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Op de Postex in Apeldoorn was maandblad 
Filatelie dit keer nadrukkelijk aanwezig. Uiteraard 
met de gebruikelijke stand, maar nu ook met 
een heus promotieteam. Twee verzamelende (en 
tentoonstellende, ook op de Postex) jonge dames 

deelden voor de stand actief het Kennismakings-
nummer van Filatelie uit. Dit is van beide zijden 
goed bevallen en u kunt de dames weer tegenko-
men op de Eindejaarsbeurs, eind deze maand.
Ook bij de opening van de Postex was er voor Fila-

telie een bescheiden rol weggelegd. Het eigen vel 
postzegels ‘Filatelie 95 jaar’ werd daar onthuld en 
de eerste exemplaren werden aan de bestuursle-
den van de Stichting Postex overhandigd. Heeft u 
de Postex gemist? Het vel is nog verkrijgbaar!

‘Filatelie’ op de Postex

Op de Postex werden de jaarlijkse 
Verenigingsbladprijzen uitgereikt. 
Deze keer was het de beurt aan 

de gespecialiseerde verenigingen. 
De prijs van beste blad (€ 250, 
beschikbaar gesteld door de orga-
niserende Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie) werd 
aan de Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie toegekend 
voor het blad Thema. 

De prijs voor het beste artikel (een 
bon van € 100, beschikbaar gesteld 
door Stichting De Brievenbeurs) 
ging naar Ed Boers voor zijn artikel 
‘China’s bevrijde gebieden’. De jury 
bestond uit Henk Burgman (voor-
zitter), Ton Steenbakkers (die de 
plaats van Kees van Nugteren heeft 
ingenomen) en Harry Trip (die te 
kennen heeft gegeven dit voor het 
laatst gedaan te hebben).

De Nederlandse Vereniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) en 
Stichting De Brievenbeurs hebben 
de handen ineen geslagen om de 
verzamelaar in de toekomst nog 
beter te kunnen informeren.
Zoals bekend geeft de NVPH al 
sinds 1934 de Speciale Catalogus 
uit. Om deze jaarlijkse uitgave te 
verbeteren, zal de voorzitter van 
de cataloguscommissie, heer Cor 
Verlooij, op de Brievenbeurs in 
Gouda (op 14 en 15 april 2017) met 
een stand aanwezig zijn om met de 
gebruikers van de catalogus van 
gedachten te wisselen over in de 
toekomst aan te brengen verbete-
ringen. Iedere verzamelaar heeft 
zijn specialisme, en met gebruikma-
king van de kennis die dit met zich 

Verenigingsbladprijzen Unieke samenwerking

Links: de dames van het promotieteam. Rechts: in blauw overhemd PostNL huisontwerper Ingmar Birza bij de presentatie van ons vel. In het midden Ben Mol (l, Postex) en Hans Kraaibeek.

Voortgang Museum voor Communicatie
Helaas wordt er bijzonder weinig 
bekend gemaakt over de verbou-
wing van het MusCom in Den Haag. 
We moeten het daarom doen met 
‘vrije nieuwsgaring’. 
Zoals bekend, is de verbouwingster-
mijn diverse keren opgeschoven en 

wordt thans op de site van het mu-
seum aangegeven als ‘Wegens de 
verbouwing zal het museumgebouw 
gesloten zijn, tot de heropening in 
het najaar 2017.’
Naar blijkt is pas recentelijk een 
omgevingsvergunning (voorheen: 

bouwvergunning) aangevraagd voor 
beide monumentale panden.
Voor het pand Zeestraat 80 (d.d. 
2 november 2016) behelst deze: 
‘Het in- en uitwendig veranderen 
van het museum Zeestraat 80 tot 
2 woningen, alsmede het plaatsen 

van een lift, het veranderen van 
de voordeur en het realiseren van 
balkons en dubbele deuren aan de 
achterzijde’ en Zeestraat 82 (d.d. 
3 oktober 2016): ‘Het inpandig 
veranderen van theater/museum 
Zeestraat 82’. 

meebrengt kan de catalogus aan-
gevuld worden of kunnen eventuele 
fouten of verschil van interpretatie 
worden gecorrigeerd of aangevuld.
Door dit directe contact kan er 
zeer snel geschakeld worden en 
loopt dit niet over vele schijven. 
Uiteraard is het wel van belang dat 
de verzamelaar ‘bewijsmateriaal’ 
(liefst in origineel) meebrengt naar 
Sporthal De Mammoet in Gouda ter 
ondersteuning van het voorstel tot 
verbetering. De aanbrenger krijgt 
direct een eerste reactie en op een 
later moment of de opmerking 
overgenomen wordt. Men kan bij de 
heer Verlooij tevens terecht voor de 
keuringscommissie van de NVPH. 
Voor nadere informatie: www.nvph.nl
www.brievenbeurs.com
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Enschedé 150 jaar

 

N u ik dit schrijf, zit oktober er weer op. Traditioneel een drukke 
postzegelmaand. Natuurlijk hebben we dichtbij de Postex in 
Apeldoorn waar het drie dagen lang bruist van de filatelistische 

activiteiten.
Nieuws uit eigen huis was er in Apeldoorn natuurlijk ook. De bezoe-
kers werden direct bij binnenkomst ‘ontvangen’ door ons nieuwe 
 promotieteam, bestaande uit twee postzegelende zussen en uiteraard 
was daar ons gloednieuwe vel postzegels ter gelegenheid van ons 
95-jarig bestaan volgend jaar.

Voor het andere belangrijke filatelistische evenement moet men ‘wat 
verder’ rijden. In het Zuid-Duitse Sindelfingen (nabij Stuttgart), de 
jaarlijkse Briefmarken-Börse. Ook hier drie dagen filatelie. Hier komt 
men ook ‘de hele wereld’ tegen en zeker niet alleen Duitsers en een 
groep Nederlanders. Vele landgenoten weten jaarlijks de weg naar 
Sindel fingen te vinden en het is ook een waar trefpunt van filatelisten.

De literatuur wordt in Sindelfingen ook steeds belangrijker. Dit jaar 
waren er maar liefst drie wedstrijden voor literatuur. Filatelie deed aan 
twee mee. Daarnaast een presentatie van Corinphila/Köhler met maar 
liefst zes recent verschenen boekwerken. Zeer vele boekwerken ook 
bij het grote aantal Duitse gespecialiseerde verenigingen die daar een 
tafel hadden.

Deze maand zal besloten worden of de maandbladreis naar de FEPA-
tentoonstelling Finlandia 2017 in de stad Tampere doorgang kan 
vinden. Bij het schrijven van dit editorial – begin november – was het 
minimum aantal nog niet bereikt, maar het gaat de goede kant op. Het 
ziet er dan naar uit dat het de zogenoemde ‘langere reis’ gaat worden 
(zie pagina 665 in het novembernummer) met bezoek aan de hoofdstad 
Helsinki en de ‘over het water’ gelegen hoofdstad van Estland, Tallinn. 
Het belooft zeker een bijzondere reis te worden, met een land in opper-
ste feeststemming. In 2017 viert Finland de 100-jarige onafhankelijk-
heid. Nog niet aangemeld? Doen!

De bijzondere wedstrijd die in het editorial van het oktobernummer 
was vermeld heeft een interessante wending gekregen. Half oktober 
nam Nederland de koppositie over van Indonesië. Op het hoogtepunt 
ruim 30 clicks verschil. Indonesië is ook wakker geworden en lopen nu 
– b egin november – weer in, maar we staan nog steeds ruim aan kop. 
Zorg dat het zo blijft! www.bandung2017.org De Nepalezen gaan echter 
ook stug door, maar vormen vooralsnog geen bedreiging. Het blijft 
echter merkwaardig, het aantal clicks van daar.

Voor de postzegel gaan we volgend jaar dus 78 cent betalen. Voorlopig 
kunnen we nog wel frankeren met koning Willem-Alexander, maar op 
termijn kunnen we wellicht kiezen en ook de Belgische koning eens 
proberen. Het Belgische bpost blijft volhouden. het vernieuwde bod 
werd op 10 november afgewezen door PostNL. Of het daarbij blijft.....?

In het editorial van het oktobernummer heeft u kunnen lezen dat u nog 
een antwoord te goed heeft van PostNL betreffende de stempeling van 
poststukken. Helaas is – na twee maanden – nog geen reactie hierop 
gekomen. Nu weet ik dat PostNL graag meeleest op deze pagina, dus is 
dit denk ik een mooie reminder.

Gouden tijden breken weer aan voor verzamelaars van treinpost. 
De Russische spoorwegmaatschappij RZD en de Russische post 
hebben een overeenkomst gesloten om post van China naar Europa 
weer per spoor te gaan vervoeren. Hiertoe zullen speciale posttreinen 
 worden gebouwd.

Ik wens u hele fijne feestdagen en een zeer voorspoedig en goed 
 filatelistisch 2017! O ja, in 2017 ontvangt u Filatelie weer op donderdag.

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutatie is in het 
overzicht van bij Filatelie aange-
sloten verenigingen doorgevoerd:
Almere
VPVA Almere : F. Gijswijt, Paradijs-
vogelweg 63, 1349 CH Almere, tel. 
036-5384903,  secretaris@vpva.nl

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

M U T A T I E S

Koninklijke Joh. Enschedé in 
Haarlem bestaat natuurlijk heel 
veel langer: sedert 1703. Toch was 
er half oktober een klein verjaar-
dagsfeestje te vieren. Het bedrijf 
drukt dit jaar namelijk 150 jaar 
postzegels. 
De tijd dat alle Nederlandse 
postzegels daar werden gedrukt, 
ligt ver achter ons. Maar er is goed 
nieuws voor Enschedé, want in 2017 
worden alle bijzondere postzegels 
van PostNL in Haarlem gedrukt. Ze 

hebben de inschrijving gewonnen.
Als postzegeldrukker moet je 
natuurlijk iets bijzonders doen. In 
samenspraak met PostNL heeft 
Enschedé een speciaal jubileum-
boekje gemaakt. Nu drukken ze 
natuurlijk wel meer postzegels, 
maar het bijzondere is ook dat het 
een ontwerp is van een ontwerper 
van Joh. Enschedé zelf: Nienke 
Uijtendaal. Op de foto poseert ze 
bij ‘haar boekje’. 
Zie ook de rubriek boekjes. 

In november 
is het Filatelie 
Café, georgani-
seerd door het 
Museum voor 
Communicatie, 
weer van start 
gegaan. Aangezien het museum 
in verband met de verbouwing 
gesloten is, vinden de lezingen nu 
plaats in het Nationaal Archief. 
Iedere tweede zondag van de 

maand en 
vangen aan om 
14.00 uur. De 
lezingen zijn 
opgenomen in 
de agenda op 
de pagina’s Fila-

telistische Evenementen.  Nadere 
infor matie op  www.muscom.nl 
en www.gahetna.nl
aanmelden@muscom.nl of 
 telefonisch via 070–3307567. 

       den haag
www.muscom.nl

Aanleveren van scans
Graag nog even attentie ten aanzien van het scannen van 
 afbeeldingen voor opname in  Filatelie. De benodigde (mini
male) resolutie is 350 dpi. Scannen graag met een zwarte 
achtergrond, behalve losse, gestempelde postzegels. Deze 
graag scannen met een gekleurde achtergrond; rood is een 
goede keuze (geen grijs of zwart). U kunt nog meer details 
nalezen in het aprilnummer van dit jaar op pagina 224/225.

http://www.bandung2017.org/
mailto:e.braakensiek@tele2.nl
http://www.muscom.nl/
http://www.gahetna.nl/
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If all you see 
is stamps...

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

visit
Sandafayre.com
Stamp auctions for collectors since 1976

1000’s of lots from £20 to £20,000

Unique Weekly Auctions

Rotterdam gaat verbouwen 
en ruimt daarom rigoreus op!

 

Honderden lege albums en banden. Nieuw en 2e hands, 
met nieuwprijzen van ca 35 tot 140 euro. 

Alles uit te zoeken tegen 10 Euro per stuk!
Honderden partijen en collecties in dec. 20% korting

Diverse andere dagaanbiedingen.

 alleen in onze Rotterdamse vestiging: Nieuwe Binnenweg 255
geopend: dinsdag, donderdag, zaterdag 10:30-17:00

tevens winkels in Haarlem en Leiden.

Internet: www.postbeeld.nl

Ook op de Eindejaarsbeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

Kerver 10
5521 DB Eersel

Tel: 0497-512057
Fax: 0497-516605

info@bpvveiling.nl
www.bpvveiling.nl

 
 

 

Wij houden voor u maandelijks een online veiling met hierin
opgenomen, diverse betere en zeer goede nummers van
Nederland, Overzeese Rijksdelen en buitenland.
Tevens hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen wereld en restpartijen in dozen, kistjes, etc.
Ook U kunt op onze maandelijkse veiling meebieden!
Kijk voor meer informatie op onze website.

FI1512 bw.indd   9 03-11-15   20:20

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 € 0,40 per 10 DKK.
Frankrijk € 0,60 per 10 FF.
Nederland € 0,65 per 1 EURO.
Eiland Man € 0,35 per 1 GBP.
Liechtenstein € 0,30 per 1 SFR (vanaf 1996).
Canada € 0,23 per 1 DOLLAR.
Engeland € 0,50 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 € 0,70 per 1 EURO.

U kunt uw nominaal aan ons verkopen tijdens de tijdens
de Eindejaarsbeurs op 28 en 29 dec in Barneveld

Visit: www.sandafayre.com
call: +44 (0)1565 653214 

email: stamp@sandafayre.com
to request a catalogue.

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK.

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS

Whatever you collect, you’ll find something
new or unusual in our weekly auctions.

