief gepatrouilleerd langs de kust. 
De Artillerie werd in Arnemuiden gelegerd. 
De Brigadestaf lag in Goes. Tenslotte werden 
de brigadetrein en herstelafdeling onder-
gebracht in Bergen op Zoom.
In de nacht van 24 op 25 november 
1944 voerden de Duitsers een raid uit op 
Schouwen-Duiveland. Ze probeerden Colijns-

Van Nederlandsch Legioen naar Koninklijke   Nederlandsche Brigade ‘Prinses Irene’ [3]
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 en gedurende de vijf oorlogsdagen 
tot de wapenstilstand Nederland – Duitsland op 15 mei 1940 was er 
reeds personeel van de Marine, Luchtmacht en Landmacht in Engeland 
terechtgekomen. Deel 2 werd opgenomen in het septembernummer. 
door Hans E. Aitink

Afb. 22. Brief, gepost in Heerlen (1521945) en op 26 februari 1945 door de echt
genoot van de afzendster ontvangen. De korporaal was ingedeeld bij HQ van de Bri
gade en lag op dat moment nog in Zeeland. Het porto bedroeg 7 1/2 cent (020 gr.). 

Afb. 23. Luchtpostbrief van New York (2321945) in de Verenigde Staten naar een Nederlandse 
dienstplichtige uit Amerika, die dienst had genomen bij de Brigade, die op dat moment in Zeeland 
lag. De brief vloog per Clipper van Pan Am (FAM 18) van New York naar Foynes in Ierland en 
vandaar vloog de brief via Engeland naar België en ging per auto naar Zeeland.



NOVEMBER FILATELIE 713

plaat te veroveren, maar dankzij de oplet-
tendheid van de verkenningsafdeling van de 
Brigade, kon deze aanval worden afgeslagen. 
Er sneuvelden bij deze actie vele Duitsers en 
de gewonden werden gevangen genomen.
Er hadden tussen eind november en begin 
december 1944 nogal wat verplaatsingen van 
de brigade-onderdelen plaats. De brigadestaf 
lag bij Middelburg; gevechtsgroep I in Mid-
delburg en Vlissingen; gevechtsgroep II op 
Noord-Beveland; gevechtsgroep III op Zuid-
Beveland; verkenningsgroep en de batterij 
artillerie op Noord-Beveland. De brigadetrein 
en de herstelafdeling bleven in Bergen op 
Zoom.

Zuid-Nederland
Er werden in Zuid-Nederland aanmeldingsbu-
reaus opgericht voor oorlogsvrijwilligers. Op 
15 december 1944 werd een centraal vrijwil-
ligersbureau in Eindhoven geopend (25). 
Later kwam hier een kamp met hulpkampen 
in de omliggende plaatsen. Inmiddels kon 
een compagnie aanvullingstroepen voor 
de Brigade worden getraind in Deurne en 
Leopoldsburg. Op 20 december 1944 had in 
Leopoldsburg een afscheidsparade plaats 
van 150 rekruten, die hun training hadden 
afgesloten. Deze rekruten werden via Bergen 
op Zoom doorgezonden naar Middelburg. 
Daar werden ze ondergebracht bij verschil-
lende eenheden van de Koninklijke Neder-
landsche Brigade ‘Prinses Irene’. Inmiddels 
bereikte op 4 december 1944 de Brigade 
het bericht, dat zijn commandant, luitenant-
kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck per 
7 november 1944 was benoemd tot kolonel. 
De daarop volgende maanden verliepen vrij 
rustig. Op 11 maart 1945 kwam een wacht-
bataljon uit het depot Sint Niklaas, onder het 
bevel te staan van de commandant van de 
Brigade. De mannen zouden uit de Brigade 
vertrekken naar Schotland. Als vertrekdatum 
was 1 april 1945 vastgesteld; dit werd 5 april. 
Op 9 april 1945 werd het bevel ontvangen 
om te vertrekken naar de omgeving van 
’s-Hertogenbosch. In de periode van 10 tot 
14 april 1945 werd het Bataljon verplaatst. De 
brigade HQ, gevechtsgroep I en de artillerie 
gingen naar Vlijmen; gevechtsgroep I naar 
Engelen; gevechtsgroep III naar Herpt bij 
Heusden. De brigadetrein en herstellingsaf-
deling gingen naar Vught. In de Zeeland-peri-
ode had de Brigade nogal wat slachtoffers te 
betreuren. (26) 
De Brigade trok nu weer naar het oorlogsge-
bied en kwam onder het bevel te staan van de 
Britse 116e brigade. De Brigade betrok het ge-
deelte ’s ‘s-Hertogenbosch–Hedel tot Heus-
den. Geyechtsgroep I en III bezetten dit vak. 
Gevechtsgroep II werd in reserve gehouden 
in Vlijmen. Op 19 april 1945 kreeg de com-
mandant van de 116e brigade het bevel om de 
Bommelerwaard te bezetten. Er werden twee 

bruggenhoofden gevormd. De Koninklijke Ne-
derlandsche Brigade ‘Prinses Irene’ zou naar 
Hedel gaan en de no.30 Royal Marines zouden 
een bruggenhoofd vormen bij Alem. In de loop 
van april 1945 zouden de aanvallen beginnen. 
Op 27 april 1945 werd gevechtsgroep I door 
gevechtsgroep II vervangen. Gevechtsgroep I 
zou naar het inschepingspunt gaan. ’s Nachts 
om 0,00 uur begon de overtocht, met twee 
vaarten waren de troepen overgebracht en 
na een uur drongen drie pelotons Hedel bin-
nen. De Duitsers werden totaal verrast en zij 
gaven zich meteen over. Vandaar ging men op 
weg naar Zaltbommel Er braken zeer hevige 

gevechten uit, omdat de Duitsers probeer-
den Hedel te heroveren. Ondanks de goede 
verdediging van de Brigade kwam op 25 april 
1945 het bevel van de commandant van de 
116e brigade dat alle troepen naar de Zuidoe-
ver van de Maas moesten trekken. Op 26 en 
27 april 1945 losten de gevechtsgroep III de 
No.28 Royal Marines af in de sector Heusden. 
Op de avond 1 mei 1945 werd de gevechts-
groep II afgelost door gevechtsgroep I en ge-
vechtsgroep II kwam weer terecht in Vlijmen. 
In de vroege morgen van 5 mei 1945 ontvin-
gen de groepscommandanten het volgende 
bericht van de brigadecommandant kolonel 

Van Nederlandsch Legioen naar Koninklijke   Nederlandsche Brigade ‘Prinses Irene’ [3]

Afb. 24. Aangetekende 
brief van sergeant 
Beets uit de Konink
lijke Nederlandsche 
Brigade ‘Prinses Irene’ 
vanuit ‘sGravenhage; 
veldpoststempel 
van de Brigade : 
FIELD POST OFFICE 
no. 851 naar de ‘Radio 
Society of Great 
Britain’ in Londen. De 
brief passeerde ook 
de militaire censuur. 
Het porto van deze 
aangetekende brief 
bedroeg 3 d.

Afb. 26. Brief van een 
 militair van de Konink
lijke Nederlandsche 
Brigade ‘Prinses Irene’, 
die op dat moment in Den 
Haag was gelegerd. Het 
veldpoststempel was: 
FIELD POST OFFICE 
no. 851 27 JU 45. De brief 
passeerde de militaire 
censuur en werd naar 
Amsterdam gestuurd.

Afb. 25. Dienstbrief van het Departement van Oorlog, verzonden vanuit het Centraal Vrijwilligerskamp Eindhoven, 
kamp 4, Breda (1841946) naar Eindhoven. Deze organisatie werd op 15 december 1944 opgericht.
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A.C. de Ruyter van Steveninck: ‘Dit is mijn laat-
ste bevel – om 8.00 uur vanochtend wordt het 
vuren gestaakt’. De Tweede Wereldoorlog was 
afgelopen. De taak van de Koninklijke Neder-
landsche Brigade ‘Prinses Irene’ was volbracht. 
De Brigade had 45 slachtoffers te betreuren en 
er waren ook talloze gewonden. (27)

Het einde van de brigade
De Koninklijke Nederlandsche Brigade 
“Prinses Irene” vertrok op 6 mei 1945 naar 
Wageningen. Van hieruit zou de Brigade naar 
’s-Gravenhage vertrekken; op 8 mei 1945 was 
het zover. De commandant van het 1ste 
Canadese Legerkorps vond het gepast, dat de 
Brigade als het eerste Nederlandse legeron-
derdeel ’s-Gravenhage zou binnentrekken. De 
commandant van de Reinforcement majoor 
F. Looring van Beek, mocht met zijn afdeling 
de intocht in ’s-Gravenhage niet meemaken. 
Hij overhandigde het vaandel in Wageningen 
aan de Commandant van de Koninklijke 
Nederlandsche Brigade “Prinses Irene”, die 
hierover zeer verrast was. Majoor F. Looring 
van Beek had in september 1944 het vaandel 
uit het Wrottesley Park, zonder dat anderen 
dit wisten, meegenomen. 
Op 8 mei 1945 om 12.30 uur zette de Brigade 
zich weer in beweging naar Utrecht. Vandaar 
ging de tocht naar ’s-Gravenhage, dat na ruim 
twee uur werd bereikt. De uitgehongerde 
bevolking bereidde de Brigade een warm 
welkom. De tocht door geheel ’s-Gravenhage 
duurde ruim twee uur. Aan het einde van 
deze tocht werd de Brigade gelegerd in het 
door de Duitsers afgegrendeld gebied van 
’s-Gravenhage-Oost. De manschappen werden 
voor lopig ondergebracht in de huizen aan de 
Van Alkemadelaan. De volgende dagen begon 
het bezetten van de paleizen. Gevechtsgroep 
I werd in paleis Noordeinde ondergebracht. 
De Ruygenhoek werd door Gevechtsgroep 
II ingenomen en Gevechtsgroep II kreeg 
onderdak in Huis ten Bosch. De Brigade 
HQ werd in de door de Duitsers gebouwde 
Clingendaal kazerne aan de Wassenaarse weg 
ondergebracht.
Nu was het actieve bestaan van de Brigade 
opgehouden. Een groot deel van de militairen 
van de Brigade zouden teruggaan naar het 

land van herkomst. Voor velen van hen was het 
de eerste keer, dat ze in Nederland waren. Ze 
bezaten allen de Nederlandse nationaliteit en 
ze waren er trots op, dat ze samen met de ge-
allieerden ons land bevrijdden van de Duitsers. 

In juni 1945 ontdekten enkele leden van de 
Brigade op de Waalsdorpervlakte een massa-
graf. Door gevangengenomen NSBer’s werden 
de graven blootgelegd en de lichamen werden 
opnieuw gekist. Na een uitgebreid onderzoek 
kwam vast te staan, dat het medewerkers van 
de ondergrondse groep “De Geuzen” waren.
Op 13 juli 1945 werd de Brigade onofficieel 
ontbonden, nadat Prins Bernhard een parade 
had afgenomen op de binnenplaats van de 
Julianakazerne in het Haagse Clingendaal. De 
Prins herinnerde aan het dappere optreden 
van de Brigade tijdens de veldtocht over het 
vasteland van Europa. Verder sprak de Prins 
nog over de lof, die verschillende geallieerde 
commandanten aan de Brigade voor hun 
optreden hadden toegezwaaid. Verder deelde 
de Prins mede, dat uit de Brigade de kern zou 
worden gevormd van het Regiment “Prinses 
Irene”, Hierna werd het Koninklijk Besluit voor-
gelezen, waarbij het vaandel van de Brigade 
werd onderscheiden met de Militaire Willems-
orde der Vierde Klasse. Op dit vaandel werden 
de namen gehecht van de plaatsen St.Come 
1944; Pont Audemer 1944; Beeringen 1944; 
Tilburg 1944 en Hedel 1945 en het Ridder-
kruis, dat door prins Bernhard aan het vaandel 
werd gehecht. Verder reikte de prins enkele 
dapperheids-onderscheidingen uit. (28)
Opgeheven bij Ministerieel Besluit van 
14 december 1945 no.11 “Opheffing van de 
Koninklijk Nederlandsche Brigade “Prinses 
Irene”. Nu hield ook officieel de Brigade op te 
bestaan. De militairen van de Brigade waren 
vanaf half juli 1945 volgens een vast schema 
gedemobiliseerd. Half augustus 1945 werden 
de overgebleven militairen van de drie Infan-
terie Bataljons samengevoegd. Deze groep 
werd aangevuld met de oorlogsvrijwilligers 
uit Brabant en Zeeland. Eerst werden zij inge-
deeld bij de Reinforcement van de Brigade. In 
juni 1945 werd uit de aanvullingstroepen een 
afdeling Pantserwagens gevormd. Tevens werd 
de school voor de Pantserbrigade opgericht. 