There’s always
something new
at Sandafayre

MISSING “C” 
IN WATERMARK

WATERMARK 
INVERTED

WATERMARK 
INVERTED 

& REVERSED

WATERMARK 
INVERTED

“A” OF “CA” 
MISSING FROM

WATERMARK

WATERMARK 
INVERTED 

& REVERSED

WATERMARK
REVERSED

OVERPRINT DOUBLE 
- ONE ALBINO

WATERMARK 
INVERTED

WATERMARK 
INVERTED

WATERMARK
REVERSED

RECENT NEW DISCOVERIES
DECEMBER BEURZEN

17/12 ALKMAAR  Afas Stadion  10-16u

27/12 GRONINGEN Sporthal Hoogkerk 9.30-16u

Oudejaarsbeurs en grootste verzamelbeurs in

Noord Nederland met 300m tafel gevuld ! 

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

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

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

Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  

 Magazine: www.postzegelblog.nl
 Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl 
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In de jaarvergadering van de KNBF eind mei van dit 
jaar hebben we het beleidsplan 2016-2019 vast-
gesteld. Een plan is één ding, maar uitwerken en 
uitvoeren een tweede dat wel moet volgen! We zijn 
gelukkig nog met velen en dat betekent dat er ook 
veel (vaak ook verschillende) meningen zijn. Het 
kan niet anders dat over veel zaken toch doorge-
praat moet worden, zodat we er echt het beste van 
kunnen maken. 
Er zijn drie werkgroepen ingesteld die als taak 
kregen voor het eind van dit jaar te komen met 
conclusies en aanbevelingen op hun werkterrein: 
structuur, huisvesting en communicatie. Iedereen 
kon zich opgeven voor de werkgroepen en er zijn 
inmiddels verschillende zeer inspirerende bijeen-
komsten geweest. En de conclusies en aanbeve-
lingen gaan er komen. Op tijd: voor het eind van 
het jaar.
Via het bestuur van de KNBF gaan de conclusies 
en aanbevelingen weer naar de verenigingen en de 
Regioraad en voor zo ver nodig naar de komende 
jaarvergadering in april. Daar moeten de structu-
rele besluiten worden genomen.
Op één voorlopige conclusie ga ik nu in. Of die 
conclusie ook blijft staan weet ik nu nog niet, maar 
hij is essentieel. “De werkgroep Communicatie 
acht het realistisch dat er jaarlijks een substantieel 
aantal nieuwe filatelisten bijkomt, zodanig dat de 
continuïteit van de filatelie zal zijn gewaarborgd.”. 
Ja, dat gaat over de inschatting van de toekomst 
van de filatelie. Je moet er wel in geloven dat er 
een toekomst is. Ook voor een stabilisatie (op 
welk niveau dan ook) zijn er nieuwe filatelisten 
nodig. Nieuwe filatelisten: mensen die nu niet 
verzamelen en straks dus wel. Als er alleen maar 
terugloop, vergrijzing en gebrek aan aanwas van 
nieuwe filatelisten is, is er zelfs geen sprake van 
een stabilisatie op een lager niveau, nee, dan doet 
de laatste het licht uit.
Filatelie verandert. Dat natuurlijk wel. Vroeger 
waren er veel landenverzamelaars, nu zijn er veel 
gespecialiseerde verzamelaars. De filatelist veran-
dert niet zo erg. Dat is iemand die het heel erg naar 
zijn zin heeft met zegels, ontwerpers, druktech-
nieken, onderzoek, cultuur, geschiedenis, het 
schrijven van een verhaal. Verzamelen, het doen 
van nieuwe ontdekkingen is leuk, inspireert, maakt 
je blij. Wij, huidige filatelisten, zijn de ambassa-
deurs voor nieuwe filatelisten. Niet mopperen op 
wat niet goed gaat, maar uitstralen hoe leuk het is, 
inspireer!
Ja, het is realistisch dat er jaarlijks een substan-
tieel aantal nieuwe filatelisten bijkomt, daar gaan 
we als huidige filatelisten voor zorgen, zodat de 
continuïteit van de filatelie zal zijn gewaarborgd. 

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (17): Conclusies 
en aanbevelingen

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

Op zaterdag 22 oktober 
vierde de Maçonnieke 
Filatelistische Studie-

groep ‘De Getande Rand’ in 
Bilthoven haar 40-jarig ju-
bileum. De vereniging houdt 
zich bezig met het verza-
melen en vastleggen van 
gegevens van op postzegels 
voorkomende personen en 
tekens uit de vrijmetselarij. 
Tijdens de bijeenkomst wer-
den verzamelingen getoond 
van zegels met uitgebreide 
beschrijvingen. Tot verras-
sing van de schrijver dezes 
passeerden vele bekende 
namen de revue. Het verza-
melgebied blijkt vele malen 
groter dan men op het eer-
ste gezicht zou denken. Na 
een openingstoespraak van 
de voorzitter, de heer Evert 
van Malsen (foto), werd hem 

ten overstaan van de vereni-
ging, de felicitaties van de 
KNBF overgebracht, hetgeen 
nog eens onderstreept werd 
met het overhandigen van 
een oorkonde. Aansluitend 
werd de geschiedenis van 
de vereniging nog eens 
uit de doeken gedaan en 
een beamer-presentatie 
gegeven. Uiteraard werd het 
jubileum gevierd met een 
hapje en een drankje.

De aanwezigen mochten als 
jubileumgeschenk een ca-
talogus in ontvangst nemen 
waarin alle uitgaven van vel-
letjes, speciale enveloppen 
en zogenoemde bezoekers-
kaarten van bijeenkomsten 
(voorzien van fraaie zegels) 
die de afgelopen 40 jaar zijn 
verschenen, in overzich-
telijke hoofdstukken zijn 
afgebeeld. Wie denkt dat 
filatelie saai is, komt ook 
nu weer bedrogen uit . Ook 
‘De Getande Rand’ laat 
zien dat er over één relatief 
klein onderwerp héél veel 
te verzamelen en te leren 
valt. Uiteraard was er vol-
doende gelegenheid voor de 
aanwezigen om verhalen op 
te halen over de afgelopen 
40 jaar en bleef het nog lang 
gezellig daar in Bilthoven.

40-jarig jubileum 
‘De Getande Rand’

In het weekeind van 14-16 oktober werd 
voor de 18e maal de Postex gehouden in de 
Americahal in Apeldoorn. Ook dit keer was 

er een avondopenstelling op vrijdag, waarvan 
helaas wat matig gebruik werd gemaakt.
De jury deelde bij de tentoonstelling weer vele 
bekroningen uit en was vol lof over de wijze 
waarop e.e.a. was georganiseerd en het hoge 
niveau van de inzendingen. Het overzicht met 
alle resultaten vindt u op: www.knbf.nl
De KNBF was uiteraard dit jaar ook weer van 
de partij, met o.a. de Bonds bibliotheek die 
haar dubbele boeken verkocht en de Bonds-
keuringsdienst die weer adviezen gaf inzake 
het keuren van zegels. Wij mochten weer vele 
filatelisten begroeten en traditiegetrouw zijn 
er vele vergaderingen en gesprekken geweest. 
Van de mogelijkheid om het nieuwe Bondsvel-

letje ‘juryzaken’ en de enveloppe ‘dag van de 
Postzegel 2016’ aan te schaffen werd gretig 
gebruik gemaakt. Bent u niet in staat geweest 
e.e.a. op de Postex aan te schaffen? Via de 
website van de KNBF kunt u alsnog in het 
bezit komen van het velletje of de enveloppe: 
www.knbf.nl/diensten/postzegel-verkoop
Op zaterdag 15 oktober is tijdens de POSTEX 
2016 de vergadering van de Regioraad 
gehouden. De vertegenwoordigers vanuit 
de regio’s in het land waren aanwezig om de 
laatste stand van zaken te vernemen om-
trent de door de AV ingestelde commissies. 
Uiteraard werden ook de laatste nieuwtjes 
uit de regio’s uitgebreid besproken. Aanslui-
tend vond een presentatie plaats door John 
Déhe, over de nieuwe tentoonstellingsklasse 
prentbriefkaarten.

Terugblik Postex 2016

Bibliotheek en bureau gesloten tijdens de feestdagen

Vanwege de feestdagen zal de Bondsbi-
bliotheek in Baarn op 28 december a.s. 
gesloten zijn. Uiteraard is de biblio-

theek de komende maanden gewoon op 
woensdag open. Een extra openstelling is er 
zaterdag 3 december. Heeft u nog geen ken-
nis gemaakt met onze uitgebreide collectie 
naslagwerken? Kom eens langs en laat u 
verrassen hoeveel informatie wij hebben.
Bondsbibliotheek KNBF, Hoofdstraat 1, 

3741 AC Baarn, tel: 035-541 25 26, email: 
bibliotheek@knbf.nl  Openingstijden: elke 
woensdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Het Bondsbureau is gesloten van vrijdag 
23 december 2016 tot maandag 2 januari 
2017. Indien nodig kunt u in deze periode 
contact opnemen met de secretaris van de 
KNBF, de heer Hans Kraaibeek. Hij is te be-
reiken via mailadres h.kraaibeek@gmail.com 
of telefoonnummer 06-83711729.

mailto:h.kraaibeek@gmail.com
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Update: inschrijven tentoonstellingen 2017
4-5 maart: Befilex 2017
N.a.v. het 90 jarig bestaan van Filatelistenvereniging 
De Bevelanden wordt een postzegeltentoonstelling, 
Befilex 2017 gehouden te Heinkenszand. Voor deze 
tentoonstelling in categorie 2 en 3 staat de inschrijving 
open tot 15 december 2016.
2017 is een jaar met vele nationale en internationale 
evenementen, voor beginnende exposanten is deze 
tentoonstelling de eerste mogelijkheid om zich te 
kwalificeren voor het doorgroeien naar een hogere 
klasse. Nieuw is de mogelijkheid om tentoon te stellen 
in de klasse prentbriefkaarten volgens het reglement 
prentbriefkaarten van de KNBF. 
Informatie: www.postzegelclubdebevelanden.nl 
mail: befilex2017@postzegelclubdebevelanden.nl, 
tel: 0113-228562

5 maart 2017: Jo Toussainttoernooi 
Het Jo Toussainttoernooi wordt gehouden als onderdeel 
van de Postzegeltotaaldag die wordt georganiseerd 
door Filatelistenvereniging “NOVIOPOST” uit Nijmegen. 
Voor dit nationale bekertoernooi voor algemene en 
thematische filatelie is de inschrijving geopend. 
U of leden van uw vereniging kunnen zich aan-
melden bij Piet Grutters: p.grutters@upcmail.nl 
of 024-3556644. Voor overige inlichtingen kunt 
u zich wenden tot Jan op den Camp:   
jan.opdencamp@t-online.de of 0049-2826916843. 
Inschrijven kan tot 15 januari 2017.

22-23 april: Filamanifestatie 2017
Op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017 wordt de Fila-
manifestatie 2017 georganiseerd in Diemen, een door 
KNBF gejureerde tentoonstelling in de categorieën 2 
en 3. Tevens is inzenden in de Propaganda klasse mo-
gelijk. Nieuw is dat nu ook inzendingen met briefkaar-
ten worden gejureerd en dat de Tentoonstelling open 
wordt gesteld voor Vlaams-Belgische deelnemers. De 
sluitings datum voor aanmelding is 15 december 2016.
U kunt het inschrijvingsformulier downloaden op  
www.filamanifestatie.nl 

Hier vindt u ook de voorwaarden voor de inzendingen, 
het programma en nadere informatie over de tentoon-
stelling en de daaraan gekoppelde beurs en activitei-
ten. De Algemene Vergadering van de KNBF zal tijdens 
deze tentoonstelling worden gehouden. 
Nadere informatie: Ton van der Laak, voorzitter Fila-
manifestatie 2017 Diemen, telefoon: 06-53311093

19-21 mei: Achterhoek 2017
In de Hamalandhal in Lichtenvoorde wordt de 
tentoonstelling Achterhoek 2017 gehouden. Deze 
tentoonstelling in de klasse 1 en 2 staat open voor alle 
categorieën.
De tentoonstelling is geopend op vrijdag 19 mei van 
16.00 tot 21.00 uur, zaterdag 20 mei van 10.00 tot 
18.00 uur en zondag 21 mei van 10.00 tot 16.00 uur. 
Wilt u nog inschrijven, wees er dan snel bij!
Inschrijven kan nog tot 15 december 2016 via: 
achterhoek2017@outlook.com.
Meer informatie: www.achterhoek2017.nl

3-7 augustus: Bandung 2017
Bij voldoende belangstelling zal de KNBF een landscom-
missaris sturen naar de internationale (FIP) tentoonstel-
ling die van 3 tot 7 augustus 2017 in Bandung gehouden 
wordt. De heer A. Zonjee is voor deze taak gevraagd.
Meer informatie op www. bandung2017.org of via de 
mail ariezonjee@online.nl.

25-27 augustus: Multilaterale 2017
De Multilaterale tentoonstelling die in ’s-Hertogen-
bosch gehouden wordt is een nationale tentoonstelling 
in categorie 1, met internationale deelname. Het gaat 
bij de tentoonstelling om ca. 900 kaders, die volgens 
een verdeelsleutel aan de participerende landen toege-
wezen worden. Voor Nederland zullen naar verwachting 
zo’n 100 kaders beschikbaar komen. 
Aanmelding voor de tentoonstelling is mogelijk 
tot en met 31 december. Meer informatie, een 
reglement en een aanmeldingsformulier op 
www.multilaterale2017.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

Philataipei 2016: Nederlands succes 
en jaarvergadering FIP

Van 21 tot 26 oktober 2016 werd 
door Chunghwa Post Co., Ltd., 
Chinese Taipei Philatelic Fe-

deration and Taiwan External Trade 
Development Council in het Taipei 
World Trade Centre, de tentoonstel-
ling Phila Taipei 2016 georganiseerd, 
met als doel de vriendschappelijke 
relaties en goede samenwerking 
met andere FIP leden te stimuleren. 
Op uitnodiging van de organisatie 
werd in de klasse literatuur een 
drietal inzendingen gedaan.
Deze Nederlandse inzenders 
 scoorden buitengewoon goed:
De ‘Posthistorie van het Rijksdeel 

Suriname 1650-1975, delen 1 en 2’ 
van W.K. Erfmann en E.B. Stuut 
werd met groot goud bekroond, 
96 punten!; de “Luchtvaart en 
Luchtpost encyclopedie, delen 1 en 
2 van J.L.C.M. TSchroots en H.H.C. 
TSchroots-de Boer werd met goud 
bekroond 90 punten; en “Nether-
lands 1852 – The Bouwe Brandsma 
Collection” van Corinphila ontving 
vermeil met 80 punten. Wij felicite-
ren de deelnemers van harte met 
deze bekroningen.
Tijdens deze tentoonstelling werd 
ook het 74e congres en de jaar-
vergadering van de FIP gehouden, 

de over-
koepelende 
 wereldbond 
van filatelistenorganisaties. Er 
werd een aantal nieuwe bestuurs-
leden benoemd, waarbij vanuit de 
Europese koepelorganisatie FEPA 
een aantal kandidaten streden om 
een plaats bij de FIP. De heer Yigal 
Nathaniel uit Israël (foto) werd 
benoemd tot directeur FEPA bij de 
FIP en de heer Bernard Jimenez 
(vice-president FEPA) werd be-
noemd tot vice-president van de FIP. 
In 2018 vindt de verkiezing plaats 
van een nieuwe president van de FIP.

http://www.postzegelclubdebevelanden.nl
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Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselkantoor
is eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 

expertise!

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

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

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

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

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

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

Meer dan 70 locaties 

in Nederland en België!

Stemerdingweg 12B te Soesterberg,                  Internet info@pzhzeist.nl
Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen, bel dan nu.

Postzegelhandel Zeist  

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

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

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

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

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

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

Bachlaan 76  3706BD  te Zeist.      Tel 0346-351705       Mobiel  06-54624422
Of bezoek ons kantoor/winkel, op vrijdagen van 10 uur tot 17 uur:
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 12 september 2016 verscheen 
ook een blok met 10 [=2x5] ver-
schillende zegels van ‘1’ [=73c].
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 (ongerasterd). 
Daarbovenop de L-vormige 
 fosforbalk.
De drukvellen met 4 horizontale 

rijen van 4 blokken naast elkaar. 
Accordering van het modelvel op 
25 april 2016.
Papierrichting | (verticaal).
De tandingmaat is makkelijk te 
herleiden vanuit het aantal tanden 
horizontaal/verticaal: 24/17 en 
levert op: 13.333:13.600 ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
kwart of half: 13¼:13½.
Artikelnummer 361063 en product-
barcode +88369.

Jaar van het boek
Op 12 september 2016 ver-
scheen een blok met 10 [=2x5] 
zegels van ‘1’ [=73c] waarvan 5 
verschillend verspreid door het 
blok. Ontwerp Reynoud Homan.
De 5 zegels uit de linker kolom 
hebben in de linkerrand geen 
resten van een beeld in de per-
foratie, aan de rechterkant wel 
met die van de rechter kolom. 
Voor de zegels uit de rechter 
kolom geldt hetzelfde maar 
gespiegeld.
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 (ongerasterd). 
Daarbovenop de L-vormige 
fosforbalk.
De drukvellen met 4 horizontale 
rijen van 4 blokken naast elkaar. 
Accordering van het modelvel op 
14 maart 2016.
Papierrichting | (verticaal).
De tandingmaat is makkelijk te 
herleiden vanuit het aantal tan-
den horizontaal/verticaal: 24/17 
en levert op: 13.333:13.600 
ofwel afgerond naar het dichtst-
bijzijnde kwart of half: 13¼:13½.
Artikelnummer 361061 en 
productbarcode +88116.

100 jaar Schiphol 
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Op 12 september 2016 
verscheen eveneens een 
blok met 10 [=5x2] verschil-
lende zegels van ‘1’ [=73c] 
met verschillende foto’s van 
Anton Corbijn. Ontwerp: 
Julius Vermeulen.
De zegels zijn gedrukt in 
5-kleuren offset met velinleg 
bij Cartor, La Loupe, Frank-
rijk. Rastermaat 150.
De kleuren en hun raster-
hoeken: cyaanblauw (75), 
magenta (15), geel (0) 
en zwart (ongerasterd). 
Daarbovenop de L-vormige 
fosforbalk.
De drukvellen met 4 horizon-
tale rijen van 4 blokken naast 
elkaar. Accordering van het 
modelvel op 4 april 2016.
Echter, met de donkerblauwe 
bollen waren op enkele ze-
gels – de posities 2, 5 en 8 – 
de achterliggende details 
van de in zwart gedrukte 

foto’s verdwenen ofwel 
uitgespaard ten behoeve van 
de bollen. Een nieuwe oplage 
werd gemaakt waarvan het 
modelvel op 20 juni 2016 
werd geaccordeerd. Nu zijn 
de details onder het donker-
blauw zichtbaar.
Papierrichting <-> (horizon-
taal).
Het zegelformaat is 
25x36mm. De gebruikte 
kamtanding loopt horizon-
taal links en rechts door, 
boven en onder geen doorlo-
pende tanding.
De tandingmaat is mak-
kelijk te herleiden vanuit het 
aantal tanden horizontaal/
verticaal: 17/24 en levert op: 
13.600:13.333 ofwel afge-
rond naar het dichtstbijzijn-
de kwart of half: 13½:13¼.
Artikelnummer 361062 en 
productbarcode +88178. 

Doutzen Kroes - 
mode & muze

Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, enz). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
langer maken; iedere extra regel kost 3,50 euro meer. Om annonces op 
te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon (of een fotokopie 
 daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar: 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 NL64 INGB 0000 7069 68 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.  .............................................................................
 



742 FILATELIE  DECEMBER 2016

 

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
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Maximumkaarten van 2016
a de in januari verschenen 
Jeroen Boschzegels, zijn 
in deze rubriek nieuwe 
maximumkaarten van 

2016 maar karig aan bod gekomen. 
Dat wordt nu snel ingehaald met 
de serie Mooi Nederland, waarvan 
in februari en mei vijf velletjes van 
verschenen met als thema vissers-
plaatsen. Te beginnen met de Arne-
muiden 7 (afb. 1), een karakteris-
tiek vissersschip voor Zeeland, met 
volle zeilen op een kaart gemaakt 
ten behoeve van het Oudheidkundig 
Museum Arnemuiden. Op de zegel 
zijn ook twee klokken afgebeeld, 
een uurwerk en een luidklok. Dat 
verwijst vast naar het bekende 
lied ‘De klok van Arnemuiden’ dat 
in 1949 door Max van Praag en 
later door de Havenzangers op de 

N
plaat werd gezet. De bekendste 
zinnen van het refrein luiden: ‘Als 
de klok van Arnemuiden, welkom 
thuis voor ons zal luiden’ en daar 
wordt de kerkklok van de markt van 
Arnemuiden mee bedoeld, die op de 
zegel staat. 
Op de postzegel van Volendam 
staat er ook klok een die vroeger 
op de kade hing (afb. 2) zoals de 
oude kaart mooi laat zien. Nu niet 
meer, wel hangt die tegenwoordig 
in het museum van Volendam. Op 
afb. 3 een blik in de oude haven van 
Volendam met vissende jongens, 
twee varende botters en op de kade 
meerpalen, zoals die ook op het 
velletje afgebeeld zijn. Deze drie 
kaarten zijn gestempeld met het 
moderne grootformaatstempel 
van PostNL. Verrassend was het 

beschikbare oude kleinformaats-
tempel van Scheveningen (afb. 4) 
met de Scheveningse vuurtoren. 
Het stempel Scheveningen is al 
lang buiten gebruik sinds de post 
in de deelgemeente het stempel  
’s-Gravenhage invoerde. De 
vuurtoren van Urk (afb. 5) met nog 
een stukje van het oude dorp en de 
haven. Tenslotte Zoutkamp in het 
hoge noorden die leefde van de gar-
nalenvisserij op de Wadden. Twee 
kaarten met de kleurrijke huisjes 
aan de Reitdiepskade (afb. 6) en 
het binnenlopen van enkele vissers-
schepen in de haven (afb. 7). 
In de Waddenzee, 12 km ten zuid-
westen van Terschelling, ligt het 
25 ha grote vogeleiland Griend, een 
zandplaat waarvan de Vereniging 
Natuurmonumenten in 1916 de wei-

derechten van boeren afkocht om 
er de vogelstand te beschermen. 
Dat lukte goed en Griend herbergt 
nu de grootste kolonie van de grote 
stern van West-Europa met jaarlijks 
circa 10.000 broedparen naast 
andere soorten als de Noordse 
stern, de visdief, eidereend, 
bergeend, scholekster, tureluur en 
enkele andere meeuwensoorten. De 
zandplaat is nu beter beschermd 
na de aanleg van een kunstmatige 
duinenrij waardoor die niet langer 
afkalft. De contouren staan mooi 
afgebeeld in het speciale picturale 
stempel dat PostNL op aanvraag 
beschikbaar stelde bij de het vel-
letje Vogels van het Wad met tien 
verschillende zegels dat in april 
verscheen. Op de kaarten de stern 
en de bergeend (afb.8+9). 

1 2 3
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e Belgische postzegels van 1914 tot 
1918 waren alleen te gebruiken in 
(nog) niet bezet gebied, achter het 
‘IJzerfront’ en in de in Nederland 

gelegen Belgische exclaves van de gemeente 
Baarle-Hertog. Verder had de regering in bal-
lingschap een eigen postkantoor in Le Havre, 
van waaruit de Belgische zegels gedistribu-
eerd werden.
Jaren terug leek het me leuk al die mogelijke 
afstempelingen te verzamelen. Op de POSTEX 
vroeg ik een handelaar uit Antwerpen, of hij 
gestempelde ‘De Merode’-zegels had. “Daar 
doe ik niet aan. Die zijn allemaal vals!” was het 
antwoord.

Vervalsingen en 7 oktober 1914?
Van mijn ‘De Merode’-zegels bleken er twee 
vals. Ze hadden de in de catalogus vermelde 
O in plaats van de Q in BELGIQUE. Een derde 
had wel de goede Q met het stempel Antwer-
pen 9 B van het postkantoor, Dageraadplaats, 
toen ‘Place de L’Aurore’: 16-17, 7 X 1914. Het 
5c-zegel had Antwerpen 1A, 9–10, 7 X 1914, 
het hoofdpostkantoor aan de Groenplaats. 

De Belgische Rode Kruis-
uitgaven van 3-10-1914

D

Een catalogus is geen geschiedenisboek. Oppervlakkig 
beschouwd zit er continuïteit in de uitgaven. Toch werd België 
in de Eerste Wereld oorlog op een klein stukje na geheel bezet. 
De Duitse bezettingszegels staan in de catalogus apart achterin. 
door Henk Aapkes

Beide 7 oktober! 
(afb. 1-1b). Een 
ander 10c-zegel had 
Antwerpen 1S, 6 X 14. 
Echt of niet? Het-
zelfde stempel vond 
ik op internet met 
dezelfde tijdsaan-
duiding (9–10) op de 
5 en 10c. Op beide 
10c staat BELGIQUE 
relatief hoog (echt). De vierkantjes om BELGIË 
zijn niet te zien. Dus vals? Hoe hard is dit 
kenmerk? (afb. 2) Een brief naar Rotterdam 
heeft hetzelfde stempel Antwerpen 1S, 9 II 15. 
(afb. 3) Dus geen vals stempel. Raadsel!

Rondzendingen
In rondzendingen worden de ‘De Merode’-
zegels regelmatig aangeboden. Overwegend 
met Antwerpen 7 oktober 1914.
De heer Frits van Beekum van de KNBF 
stuurde mij voorbeelden van ‘valse stempels’. 
Acht zegels met Antwerpen ook weer 7 okto-
ber 1914.
In de Bondsbibliotheek was ruim voldoende 
informatie over de vervalsingen van de ‘De 
Merode’-zegels. Net als over de kleinere ook 
op 3 oktober 1914 verschenen zegels met 
koning Albert. ‘Filatelie nr. 6’ van 2015 maakte 
in de rubriek ‘Buitenlandse Bladen’ over het-
zelfde onderwerp melding van een artikel in 
‘Belgaphil 38’ van april 2015 geschreven door 
Rudy De Vos (www.klpb.be). Over de stempels 
op de Rode Kruiszegels kon ik niets vinden.
Wat gebeurde er de eerste oorlogsmaanden 
van 1914 in en om Antwerpen?

De Duitse aanval
Het Duitse leger viel aan volgens het Von 
Schlieff enplan. Door de sterke verdediging-
slinies in het noordoosten van Frankrijk te 
ontwijken wilde het met een snelle opmars 
door België en westelijk Noord-Frankrijk Parijs 
omsingelen en Frankrijk tot capitulatie dwingen. 
De Centralen – Duitsland, Oostenrijk/Hongarije, 
Bulgarije en Turkije – zouden zich daarna kun-
nen concentreren op de oorlog tegen Rusland.

De Belgische verdediging bij Luik en Namen was 
onverwacht fel. Na de val van de vestingforten 
daar trok het Belgische veldleger zich terug 
achter de rivier de Gete tussen Hasselt en Aar-
schot. Hier werden de Duitse cavaleriedivisies, 
die de rivier wilden oversteken op 12 augustus, 
met grote verliezen teruggeslagen. Tegen de 
Duitse aanval op 18 augustus waren de Belgische 
linies echter niet bestand. Op 20 augustus werd 
Brussel ingenomen. Inmiddels was de Duitse 
doortocht vertraagd. Door opgeblazen bruggen 
en andere vernielingen verliep het vervoer van de 
troepen en de zware Duitse kanonnen per spoor 
langzamer dan voorzien.
Na de slag aan de Marne was het Von Schlief-
fenplan mislukt. De bewegingsoorlog was een 
loopgravenoorlog geworden.