Postbehandeling naar en van 
Nederlandse militairen in Engeland
De post, die vanuit het buitenland naar Neder-
landse militairen in Engeland werd gestuurd of 
van de militairen zelf in Engeland, of naar het 
buitenland in de periode 1940 – 1945 geschied-
de door de civiele post. Meestal werden de brie-
ven verstuurd via postbus 237, London E.C.1. 
van het ministerie van Oorlog. Er bestond geen 
eigen veldpostorganisatie voor de verzending 
van brieven van de Nederlandse militairen. Zij 
die in Engelse dienst waren konden hun brieven 
via de Engelse veldpost versturen.
De Britse veldpostorganisatie was onderge-
bracht bij de Royal Engineers (Postal Section) 
(R.E.P.S.) . Vanaf het uitbreken van de Tweede 
wereldoorlog op 3 september 1939 was deze 
organisatie gereed om zich over dit briefver-
voer te ontfermen. Het Home Depot R.E.P.S. 
was eerst in Londen gevestigd, maar werd op 
16 september 1939 naar Reading verhuisd. Op 
1 december 1939 werd het overgebracht naar 
Bournemouth, waar een sorteerkantoor in het 
postkantoor werd geopend. In mei 1940 werd 
het Home Depot na het debacle bij Duinkerken 
naar Notttingham verhuisd, waar het tot het 
einde van de oorlog bleef gevestigd.
Al de veldpost die Engeland verliet passeerde 
het Home depot. Om de grote stroom veldpost 
te kunnen behandelen werden er vanaf Augus-
tus 1940 Army Distribution Centres geopend. 
En wel in Londen 1, Bristol 2, Leeds 3, Crèwe 4, 
Edinburgh 5 en Belfast 6. Alle militaire post 
werd middels de civiele post voor deze centra 
vervoerd. Bij elke Divisie van het Britse leger 
werden door de Postal Section van de Royal En-
gineers veldpostkantoren ingericht. Hier werk-
ten de soldaten om de veldpost te sorteren, 
afstempelen en eventueel cheques inden voor 
verzending of uit betaalden. Voor het verzenden 
van de veldpost was de R.E.P.S in het bezit van 
vrachtauto’s om de post te kunnen vervoeren. 
Zeker toen de troepen zich na de Invasie over 
West-Europa verspreidden.
De veldpoststempels waren dubbelringstem-
pels, die waren voorzien van de tekst “Field Post 
Office”met een nummer. In het centrum van het 
stempel was de datum geplaatst. Er waren ver-
schillende soorten stempels in gebruik. Hierop 
zal in dit artikel niet nader worden ingegaan.
De soldaten, die meevochten met het Britse 
leger werden ook in de veldpostorganisatie op-
genomen. Zo ontvingen de Canadese troepen, 
maar ook die van Australië, Nieuw Zeeland, 
Zuid-Afrika, België, Griekenland, Holland en 
Polen ook Britse veldpoststempels van het type 
“Field Post Office”.
Toen de “Prinses Irene” Brigade in augustus 
1944 op de Franse kust landde, was ze in het 
bezit van het Britse veldpoststempel FPO 
no.851, Dit stempel werd gebruikt door de 
Britse militairen van de R.E.P.S., die waren 
toegevoegd aan de administratie van de 
Brigadestaf, Ze verzorgden de postverzending 
en ontvingen of betaalden ook postcheques 
uit aan de militairen van de Brigade. Omdat 
de Brigade wisselde tijdens de veldtocht bij 
een Britse of Canadese Divisie moesten de 

Afb. 27. Dienstbrief van de commandant van de Koninklijke Nederlandsche Brigade ‘Prinses Irene’, veldpoststempel: FIELD 
POST OFFICE no. 851 19 JY 45. naar Amsterdam. Op de brief staat het administratieve stempel van de commandant afgedrukt.
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Nederlandse militairen in eerste 
instantie de veldpost van de divisie 
gebruiken.
De veldpost werd voor verzending 
gecensureerd en voorzien van een 
censorstempel. Daarna werd pas 
het veldpoststempel op de brief 
geplaatst en kon de brief worden 
verzonden.
Voor het binnenlandse postverkeer 
werden vanuit het Wrottesley 
Kamp bij Wolverhampton Neder-
landse veldpostkaarten verzonden. 
Deze kaarten waren voorzien van 
het opschrift “NEDERLANDSCHE 
VELDPOST / POSTCARD”. Verder 
stond links op de voorkant van 
deze kaart de Nederlandse vlag 
met daarin de Nederlandse Leeuw. 
Er werd gebruik gemaakt van een 
rondstempel met de tekst: “DUTCH 
FIELD POST /  NEDERLANDSCHE 
VELDPOST”. Verder stond links 
aan de voorkant een afbeelding 
van de NEDERLANDSE vlag met 
daarin afgebeeld de Nederlandse 
Leeuw. Er werd gebruik gemaakt 
van een rondstempel met de tekst: 
“DUTCH FIELD POST / NEDER-
LANSCHE VELDPOST ” (afb.18). 
Verder werd het ovale adminis-
tratiestempel gebruikt: “ROYAL 
DUTCH BRIGADE/ “PRINSES 
IRENE”/ POST OFFICE”.  (29). 

Deze kaarten konden alleen met 
de civiele post worden verzonden 
met daarop de benodigde Engelse 
postzegels. Er bestond voor de 
“Prinses Irene”Brigade geen 
aparte veldpostorganisatie. Deze 
kaarten heb ik alleen gevonden als 
zij door en aan verzamelaars waren 
verzonden.

Tenslotte dank ik mijn collega-
verzamelaar Piet Miesyerus voor 
de nuttige aanwijzigen, die hij mij 
heeft gegeven voor dit artikel.
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Afbeelding 29. Nederlandse veldpostkaart, voorzien van een Engelse postzegel van 1d en 
verder een speciaal plakzegel met daarop het administratieve stempel van de Brigade. 
De kaart is vermoedelijk door een verzamelaar verstuurd.

Afbeelding 28. Brief 
van een Nederlandse 
militair, verzonden 
vanuit een Brits on
derdeel van de Britse 
Liberation Army, 
ergens in Nederland 
met het veldpost
stempel: FIELD POST 
OFFICE no.223 21 
JU 45, naar een ma
joor van de Brigade, 
op dat moment gele
gerd in Den Haag. De 
brief werd voorzien 
van een paars militair 
censuurstempel.

Rotterdamsche 
Philatelisten 
Vereeniging 90

en van de eigenaren 
van maandblad Philate-
lie, de Rotterdamsche 
Philatelisten Vereeni-

ging (RphV), viert met een beurs 
en een veiling op 26 november 
haar 90-jarig jubileum in 
Restaurant ‘de Gulle Gans’ in 
de Gerard Goossenflat, Thomas 
Mannplaats 150 te Rotterdam 
van 09.00 tot 16.00 uur.

Geschiedenis
Op 25 oktober 1926 werd de 
RPhV opgericht in de bovenzaal 
van café ‘Centraal’, gelegen aan 
het Hofplein te Rotterdam. Hier 
werd de oprichtingsvergadering 
gehouden. Er waren 17 leden bij 
aanwezig. Het dagelijks bestuur 
bij de oprichting bestaond uit de 
heren F.A. Heijmans (voorzitter), 
J. Gaanderse (secretaris) en 
H.F. Köhler (penningmeester). 
Bij het bombardement van 
1940 is café ‘Centraal’ verwoest. 
Ook het archief van de vereni-
ging, waarin ondergebracht 
de bibliotheek en de collectie 
vervalsingen overleefden het 
bombardement niet.
De RPhV heeft zich als eerste 
doel gesteld haar leden in de 
gelegenheid te stellen hun 
verzameling van postzegels en 
poststukken te vergroten. Vooral 
door het oprichten van een 
rondzenddienst. 

Bloeiende vereniging
De vereniging was zeer suc-
cesvol. Bij het begin van de 
Tweede Wereldoorlog telde de 
vereniging ruim 500 leden. Met 
veel moeite en hulp van enkele 

oudere leden heeft men na de 
oorlog de leden weer weten te 
bereiken.
In de beginjaren was maandblad 
de Philatelist het huisblad van 
de vereniging, zo ook van drie 
andere verenigingen.
Na de oorlog is gestart met 
een eigen mededelingenblad. 
In de loop der jaren groeide de 
vereniging uit tot een club van 
2.200 leden. Vooral de jaren 
70 en 80 van de vorige eeuw 
toonden een spectaculaire groei. 
Zoals vele verenigingen – en niet 
uitsluitend postzegelverenigin-
gen – heeft ook de RPhV te ma-
ken met een dalend ledenaantal. 
Er zijn op dit moment circa 
350  leden.

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

Geen boekjesnieuws 
in  september
Het schoof door naar oktober en 
daarom is in dit nummer nieuws 
van twee maanden geperst.

NEDERLAND
Nieuw boekjesproduct
Rolzegels raken uit de gratie. De 
productie is gecompliceerder en 
vanwege het volume is het trans-
port kostbaarder. Ook grote vellen 
zijn niet altijd even handig. Vandaar 
dat Koninklijke Joh. Enschede op 
zoek ging naar een alternatief. In 
navolging van Finland wordt – in 
overleg met PostNL – ook voor 
Nederland geëxperimenteerd met 
een harmonica- of zigzagboekje 
met maximaal tien panelen. Het 
resultaat verscheen half oktober. Te 
laat om hier nog af te beelden. Er is 
gebruik gemaakt van het frame van 
de persoonlijke postzegels. Meer 
details in het volgende nummer. 

ARGENTINIË
200 Jaar onafhankelijk
Tot 1816 was Argentinië zo’n 
300 jaar een kolonie van Spanje. 
Het tweede eeuwfeest van de onaf-
hankelijkheid wordt dit jaar – ook 
postaal – uitbundig gevierd. Dat 
gebeurde op 7 juli.
Ik licht daaruit het boekje (afb. 1) 
met een groot zegelvel waarop 
25 postzegels van $ 10 met wa-
penschilden staan afgebeeld. Het 
land telt 23 provincies, dat zijn al 
23 zegels. Daarnaast een normale 
en een grootformaat zegel met het 
landswapen (opkomende zon boven 
een met laurier omringd schild).

AUSTRALIË
Juweelkevers
Een viertal kleurige kevertjes 
staan sinds 6 september op een 
serie postzegels. Door de heldere, 
spectaculaire kleuren spreken ze 
tot de verbeelding en sieren ze 
menig sieraad. Twee van de vier 
zegels, beide van $ 1.00, zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. Het bevat 
twintig zegels in totaal.