De vesting Antwerpen
Op 19 augustus trok het Belgische veldleger van 
90.000 man zich terug in de versterkte vesting 
Antwerpen, die tot 1914 als onneembaar gold; 
bedoeld als laatste verdedigingslinie voor het 
leger en de regering. Zij bestond uit acht forten 
op het tracé van de huidige ring van Antwerpen 
en drie op de linker Scheldeoever. Daarbuiten 
was een ring van 16 forten op de rechteroever 
en twee op de linkeroever. Met een diameter 
van gemiddeld 30km en een omtrek van circa 
100km. Met een bezetting van zo’n 60.000 man.
Door de relatieve rust rond Antwerpen konden 
de Belgen zich tegen de beperkte Duitse bezet-
tingstroepen lokale offensieven veroorloven. Op 
26 augustus zelfs tot Vilvoorde, enkele kilome-
ters van Brussel. Het Duitse opperbevel zag zich 
genoodzaakt zijn strategie aan te passen. 
Na de inname van de vesting Maubeuge in 
Noord-Frankrijk moest een deel van het Duitse 
leger terug naar Antwerpen om verdere proble-
men op de flank te voorkomen.
Op 27 september begon de aanval op de 
buitenste forten. Die bleken niet bestand tegen 
de zware 480mm projectielen uit het Skoda-
geschut van het ‘Österreichische Feldartillerie-
batallion No 8’, speciaal voor het Duitse leger 
ingezet, omdat dat beter voldeed dan de dikke 
‘Bertha’s’ van Krupp. Het schoot buiten bereik 
van de Belgische artillerie in enkele dagen de 
grootste forten aan puin. Op 7 oktober begon 
de beschieting op de forten van de binnen-
ring. Tegen de avond van 8 oktober waren 
15.000 huizen in de stad verwoest.
De nacht van 6 op 7 oktober was het Belgische 
veldleger de Schelde al overgestoken met ach-
terlating van de vestingmilitairen. De regering 
en het corps diplomatique -op 17 augustus 
vanuit Brussel naar Antwerpen verhuisd- we-
ken uit naar Oostende. Een deel van het leger 
voorkwam in en om Dendermonde, dat Duitse 
troepen daar voortijdig de Schelde overstaken. 
Zo werd vrij ongeschonden Oostende bereikt. 
Op 12 oktober was de inname van Gent, op 
14 oktober van Brugge en op 15 oktober van 
Oostende. De regering zat inmiddels in Le Ha-
vre. De militairen trokken zich terug achter het 
riviertje de IJzer in het uiterste westen. Door 
inundatie van een breed gebied konden zij zich 
daar de hele oorlog handhaven.

stempels ‘antwerpen/anvers 7 x 1914’ 
vals of echt en valselijk gebruikt?

1

2

1A

1B
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terdam gingen de winter van ‘14/’15 naar huis. 
De familie Van Viersen Trip kreeg voor de 
geboden gastvrijheid een bedankbriefje met het 
Belgische stempel Antwerpen 1S, 9 II 15 van het 
hoofdpostkantoor aan de Groenplaats. (afb. 3) 
en nogmaals in 1916 met inmiddels het Duitse 
brugstempel Antwerpen 1, 11.3.1916 van het-
zelfde postkantoor. (afb. 4) Beide brieven gingen 
langs de censuur in Aken.
Leuk detail: van de twee aankomststempels in 
Rotterdam op de achterkant van de tweede brief 
heeft het een het jaartal 1915 en het ander 1916. 
Zag de postbeambte op tijd zijn vergissing?

Burgerlijke en militaire post tijdens  
het beleg van Antwerpen
Na de algemene mobilisatie -afgekondigd op 
31 juli 1914- verschenen in het Belgisch Staats-
blad ‘onderrichtingen’. Sommige ten aanzien 
van het briefverkeer met dezelfde strekking 
als de ‘Bijzondere Bevelen’ van het Beheer der 
Posterijen.
Post en legerleiding vonden goede postverbin-
dingen tussen de soldaten en hun familie van 
groot belang. Deze post werd gecentraliseerd, 
eerst via het Noordstation in Brussel, later via 
het Zuidstation in Antwerpen.
De angst voor spionnen was zo groot, dat al gauw 
besloten werd de brieven drie dagen te vertra-
gen. De bewoners binnen de versterkte vesting 
Antwerpen moesten vanaf 24 augustus al hun 
ontvangen post inleveren bij de militaire overheid.
Toen bleek dat er post naar buiten gesmokkeld 
werd – een uit Antwerpen verzonden briefkaart 
was in Gent gepost– meldde de militaire gouver-
neur dat dit strafbaar was. Overtreders zouden 
als spion voor de krijgsraad worden gedaagd. 

vanuit Oostende en Vlissingen naar Engeland. 
Velen langs de kust naar Frankrijk. Een han-
dige zakenman regelde op 7 september al een 
speciale ‘moteurboot’ naar Folkestone.
Op dinsdag 6 oktober waarschuwde de 
gouverneur, dat de stad al gauw onder vuur 
zou liggen. Mensen die wilden vluchten werd 
aangeraden naar het noorden of noordoosten 
te gaan. Op woensdag 7 oktober om negen uur 
vertrok een laatste mailboot naar Oostende.
Van de 7,6 miljoen Belgen vluchtten er 2 mil-
joen het land uit. Een miljoen naar Nederland, 
waaronder 50.000 van de 330.000 Antwer-
penaren evenals 1.600 Engelse hulptroepen 
en 40.000 Belgische vestingmilitairen. Zij 
werden ondergebracht in interneringskampen 
en mochten pas in 1919 na ondertekening van 
het verdrag van Versailles naar huis. Burger-
vluchtelingen werden in kampen, maar ook bij 
gezinnen ondergebracht. 

Een voorbeeld
De familie Van Viersen Trip in Rotterdam 
nam mevrouw M. De Bruijne uit Antwerpen, 
twee kinderen en nog een vrouw op. Dochter 
Mathilde (1907-2009) herinnerde zich dat nog 
goed en vertelde, dat het ‘s nachts onweerde 
en dat een van de vrouwen in paniek de over-
loop op rende met de handen aan haar hoofd: 
“De bommekes, de bommekes.” 
Na overleg tussen het stadsbestuur en de 
bezetter keerden al snel veel vluchtelingen 
terug. Op 1 november waren er nog ongeveer 
325.000, in december nog zo’n 200.000 en in 
mei 1915 nog 105.000 in Nederland. Dit aantal 
is tot eind 1918 vrijwel constant gebleven. Ook 
de vluchtelingen aan de Voorschoterlaan in Rot-

3

4

Het dagelijks leven in Antwerpen  
tot de overgave van de stad
Al voor de Duitse inval brak paniek uit onder 
de bevolking. Duizenden mensen namen hun 
tegoeden bij de Nationale Bank op en er werd 
flink gehamsterd. Er kwam prijscontrole en 
een verbod op de verkoop van olie en benzine. 
Het vorderen van rijwielen en auto’s werd 
voorbereid. Bakkers werd gevraagd brood te 
bakken voor het leger en slagers moesten 
extra vee gaan slachten. Burgerwachten 
moesten de politie versterken. Duiven werden 
gevorderd. Auto’s mochten alleen nog met 
een speciale vergunning de weg op. Iedereen 
moest een ‘eenzelvigheidskaart’ bij zich heb-
ben en er gold een avondklok.
Naast de reguliere ziekenhuizen kwamen er 
noodhospitalen voor gewonde militairen.
De stad werd overspoeld door vluchtelingen 
onder andere uit de Kempen.
Op 24 en 25 augustus bombardeerde een 
Duitse Zeppelin de stad op verscheidene 
plaatsen met als gevolg acht doden, veel 
gewonden en enorme schade. Alle huizen 
moesten worden verduisterd.
Duitsers en Oostenrijkers, die vaak al jaren 
in de stad woonden, moesten vertrekken. 
Een nieuw verschijnsel was het plunderen 
van leegstaande huizen. Dit gebeurde ook in 
andere plaatsen onder andere in Gent.

Uittocht van de burgerbevolking
Als eersten moesten de mensen die er voor 
1 augustus niet woonden, voor 2 september de 
stad verlaten. Per trein werden ze naar Oost- en 
West-Vlaanderen vervoerd. Vooral naar de kust.
Gegoede burgers vertrokken met veerdiensten 
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Hij vond de bestaande censuurdiensten niet 
voldoen voor de briefwisseling vanuit Antwer-
pen naar de al bezette delen van België. In zijn 
besluit van 23 september bepaalde hij dat deze 
post ‘slechts mag vervoerd worden na visum 
van de bevelhebber van de versterkte vesting en 
voor zover zij vervoerd wordt, door personen die 
door hem aanvaard werden.’ (Van der Mullen)
Van der Mullen geeft een afbeelding van de 
enige met die datum bekende brief, verzonden 
met het stempel Antwerpen 1; 7–8, 7 X 1914 en 
een dubbelringstempel met de tekst ‘GOUVER-
NEUR MILITAIRE D’ANVERS’ als ‘visum-merk-
teken’ en de met de hand geschreven tekst 
‘Autorisation d’ envoi’ (in overeenstemming 
met het hierboven genoemde besluit; dus ge-
censureerd). Op de achterkant het aankomst-
stempel Amsterdam 09-10-1914.

Overgave van de stad Antwerpen
Vanwege de zware beschietingen wilde een 
afvaardiging van het stadsbestuur – de 
legerleiding was vertrokken – met de Duitsers 
onderhandelen om totale vernietiging van de 
stad te voorkomen. Met als resultaat de zo-
genoemde ‘Conventie van Kontich’ (even ten 
zuiden van Antwerpen) van 9 oktober. Door 
dit voldongen feit kon generaal Werbrouck als 
vertegenwoordiger van de militaire overheid 
niet anders dan deze overeenkomst een dag 
later ratificeren.
Diezelfde ochtend van 9 oktober was een 
Duitse officier als onderhandelaar met enkele 
secondanten onder begeleiding van de adjunct-
commissaris van politie van Berchem, Radino, 
zonder enige tegenstand naar het verlaten 
hoofdkwartier van het Belgische leger gegaan. 
Na ontvangst op het gemeentehuis keerden zij 
onverrichter zake naar Berchem terug. Daar 
stond het Duitse leger klaar om verder te trek-
ken. Radino kreeg opdracht de troepen naar 
het stadhuisplein van Antwerpen te brengen.
Later die middag deelde generaal Von Beseler 
aan de Antwerpse delegatie in Kontich mede, 
dat zijn troepen Antwerpen al om 13 uur 
zonder tegenstand hadden ingenomen en 
voegde er aan toe: “Eine solche Festung und 
kein General!”

Het ‘De Merode’-monument
Frederik de Merode, telg uit een oud Belgisch-
Nederlands adellijk geslacht, zette zich in 
1830 met zijn broers in voor de zelfstandig-
heid van België. Frederik niet alleen politiek, 
maar ook militair. Zijn legertje achtervolgde de 
Nederlandse troepen via Lier naar Antwerpen. 
Bij Berchem raakte hij zwaar gewond en stierf 
tien dagen later, 38 jaar oud, na een been-
amputatie. Hij was toen zo immens populair, 
dat hij, als hij was blijven leven, kans gemaakt 
zou hebben staatshoofd van België te worden.
In Brussel en Mechelen waren al monumenten 
aan hem gewijd, maar in 1905 bij het 75-jarig 
bestaan van België, werd door kroonprins 
Albert in Berchem een standbeeld onthuld te 
zijner nagedachtenis. Verbeeld wordt hoe de in 
zijn been geschoten De Merode de vlag over-
draagt aan twee strijdmakkers. Het staat op 

het Frederik De Merodeplein. In 1914 werden 
zijn stoffelijke resten in Berchem overgebracht 
van de St. Willibrorduskerk naar de nieuwe 
begraafplaats.

De Rode Kruiszegels van 3 oktober 1914
Ter gelegenheid van die gebeurtenis zou een 
postzegel met het standbeeld van ‘De Merode’ 
worden opgenomen in een serie postzegels, 
die in Mechelen in kopergravure zou worden 
gedrukt. De waarden tot 40c met de afbeel-
ding van inmiddels koning Albert. De hogere 
met stadsafbeeldingen.
Maar door de bezetting van Mechelen werden 
de voorbereidingen voor deze emissie 
gestaakt. Nu kreeg drukkerij Verschueren, 
‘Imprimerie de la Bourse’, in Antwerpen 
opdracht van de Belgische Staat de uitgave 
alsnog uit te voeren. Dit gebeurde naar de 
twee eerste ontwerpen in steendruk. Vanwege 
de oorlog werd besloten de heraldieke leeuw 
te vervangen door een rood kruis. Twee series 
van elk drie zegels kregen een toeslag gelijk 
aan de frankeerwaarde van 5, 10 en 20c. 
De uitgifte begon op 3 oktober 1914. Ook 
buiten Antwerpen en waar? 
De kleinere zegels van Albert trof ik aan met 
stempels van Gent 1A, 6 oktober 1914. Naast 
de 5c drie pareltjes (vals) en de 10c 3½ parel-
tje (echt?) (afb. 5-5b)
Vanwege het oorlogsgeweld stopte het druk-
ken op 7 oktober 1914.
Verkochte aantallen ‘De Merode’:
5c: 24.000, 10c: 30.000, 20c: 12.000.