Bedreigde diersoorten
Een op 20 september verschenen 
serie van zeven postzegels bevat 
foto’s van met uitsterven bedreigde 

dieren: drie exotische en vier 
inheemse. Vijf ervan hebben de 
waarde van $ 1.00 en zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar: het sneeuwlui-
paard, de Aziatische olifant, een go-
rilla, een schildpad en een geelzwart 
gestreepte giftige kikker. Van deze 
laatste, met een wat groter formaat, 
bestaat ook een boekje met tien 
stuks. Een tweede boekje bevat 
twintig van de andere vier zegels.

Vietnam
Op 11 oktober kwam de post voor de 
derde maal met een serie postze-
gels waarbij de rol van Australische 
troepen bij wereldconflicten wordt 
belicht. Ditmaal betreft het de Viet-
namoorlog, waarbij tussen 1962 en 
1971 assistentie werd verleend aan 
de V.S.
Twee boekjes begeleiden de serie 
van vijf $ 1.00 zegels: een boekje 
met tweemaal de serie, plus een 
prestigeboekje. Dit laatste, met als 
titel Far from home, vertelt uitge-
breid het verhaal van deze oorlog en 
heeft een verkoopprijs van $ 20.95.

AUSTRALISCH ANTARCTISCH 
TERRITORIUM
IJsbloemen
De Australische post geeft ook 
zegels uit met de landsnaam Austra-
lian Antarctic Territory, een gebied 
dat door het land geclaimd wordt. 
Het zijn eigenlijk gewoon Australi-
sche zegels. Op 20 september ver-
scheen een viertal met ijsbloemen: 
motieven op glas die ontstaan door 
uitgeademde lucht op ijskoud (–40˚ 
of zo) glas. Twee van de vier zegels, 
beide van $ 1.00, zijn in een boekje 
van tien zegels te koop.

BRUNEI
70ste Verjaardag Sultan
Omdat de sultan (een van de rijkste 
mannen ter wereld) met z’n titel 
Yang Di-Pertuan op 15 juli zeventig 
werd, gaf de post op die datum een 
serie van vijf zegels (elk 70 sen) uit 
met portretten van de sultan. Op de 
achtergrond staan foto’s van mo-
menten uit zijn regeringsperiode. 
Een strip met de vijf zegels is ook in 
een boekje (afb. 2) verkrijgbaar.

CANADA
Griezelen
Voor het derde achtereenvolgende 
jaar verscheen – op 8 september – 
een vijftal zegels met karakteris-
tieke afbeeldingen van Canadese 
spookverhalen. Een boekje (afb. 3) 
met twee van elk is nog een tikje 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • angstaanjagender. De zegels heb-
ben de waarde P (=85c).

Weldadigheidsfonds
Voor het goede doel (jeugdorgani-
saties) verscheen op 26 september 
een boekje met tien toeslagzegels. 
Op de zegels – in groen en in 
blauw – staan gestileerde vogeltjes 
afgebeeld. Prijs van het boekje is 
10x P plus $1 toeslag. 

DENEMARKEN
Porselein
In het oktobernummer meldde ik 
het boekje/velletje met tweemaal 
vijf zegels van 8 kronen, waarop 
voorbeelden van Deens porselein 
getoond worden. De uitgiftedatum 
was 23 juni. Nu blijkt op dezelfde 
datum ook een prestigeboekje 
(afb. 4) met deze zegels verschenen 
te zijn. Het past in de reeks éénmaal 
per jaar te verschijnen boekjes. 
Het eerste van deze grootformaat 
exemplaren (met een ringbandje!) 
kwam uit in 2004, zodat we nu 
aan nummer veertien toe zijn. Het 
34 pagina’s tellende boekwerkje 
beschrijft uitgebreid de geschiede-
nis van het Deense porselein sinds 
1775. De vijf zegels bevinden zich 
tweemaal in het boekje. Van een 
ervan (het Flora Danica servies) zijn 
ook de zegels met de afzonderlijke 
kleuren opgenomen. Prijs van het 
boekje is 176,80 kronen.

FINLAND
100 Jaar Finland
In de reeks boekjes ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van de 
onafhankelijkheid verscheen op 
9 september een boekje dat wijst 
op het recht dat iedereen in Finland 
van de natuur mag genieten. Wie 
ook de eigenaar is! Geen afgesloten 
particuliere parken of bossen dus.
Dit ‘allemansrecht’ wordt op een 
zestal zegels afgebeeld: in de diverse 
seizoenen en met zowel kinderen als 
ouderen. Het zijn eersteklaszegels 
(€1.20) voor binnenlandse post.

Paddenstoelen
Er bestaat in Finland een vereniging 
van paddenstoelenthousiastelingen 
(wat een woord!): Sieni-ihmiset ry. 
Samen met deze club is een boekje 
samengesteld waarin op vijf postze-
gels (ook weer eersteklas) de meest 
gezochte paddenstoelen afgebeeld 
zijn. Uitgiftedatum: 9 september.

Harmonicaboekje
Waar het in Nederland een proef 

betreft, is Enschedé in Finland 
al wat verder. Daar verscheen op 
9 september een harmonicaboekje 
(afb. 5) met dertig eersteklas 
(€1.20) zegels. Het boekje heeft 
tien panelen van elk drie zegels. Het 
WWF-boekje geeft afbeeldingen van 
in Finland met uitsterven bedreigde 
dieren: Saimaa stinkrob, de dwerg-
juffer en de kolgans. Een lijmpuntje 
maakt het geheel wat stabieler.

FRANKRIJK 
Een geheugen als een olifant
Opnieuw kwam de Franse post 
met een boekje waarin zich grap-
pige tekeningetjes bevinden die 
uitdrukkingen en spreekwoorden 
illustreren. Het boekje verscheen 
op 5 september en ook nu is het 
weer leuk de overeenkomsten en 
verschillen met onze taal te zien.
Être le dindon (=kalkoen) de la farce, 
de titel van het boekje, is toevallig 
een gezegde waarvoor wij geen 
synoniem hebben. Het betekent het 
mikpunt van spot zijn. Wij noemen 
zo iemand een zondebok of pispaal-
tje. Nog wat interessante: Bayer 
aux corneilles (erg gapen), dormir 
comme un loir (slapen als een muis) 
en la part du lion (leeuwendeel).
Het boekje bevat twaalf ‘groene’ 
zegels (= € 0.70).

GROOT-BRITTANNIË
Mr Men en Little Miss
De auteur en illustrator Roger 
Hargreaves (1935-1988) amuseerde 
met z’n kinderboeken de halve 
wereld. De boekjes bevatten simpele 
verhalen en zijn geïllustreerd met 
kleurige, smiley-achtige cartoons. In 
totaal zijn er 79 ‘meneertjes’ en ‘me-
vrouwtjes’ uitgekomen. Het eerste 
boekje verscheen in 1971. Vanwege 
de 45e verjaardag kwam de post op 
20 oktober met een serie van tien 
postzegels. Twee ervan zitten ook 
in een boekje met zes eersteklas 
zegels: Mr Happy en Mr Tickle.

HONGKONG
Wandeltochten
Wandelen wint aan populariteit in 
Hongkong: ontsnappen aan de hec-
tiek van de stad en genieten van de 
rust en de schoonheid van de natuur. 
Een bekende tocht is de Lantau 
route. Deze route van 70 kilometer 
bevat twaalf ‘etappes’. Een op 13 ok-
tober verschenen serie van twaalf 
zegels toont de mooiste plekjes. De 
zegels van $ 1.70 elk zijn verkrijgbaar 
in een losse gegomde versie en in 
een boekje met zelfklevende zegels.
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IERLAND
Tariefsverhoging 21 juli
In verband met de nieuwe tarie-
ven moest de post met nieuwe 
permanente zegels komen. De 
meest gebruikte waarden zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. Ze verschenen 
op 21 juli en passen in de eerder 
dit jaar uitgegeven serie over de 
Paasopstand in 1916. Deze opstand 
tegen de Britten wordt gezien als 
het begin van het streven naar 
autonomie. 
Het boekje voor binnenlandse post 
bevat tien zegels van 72c (was eer-
der 70c) en dat voor internationale 
post zegels van € 1.10 (was € 1.05).

Wild Atlantic Way
De Wild Atlantic Way in Ierland is 
de langste kustroute ter wereld: 
2500 kilometer. De route heeft een 
blauw-wit logo, wordt daarmee ook 
goed aangegeven, en telt maar liefst 
156 wat men noemt ontdekkings-
punten. Het grootste gedeelte gaat 
natuurlijk zigzaggend langs de Atlan-
tische kustlijn, hoog over oceaanklif-

fen en langs gezellige kustplaatsjes.
Dit alles valt te bewonderen in een 
op 28 juli verschenen prestigeboek-
je (afb. 6). De inhoud ervan bevat 
meermalen de vier zegels tellende 
serie met mooie plekjes van de 
route. Het boekje kost € 15.00.

IJSLAND
Kerstzegels
De IJslanders droegen in vroeger 
jaren feestelijke, versierde kerst-
sweaters. De drie op 3 november 
verschenen zegels laten voorbeel-
den van zulke gebreide motieven 
zien: de kerstster, een kandelaar en 
een kerstbal.
De twee eerste (vijf van elk) zijn 
verkrijgbaar in een op 3 november 
verschenen boekje. Ze hebben de 
aanduiding B50G (= binnenlandse 
post tot 50g, prijs 160 kronen).

JAPAN
47 zegels
Japan kent 47 prefecturen, zeg 
maar provincies, met een gouver-
neur aan het hoofd. Die hebben 

ook eigen ‘furusato’ zegels. Sinds 
2008 loopt er een serie ter gelegen-
heid van de 60e verjaardag van de 
locale wetten. Die serie is nu com-
pleet en telt één zegel van 82 yen 
per prefectuur. Totaal dus 47 stuks. 
Die zijn nu sinds 7 juni verkrijgbaar 
in een vel in een soort souvenir-
boek. Verkoopprijs van het zeer snel 
uitverkochte boek was 5000 yen. 

MADEIRA
Vouwboekje
In elkaar gevouwen boekjes hebben 
de toekomst, schreef ik al. Madeira 
heeft sinds 8 augustus ook zo’n 
harmonicaboekje (afb. 7). Wel een 
prijzig geheel met dertig zelfkle-
vende zegels voor brieven naar 
Europese landen (momenteel 75c)
Vijf culturele en traditionele aspec-
ten zijn erin opgenomen: de jaar-
wisseling, het bloemenfestival, de 
Botanische Tuin, het muziekinstru-
ment Briquinho en de wandelroutes 
langs de levada’s (irrigatiekanalen).

NIEUW-ZEELAND
Herdruk Kiwi-boekje 
Net als veel andere landen kent 
Nieuw-Zeeland al jarenlang post-
zegels met een vaste waarde. De 
KiwiStamp in een boekje is er een 
voorbeeld van. De icoontjes (ijsje, 
verkeersbord met kiwi, strandtafe-
reeltje, visser en mountainbiker) op 
de zegels hebben geen waarde-aan-
duiding, maar de term KiwiStamp 
staat voor de waarde van een bin-
nenlandse brief, momenteel 1 dollar. 
Het boekje verscheen voor het eerst 
in 2011 toen het tarief voor een 
standaardbrief nog 60c was.
In augustus kwam er een zesde 
herdruk, te herkennen aan de kiwi-
symbooltjes op de achterzijde.

KOREA-NOORD
Medicinale planten
De waterlobelia (30 won), het 
kruiskruid (50 won) en de lichtwortel 
(70 won) staan afgebeeld op het 
stripje zegels in het op 18 juli ver-
schenen boekje ‘Medicinale planten’ 
(afb. 8). De prijs van het boekje is 
165 won. Er zijn zoals steeds twee ver-
sies: geperforeerd en ongeperforeerd.