Drukkerij Verschueren
Verscheidene artikelen over beëindiging van de 
druk en de vernietiging van de restanten spre-
ken elkaar deels tegen. ‘Een volledig, correct 
verhaal gebaseerd op betrouwbare bronnen is 
nog niet klaar, misschien wel nooit.’ (De Vos)
De grote aantallen ‘vervalsingen’ ontstonden 
doordat Verschueren tijdens de bezetting 
doorging met drukken voor eigen rekening.
In 1922 nam de K.L.B.P., na navraag bij de 
bevoegde minister, het volgende standpunt in: 
‘Er is slechts één officiële uitgifte en hetgeen 
als tweede en derde druk wordt benoemd zijn 
valse zegels, geen herdrukken of proefdruk-
ken en hebben dus ook geen filatelistische 
waarde.’ Op 10 april 1926 kwam hierover een 
definitieve gerechtelijke uitspraak. Daarmee 
waren de problemen over echt of vals nog 
niet uit de wereld. Typerende drukkenmerken 
en plaatfouten van de eerste druk zijn te 
vinden in verscheidene publicaties. Die unieke 
kenmerken en plaatfouten gelden vanzelfspre-
kend niet voor de latere valse zegels. Volgens 
een onderzoek uit 1970 is minder dan 5% van 
alle uitgiften van 1914 echt. (De Vos)

Eerste postale sporen van Duitse  
troepen rond Antwerpen
Van der Mullen geeft in zijn artikel een viertal 
afbeeldingen van Duitse veldpost verzonden 
door militairen voor Antwerpen. Heel bijzonder 
is een Feldpostkarte met de mededeling: ‘Gruß 
vom Tage des Einzugs in Antwerpen – 7./X./19 
14 Marinesanitätskompanie (Marinedivision)’ 
met het Belgische stempel Antwerpen 1, 15–16, 
7 X 1914 (Groenplaats).
Belangrijk in dit verband is een Belgische ‘CAR-
TE POSTALE-POSTKAART’, waarvan de tekst 
is doorgestreept, met in handschrift de tekst 
Feldpostkarte met een enkelringstempel ‘KAI-
SERLICHE MARINE*/BRIEFSTEMPEL/KOM-
MANDO DES 1. SEEBATALLIONS*’. De afzender 
ervan schreef dat zijn eenheid op 8 oktober 
nog steeds voor Antwerpen in stelling lag. In de 
tekst: ‘Wir liegen ungefähr 7 km vor Antwerpen 
im Schützengraben….’ Later toegevoegd: ‘Am 
9./X./1914 10½ h ist Antwerpen gefallen.’
Van der Mullen voegt er aan toe: ‘In ‘Antwerpen 
1914’, geschreven door E. V. Tschichwich de 
toenmalige overste van de generale staf van 
het III. Reservekorps, wordt dag na dag, uur na 
uur de stand gegeven van de Duitse aanvals- 
en Belgische verdedigingslijnen, waaruit 
duidelijk blijkt dat de eerste Duitse militair, 
die Antwerpen ’s morgens op 9 oktober 
1914 introk, de Duitse onderhandelaar was, die 
dezelfde dag op het stadhuis werd ontvangen 
en dat er voor 9 oktober helemaal geen Duitse 
troepen in Antwerpen te bespeuren waren.’ 
De Marinesanitäter moet zich dus in de datum 
op zijn kaart vergist hebben. Blijft het feit, dat 
zijn kaart het Belgische stempel Antwerpen 1, 
7 X 1914 heeft.
Een vergelijkbare situatie deed zich voor in 
Gent, waar veldpostkaarten het buitgemaakte 
stempel Gent 1, 12 X 1914 kregen. Zelfs een 
kaart geschreven op 3 november met het Feld-
poststempel ‘K.D. Feldpoststation/* 3.11.14*/* 
Nr 4 *’ kreeg daarnaast hetzelfde stempel 
van 12 oktober 1914. Die datum is ten minste 
historisch gezien juist, namelijk de dag van de 
bezetting. Maar in Antwerpen was 7 oktober 
dat niet. Dat was op 9 oktober.

Verbod om mee te werken
In de vertrouwelijke nota van 1 augustus 
1914 van de Belgische regering aan het 
personeel van het Ministerie van Spoorwegen, 
Marine, Posterijen en Telegrafie, werd onder 
andere ook het Belgische postpersoneel het 
verbod opgelegd om medewerking te verlenen 
aan de Duitse bezetter. Het is dus niet erg aan-
nemelijk dat een Belgische postbeambte die 
kaart heeft gestempeld.
Het in gebruik nemen van de Antwerpse 
postkantoren door de ‘Kaiserliche Post & Tele-
graphen Verwaltung’ verliep uiterst moeizaam. 
Pas toen het verbod op medewerking door het 
postpersoneel met de bezetter op 24 decem-
ber 1914 door de regering in Le Havre werd 
opgeheven, kwam de opening van postkanto-
ren voor het publiek op gang met als eerste 
het hoofdpostkantoor aan de Groenplaats 
(Antwerpen 1) op 11 januari 1915. Op 22 januari 

5 5B

5A
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1915 bezorgden de postbestellers weer regu-
lier post aan huis. Duizenden stuks post van 
voor 9 oktober 1914 mochten van de bezetter 
de week daarvoor al bezorgd worden. Van deze 
laat bestelde post zijn maar enkele stukken 
bij verzamelaars terechtgekomen. Voor zover 
bekend niet een met de Rode Kruiszegels van 
3 oktober 1914.

Hypothese: een stempel Antwerpen  
7 X 1914 op Rode Kruiszegels is altijd 
een vervalsing
W.J.D. Van Geet, schreef over 7 oktober 1914 in 
‘De gendarmerie te Antwerpen 1830- 1977’: 
‘De meeste vluchtelingen werden echter over 
de Schelde gebracht langs een pontonbrug die 
door de Belgische genietroepen dwars over de 
Schelde was gelegd. De gendarmerie zorgde 
ervoor dat de vluchtelingen, die in de omgeving 
van het Steen verzameld waren, langs deze pon-
tonbrug op een ordelijke wijze de linker Schel-
deoever konden bereiken. Het overbrengen van 
de massa mensen, op het randje af in paniek, 
was het meest eenvoudig langs deze geniebrug.’ 
Onbekend is hoeveel Antwerpenaren vlucht-
ten, maar samen met de 50.000 vluchtelingen 
naar Nederland moeten het die dag alleen al 
enorme aantallen geweest zijn. In november 
deelde het stadsbestuur via de pers mede dat 
ambtenaren zich voor 1 december op hun werk 
moesten melden, anders zouden zij geacht 
worden ontslag te hebben genomen. Ook veel 

postpersoneel zal gevlucht zijn.
Hornick schrijft dat de Duitsers op sommige 
kantoren het volledige materiaal aantroffen, 
terwijl andere postmeesters bij hun vertrek vrij-
wel alles hadden meegenomen. Met de regering 
is ook postpersoneel inclusief de postzegel-
voorraad uit Antwerpen meegegaan naar Le 
Havre. In de ontstane chaos zullen onbevoeg-
den niet alleen huizen, maar ook postkantoren 
bezocht hebben. Antwerpse stempels zullen in 
vreemde handen gekomen zijn.
Het stempel Antwerpen 7 X 1914 op valse ze-
gels -en misschien op een enkel echt?- zou zo 
te verklaren zijn. Dat maar een enkel poststuk 
met Antwerpen, 7 oktober 1914, uitgave koning 
Albert van 1912, bij een verzamelaar is terecht 
gekomen, maakt aannemelijk, dat die dag 
niet of nauwelijks brieven afgehandeld zijn. Er 
moet ook sprake zijn van valselijk (oneigenlijk) 
gebruik van echte stempels.

Aanvullende opmerkingen
Veel stempels uit die tijd komen voor met 
een jaartal met twee cijfers. De enig bekende 
gecensureerde brief van 7 oktober heeft een 
jaartal met vier cijfers (1914). Net als veel 
stempels op valse zegels.
Het Belgische stempel had een vaste buiten-
rand. Het rechthoekige midden bestond uit 
vier balkjes met de tijd (twee urenaandui-
dingen met een streepje ertussen), de dag 
(cijfers), de maand (Romeinse cijfers) en het 

jaartal (cijfers). Het kwam nogal eens voor dat 
bij het aanpassen van de gegevens maand en 
dag verwisseld werden of dat het hele blokje 
op de kop werd teruggeplaatst.
Het postkantoor Middenstatie werd in novem-
ber 1914 als Hauptbahnhof –uitsluitend voor de 
eigen post- door de Duitse bezetter in gebruik 
genomen. De Belgische stempels Antwerpen 
6 deden daar dienst tot april 1915. Vanaf febru-
ari 1915 werden ze langzamerhand vervangen 
door het Duitse brugstempel Antwerpen 2.
Een interessant onderwerp lijkt me om te ach-
terhalen of en hoe de Rode Kruis-uitgiften van 
3 oktober 1914 naar postkantoren in (nog) niet 
bezet België verzonden zijn. Welke stempels 
buiten Antwerpen zijn mogelijk?

Bronnen
1. De post te Antwerpen tijdens de Duitse bezetting 
1914–1918 door M. Van der Mullen, Bijlage bij maand-
blad nr. 269-270, september–oktober 1997. Uitgave 
K.V.B.P.-Studiekring.
2. De eerste Belgische Rode Kruiszegels, Rudy De Vos in 
Belgaphil 38, april 2015
3. De Duitse bezetting in België 1914-1918, A. Hornick 
Kon. Kring ‘Matador’,
4. De Belgische militaire censuur, W. Van Riet, Kon. 
Borgerhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars, 
bekroond op de ‘AMPHILEX 1967’
5. Wikipedia over: Frederic de Merode, het Von Schlief-
fenplan en de val van Antwerpen.

iep d’r fiets heeft ook een plek gekre-
gen op het velletje kinderpostzegels 
van dit jaar(afb. 1). In dit artikel gaan 
we op zoek naar de herkomst van 

deze illustratie.
Wie Fiep Westendorp zegt, denkt onmiddel-
lijk aan de figuurtjes uit het werk van Annie 
M. G. Schmidt. Fiep maakte Ibbeltje, Otje, 
 Floddertje, Pluk (afb. 2), Jip en Janneke 
(afb. 3) herkenbaar. Toch is dat maar een 
beperkt beeld van haar oeuvre. Klinkende 
merknamen als Shell, Philips, Venz, Persil, 

Fiep d’r fiets
1916-2016 … blikvanger uit 1955

F
Aan de vooravond van het 200-jarig bestaan van de fiets in 2017 
vieren we op 16 december de 100e geboortedag van een geliefd 
illustratrice die een bekend en bijzonder fietsje heeft getekend. 
door Encyclophil (naam bij de redactie bekend)

ZONNESCHIJN
Ontwerper Wietske Lutte van het 
velletje Kinderpostzegels 2016 
(afb. 1) had achter de Londense 
dubbeldekker in de rand nog 
plaats voor de fietsster met de 
rode regenjas van Big Ben, tevens 
beeldmerk van het herinnerings-
feest. De regenbui ontbreekt, net 
als in de zomer van de campagne. 
Waarschijnlijk had zij geen zin in 
een lokale regenbui aan de zijkant 
of een complete bui over het hele 
vel om het feestelijke tafereel 
niet te verstoren. Het frankeer-
machinestempel van Hollandia 
Kattenburg (afb. 4) compenseert 
dit weer. Maar na regen komt… 1
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tano’). Op de vraag hoe lang hij dacht te blijven, 
had hij geantwoord: zes weken. Iedereen was in 
de lach geschoten om zijn jeugdige overmoed. 
Na vier weken had hij de directeur gevraagd om 
een lap stof; hij zou voor hem een jas snijden 
en maken. Tien jaar later droeg de directeur 
die jas nog steeds. En intussen wist Kattenburg 
waar de klepel van de Big Ben hing.

Waterdicht
In 1909 startte Kattenburg Hollandia als onder-
deel van Magazijn Nederland met de vervaardi-
ging van de gummi regenjassen. De vraag steeg 
snel en in 1910 startte de export. Op voorschrift 
van de brandweer moest de firma uit de 
overvolle panden vertrekken. In juli 1916 werd 
de nieuwbouw aan de overkant van het IJ in 
gebruik genomen, aan de Valkenweg. Daardoor 
zijn over de hele wereld niet alleen de regenjas-
sen bekend onder de naam Big Ben (afb. 6), 
maar ook onder de naam Falcon. (afb. 7)

2

5

3

4

6 7

KLM en later HEMA maakten zestig jaar dank-
baar gebruik van haar diensten voor reclame-
campagnes. Het is de verdienste van Fiep zelf 
dat haar grafisch werk bewaard is gebleven. Zij 
wilde het werk steeds terug. Gioia Smid, door 
Fiep voor haar overlijden in 2004 al aangesteld 
als bewaker van het geheel, heeft daarvan dit 
jaar een overzichtswerk samengesteld onder 
de titel ‘Blikvangers’, met op het kaft ook weer 
datzelfde meisje met haar hond op de fiets. 

Fiep en Giep 
Naast de samenwerking met Annie was er ook 
een vruchtbare (of zoals zij het zelf noemde 
vreugdevolle) samenwerking met ene Giep. De 
firma Hollandia Kattenburg (afb. 4) had recla-
mechef Giep Franzen in 1955 een campagne 
laten bedenken waar Fiep een reeks affiches 
voor moest ontwerpen. Een van deze affiches, 
die in winkels werden opgehangen, was deze 
met de fiets (afb. 5). Het draaide helemaal 
niet om de fiets, maar om de regenjas. De 
opdrachtgever was zeer te spreken over de 
reclame-uitingen, maar helaas was de zomer 
van 1956 een bijzonder droge. Dus de verkoop 
van de plastic regenjassen viel tegen. De di-
rectie bleef echter tevreden over het werk van 
Fiep. Er werd nooit een tekening afgekeurd.

Big Ben
De slogan ‘t is altijd Big Ben weer’, verwijst na-
tuurlijk naar Engeland. Door perfectionering van 
rubbervulkanisatie – de bewerking van ruwe 
rubber met zwavel waardoor een elastische 
kunststof ontstaat – kon men daar al tegen 
1900 waterdichte kleding maken. Er kleefde 
echter één bezwaar aan die Engelse jassen: 
ze waren niet flatteus. Dat bracht Kattenburg 
ertoe om in Engeland gekochte regenjassen 
vervolgens in zijn Amsterdamse atelier aan de 
Warmoesstraat te vermaken. Het leek een sim-
pele oplossing, maar de jassen bleken verre van 
waterdicht. De gaatjes van het stiksel lieten wa-
ter door. De Amsterdamse firma beheerste de 
kunst van het plakken (een Engels geheim!) nog 
niet. In juni 1908 zond directeur J.L.Kattenburg 
zijn neef en naamgenoot Jacques daarom naar 
Manchester om de fabricage van een water-
dichte gummi regenjas onder de knie te krijgen. 
Hij maakte daar meteen furore als coupeur (in 
1896 had hij als 21-jarige na slechts twee jaar 
het diplôme d’honneur voor coupeur behaald 
aan de vermaarde ‘École de Coupe L. Napoli-

De fabriek gold als een joods bedrijf. Tragisch 
dieptepunt in de bedrijfshistorie was de 
deportatie op 11 november 1942. Van de ruim 
820 personen (inclusief gezinsleden) keerden 
slechts acht meisjes terug in Nederland. 
Grondlegger van het bedrijf, Jacques, die al in 
november 1940 moest aftreden ten gunste van 
niet-joodse bestuurders, en zijn vrouw hebben 
de oorlog overleefd, vermoedelijk na twee jaar 
Westerbork. ‘Mijnheer Jacques’ gaf in 1947 op 
zijn 70e verjaardag de leiding van de inmiddels 
weer bloeiende firma over aan zijn zoon Fred. 
Kort daarna overleed hij plotseling.

De reclamecampagne van Fiep en Giep heeft hij 
dus nooit kunnen zien. Ook zal hij niet hebben 
geweten dat de enige keer dat men Fiep tijdens 
haar werk heeft zien huilen kort na de oorlog 
was. Zij moest toen serieuze politieke teke-
ningen maken voor ‘Vrij Nederland’. Van haar 
signatuur waren immers meer de cartooneske 
karaktertjes met de korte beentjes en de sim-
pele streepjes voor de mimiek. Ook kenmer-
kende fietsonderdelen als de trappers en het 
frame dat voor- en achterwiel in lijn met elkaar 
verbindt, ontbreken, evenals de fietsbel en het 
voorlicht. Spaken steken door de banden, maar 
dat deert de tevreden kijkende fietsster niet, 
want de rode regenjas is en blijft waterdicht.
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oen de directie van de NPV zich in 
december 2015 bij mij meldde met 
het verzoek om eens naar dat ‘zegel’ 
te kijken twijfelde ik aanvankelijk. 

Hoewel het geveilde stuk weliswaar bescha-
digd is en ge-rebacked bleek te zijn ging het 
onmiskenbaar om een afdruk van de gravure 
in het 1e stadium die in augustus 1851 door 
meestergraveur Johan Wilhelm Kaiser was 
ontworpen en gegraveerd. (afb. 1)

Historische gegevens
In het onvolprezen naslagwerk van drs. 
G.C.J.J. Ottenheym, ‘Ontstaan en invoering 
van de eerste Nederlandse postzegels  
1850-1852’ wordt uitvoerig uiteen gezet hoe 
één en ander tot stand is gekomen. Als Kaiser 
zijn werk gereed heeft is voorzitter A. Vrolik 
van het Munt Collegie hier zeer tevreden 
over. Vrolik verzoekt op 3 september 1851, op 
het waarde inschrift na (afb. 2), proeven te 
vervaardigen in verschillende kleuren op het 
eveneens zojuist gereed gekomen postze-
gelpapier, waarvan 1 riem van 1000 vellen 

Zeldzame proef emissie 1852 gevonden

T

Tijdens de afgelopen voorjaarsveiling van de Nederlandsche Postzegel 
Veiling in Weesp werd een proef van de eerste emissie Nederland 1852 
aangeboden onder kavelnummer 2502 en afgeslagen voor de prijs van 
€ 4.600 exclusief opgeld van 23%. 
door Hans Caarls

Afb. 9. 
Het tot 
heden enig 
bekende 
exemplaar 
in een 
particulier 
collectie

(2 x 500) eveneens als proef vooruit was ver-
zonden en vastgelegd in de postzegelpapier-
administratie.

Proef zonder waarde
Op of omstreeks 3 september 1851 werd van 
deze voltooide gravure, zonder waarde in-
schrift, een proef vervaardigd in verschillende 
kleuren met daaromheen een zwarte recht-
hoek in Oost-Indische inkt om het formaat 
van de postzegel tot uitdrukking te brengen. 
(afb. 3)
Een kwart vel postzegelpapier werd gedeelte-
lijk bedrukt met afdrukken van de oorspron-
kelijke gravure. Ook wel ‘premier gravure’ of 
‘Mother Die’ genoemd.
Om de afdrukken van de postzegels werd 
door middel van Oost-Indische inkt een kader 
getrokken om de onderlinge afstand van de 
zegels te benadrukken en de plaats van het 
watermerk. (afb. 4)
Mr. J. Pols, Hoofd Directeur der Posterijen, 
was niet echt te spreken over deze weergave 
omdat ze niet netjes afgedrukt waren. Omdat 

het een lastig karwei is om een stukje papier 
omgekeerd op het metalen plaatje af te 
drukken, hebben de postzegels niet de juiste 
onderlinge afstand. 

Moederplaat
De Mother Die was dus gereed voor de 
komst van Jacob Wiener naar Utrecht, die op 
26 september arriveerde om de drukplaten te 
gaan aanmaken en om de waardecijfers aan te 
brengen. Van de Mother Die werd een nieuwe 
cilinder gemaakt (type) gemaakt, dit gebeurde 
door middel van een nog ongeharde transfer-
rol die over de geharde Mother Die heen werd 
gewiegd, dit wordt ook wel wrikken genoemd. 
Het nog zachte staal van de cilinder wordt als 
het ware in de lijnen van de gravure geperst. 
Dit proces werd 4 maal herhaald zodat per 
transfercilinder 4 afbeeldingen op één cilinder 
aangebracht werden. De transferrol werd 
daarna gehard. 
Met de aldus verkregen transfercilinder 
worden 3 plaatjes (type) aangemaakt waarna 
het waardecijfer werd aangebracht. Daarna 
werden de drie plaatjes 4 maal overgebracht 
op een transfercilinder en gehard. 
Hierna is de transfercilinder gereed om de 
zegelbeelden op de uiteindelijke drukplaat aan 
te brengen. 
afb. 5+6 tonen de afdrukken van de ‘Mother 
Die’ en de ‘Type’ waarvan de ‘POST’ en ‘ZEGEL’ 
kaders zijn opgewerkt, wat duidelijk waar-
neembaar is door het dikker worden van de 
letters. In feite is het verschil dat de  ‘Mother 
Die’ geheel met de hand gegraveerd is en de 
‘Type’ langs mechanische weg is gereprodu-
ceerd en daarna met de hand is opgewerkt.
Het verschil van de ‘Mother Die’ en de ‘Type’ is 
te zien aan de minimale veranderingen van de 
fijne lijntjes en de letters. Daarnaast worden 
meestal op de ‘Type’ naast het zegelbeeld 
arceringen aangebracht. (afb. 7+8)
Voor zover bekend is er momenteel één afdruk 
van een Mother Die in particulier bezit (afb. 9) 
en de thans gedane vondst is welhaast uniek 
te noemen in de geschiedenis van de 1e emis-
sie 1852.

Drieluik
Waarschijnlijk is de thans gevonden afdruk 
een onderdeel geweest van de hier getoonde 

Afb. 1 Afb. 2

Afb. 3. 
Let op de 
contouren 
van het 
watermerk

Afb. 4. 
Let op de 
contouren 
van het 
watermerk

Afb. 5. ‘Mother Die’ Afb. 6. ‘Type’

Afb. 7+8. ‘Mother Die’ en ‘Type’. De onderlinge mini-
male verschillen zijn vooral zichtbaar in de letters die 
op de Mother Die nog heel fijn zijn
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Afb. 10 Afb. 11

Afb. 12 Afb. 13

andere afdrukken van de Mother Die. Om in 
de termen van Jeroen Bosch te spreken een 
onderdeel van een drieluik. (afb. 10+11)
Helaas is deze afdruk niet meer in hetzelfde 
formaat als de overige twee bekende afdruk-
ken. Verder is er een minder geslaagde poging 
gedaan om de zegel te rebacken. Dat wil 
zeggen, van een andere rugzijde voorzien. De 
zegel wordt dan in de dikte afgeschaafd totdat 
er een zeer dun velletje overblijft dat vervol-
gens weer op een drager wordt verlijmd. 
Blijkbaar is er tijdens die handeling het één 
en ander fout gegaan want het restant van 
de afdruk is ingescheurd en verschoven. 
(afb. 12+13)

Geraadpleegde bronnen
Drs. G.C.J.J. Ottenheym ‘Ontstaan en invoering van 
de eerste Nederlandse postzegels 1850-1852’
archief: Joh. Enschede
archief: NPV

Fotoverantwoording
1, 2, 5, 7, 10, 11: NPV
3, 4: Ottenheym
6, 8: Joh. Enschedé
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LSPostzegelmoord? Bijna verleden tijd!

ja, wie klaagt er niet over de heden-
daagse stempels en de stempe-
ling… (1) Nou, vanaf 1 januari 2017 is 
dat verleden tijd. Goed nieuws zult u 

zeggen, maar lees dan even verder.
Vanaf 1 januari aanstaande is het namelijk 
over en uit met de Nederlandse dagteke-

ningstempels! PostNL heeft besloten dat, 
vanwege procesvereenvoudiging, dan alle 
stempels worden terug genomen van de ‘post-
kantoren’. Retailers hoeven dan niet meer te 
stempelen en kunnen dat dan ook niet meer. 
Er zal dan eenvoudigweg geen stempel meer 
aanwezig zijn op de vestiging. Alle stempels 

worden dus teruggetrok-
ken van de postlocaties. Niet 
alleen bij retail, maar ook van de 
postbus- en businesslocaties.
Wat blijft er dan nog over aan poststem-
pels? Op de sorteerpunten zijn nog  metalen 
rolstempels in gebruik volgens het oude 
model. Daarnaast levert de Collectclub nog 
gestempelde postzegels met het stempel: 
DEN HAAG-COLLECT CLUB. Ook de bijzondere 
poststempels of gelegenheidsstempels zullen 
blijven bestaan, speciaal voor verzamelaars.
Klagen over slechte stempeling hoeft dus niet 
meer vanaf 1 januari: er zijn dan gewoon geen 
stempels meer! Maar ook een mooi stempel 
zal dan dus niet meer verkrijgbaar zijn (2). Een 
regelrechte ramp voor onze hobby natuurlijk!

1 2

T

samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com



752 FILATELIE  DECEMBER 2016

et besturen van een land of rijk was 
zoveel eenvoudiger toen wetten en 
instructies eenmaal op papier kon-
den worden gezet en door het hele 

land verspreid konden worden.
Reeds in de oudste tijden waarin de mens 
optrad, bestond er blijkbaar een behoefte om 
anderen iets mede te delen of herinneringen 
vast te leggen. Daaraan hebben wij te danken 
dat we iets over die perioden weten. Holente-
keningen, rotsgraveringen en dergelijke zijn 
hiervan voorbeelden. 

Kleitabletten
Daarna kwamen er inscripties (onder andere 
op obelisken), stenen tafelen, kleitabletten, 
houten tafels, gedroogde boombast, schel-
pen, botten en schilden van schildpadden. De 
Romeinen schreven met een kraspen (stylus) 
op wastafeltjes. (Deze laatsten gaven al 
gelegenheid tot het meermalen gebruiken). De 
eerstgenoemden waren totaal ongeschikt voor 
vervoer. Ook zocht de mens naar handige mid-
delen die als geheugensteuntje dienst konden 
doen (knopenkoorden, kerfstok).

Papyrusrollen
Van omstreeks 3000 v. Chr. dateren de eerste 
papyrusrollen (afb. 1). Deze waren ontstaan 
door de in het moerassige Nijlgebied veel 
voorkomende papyrusplant een speciale 
bewerking te geven. De meer dan drie meter 
lange stengel werd van de bast ontdaan en 
in smalle stroken gespleten, waarna deze 
stroken kruiselings over elkaar werden gelegd. 
Deze laag werd aangevuld met plantenlijm, 
daarna geklopt, geperst en gedroogd. Ten-
slotte werd het geheel nog glad geschuurd en 
met cederolie bewerkt.

H

De uitvinding van papier is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de 
mensheid. Het bewaren van informatie zoals voor contractuele verplichtingen, was 
van vitaal belang voor de ontwikkeling van de handel. 
door Heiko de Vries

Perkament
Omstreeks 300 v. Chr. pasten de bewoners 
van het stadje Pergamon (Klein-Azië) nog 
een ander systeem toe. Ze vervaardigden uit 
huidjes van kleine dieren een zeer duurzaam 
en beschrijfbaar materiaal, dat tot op de dag 
van vandaag nog gebruikt wordt: perkament 
(afb. 2). Men schreef hierop met een rietpen 
of ganzenveer.

Papier
Aan de Chinezen wordt de eerste vervaar-
diging van papier toegeschreven (± 100 na 
Chr.). Een zekere T’sai Lun (afb. 3) maakte 
een brijachtige massa van uitgeplozen touw 
en fijngewreven bast van de moerbeiboom, 
verdunde deze en schepte met een bamboe-
zeef een dun laagje, dat hij perste en droogde. 
Dit grondprincipe is afgekeken van de wespen 
bij de bouw van hun nest. Dit proces wordt 
nu nog toegepast, ook al vervaardigt een 
moderne papiermachine thans zo’n 5000 kg 
per uur.
Pas omstreeks 800 komt de kennis over 
het maken van papier bij de Arabieren, na 
rooftochten tijdens een oorlog tussen het zich 
uitbreidende Arabische Rijk en het Chinese 
Keizerrijk. Door de kruistochten kwam deze 
kennis ook naar Europa. Zowel kennis als tech-
niek breidden zich echter maar langzaam uit. 
De uitvinding van de boekdrukkunst (begin 
15e eeuw) deed echter een steeds groeiende 
vraag naar papier ontstaan, die wel moest 
leiden tot een massalere productie. 

Papermolen
De eerste papiermolen in de Nederlanden 
werd, voor zover bekend, echter pas in 1582 in 
Dordrecht gesignaleerd. Daarna is de ontwik-

keling, althans de uitbreiding, hier zeer snel 
gegaan
Die uitbreiding echter leidde weer tot een 
gebrek aan grondstoffen. De papiermaker 
(afb. 4) gebruikte immers uitsluitend lompen 
en die waren schaars. Daarom zocht men naar 
plantaardige vervangingen, zoals stro, maar 
de kwaliteit was te slecht.

Papiermachine
In 1799 werd door een Fransman een papier-
machine uitgevonden, die de mogelijkheid 
bood sneller papier te maken en de uitvin-
ding van de snelpers aan het begin van de 
19e eeuw leidde uiteindelijk tot een nog 
grotere productie van papier. Pas in 1843 werd 
deze methode uitgevonden met gebruik ma-
king van houtslijpsel. In 1870 tenslotte werd 
de cellulose uitgevonden en pas toen was men 
niet meer van lompen afhankelijk.