Olympische Spelen
Vier sporten staan op de zegels in 
het boekje (afb. 9): schoonspringen 
(30 won), gewichtheffen (50 won), 
turnen (50 won) en atletiek 
(70 won). Het boekje, weer in twee 
versies, kwam uit op de openings-
dag, 5 augustus. Prijs 215 won.

Apen
Een derde boekje (afb. 10) beeldt 
drie verschillende apen af: de 
mantelbaviaan (30 won), resus-
aap (50 won) en de chimpansee 
(70 won). De dag van uitgifte was 
8 augustus. Prijs 215 won en op-
nieuw met en zonder perforatie.

RUSLAND
Stadswapens
Sinds 2010 geeft de post jaarlijks 
twee permanente postzegels uit 
met wapens van Russische steden. 
Dit jaar verschenen ze op 23 au-
gustus. Op de waarde van 14r staat 
het stadswapen van Valikieje Loeki. 
Deze stad ligt in het noordwesten 
en is bekend doordat de nazi’s er in 
1943 teruggeslagen werden. Moer-
mansk kreeg een zegel van 19r. Dit 
is de grootste stad ter wereld boven 
de noordpoolcirkel. De stad bestaat 
overigens pas honderd jaar.
Van beide zegels verschenen boek-
jes van tien en van twintig stuks. 

SERVIË
Byzantijnse studies 
In Belgrado vond eind augustus een 
internationaal congres plaats voor 
beoefenaars van studie van Byzan-
tium. Ook in Nederland bestaat zo’n 
studievereniging.
Op 22 augustus kwam de post met 
een boekje waarin zich een velletje 
van acht zegels bevindt (viermaal 23 
en viermaal 70d) met afbeeldingen 
van gebouwen en fresco’s uit de tijd 
van het Byzantijnse Rijk.

THAILAND
Eurogoals
Thailand schonk op 10 juni aandacht 
aan het EK Voetbal met een boekje, 
met als inhoud 15 zegels van 3 baht, 
waarmee de veertien winnaars uit 
de periode 1960 – 2012 geëerd 
worden. Ook Nederland (1988) dus, 
met wat stukjes vlag en een fraaie 
molen. Zegel nummer 15 toont het 
logo en de beker.

ZWEDEN
Herfsttinten
Een boekje met vijf maal twee zegels 
met fraaie herfstfoto’s verscheen 
– op 25 augustus – al ruim voor het 
begin van dit seizoen. De fotograaf 
ervan, Christoffer Collin, is erg po-
pulair met z’n foto’s op Instagram, 
en heeft er zo’n 1.4 miljoen volgers.
De zegels hebben de aanduiding 
‘brev’ (6.50 kronen voor een bin-
nenlandse brief).

1
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EUROPA

ALBANIË
27-9-’16. Kunstnijverheid.
10, 80, 130, 180 L.; blok 
250 L. Verschillende 
aardewerk producten.

ALDERNEY
14-9-’16. Slag bij Hastings 
950 jaar geleden.
43, 57, 64, 58, 70, 78 p. 
Verschillende scènes van 
slagveld met schepen, 
paarden en strijders. 
Ook velletje met de zegels. 

8-11-’16. Kerst.
38, 43, 57, 58, 64, 70, 78 p. 
Resp. hulsttak en ijskristal, 
kerstboom, cadeautjes, 
hert met kerstballen, kerst-
man, sneeuwpop, sterren.

ANDORRA SPAANS
8-9-’16. 700e sterfdag fi-
losoof, dichter en theoloog 
Ramon Llull (1232-1316).
€ 0.45. Wetenschapsboom.
8-9-’16. Nieuwe reformatie 
150 jaar geleden.
€ 1.30. Tekst en wapen-
schild. 

14-10-’16. Architectuur in 
graniet.
Blok € 2.95. Vilanova-
kliniek in Andorra la Vella.

ARMENIË
Juli/Aug.’16. Frankeerze-
gels, Armeens alfabet. 
70, 120, 170, 230, 280, 
330, 380 d. Verschillende 
letters. 

AZERBEIDZJAN
9-9-’16. WWF*, pallaskat.
Viermaal 0.50 m. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Otocolobus manul. 

BOSNIË
HERZEGOVINA
3-10-’16. Gelukkige 
kinderen.
0.90 KM. Kindertekening 
met kinderen. 

BOSNIË
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
14-9-’16. Bedreigde 
diersoort, vale gier.
Velletje met 0.90, 0.90, 
1.70, 1.70 KM. Verschillende 
afbeeldingen van Gyps 
fulvus. 

16-9-’16. Bosvruchten, II.
0.50 KM. Cornus Mas.

BULGARIJE
13-9-’16. Vogeltrek. 
Gezamenlijk uitgifte met 
Israël.
2.20 L. Landkaart, vlaggen, 
witte ooievaars (Ciconia 
ciconia), satelliet. 

15-9-’16. 200e geboorte-
dag Anthim I (1816-1888).
0.65 L. Portret predikant 
en leraar.
22-9-’16. Architectonisch 
en historisch gebied Trape-
zitza. Gezamenlijke uitgifte 
met Azerbeidzjan.
Blok 1.50 L. Fort.

CYPRUS
17-10-’16. Filantropen.
€ 0.34, 0.34, 0.34. 
George Paraskevaides 
(1916-2007), Anastasio Le-
ventis (1902-1978), Stelios 
Ioannou (1915-1999). 

DUITSLAND
6-10-’16. Dom in Naum-
burg.
€ 0.45. Kerk, plattegrond.
6-10-’16. Volkslied 175 jaar.
€ 0.70. Tekst.
6-10-’16. Elektromobiliteit.
€ 1.90. Zon, windmolens, 
zonnepanelen, elektrische 
voertuigen. 

ESTLAND
8-9-’16. Paddenstoel.
€ 0.65. Amanita muscaria. 

1-10-’16. Rahva-museum.
€ 1.50. Museum in Tartu.

FINLAND
10-11-’16. Kerken. Zegels 
zonder waardeaanduiding
(Nationaal tot 50 gr. 
€ 1.20), (Internationaal 
voor brieven en kaarten tot 
20 gr. € 1.30). Resp. Kerken 
in Soini, Alajärvi. 

10-11-’16. Kerst. Zegel 
zonder waardeaanduiding.
(Binnenlandse kaarten tot 
50 gr. € 0.90, geldig tot 
15 december) Rendierkop 
met muts. 

FRANKRIJK
1-9-’16. Schatten van de 
filatelie, II.
Blok € 1.25; tien velletjes 
met elk viermaal € 1.40, 
3.40 (in verschillende kleu-
ren). Resp. luchtpost Yvert 
nr. 29 (1950); Leonardo 
da Vinci (1452-1519) met 
kasteel van Amboise en ge-
zicht op Florence Yvert nr. 
929 (1952); portret pilote 
Maryse Bastié (1898-1952) 
en vliegtuig luchtpost Yvert 
nr. 34 (1955); pakketboot 
‘Normandie’ Yvert nr. 1052 
(1956); postrijtuig Yvert nr. 
429 (1939); kolonel Driant 
(1855-1916) Yvert nr. 609 
(1944); Eiffeltoren Yvert 
nr. 429 (1939); vredescon-
ferentie vrouw met duif 
Yvert nr. 761 (1946); brug 
bij Cahors Yvert nr. 1039 
(1955); parfums en bloe-
men Yvert nr. 974 (1954); 
Jean Charcot (1828-1893) 
Yvert nr. 377 (1938). 

14-10-’16. Vliegtuigpropel-
ler Éclair 100 jaar.
€ 0.70. Vliegtuig type Spad 
VII met houten propeller, 
beeldmerk. Vliegtuigen.
6-11-’16. Europese hoofd-
steden, Amsterdam.
Velletje met viermaal 
€ 0.80. Rijksmuseum, Wes-
terkerk, grachtenpanden 
met brug, Begijnhof.
7-11-’16. 70e Filatelistische 
Herfstbeurs in Parijs, type 
Sage 140 jaar.
€ 0.80, 0.80, 1.-. Allego-
rische figuren Vrede en 
Handel.
9-11-’16. Stad Brive-la-
Gaillarde (Corrèze). 
€ 0.70. Hôtel de Labenche, 
boeken. 

9-11-’16. Rode Kruis.
Vijfmaal € 0.70 (in boekje). 
Rood kruis en gezicht, drie 
kruisen, kruis met kroon en 
vleugels, vlaggen met kruis 
en hart, rood kruis met 
harten. Toeslag € 2.- t.b.v. 
Rode Kruis.
9-11-’16. Heropening 
Bièvre (Val-de-Marne).
€ 0.70. Rivier met brug, 
ijsvogel.
9-11-’16. Schilderes Marie 
Laurencin (1883-1956).
Velletje met € 1.60, 1.60. 
Schilderijen: ‘Klein meisje 
met gitaar’, ‘Portret van 
barones Gourgaud met 
zwarte hoofdsluier’. 

GIBRALTAR
20-9-’16. Grottencomplex 
van Gorham benoemd tot 
Unesco* werelderfgoed.
22, 64, 70, 80 p., £ 2.-. 
Resp. doorkijk met 
ondergaande zon, grot, 
rots, Neanderthalers, 
inkervingen in grotwand. 

GRIEKENLAND.
1-9-’16. Bekende Grieken 
in het buitenland.
€ 0.72, 0.80, 0.90, 1.-, 1.20. 
Resp. actrice Rita Wilson 
(1956), filmregisseur Costa 
Kavras (1933), zakenman 
John Catsimatidis (1948), 
tv-presentator George 
Stephanopoulos (1961), 
ondernemer Peter Diaman-
dis (1961)

GROOT-BRITTANNIË
20-10-’16. Kinderboeken 
van Mr. Men 45 jaar, 
stripfiguren.
Tienmaal 1st. Mr. Bump, Mr. 
Happy, Little Miss Naughty, 
Mr. Grumpy, Little Miss 
Princess, Mr. Messy, Mr. 
Strong, Little Miss Christ-
mas, Little Miss Sunshine, 
Mr. Tickle. 
8-11-’16. Kerst.
2nd, 1st, £ 1.05, 1.33, 
1.52, 2.25, 2nd Large, 1st 
Large. Resp. sneeuwpop, 
roodborstje, kersboom, 
kandelaar, sok met beertje, 
kerstpudding, sneeuwpop, 
roodborstje. 

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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HONGARIJE
5-9-’16. Slag bij Siget 450 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Kroatië.
Velletje met 300, 300 Ft. 
Resp. stadswapen van 
Siget, aanval op fort. 
Landkaart op rand.
5-9-’16. Slag bij Siget 450 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Turkije.
Velletje met 300, 300 Ft. 
Beelden van Miklós Zríni 
(1620-1664), Soleiman 
de Grote (1494-1566). 
Landkaart op rand.
8-9-’16. Boom van het 
Jaar.
115 Ft. Ulmus minor. 

ITALIË
23-9-’16. 100e geboorte-
dag Aldo Moro (1916-1978).
€ 0.95. Portret oud-
premier.
24-9-’16. Vaststelling 
regiogrenzen van Chianti, 
Pomino Carmignano en 
Vald’Arno di Sopra 300 jaar 
geleden.
€ 0.95. Landkaart Toscane, 
trossen druiven, portret 
groothertog Cosimo III de 
Medici (1642-1723). 

27-9-’16. Constructie-
bedrijf Groep Salini 
Impregilo 110 jaar.
€ 0.95. Wereldbol, werkne-
mers, gebouw, jubileum-
beeldmerk.
27-9-’16. 60e sterfdag 
Piero Calamandrei (1889-
1956).
€ 0.95. Portret jurist en 
schrijver.
29-9-’16. Antonio Mattei 
biscottificio s.r.l.
€ 0.95. Verpakking, cantuc-
cini-koekjes, bedrijfslogo. 

30-9-’16. Dagblad ‘Il 
Secolo XIX’130 jaar.
€ 0.95. Voorpagina 
jubileumeditie met oude 
hoofdkantoor in Genua en 
mensen op straat.
1-10-’16. Speck uit Alto 
Adige.
€ 0.95. Speck, landschap 
bij Santa Maddalena, 
beeldmerk.
3-10-’16. Onderneming 
Riso Gallo 160 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk, fabriek 
in Genua (1856), korenaar, 
kom rijst, koekje met haan.

JERSEY
6-10-’16. Mythes en 
legendes.
48, 60, 74, 76 p., £ 1.-, 
1.29. Resp. ‘Fairies of St. 
Bralade’s Church’: meisje 
met vlindervleugels en 
bloemen, ‘William and 
the Sea Sprite’: meisje 
en paard, ‘The witches of 
Roqueberg’: danseres en 
davidster, ‘The Dragon of 
St. Lawrence’: draak en 
zwaardvechter, ‘Black dog 
of Bouley Bay’: hond aan 
ketting’, ‘The Gostly Bride’: 
doodshoofd met bloemen. 
Ook velletje met de zegels. 

KROATIË
8-5-’15. Nationaal Jeugd-
fonds Rode Kruis.
1.55 kn. Tekst. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 mei).
5-9-’16. Slag bij Siget 450 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Hongarije.
Velletje met 4.50, 6.50 kn. 
Resp. stadswapen van 
Siget, aanval op fort. 
Landkaart op rand.
9-9-’16. 25 jaar Kroatische 
postzegels. 
11.- kn. Zegel met getal 25.

15-9-’16. Stad Šibenik 
950 jaar. 
3.10 kn. Kathedraal van St. 
Jakobus.
21-9-’16. Zeg nee tegen 
haatzaaien.
3.10 kn. Meisje met hand 
voor mond, tekst.
3-10-’16. Stoomlocomo-
tieven.
9.50, 9.50 kn. No. 207, JDŽ/
HDŽ/JŽ 83-106. 

LETLAND
9-9-’16. Autocircuit van 
Bikemieki 50 jaar.
€ 0.57. Plattegrond circuit, 
racewagens.
12-9-’16. Spoorwegge-
schiedenis.
€ 1.49. Station in Krustpils, 
stoomlocomotief. 

18-9-’16. Lidmaatschap 
VN* 25 jaar.
€ 0.54. Vlag, VN*-gebouw 
in New York met vlaggen.
22-9-’16. 175e geboor-
tedag Andrejs Pumpurs 
(1841-1902).
€ 1.41. Portret dichter.

LITOUWEN
6-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 0.81, 0.84. Christusbeeld 
met resp. zwemmen, 
paardensport.
17-9-’16. Lidmaatschap 
VN* 25 jaar.
€ 0.75. VN*-gebouw in New 
York met vlaggen. 

MACEDONIË
29-4-’16. Steden in 
Europese Unie.
40, 60 den. Resp. grach-
tenpanden in Amsterdam, 
kasteel in Bratislava. 

MADEIRA
8-8-’16. Aanvullingswaar-
den (zelfklevend).
Vijfmaal E20g. Meisjes 
in klederdracht met 
bloemenmandjes, ranonkel 
(Ranunculus cortusifolius) 
en park, irrigatiekanaal 25 
Fontes, vuurwerk. 

MALTA
16-9-’16. Maritiem Malta, IV.
Blok € 3.59. HMS ‘Hastings’ 
bij aankomst in Valetta 
(1838). 

15-10-’16. Ornamenten.
€ 0.26, 1.-, 1.16. Verschil-
lende sierornamenten in 
bouwwerken. 
18-10-’16. Relatie met 
Malta. Gezamenlijke 
uitgifte met San Marino.
Velletje met € 0.59, 0.59. 
Eerste Toren in San Marino, 
citadel van Gozo.

MAN
7-10-’16. Biosfeer eiland 
Man.
45, 77 p. (Europa), £ 1.13, 
1.47, 2.33. Resp. zandkas-
teel, windmolens en bomen 
met verfroller en fietser, 
hergebruik afval, nul 
CO2-uitstoot TT met mo-
torrijder, hydro-elektrische 
energie. 

MOLDAVIË
8-9-’16. Volksambachten, 
houtsnijwerk. Gezamenlijke 
uitgifte met Wit-Rusland.
1.75, 11.- L. Resp. handen 
met houten hamer en 
flessen, handen met 
houten hamer en guts en 
beeldhouwwerk met stier.
27-9-’16. Internationaal 
Jaar van de Peulvruchten.
1.20, 1.75, 5.75, 9.50 L. 
(samenhangend). Resp. 
kikkererwten, bonen, 
tuinbonen, erwten. 

NEDERLAND
12-9-’16. Doutzen mode 
& muze.
Velletje met tienmaal 1. 
Verschillende afbeeldingen 
van fotomodel Doutzen 
Kroes (1985).

12-9-’16. Jaar van het 
Boek.
Velletje met tienmaal 1. 
Chassidische legenden van 
H.N. Werkman, Turks fruit 
van Jan Wolkers, Het Ach-
terhuis van Anne Frank, Het 
Schilder-Boeck van Karel 
van Mander, Mei van Her-
man Gorter, De schippers 
van de kameleon van H. 
de Roos, Zomer van Jac. P. 
Thijsse, Opera Posthuma/
Ethica van Spinoza, Oom 
jan leert zijn neefje schaken 
van Max Euwe en Albert 
Loon, Der naturen bloeme 
van Jacob van Maerland.

12-9-’16. Luchthaven 
Schiphol 100 jaar.
Vijfmaal 1. Terminal met 
verkeerstoren en vlieg-
tuigen, passagiersruimte, 
stationshal, verkeerstoren 
en vliegtuig, vertrekhal. In 
boekje met tweemaal vijf 
zegels. 

NOORWEGEN
1-10-’16. Vuurtorens.
Tweemaal A Innland. 
Sklinna, Sandvigodden. 

1-10-’16. Centrale Bank 
100 jaar.
21.-, 50.- kr. Resp. munt en 
bankbiljetten, bankgebouw.

OEKRAÏNE
27-9-’16. Frankeerzegels, 
groenten.
2.40, 3.-, 4.40, 5.40 Hr. 
Resp. tomaat, augurk, 
aubergine, hete peper. 
29-9-’16. Tragedie van 
Babyn Yar 75 jaar geleden.
2.40 Hr. Davidster, 
Menorah-kandelaar, prik-
keldraad.
29-9-’16. 150e geboorte-
dag Mykhailo Hrushevsky 
(1866-1934).
2.40 Hr. Portret politicus.

POLEN
11-9-’16. Zaligverklaring 
Władysław Bukowiński.
6.- ZŁ. Portret priester.
16-9-’16. Pools computer-
spel The Witcher.
Blok 6.- ZŁ. Monsterjager 
Gerald of Riva. 
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3-10-’16. Bijbelgenoot-
schap 200 jaar in Polen.
2.50 ZŁ. Handen met bijbel.
5-10-’16. Icoon.
3.70 ZŁ. Madonna met 
Kind, engelen.

PORTUGAL
8-7-’16. Historische perso-
nen, voetbalclub Benfica.
Twaalfmaal N20g (in 
boekje). Karikatuurportret-
ten van Cosme Damião, 
Eusebio, Julinho, Gustavo 
Teixeira, Arsénio, José 
Augusto, Nené, Neto, Nuno 
Gomes, Serra, Toni, Rogério 
Carvalho.
21-9-’16. Oprichting Banco 
CTT.
Blok € 2.-. Paard, munten.
23-9-’16. Frankeerzegels.
Vijfmaal E20g. Resp. 
standbeeld Christo Rei in 
Lissabon 50 jaar, huizen en 
fort in Fronteiriça de Elvas, 
25 april-brug in Lissabon, 
zeilschip ‘Sagres’, Belem-
toren in Lissabon 500 jaar 
en watervliegtuig. 

ROEMENIË
9-9-’16. Vleermuizen.
2.50, 4.50, 8.-, 15.- L. 
Resp. Plecotus auritus, 
Pipistrellus pipistrellus, 
Miniopterus schreibersii, 
Nyctalus noctula. 

19-9-’16. Artillerie- en 
anti-luchtdoelrakettendivi-
sie 100 jaar.
8.- L. Beeldmerk met 
raketten.

RUSLAND
6-9-’16. Oliemaatschappij 
Lukoil. 
24.- r. Arbeider, olieproduc-
tiecomplex. 

14-9-’16. Staatsexamen.
19.- r. Beeldmerk.
16-9-’16. Staatswapens.
Blok 50.- r.; blok 50.- r. 
Wapens van regio Perm 
met ijsbeer, republiek 
Ingoesjetsjië met adelaar 
en zon. Beide blokken met 
landkaart op rand. 
20-9-’16. Nationale 
Presidentiële Academie van 
Economie en Overheids-
administratie.
19.- r. Beeldmerk, gebouw 
in Moskou.
22-9-’16. 100e geboorte-
dag Alexander Prokhorov 
(1916-2002).
21.50 r. Natuurkundige en 
winnaar Nobelprijs. 
27-9-’16. Gewerenfabriek 
Vladimir Degtyaryov (1916-
1974) 100 jaar.
21.- r. Gebouw in Kovrov, 
kunstwerk van geweren. 

29-9-’16. Vuurtorens.
14.-, 14.- r. Tarkhankut, 
Chersonesus. Beide zegels 
met landkaart.

SAN MARINO
18-10-’16. Straatkunst. 
Velletje met € 2.-, 2.-. 
Muurschildering ‘Soul of 
the Wall’ met: duif, meisje 
met boek en duif.
18-10-’16. Kunstmatige 
intelligentie.
€ 0.10, 1.-, 1.20, 1.60. Resp. 
lamp, hoofd en bol met 
muzieknoten, hersenstruc-
tuur, hersenen en lampen. 

18-10-’16. Meneer 
postzegel.
Vel met zestienmaal € 0.25. 
Verschillende figuren.
18-10-’16. Relatie met 
Malta. Gezamenlijke 
uitgifte met Malta.
Velletje met € 1.60, 1.60. 
Eerste Toren in San Marino, 
citadel van Gozo.
18-10-’16. Kerst.
€ 0.70, 0.95, 1.-. Resp. 
meisje omarmt Eerste 
Toren, zwart meisje met 
Tweede Toren, gezin klimt 
naar Derde Toren.

SERVIË
12-9-’16. Slag bij Kaymak-
chalan 100 jaar geleden.
23 din. Strijders en kanon-
nen.
23-9-’16. Stichting 
republiek Užice 75 jaar 
geleden.
23 din. Monument, strijders 
uit Kadinjača. 

SLOVENIË
8-5-’16. Nationale Rode 
Kruis 150 jaar.
€ 0.17. Beeldmerk. 
(Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei).
30-9-’16. Dolfijnen en 
walvissen.
€ 1.-, 1.-, 1.26; blok € 1.85. 
Resp. Balaenoptera phy-
salis, Tursiops truncatus, 
Stenella coeruleoalba; 
Delphinus delphis. 

30-9-’16. Krjinski Park 
Strunjan.
Blok € 1.26. Kustlandschap 
met klif.

SLOWAKIJE
19-9-’16. Herliansky-
geiser.
€ 0.80. Koudwatergeiser bij 
Her’lany. 

7-10-’16. Natuurbescher-
ming, flora.
Driemaal € 0.65. Dryop-
teris carthusiana, Alnus 
glutinosa, Frangula alnus. 
Ook velletje met de zegels.

SPANJE
3-10-’16. 100e geboorte-
dag Antonio Buero Vallejo 
(1916-2000).
€ 0.45. Portret toneel-
schrijver, gevel van theater 
in Guadelajara. 