Grondstoffen
a. Houtslijp. Men slijpt hout (meestal van 
de fijnspar) dat van de bast is ontdaan en in 
paaltjes van een meter is gezaagd. Dit slijpen 
geschiedt onder hoge druk, met rijkelijke 
toevoeging van water, doch zonder toepas-
sing van chemische middelen. De ontstane 
brij wordt fijn gezeefd en de grovere deeltjes 
worden nog eens fijngemalen.
b. Sulfietcellulose uit naaldhout. Hout is 
opgebouwd uit cellen, gebonden door incruste-
rende (ingelegde, toegevoegde) bestanddelen 
(pectine, hars, lignine). Deze bestanddelen tast 
men chemisch aan. Zij ondergaan een kookpro-
ces en worden dan afgevoerd, waardoor de cel-
len overblijven. Dit kookproces duurt ongeveer 
20 uur bij een temperatuur van 130° C. (men 
voegt sulfietloog toe en alles wordt rondge-
pompt zodat de loog (kalk, water en zwavelgas) 
in de houtspaander kan dringen (afb. 5).
Na het kookproces wordt de afvalloog (loog 
en incrusterende bestanddelen) afgevoerd 
en de cellulose blijft over. Deze is dan nog 
‘ruw’; kwasten, zand en water moeten er 
eerst nog uit verwijderd worden. Ook andere 
loogsoorten als sulfaat- en natronloog worden 
op overeenkomstige wijze gebruikt. De meest 
gebruikte houtsoort is naaldhout, maar ook 
andere houtsoorten worden in toenemende 
mate toegepast.
Papier, uitsluitend uit cellulose vervaardigd, 
noemen we houtvrij. In werkelijkheid is het dus 
evenzeer uit hout vervaardigd. Het is echter 
duurzamer en edeler doordat de incrusteren-
de bestanddelen ontbreken. De goedkopere 
papiersoorten bestaan uit cellulose waaraan 
houtslijp is toegevoegd.

De geschiedenis van het papier

Afb.1. Papyrus Afb. 2. Perkament

Afb. 3. T’sai Lun
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c. Andere grondstoffen. Behalve het 
voorgaande zijn er nog andere grondstoffen 
in gebruik, meest bastvezels (jute, manilla), 
terwijl in de gebieden waarin suikerriet en 
bamboe voorkomen ook afval daarvan wordt 
gebruikt. Ook worden wel loofhout-cellulose 
(onder andere van populieren), strocellulose 
en grassen (onder andere esparto) gebruikt. 
Buiten beschouwing wordt hier gelaten de 
grondstoffen die gebruikt worden om verpak-
kingsmaterialen te vervaardigen. 
d. Lompen. Daar het gebruik van hout voor 
papierdoeleinden pas sinds 1870 wordt 
toegepast, kan nog niet worden beoordeeld 
of de beste soorten het net zo lang zullen 
uithouden als het oorspronkelijke lompenpa-
pier. Daarom werd voor de vervaardiging van 
waardepapier nog lang van lompen gebruik 
gemaakt (afb. 6).

Voddenman
Vroeger had de voddenman nog een belang-
rijke functie. Hij sorteerde goed en ontdeed 
de vodden van knopen en haakjes. De lompen 
werden in kleine stukjes gehakt, ontstoft 
en in kalkmelk gekookt. Daardoor werden 
ze ontvet en door wassing in warm water 
werden de olie en vetdeeltjes afgevoerd. 
Het overgeblevene werd nog in chloorkalk 
gebleekt, waardoor de vezelmassa, die 
eerst nog weer eens gekookt en gemalen 
was, helderwit en chemisch zuiver werd. De 
chemische wasmiddelen waaraan de stof-
fen thans blootgesteld worden, hebben de 
vezelkracht dermate aangetast dat ze vrijwel 
waardeloos geworden zijn. Katoenvezels wor-
den ook verzameld in de confectiefabrieken. 
Ook worden de ruwe pluizen uit de katoenpit 
gebruikt. Deze zijn niet geschikt voor de 
katoenindustrie, omdat daarin houtscheefjes 
(afvaldeeltjes) voorkomen. Het meest wordt 
echter nu gebruik gemaakt van afvalvezels 
van katoenplantages, de zogenoemde linters. 
Deze afvalvezels zijn te kort voor de verwer-
king tot textiel maar ze kunnen praktisch 
zonder enige bewerking op dezelfde wijze als 
de cellulosevezels worden verwerkt. Uiter-
aard wordt wel eerst de plantaardige olie 
 verwijderd.

Voorbereiding van de grondstoffen
Voor de papierbereiding worden de grond-
stoffen eerst gemalen. De verschillende 
wijzen van malen geven andere resultaten. 
In 1680 vond men een machine uit die het 
maken van papierpap versnelde. Omdat 
het een Hollandse uitvinding was, werd de 
machine een ‘Hollander’ (afb. 7) genoemd. In 
essentie was het een houten trommel bezet 
met messen op de trommel en messen op de 
wand waar de trommel doorheen draait. Door 
de ronddraaiende beweging worden de vezels 
verkort en/of gefibrilleerd (een soort opruwen 
van de vezelwand), afhankelijk van de stand 
van de messen tot elkaar. Hoe fijner de brij 
hoe gladder het uiteindelijke papier. Men kan 
de messen verstellen, waardoor bijvoorbeeld 
een uitwrijven van de vezels ontstaat dan wel 
een doorsnijden. Bij het uitwrijven ontstaan 
splitsingen die zich later weer gemakkelijk 
aan elkaar hechten. Door combinaties toe 
te passen zijn verschillende resultaten te 
bereiken. Indien men korte tijd maalt met op 
elkaar geplaatste messen, ontstaat een rulle 
stof die gemakkelijk ontwatert en papier van 
losse structuur levert (zoals vloeipapier). Dit 
procedé heet ‘riesmalen’ in tegenstelling tot 
het ‘vetmalen’, waarbij men wrijft en waar-
door een vette stof ontstaat die gemakkelijk 
vervilt en slecht ontwatert en compact papier 
oplevert. Maalduur en grondstof bepalen 
de verdere kwaliteit. Vette maling levert 
doorschijnend papier (bankpost). Maalt men 
langdurig dan ontstaat zelfs een chemische 
verbinding tussen cellulose en water die het 
papier vetafstotend maakt.

Vulstoffen
Deze zijn nodig om papier bedruk- en 
beschrijfbaar te maken. Ze maken het papier 
minder doorschijnend maar ook slapper. Het 
dunne bijbelpapier wordt er minder doorschij-
nend door en in papier voor programmaboek-
jes voorkomt het hinderlijke ritselen. Men 
kan echter niet in onbeperkte hoeveelheden 
vulstoffen toevoegen. Ergens ligt er een grens. 
Overschrijdt men die dan kunnen de vezels de 
vele vulstoffen niet meer vasthouden en gaat 
het papier stuiven. Wil men in verband met be-

drukbaarheidseisen toch meer vulstoffen toe-
voegen, dan kan men deze aan de oppervlakte 
aanbrengen, het zogenoemde coucheren, 
coaten of strijken. Dit geschiedt bijvoorbeeld 
bij de vervaardiging van kunstdrukpapier.

Lijming
Hier komen we op een zeer belangrijk punt. 
Ons papier bestaat uit vezels van plantaardige 
oorsprong en deze vezels nemen heel gemak-
kelijk vocht op of staan dit af. Na het drogen 
is het papier nog niet geschikt om bedrukt of 
beschreven te worden.
Om papier goed beschrijfbaar en betekenbaar 
te maken werd er lijm aan toegevoegd. 
De papiervellen werden in een lijmbad gedom-
peld en opnieuw gedroogd en daarna opnieuw 
geperst en op maat gesneden. Hierna was het 
papier gereed voor gebruik. 
In beginsel werd beenderlijm als lijm gebruikt. 
Deze werd in koperen ketels gekookt, daarna 
door een doek gezeefd en vervolgens verdund 
met water en een oplossing van aluin. Soms 
werd er een weinig zwavelzuur aan toege-
voegd. 
Vanaf ongeveer 1800 kwam de colofonium- of 
hars-aluinlijm in zwang. Deze werd direct aan 
het pulpmengsel toegevoegd.
Dit ‘lijmen’ kan zowel in- als uitwendig geschie-
den. Voor goed schrijf- en tekenpapier worden 
beide methoden toegepast. Voor inwendige 
lijming brengt men reeds lijm in de grondstof. 
Men voegt er aluin aan toe en daarna harslijm. 
De combinatie sluit zich dan als een cocon om 
de vezels en gaat daarmee het binnendringen 
van vocht tegen. Indien dus papier inwendig 
goed gelijmd is, moet men het goed kun-
nen betekenen zonder dat bijvoorbeeld inkt 
uitvloeit.
Uitwendige lijming brengt men aan door het 
vel papier in een lijmbad te dompelen. Papier 
aan de rol wordt uitwendig gelijmd door de 
baan tussen twee viltbanen door te voeren die 
zelf door een lijmbad lopen.
Bij goed betekenbaar papier worden beide 
lijmingen toegepast. De oppervlaktelijm is 
dierlijk of van zetmeel, wat de radeerbaarheid 
(bijvoorbeeld een plattegrond bijwerken naar 
de actuele situatie) ten goede komt.

Afb. 4. Papierscheppen uit een ton met papierbrij Afb. 7. Een ‘Hollander’

Afb. 5. 
sulfietloog-
koker

Afb. 6. De 
voddenman
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Van de samentrekkende 
eigenschap van aluin op 
dierlijke eiwitten werd 
door de oudere tekenaars 

gebruik gemaakt, door tijdens de bijwerking 
van in slechte staat geraakte kaarten de te 
bewerken plek met aluin te bestrijken. 
Ook kon het papier weer glad gemaakt worden 
door de beschadigde plek met de bolle kant 
van een koeientand (afb. 8) als het ware te 
masseren. Het vet van de tand is voldoende 
om het papier weer een hechte en gladde 
toplaag te geven.

Fabricage
Verreweg het meeste papier komt van de 
‘langzeefmachine’ (afb. 9). In het kort werkt 
deze aldus: de papierstof bevindt zich in grote 
kuipen en loopt door grote cilinders met nauwe 
openingen waardoor grovere bestanddelen 
blijven hangen. (Bij fijn papier komt er nog een 
zandvanger bij). De aldus gezuiverde stof vloeit 
gelijkmatig op een breed doek zonder einde, 
gemaakt van fijn koper- of bronsdraad. Door de 
mazen wordt een groot percentage water weg-
gezogen. De snelheid is zeer hoog. In weinige 
seconden dat de vloeistof op dit doek ligt wordt 
er zoveel water aan de massa onttrokken, 
dat op het moment dat het doek om een rol 
weer terug draait de toch nog tere substantie 
voldoende stevigheid heeft om zonder steun op 
een viltbaan over te gaan. Het vilt voert nu de 
baan tussen een met rubber beklede onder-
pers en een granieten of gietijzeren bovenpers 
door en geeft het papier dan over aan een 
tweede en derde pers. Het is dan al zo stevig, 
dat het zijn tocht kan vervolgen over een zigzag 
opgestelde serie cilinders (wel 30 tot 50 stuks) 
die verwarmd zijn en onderling met droogvil-
ten verbonden. Op de eerste baan heeft de 
grondstof circa 18% water verloren. Tussen de 
drie persen nog eens ongeveer 15% en tussen 
de nu opgestelde cilinders wordt zoveel vocht 
onttrokken, dat van de ongeveer 67% nog maar 
6 à 7% overblijft. Bovengenoemde percentages 
zijn overigens afhankelijk van de soort machine 
en het soort papier.
Nog is het papier niet aan het einde van zijn 
tocht. Het gaat nu tussen een hele batterij 
gietijzeren walsen door om gladder gemaakt 
te worden. Daarna wordt het papier opgerold. 
Voor sommige papiersoorten is dit nog niet het 

einde en wordt nog gesatineerd voor bijvoor-
beeld de fotopagina’s van de krant en de fijne-
re papiersoorten. Dit satineren geschiedt ook 
weer door een hele serie walsen, afwisselend 
boven of onder van staal of geperst papier. 
Daartoe wordt de papierbaan licht bevochtigd 
en verkrijgt het een egaal, glad oppervlak.
Tenslotte wordt het papier nog eens opnieuw 
gerold om er eventuele beschadigingen uit te 
kunnen snijden en daarna op formaat gesne-
den en verzendklaar gemaakt.