6-10-’16. Werelderfgoed.
Blok € 5.- (rond zegel). 
Aquaduct van Segovia.
7-10-’16. Auto’s van toen.
Blok € 3.-. Rallyrijder Car-
los Sainz in Toyota Celica.
10-10-’16. Landschappe-
lijke architectuur.
Driemaal € 1.15. Water-
molen Noria de Albolafia, 
Andalusische boerderij met 
paardrijder, hotel Cigarral 
El Bosque.
14-10-’16. Wonder van 
Santo Domingo de la 
Calzada.
€ 1.30. Glas-in-loodraam 
met haan en kip. 

20-10-’16. De vijftiger 
jaren.
Velletje met € 0.45, 0.57, 
1.15, 1.30. Resp. vervoer: 
Vespa-scooter en Fiat 600, 
Televisie: scherm, ruimte-
vaart: satelliet Spoetnik 2 
met hond Laika, Nobelprijs-
winnaars: voor fysiologie 
en geneeskunde Severo 
Ochoa (1905-1993) en 
voor literatuur Juan Ramón 
Jiménez (1881-1958).
24-10-’16. Spaanse film.
€ 0.57, 1.30, 1.30. Resp. 
beeldmerk Internationale 
Filmweek van Salamanca, 
actrice Amparo Rivelles 
(1925-2013), zanger Luis 
Mariano (1914-1970).
26-10-’16. Universiteit van 
Salamanca 800 jaar.
€1.30. Gevel, kikker. 

28-10-’16. 60 jaar TVE*.
€ 0.45. Beeldscherm.

TSJECHIË
21-9-’16. Historische 
voertuigen.
16.-,16.- Kč. Dubbeldekker 
Aero A11, auto Tatra 87. 

12-10-’16. Frankeerzegel, 
vogel.
20.- Kč. Merops apiaster.
12-10-’16. Strijd voor 
onafhankelijkheid. 
Velletje met 27.-, 27.- Kč. 
St. Wenceslas (907-935) en 
koning Ottokar II Přemysl 
(1233-1278) en keizer Karel 
IV (1316-1378) met vlaggen 
en strijders, vrouw en kind. 
12-10-’16. Beschermd 
landschap.
16.- Kč. IJzergebergte 
met Lovětínská-ravijn en 
kasteelruïnes. 

TURKIJE
7-9-’16. Slag bij Siget 450 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Hongarije.
Velletje met 3.20, 3.20 NTL. 
Beelden van Miklós Zríni 
(1620-1664), Soleiman 
de Grote (1494-1566). 
Landkaart op rand.
20-9-’16. 26e UPU*-
congres in Istanbul.
3.20 NTL. Beeldmerk, 
stadssilhouet van Istanbul. 

WIT-RUSLAND
6-9-’16. Dag van de 
Onderzoeksofficier.
H. Wapenschild met 
zwaarden.
29-9-’16. Ikonen.
Velletje met P, P. Moeder 
van God, heilige Antony 
Pandunski.
6-10-’16. Kerst en 
Nieuwjaar.
A,H. (ruitvormig). Resp. 
sneeuwkristal, engelen met 
trompet en kerk. 

9-12-’16. 125e geboorte-
dag Maksim Bahdanovich 
(1891-1917).
A. Dichter en literair 
criticus.

IJSLAND
16-9-’16. Nationale 
Televisie 50 jaar.
B50g. Testbeeld.
16-9-’16. Ecosysteem 
zeebodem.
B50g Innanlands, 250g In-
nanlands. Resp. Actinauge 
sp., Gorgonocephalus sp. 

16-9-’16. Vergaan driemas-
ter bark ‘Pourquoi-Pas?’ 80 
jaar geleden.
Blok 1000g Innanlands. 
Frans onderzoeksschip, 
zilvermeeuw. (Larus 
argentatus).
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16-9-’16. Wilde planten. 
100g Innanlands, 500g 
Innanlands. Resp. Silene 
acaulis, Silene uniflora. 

3-11-’16. IJslandse kunst, 
VII.
50g Innanlands, 100g Til 
Evrópu, 100g Utan Evrópu, 
1000g Innanlands. Resp. 
Geometrische kunst van 
resp. Karl Kvaran (1924-
1989), Nina Tryggvadóttir 
(1913-1968), Valtýr Péturs-
son (1919-1988), Þorvaldur 
Skúlason (1906-1984).
3-11-’16. Kerst, breipa-
tronen.
B50g Innanlands, 50g 
Innanlands, 50g Til Evrópu. 
Resp. vallende ster, kaars, 
kerstbal.

BUITEN EUROPA
ALGERIJE
7-9-’16. Universiteiten.
25.-, 50.- Dh. Resp. 
faculteit medicijnen in 
Laghouat, rechtenfaculteit 
in Algiers. 

ANGUILLA
2-8-’16. Zomerfestival
50 c., $ 1.-, 1.40, 1.80, 2.10, 
3.-. Resp. calypsozangers, 
strand en bootjes, mensen-
menigte, carnavalsfiguur, 
dansgroep, miss Anguilla 
1999.

ARGENTINIË
10-8-’16. Vogels.
Velletje met viermaal $ 11.-. 
Heliomaster furcifer, Hy-
locharis chrysura, Sappho 
sparganura, Chlorostilbon 
lucidus. 

ARUBA
30-9-’16. Insecten.
50, 90, 100, 130, 200, 220, 
275, 320 c. Resp. Odo-
nata anisoptera, Blattaria 
periplaneta, Formicidae 
solenopsis, Tettigonia 
viridissima, Apis mellifera, 
Musca domestica Lin-
naeus, Vespula vulgaris, 
Psaltoda moerens. 

ASCENSION
17-10-’16. Inheemse 
vissen.
5, 55, 65 p, £ 1.50. Resp. 
Centropyge resplendens, 
Amblycirrhitus earnshawi, 
Thalassoma ascensionis, 
Stegastes lubbocki.

AUSTRALIË
13-9-’16. Aankomst 
expeditie van Dirck Hartog 
400 jaar geleden.
$ 2.-. Schip ‘De Eendracht’, 
landkaart, herdenkings-
steen
20-9-’16. Taronga Zoo 100 
jaar, bedreigde dieren.
50, 50 c., vijfmaal $ 1.-. 
Resp. Resp. dwergbuidel-
marter (Dasyurus hal-
lucatus), oranjebuikparkiet 
(Neophema chrysogaster), 
Aziatische olifant (Elephas 
maximus), sneeuwluipaard 
(Panthera uncia), onechte 
spitskopschildpad (Pseu-
demydura umbrina), weste-
lijke laaglandgorilla (Gorilla 
gorilla gorilla), zuidelijke 
corrobeeschijnpad (Pseu-
dophryne corroboree). Ook 
velletje met de zegels. 

26-9-’16. Eierleggende 
zoogdieren.
$ 2.10, 2.95. Resp. vogel-
bekdier (Ornithorhynchus 
anatinus), mierenegel 
(Tachyglossus aculeatus). 
Ook velletje met de zegels.

11-10-’16. 100 jaar leger, 
Vietnamoorlog.
Vijfmaal $ 1.-. Klaprozen 
met militairen en: helikop-
ter, vliegtuig, herinnerings-
kruis Slag bij Long Tan, 
kinderhulp, decoraties. Ook 
velletje met de zegels.

BANGLADESH
29-7-’16. Dag van de 
Postzegel.
10.- t. Waaier met zegels. 

15-8-’16. Nationale 
Rouwdag.
10.- t. Portretten oud-
premier Mujibur Rahman 
(1920-1975) en echtgenote 
Fazilatunessa Mujib (1930-
1975). Ook blok met zegel.
21-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
20.- t. Luchtopname Rio de 
Janeiro met Christusbeeld.

BARBADOS
17-8-’16. Culturele 
organisatie The Barbados 
Landship. Aanvulling 
melding sept. jl.
Blok $ 5.-. Lord High Com-
mander Vernel Nathaniel 
Watson.

BOLIVIA
16-8-’16. Toerisme.
2.-, 5.-, 15.-, 20.- Bs. Resp. 
Titicacameer, rots Chochis 
La Chiquitania, bergen en 
meer bij Alto Milluni, drui-
venteelt bij Las Carreras 
Cañon de los Cintis. 

BRAZILIË
11-9-’16. Lokale fruit-
soorten.
Zesmaal 1o Porte Carta 
Comercial; velletje met 
negenmaal 2o Porte Carta 
Comercial. Resp. ananas, 
curriola, murici, pixirica, 
mermelada de bezero, 
mangaba; cashewnoot, ga-
biroba, passievrucht, peer, 
bacupari, baru, cagaita, 
aricatum pequi. 

13-9-’16. Garantiefonds 
Ontslagbescherming 
Werknemers 50 jaar.
1o Porte Carta Comercial. 
Beeldmerk.
21-9-’16. Duurzame 
mobiliteit.
R$ 1.70, 1.70. Tram en 
rollerskater en fietser en 
autobus, wandelaars en 
fietser. 

CANADA
8-9-’16. Spookachtig 
Canada, III. 
Vijfmaal P. Elgin and Winter 
Garden Theatre Centre 
(Toronto, Ontario): geest 
van Victoriaanse vrouw, 
Bell Island Hagg (Bell Is-
land, Newfoundland, Labra-
dor): spookachtig meisje 
en man, Lady in White 
(Montmorency Falls Park, 
Quebec): vrouwenhoofd in 
spiegelbeeld, Phantom Bell 
Ringers (Charlottetown): 
kerk en vrouwenhoofden, 
Dungarvon Whooper 
(Renous, New Brunswick): 
houthakker met bijl en 
hand en pan. Ook velletje 
met de zegels. 

23-9-’16. IJshockeyspelers.
Zesmaal P. Sidney Crosbey, 
Phil Esposito, Guy Lafleur, 
Steve Yzerman, Mark 
Messer, Daryll Sittler. Ook 
velletje met de zegels.
26-9-’16. Welzijnsorgani-
satie Postdienst.
Tweemaal P+10c. Gete-
kende vogels.

CAYMANEILANDEN 
16-5-’16. Historische 
schepen.
25, 80 c., $ 1.-, 2.-; blok 
$ 4.-. Resp. zeilschip ‘Kirk 
B’, zeilschip ‘Nunocu’, zeil-
schip ‘Rembro’, s.s. ‘Clara C. 
Scott’; HMS ‘Dragon’. 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
4-9-’16. Boeddhistische 
monnik Xuan Zang (602-
664).
1.20, 1.20 y.; blok 6.- y. 
Xuan Zang. resp. reist naar 
het westen, vertaalt boed-
dhistische geschriften; 
portret. 
10-9-’16. Strategisch plan 
‘Maritieme Zijderoute’, 
bevordering investeringen 
en samenwerking.
Viermaal 1.20, 1.50, 
1.50 y. Silhouetten van 
gebouwen met resp. 
wereldbol met duiven en 
microfoons, booreiland 
met hogesnelheidstrein 
en schip, vrachtwagens en 
containerschip, financiële 
grafiek en munten met 
bankgebouwen, mensen 
van verschillende volken, 
schepen en container-
kraan. Ook velletje met de 
zegels. 

11-9-’16. 39e Algemene 
Vergadering ISO*.
1.20 y. Wereldbol van puz-
zelstukjes, Chinese muur.

COCOS (KEELING) 
EILANDEN
18-10-’16. Lokale kunst.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-. (per 
waarde samenhangend). 
Verschillende voorwerpen 
van creatieve handwerk-
kunst. 

COOKEILANDEN
6-9-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Vijfmaal $ 2.- (samenhan-
gend). Zeilen, kanovaren, 
gewichtheffen, zwemmen, 
atletiek. 

COSTA RICA
24-8-’16. Nationaal 
Park Marino Las Baulas, 
schildpadden.
Velletje met 1.370, 2.100 
Cs.; blok 1.100 Cs. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Dermochelys coriacea. 

CUBA
3-6-’16. Aanslag op vlieg-
tuig uit Barbados 40 jaar 
geleden.
65, 75 c. Resp. nabestaan-
den en foto’s slachtoffers, 
vliegtuig type Douglas 
DC-8.
15-7-’16. Federatie van 
Radioamateurs 50 jaar.
1.05 P. Radioamateur met 
apparatuur.
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DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
10-8-’16. Wetenschappers.
Achtmaal 20.- P. Advocaat 
en historicus Pedro 
Troncoso Sánchez, bota-
nicus Henri Alain Liogier; 
maag-darm-leverarts Pablo 
Iñiguez, filosoof José Luis 
Alemán Dupuy, neuro-
radioloog Juan Manuel 
Taveras Rodríguez, jurist en 
schrijver José Silié Gatón, 
kinderarts Hugo Mendoza, 
cardioloog Guarocuya 
Batista del Villar.

ECUADOR
16-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Velletje met viermaal 
$ 1.25. Zwemmen, 
hardlopen, gewichtheffen, 
boksen. 

EGYPTE
3-8-’16. Dag van de 
Arabische Post.
Tweemaal E£ 2.- (samen-
hangend). Wereldbol, 
brieven.
15-8-’16. Jaar van de 
Jeugd.
E£ 2.-. Beeldmerk.

FILIPPIJNEN
5-9-’16. Nationale Maand 
van de Onderwijzer.
12.- P. Onderwijzeres en 
leerling. 

GUYANA
20-2-’16. Capibara.
Velletje met zesmaal $ 250; 
blok $ 800. Verschillende 
afbeeldingen van Hydro-
choerus hydrochaeris. 

HONGKONG
6-9-’16. Eerbetoon 
onderwijzers.
$ 1.70, 2.-, 3.70, 5.-; Blok 
$ 10.-. Resp. boek en 
hartjes, leraar en kinderen, 
sportbeker met fietser, 
kinderen met diploma’s; 
studieboeken en academi-
sche pet. 

INDIA
4-9-’16. Heiligverklaring 
Moeder Teresa (1910-1997).
Blok 50.- r. Heilige Teresa 
van Kolkata en winnares 
Nobelprijs voor de Vrede. 

4-9-’16. Medisch College 
Lady Hardinge, New Delhi.
5.- R. Gebouw.
25-9-’16. Pandit Deen Da-
yal Upadhyay (1916-1968).
5.- R. Filosoof en econoom.

IRAK
5-9-’16. Dag van de 
Arabische Post. 
Dag van de Arabische Post.
500, 1.000 din. (samenhan-
gend). Wereldbol, brieven.
21-9-’16. Medische organi-
satie in Irak.
250, 250, 500, 500 din. 
(samenhangend). Beeld-
merk met resp. Syndicaat 
van Apothekers, Medische 
associatie, Rode Kruis, 
Organisatie van Anti-Tuber-
culose en Borstziekten. 

JAPAN
4-11-’16. Traditioneel 
handwerk, V.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Lakwerk doosje 
(Fukui), Sendai-kastje 
(Miagi), bril van schildpad-
huid (Tokyo), doosje met 
bloemenmotief (Tokyo), 
Tosa Washi-papier (Kochi), 
bloemenvaas (Aichi), Nia-
hijin-textiel (Kyoto), abacus 
(Hyogo), Ouch-poppetjes 
(Yamagichi), Yamagata-
kookpot (Yamagata).
4-11-’16. Wereld Tsunami 
Dag.
Vijfmaal 82 yen. Wereldbol 
met zeeën, golven en 
rennende man, man met 
fakkel, dennenboom, kin-
dertekening van tsunami. 

11-11-’16. Huisdieren, III.
Velletje met tienmaal 52 
yen; velletje met tienmaal 
82 yen. Resp. dwergkonijn, 
suikereekhoorn, hamster, 
chipmunk, cavia, witte 
Javaanse spreeuw, zebra 
vink, kaketoe, kanarie, 
grasparkiet; egel, Russi-
sche dwerghamster, konijn, 
fret, chinchilla, grasparkiet, 
perzikkopagapornis, 
Japanse meeuw, Kibatan 
papegaai.
25-11-’16. Nostalgie, 
afbeeldingen uit kinder-
boeken.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Mensen en 
paarden, straatvoorstel-
ling, huis, mensen en 
zon, stadspoort, zon en 
landschap met schapen, 
kermis, stadsplein met 
paardenkoets, optocht tus-
sen wolkenkrabbers, strand 
met bootjes. 

JORDANIË
29-7-’16. Toerisme, 
wandelbestemmingen.
Zevenmaal 40 Pt. Wadi Al 
dab, tweemaal Madaba, 
Karak, Wadi Rum, Ma’in, 
Ajlun. 

KAZACHSTAN
22-7-’16. Astana Expo 2017.
200 t. Beeldmerk.
18-8-’16. Op weg naar 
nieuwe natie.
100 t. Beeldmerk cam-
pagne ‘Honderd stappen’. 

18-8-’16. Frankeerzegel.
60 t. Ornament.
25-9-’16. Regio Almaty.
Velletje met 140, 200 t. 
Resp. petrogliefen in 
Tamgaly, Medeo-stadion. 
25-9-’16. RCC*, nationale 
keuken.
200 t. Verschillende 
gerechten.

KIRGIZIË
8-9-’16. Bekende musici.
50.-, 50.-, 100.-, 100.- S. 
Resp. componist en pianist 
Sergej Prokofjev (1891-
1953), violist en dirigent 
Yehudi Menuhin (1916-
1999) met viool, componist 
en dirigent Antonin Dvořák 
(1841-1904), componist 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791). Alle zegels 
met handtekening. Ook 
velletje met de zegels. 

17-9-’16. RCC*, nationale 
keuken.
76.- S. (ook ongetand). 
Verschillende gerechten.

KOREA ZUID 
1-9-’16. 100e geboortedag 
schilder Lee Jung-Seop 
(1916-1956).
300 w. Schilderij.
21-9-’16. Gouden kronen 
van Korea.
Viermaal 300 w. 
(samenhangend). Kronen 
uit graven van Geumgwan-
chong, Geumnyeongchong, 
Seobongchong, Hwang-
namdaechong. Ook velletje 
met de zegels.

MALAWI
6-8-’16. Inheemse wilde 
dieren.
Zesmaal 350 K. ; velletje 
met 100, 200, 400, 700, 
700, 730, 870 K. Resp. 
nijlpaard, zebra, luipaard, 
neushoorn, buffel, 
Afrikaanse olifant; buffel, 
nijlpaard, tweemaal 
luipaard, Afrikaanse olifant, 
leeuw. 

2016. Opdrukken, vogels.
520 k. op 7 t., 815 k. op 
75 t. Resp. Onychognatus 
walleri, Stactolaema 
olivacea.

MALEISIË
15-9-’16. Slagvelden.
Velletje met 60, 60, 80, 
80 sen; blok RM 3.-. Resp. 
Malawati (1785), Mat 
Salleh (1897), Libau Rentap 
(1853), Bukit Kepong 
(1950); Kota Bharu (1941).
21-10-’16. Penang Free 
School 200 jaar.
70, 80, 90 sen; blok RM 5.-. 
Beeldmerk met resp. 
centrale hal, luchtfoto, 
gebouwen; beeldmerk. 

 

MAURITIUS
13-7-’16. In gebruikname 
kustwachtvliegtuig.
11.- Rs. Dornier MPCC04. 

MEXICO
9-9-’16. Telecommunicatie 
in Mexico.
$ 7.-. Telescoopantenne, 
handen met mobile tele-
foon, glasvezelkabels. 

26-9-’16. Nationaal Insti-
tuut Volwassenenonderwijs 
35 jaar.
$ 7.-. Beeldmerk, leerlin-
gen.
27-9-’16. Nationaal Symfo-
nieorkest 45 jaar.
$ 7.-. Orkest. 

NEVIS
1-8-’16. Culturama festival 
40 jaar.
$ 5.-, 10.-; blok $ 10.-. Resp. 
festivalganger, dansgroep; 
zanger.

NIEUW-CALEDONIË
12-9-’16. René Catala 
(1901-1988).
120 F. (met aanhangsel). 
Portret zeeonderzoeker, ko-
ralen, aquarium in Noumea. 
Microscoop en zeepaardje 
op aanhangsel. 

NORFOLKEILAND
20-9-’16. Vogels.
$ 1.-, 2.-. Phaethon rubri-
cauda, Sula dactylatra. 
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OEZBEKISTAN
31-8-’16. Onafhankelijk-
heid 25 jaar.
Velletje met 1.200, 1.200, 
1.500, 1.500, 2.100, 
2.100, 2.500, 2.500 (S). 
Resp. Bunyodkor-stadion, 
Minor-moskee, olieraffina-
derij, auto verlaat fabriek 
General Motors, hogesnel-
heidstrein, afgestudeerden, 
militairen, vrouw en kind. 

PAKISTAN
14-8-’16. Abdul Sattar Ehdi 
(1928-2016).
20.- R. Portret filantroop. 
6-9-’16. Douane-instituut 
DTGR 100 jaar.
Driemaal 8.- R. (rond te 
maken). Verschillende 
afbeeldingen van voormalig 
douanegebouw in Karachi.
23-9-’16. Habib Bank 
75 jaar.
8.- R. Beeldmerk, gebouw. 

SAMOA
2-9-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
50 s., $ 1.10, 2.60, 4.20, 
5.10. Resp. zwemmen, 
atletiek, kanovaren, 
gewichtheffen, judo. 

SINGAPORE
20-9-’16. Roofvogels.
1st, 70, 90 c., $ 1.30 Resp. 
Spizaetus cirrhatus, 
Haliaeetus leucogaster, 
Haliastur indus, Elanus 
caeruleus. 

SRI LANKA
3-9-’16. 150 jaar politie.
15.- R. Beeldmerk, salue-
rende politieman.
8-9-’16. Archeologisch 
Genootschap 50 jaar.
15.- R. Beeld van Avaloki-
tesvara. 

1-10-’16. Internationale 
Dag van het Kind.
15.-R. Kinderen.

ST. MAARTEN.
6-1-’16. Vogels. Aanvulling 
melding juli jl. 
Vier blokken elk 500 c. 
Columbina picui, Columa 
picazuro, Amazona aestiva, 
Amazona xanthops.

SURINAME
14-9-’16. Upaep*, 
Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro.
Velletje met SR$ 4.-, 5.-, 
6.-, 8.-, 10.-, 11.-, 15.-, 17.-. 
Resp. zesmaal doorlopend 
beeld van Griekse amfoor 
met hardlopers, amfoor 
met wedstrijd tussen Hera-
kles en Geryones, amfoor 
met atleet. 

TAIWAN
14-9-’16. Groetzegels.
Tienmaal NT$ 3.50 
(samenhangend), tienmaal 
NT$ 5.- (samenhangend). 
Verschillende Chinese 
karaktertekens.
28-9-’16. Bekende weten-
schappers.
Driemaal NT$ 5.-. Filosoof 
Hu Shih (1891-1962), schei-
kundige Chien Shih-Liang 
(1908-1983), atoomfysicus 
Wu Ta-You (1907-2000).

TONGA
10-6-’16. Tupou College 
150 jaar.
Velletje met $ 2.25, 5.-. 
Resp. studenten, gebouw 
in Toloa.
5-9-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Viermaal $ 2.-, viermaal 
$ 2.25. Resp. zwemmen, 
atletiek, boogschieten, 
taekwondo, zwemmen, 
atletiek, boogschieten, 
taekwondo. 

TUNESIË
28-8-’16. Postspaarbank 
60 jaar.
500 m. Beeldmerk, 
spaarboekje.
20-9-’16. Coniferen.
Velletje met 50, 900, 1.000, 
2.000m. Resp. Pinus pinea, 
Pinus halepensis, Pinus 
halepensis, Pinus pinea. 

URUGUAY
21-9-’16. Inheemse 
bomen.
Viermaal $ 20. Jacaranda 
mimosifolia, Handroanthus 
impetiginosus, Erythrina 
crista-galli, Peltophorum 
dubium. 

22-9-’16. Dag van het 
Erfgoed. 
Velletje met zesmaal $ 20. 
Verschillende glas-in-
loodramen.
28-9-’16. 400e sterfdag 
Garcilaso de la Vega (1539-
1616).
Blok $ 60. Portret Peruvi-
aans auteur en historicus.

VERENIGDE NATIES
24-9-’16. Oog op Afrika, 
flora en fauna.
Velletje met viermaal 
US$ 1.15; velletje met 
viermaal Zw.Fr. 2.-; velletje 
met viermaal € 1.70. 
Resp. Mendesantilope (Ad-
dax nasomaculatus), witte 
neushoorn (Ceratotherium 
simum), leeuw (Pan-
thera leo), orchidee (Disa 
uniflora); grijze kroonkraan 
(Balearica regulorum), 
kikker (Mantella mada-
gascariensis), oostelijke 
gorilla (Gorilla beringei), 
plant (Avonia quinaria); 
Nijlkrokodil (Crocodylus 
niloticus), Kaapse gier 
(Gyps coprotheres), gordel-
dier (Smutsiatemminckii), 
orchidee (Mystacidium 
capense). 

VERENIGDE STATEN
24-9-’16. Frankeerzegel, 
vlinder.
Non machineable 
surcharge (68 c.). Cupido 
comyntas. 

WALLIS EN FUTUNA
13-7-’16. Diabetespre-
ventie.
115 F. Gezin, mand met 
groenten en fruit.

ZIMBABWE
30-8-’16. Verontreiniging.
10, 30, 40, 75, 85 c., $ 1.-. 
Verontreiniging van resp. 
water, grond, afval, geluid 
lucht, giftig afval. 

ZUIDPOOLGEBIED
AUSTRALISCH
20-9-’16. IJsbloemen.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 3.-. Verschil-
lende ijsbloemen. Ook 
velletje met de zegels. 

 

Afkortingen:
ISO: International Organization for Standardization
RCC: Regional Commonwealth in the field of Communi-
cations
TVE: Televisión Española
Unesco: United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal
UPU: Universal Postal Union
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. 

Postkantoor Horst, 1906



724 FILATELIE  NOVEMBER 2016

 

 
 

1

10

14

13

1520

11

18

7

5

2 4

3

9

6

12

16

17

19

2221

8



NOVEMBER FILATELIE 725

 

 
 

ommige onderdelen van de Verenigde 
Naties hebben zelf ook een hobby. De 
UNESCO verzamelt werelderfgoed, de 
FAO heeft een muntenhandel en UNICEF 

doet het met wenskaarten. Dit jaar vieren we het 
70-jarig bestaan van UNICEF. Polen heeft daar-
voor een speciale briefkaart uitgegeven (afb 1). 
Het lijkt net of de zegel op de kaart geplakt is, 
maar dat is niet zo: de zegel is op de kaart ge-
drukt, zodat het een echt postwaardestuk is.

Organisatie
UNICEF is begonnen als een noodfonds, want 
de naam betekent ‘United Nations International 
Children’s Emergency Fund’ (Internationaal 
Kindernoodfonds van de Verenigde Naties), maar 
sinds 1953 ‘United Nations Children’s Fund’. De 
afkorting UNICEF is ongewijzigd gebleven want 
die is algemeen bekend en ligt goed in het gehoor. 
UNICEF is op 11 december 1946 opgericht door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
om hulp te bieden aan de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog, vooral om kinderen te voor-
zien van voedsel en medicijnen. Dat doet UNICEF 
nog steeds, maar inmiddels zijn er vele taken bij 
gekomen, zoals hulp bij rampen, omzien naar 
weeskinderen, inenting, onderwijs, kinderrechten 
en tegengaan van kinderarbeid en kindermisbruik. 
De taakgebieden overlappen soms het werk van 
andere VN organisaties. Zo houdt de BIT/ILO 
zich ook bezig met uitbannen van kinderarbeid 
(afb 2). UNICEF is goed georganiseerd want bij 
rampen is men vaak snel ter plaatse; daar kunnen 
andere onderdelen van de Verenigde Naties een 
voorbeeld aan nemen. Het hoofdkantoor is in New 
York gevestigd (afb 3). De Amerikaanse president 
Herbert Hoover was in 1946 betrokken bij de 
oprichting van UNICEF. Hij staat op een postzegel 
van Saint Vincent uit een serie met alle Ameri-
kaanse presidenten, met van links naar rechts: 
Coolidge, Hoover, Roosevelt en Truman (afb 4).
In 1965 kreeg UNICEF de Nobelprijs voor de 
Vrede (afb 5+6). Het jaar 1979 werd door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Jaar van het 
Kind’ en vele landen hebben daarvoor postzegels 

uitgegeven, waarvan hier ook enige getoond 
worden, omdat ze ook bij het thema ‘UNICEF’ 
horen. (afb 16+20)

Ambassadeurs
De UNICEF heeft in veel landen ambassadeurs 
aangesteld om het werk te promoten. Het zijn 
altijd mensen die al bekend zijn van film, sport 
of TV, maar van de bekende Nederlanders is nog 
niemand op de postzegel gezet. Wellicht heeft 
iemand een persoonlijke postzegel gemaakt, 
maar dat is mij niet bekend. Wel is er een zegel 
met een Belgische UNICEF ambassadeur: de ten-
nisspeelster Justine Henin-Hardenne (afb 7), die 
zeven keer een grandslamtoernooi won. Ook zijn 
er internationale UNICEF ambassadeurs, waar 
Audrey Hepburn (afb 8) er één van was.

Nederland en UNICEF
Nederland heeft enkele malen UNICEF zegels 
uitgegeven: in 1996, in 2011 en in 1979 voor het 
Internationale Jaar van het Kind (NVPH blok 1190). 
Ook in machinestempels werd er meerdere 
malen aandacht aan geschonken, de eerste keer 
in 1948 maar toen nog onder de naam UNAC 
(United Nations Appeal for Children) (afb 9). Het 
Nederlandse UNAC Comité heeft bestaan tot 1951, 
daarna werd het de Stichting Nederlands Comité 
UNICEF, die gevestigd is in Den Haag (afb 10). 

Landelijke afdelingen van UNICEF
UNICEF heeft veldkantoren in 158 landen. In de 
rijke westerse landen hoeven die niet veel meer 
te doen dan fondsenwerving, maar in derde 
wereld landen is UNICEF een belangrijke speler 
bij onderwijs en gezondheidszorg. Een paar voor-
beelden van landelijke afdelingen: afb 11+12.
In Polen werd in 1969 een wetenschappelijke con-
ferentie gehouden over de betekenis van filatelie 
bij het rehabilitatieproces van kinderen. Mooi dat 
UNICEF de filatelie serieus neemt (afb 13).

UNICEF Postzegels
Wat staat er zoal op UNICEF postzegels af-
gebeeld? Uiteraard het werk van UNICEF 

(afb 14+15), het embleem van UNICEF, portret-
ten van kinderen (afb 16), spelende kinderen 
(afb 17), speelgoed (afb 18), en kindertekenin-
gen. Mag ik heel eerlijk zeggen dat ik postzegels 
met kindertekeningen niet kan waarderen. Ik vind 
het de lelijkste zegels in mijn verzameling. Het 
ontwerpen van postzegels is een serieuze zaak en 
geen kinderspel. Maar helaas hebben veel landen 
dit gedaan (afb 19). Dan zie ik veel liever vrolijke 
kinderen op de postzegel (afb 20). De Belgische 
zegel van afb 19 moet om nog een andere reden 
afgekeurd worden: men heeft een zelf verzonnen 
logo van UNICEF gebruikt met een kind dat een 
glas melk drinkt. Leuk bedacht, maar zoiets kan 
helemaal niet. Een logo is een officieel beeldmerk 
waar niets aan gewijzigd mag worden.
Uiteraard heeft UNICEF ook congressen gehou-
den, waar deze zegel van Chili een voorbeeld van 
is (afb 21).
 
Wenskaarten
Er wordt op allerlei manieren reclame gemaakt 
om UNICEF wenskaarten te kopen (afb 3+22), 
want meestal gaat een deel van de opbrengst 
naar UNICEF. Uiteraard moet hier een UNICEF 
wenskaart getoond worden (afb 23a+b). Het is 
een Finse kerstkaart met ingedrukte postzegel, 
een postwaardestuk, verzonden naar Estland.

Misbruik
Nee, dit gaat niet over kindermisbruik, maar over 
een stukje bedrog. Net als in ons land kunnen 
er in Frankrijk poststukken per antwoordmach-
tiging verzonden worden. De ontvanger betaalt 
dan de verzendkosten. In Frankrijk heet dat 
‘Postréponse’ (antwoordpost). De antwoorden-
veloppen van UNICEF hebben een voorgedrukt 
adres: UNICEF Autorisation 30862, 62069 Arras 
Cedex 9. Maar bij deze envelop van 14 september 
2015 (afb 24) is er een sticker over het UNICEF 
adres geplakt, en de envelop ging heel ergens 
anders heen.  Wellicht moest UNICEF de porto 
betalen, maar het kan ook dat er helemaal niet 
meer voor betaald werd. 

S
70 jaar UNICEF

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

Dringend te koop gevraagd post-
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk.   
Bredenhof. 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.

Aangeboden

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.

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

DDD Beheer heeft een grootscha-
lige voorraad die vooral klassiek is 
te noemen van bijna alle landen. Zie 
onze webshop:  www.dddbeheermy.nl 
Onze voorraad is veel te groot om op 
de webshop te zetten, dus voor uw 
manco’s stuur een e-mailadres dd-
dge000@planet.nl of kom naar onze 
winkel Heemraadstraat 147, Sche-
veningen. 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

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

Diversen

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.

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

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

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

Studiegroep China Filatelie 
5 bijeenkomsten en veilingen 
website: www.chinafilatelie.nl
Inl. W.Terlouw/Tel.0182-379470
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Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht zoekt inzenders van 
kwalitatief goed materiaal. Provisie 
6% en voorschotten beschikbaar. 
Inzenden in CsK-boekjes. Zie  
www.csk.nu Tel 0514-850744

Emmeloord 12 nov Postzegelbeurs 
10-16 uur.MFC Corn.Dirkzplein10. 
Inl.J.Elshof Tel.0527615628

Interessante postzegelveiling op 
19 november in Uden, zie infor-
matie op www.pzv-volkel-uden.com 

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

Phila Venlo houdt op zaterdag 
10 december een grote int. Post-
zegelbeurs van 10.00 tot 16.00 uur 
in zaal De Wylderbeek, Hagerhof-
weg 2A, Venlo-Zd. Entree € 1.  
Inl. H. Feyen, Tel.077-3731138.

 
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.

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 € 0,50 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 € 0,23 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.

POSTZEGELVEILING

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

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

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

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

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties.

Een fantastisch aanbod tegen lage startprijzen!!!!

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

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

Vraag de gratis catalogus!

VEILING 

200
VEILING 

200

www.ecosta.com

Continu
honderden kavels

in de veiling

Online veiling

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN

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

Alles is volledig te bekijken zelfs de partijen!

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

Zoek op thema,
land en

jaar van uitgifte!

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

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

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

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

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

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG

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

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

PostNL Adv Filatelie Kinderpostzegels-DEF.indd   1 03-10-16   18:03
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