Watermerk
Een watermerk is een verdikking en/of een 
verdunning in het papier die zichtbaar wordt 
door middel van doorzichtlicht (een lichtbron 
die zich bevindt achter het te controleren 
document, waardoor het mogelijk is om 
‘door’ het document heen te kijken). Op de 
plaatsen waar of minder papiervezels zitten, 
geeft dit een donkerder of lichter effect dan 
op de plaatsen waar de normale hoeveelheid 
papiervezels zitten. 
Een lijnwatermerk (een verdikking of een ver-
dunning in het papier) en een meertonig lijn-
watermerk (een verdunning en een verdikking 
in het papier) wordt gemaakt tijdens de pro-
ductie van papier in het natte gedeelte van de 
papiermachine. Een met ijzer- of koperdraad 
(verhoging) gevormd motief dat zich op een 
ronddraaiende rol (de égoutteur of dandyrol) 
bevindt drukt de afdruk in de papiermassa. 
De dandyrol kan ook een verdieping hebben, 
zodat er op die plaatsen meer papiervezels 
komen te zitten en hier dus een donkerder 
effect geeft. Dit proces speelt zich af op een 
langzeefmachine. Een schaduwwatermerk, dat 
meerdere grijstinten heeft, (meerdere verdik-
kingen en verdunningen) wordt gemaakt op 
een rondzeefmachine. Hierbij heeft het gaasje 
reliëf, dat uiteindelijk het watermerk moet 
gaan vormen.
Watermerken zijn het eerst gebruikt in 
Bologna (Italië) in 1282. Ze werden gebruikt 
door papiermakers als identificatie van hun 
eigen product. Later gaven de watermerken 
ook de kwaliteit van het papier aan. Ze werden 
en worden ook voor postzegels, papiergeld 
en andere officiële documenten ingezet als 
bescherming tegen namaak. 
De oudste watermerken zijn simpele afbeel-
dingen van voorwerpen. De kerk had toenter-
tijd een alles overheersende invloed en veel 
watermerken zijn dan hieruit te herleiden. 
De ossenkop uit de veertiende eeuw is niets 
anders dan de stier van de evangelist Lucas. 
De eenhoorn was een symbool van kuisheid en 
reinheid en gaf daarmee de zuiverheid van het 
papier aan. Heraldische voorstellingen zoals 
wapenschilden en staatshoofden (afb. 10) 
gaven later de herkomst van het papier aan. 
Binnen Nederland werd het familiewapen van 
de Zaanse papiermakersfamilie Honig, een bij-
enkorf, al gauw wereldberoemd en wereldwijd 
nagevolgd.
Papiermakers bedienden zich reeds in de 
Middeleeuwen van een watermerk, dat in feite 
de functie had van ‘fabrieksmerk’. Was het pro-

duct goed, dan gingen zich ook concurrenten 
van dit merk bedienen. Vaak ging een merk 
samen met een bepaald papierformaat. Week 
de concurrent ook van dit formaat af, dan ont-
stonden er nog meer moeilijkheden. Daarom 
voegden de fabrikanten later hun initialen of 
hun volle naam aan het merk toe. Daardoor 
werd het fabricaat enigszins beschermd, 
maar in het buitenland maakte men alles na 
en voerde het product dan uit naar het land 
waar het originele merk vandaan kwam. Pas in 
1609 werd deze invoer verboden.
Thans bestaat het watermerk nog als fabrieks-
merk en voor het in de handel brengen van 
bepaalde papiersoorten is het aanbrengen van 
het fabrieksmerk wettelijk verplicht gesteld.
Tekenpapier bevat transparante strepen. 
Deze strepen imiteren de oorspronkelijke 
afdrukken van de schepzeef. Het zijn ‘echte’ 
watermerken. Bij de rondzeefmachine worden 
ze veroorzaakt door de steunribben van de 
zeef, bij de langzeefmachine veroorzaakt de 
égoutteur deze versiering. We noemen het 
‘vergé’, in tegenstelling tot het egale doorzicht, 
dat ‘velin’ genoemd wordt.

De machinerichting
Papiermachines lopen met een snelheid van 
600 meter per minuut. Die snelheid is van 
invloed op de structuur van het papier. De pa-
pierbrij bestaat voor een groot deel uit vezels 
die zich zeer snel in een richting voegen, de 
lengterichting. Men tracht dit te voorkomen 
door het frame waarop het doek rust in dwars-
richting te laten schudden. Dit heeft maar 
weinig effect. Voor papier bestemd voor een 
rotatiepers schudt men niet, want daarvoor is 
de lengtestand van de vezels een voordeel. In 
de lengterichting is het papier veel sterker.
In de dwarsrichting is de rek en krimp belang-
rijk groter. De vezels zijn namelijk veel langer 
dan breed. Nemen deze vezels nu vocht op, 
dan gaan ze zwellen en worden dus dikker, 
niet langer. Door goed te lijmen kan men de 
vochtopname wel beperken, maar geheel 
voorkomen niet. Vandaar dus, dat in ons 
papier de ‘werking’ naar de twee richtingen zo 
geheel verschillend is.
Ook de drukker heeft er groot belang bij, dat 
de lengterichting bekend is om plooien op de 
drukmachine te voorkomen. In het bijzonder 
voor meerkleurendrukwerk is de uitzetting fu-
nest. Ook de boekendrukker moet er rekening 
mee houden hoe hij de bladzijden op het vel 
projecteert, daar anders de boekbinder, die 
met vochtige lijm werkt, boeken aflevert die 
‘bolderen’. Bovendien gaat het omslaan van de 
bladzijden gemakkelijker indien ze op de juiste 

Afb. 8. koeietand

Afb. 9. een langzeefmachine

Afb. 10. 
papier met 
watermerk
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wijze in het boek liggen. Voor het vervaardigen 
van een boekwerk in ‘oblong-formaat’ (rug 
van het boek aan de korte zijde) moet dus het 
papier anders besteld worden. 
Het is dus van groot belang dat we de lengte- 
en dwarsrichting kunnen bepalen, want ze 
kunnen voor ieder pak papier verschillend zijn. 
Dit is weer het gevolg van het snijden uit het 
grote vel. Men tracht namelijk zo voordelig 
mogelijk te snijden en komt dan uit een zelfde 
rol tot dwars- en langsbanen (afb. 11).

Het bepalen van de lengterichting
Bij verschillende papiersoorten is de papier-
richting direct te zien, want we constateren 
op de bovenzijde een aantal geultjes in 
dezelfde richting. Bij gladdere soorten wordt 
het moeilijker, zo niet onmogelijk, om het met 
het oog waar te nemen. Maar dan kunnen ons 
verschillende methoden helpen.
1. De scheurproef. Scheuren we een vel in 
en ontstaat een vrijwel rechte scheur, dan 
hebben we met de lengterichting te maken, 
we scheuren dan met de vezelrichting mee 
(afb. 12).
In de dwarsrichting daarentegen ontstaat 
een bochtige scheur, die geneigd is naar de 
lengterichting af te wijken. Het scheuren in de 
dwarsrichting kost meer inspanning.
2. De buigproef. Men kan twee stroken 
snijden, even breed en even lang, uit beide 
richtingen één. Steken we ze recht vooruit dan 
zal de strook gesneden in de lengterichting 
veel stijver blijken dan de andere (afb. 13).
3. De vouwproef. Men kan het papier in twee 
richtingen scherp vouwen. In het ene geval is 
de vouw recht (de lengterichting). In het an-
dere geval is de vouw enigszins bochtig. Ook 
constateren we dan eerder breuk (afb. 14).
4.De vochtigheidsproef.  Leggen we het 
papier op een vochtige ondergrond dan zal 
het in de dwarsrichting opkrullen als gevolg 
van de zwelling van de vezels in de breedte. De 
gestrekt blijvende richting is dus de lengte-
richting (afb. 15).  Dit is bij het afweken van 
postzegels vaak duidelijk te zien bij het drogen.

De zeef- of doekzijde
Bij papier constateren we vaak verschil tus-
sen boven- en onderzijde. In het voorgaande 
hebben we gezien, dat de papierpap op een 
rasterdoek valt en dat er tijdens het eerste 
deel van zijn gang zeer veel water uitdruipt 
en wordt weggezogen. Dit leidt er toe, dat er 
een afdrukje van de zeefdoek in de onderkant 
ontstaat. Weliswaar wordt deze afdruk in het 
verdere verloop van de handeling vrijwel weg 
geperst, maar in het bijzonder bij de dikkere 
soorten lukt dat niet helemaal. Dit raster-
afdrukje (doekmarkering) leidt tot minder 

goede druk- of tekenresultaten en daarom is 
het wenselijk, dat we de juiste zijde van het pa-
pier kunnen vaststellen. Deze doekzijde is dus 
enkel met het oog te constateren. Veelal ziet 
men dan tevens, dat de onderzijde een nuance 
donkerder getint is. Deze laatste constatering 
is echter vrij moeilijk en we moeten daarbij 
wel de nodige voorzorgen in acht nemen, daar 
het verschil maar minimaal is. Bovendien zal 
houthoudend papier zeer snel verkleuren 
onder invloed van het zonlicht en uiteraard in 
de eerste plaats de bovenliggende zijde.
De onderkant van het papier heeft nog een 
nadeel ten opzichte van de bovenzijde: tijdens 
het wegzuigen van het water is de fijnste vul-
stof mee afgevoerd terwijl de grovere bestand-
delen achterbleven. Ook dit is een nadeel bij 
het betekenen.

Geschept papier
Bij de beschrijving van de papierfabricage 
hebben we het proces van papier maken 
gevolgd op de langzeefmachine, dus het 
systeem van de lopende band zonder einde. 
Deze is speciaal in gebruik voor de (goedko-
pere) papiersoorten die in grote hoeveelheden 
worden vervaardigd. Heel vroeger kende men 
de transportband niet en werd ieder vel met 
de hand geschept. Men had een grote zeef, 
dompelde die in de papierstof (die op tem-
peratuur gehouden werd door een koperen 
bol die met de haard in verbinding stond), 
schepte een hoeveelheid van de brij, verdeelde 
die door schudden gelijkmatig over de zeef 
en liet het water wegvloeien. Een helper 
verwijderde de losse opstaande randen, tilde 
het vel voorzichtig van de zeef af en legde het 
op een met vilt bekleed blok. Er werd nu weer 
een vilt overheen gelegd en daarop kwam het 
volgende vel papier te liggen. Thans wordt 
nog steeds ‘geschept’ papier geleverd, maar 
dit wordt machinaal vervaardigd met behulp 
van de zogenoemde ‘rondzeefmachine’. Bij 
deze machine is de zeef op een trommel 
gespannen. Deze trommel hangt voor een 
deel in de kuip met grondstof, draait langzaam 
rond en het boven de vloeistof uitdraaiende 
deel neemt dan een deel van de papierstof 
mee, dat in de trommel uitdruipt. Dit vocht 
wordt rechtstreeks uit de trommel afgevoerd. 
Voordat de laag opnieuw in de vloeistof zou 
duiken, wordt ze door een viltbaan overgeno-
men. Vervaardigt men nu (uiteraard imitatie) 
geschept papier, dan spant men op bepaalde 
afstanden repen katoen of rubber over de rol. 
Daardoor wordt op die plaatsen een dunnere 
vezel laag gevormd en de grote rol wordt daar-
door tegelijkertijd in gemakkelijk te splitsen 
vellen verdeeld, die dan de bekende dunne 
randen hebben.

Heeft men op bovenstaande wijze uiterst fijn 
en duurzaam lompenpapier vervaardigd, dan 
wordt dit oud-Hollands papier genoemd. 

Temperatuur en vocht
De fabrikant levert papier af met een bepaalde 
vochtigheidsgraad, want zonder vocht is pa-
pier niet bruikbaar, het is dan bros en kan niet 
goed bewerkt worden. In het algemeen wordt 
afgeleverd met een hoeveelheid vocht die 
varieert van 4½-6½ %, de absolute vochtig-
heid van papier.
Doordat het papier is opgebouwd uit vezels is 
het zeer gevoelig voor vocht, het staat gemak-
kelijk vocht af en neemt het nog gemakkelijker 
op. Elke verandering in vochtigheid leidt tot 
vervorming van de vezelstructuur die zich uit 
door rekken of krimpen, speciaal in de dwars-
richting omdat de vezels zwellen of krimpen in 
de breedte en niet in de lengte.
Is nu een stapel papier in een (te) vochtige 
ruimte opgeslagen, dan constateren we spoe-
dig golvende randen. Staat het papier daar-
entegen opgeslagen in een te droge ruimte, 
dan ontstaat schotelvorming: de randen staan 
vocht af en krimpen, het midden van de stapel 
krijgt die kans niet.
Het erge nu is dat het papier nooit meer tot de 
oorspronkelijke vlakke stand terugkeert. Op 
de papiermachine werd het onder spanning 
gedroogd en nu die spanning in de vrije ruimte 
ontbreekt, vormt het zich vrij.
We zouden het papier dus moeten opslaan 
en gebruiken in een vertrek met een ideale 
vochtigheidstoestand. Het klinkt eenvoudig 
maar is momenteel in onze meeste gebouwen 
onmogelijk.
De ons omringende lucht bevat een hoeveel-
heid vocht maar het maximum is echter 
beperkt en mede afhankelijk van de tempera-
tuur. Warme lucht kan veel meer vocht bevat-
ten dan koudere, denk maar aan een broeikas. 
Mensen die een bril dragen en van buitenaf 
een broeikas inlopen zullen direct last hebben 
van beslagen brillenglazen. Daalt de tempera-
tuur, dan slaat het vocht aan, vormen zich 
druppels aan alles wat kouder is, zoals ramen, 
later wanden en plafonds.

BREED   LOPEND

LANG    LOPEND

Afb. 11. lang- en breedlopend

Afb. 12. de scheurproef Afb. 13. de buigproef Afb. 14. de vouwproef Afb. 15. de vochtigheidsproef
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Airconditioning kan wel een oplossing geven. 
Dit systeem berust op het wegzuigen van 
vochtige lucht, die daarna sterk afgekoeld 
wordt waardoor het te veel aan vocht neer-
slaat en afgevoerd kan worden. Daarna wordt 
de droge lucht gewarmd en teruggevoerd.
Vakmensen achten een relatieve vochtigheid 
van 55 - 60% bij een temperatuur van 17 à 
18 °C de ideale omstandigheid voor papier. De 
ene papiersoort is veel gevoeliger voor vocht 
dan de andere. Het is noodzakelijk om het vel 
uit te leggen, te laten acclimatiseren. 

Papierformaten
In het begin van de papierfabricage had iedere 
papiermaker zijn eigen schepvormen, die in 
formaat afweken van die van zijn collega. We 
zagen reeds dat het eigen watermerk niet 
alleen een kwaliteitsmerk was, maar ook een 
formaat herkenning. Door nabootsing van het 
merk, zonder rekening met het formaat te 
houden ontstonden er nogal verwarringen. 
Het Papierbesluit van 1922 stelde nu normen 
vast ten aanzien van hoeveelheden. 
Thans is een ‘riem’ papier 500 vel. Vroeger 
echter een wisselend aantal. Voorts werden 
formaten en kwaliteiten vastgelegd. 
Napoleon, die de meter als standaard leng-
temaat voorschreef, heeft ook een decreet 
uitgevaardigd, volgens welke het papier voor 
staatsleveringen een formaat moest heb-
ben, waarbij lengte en breedte zich moesten 

verhouden als √2 : 1. Halveren we een dergelijk 
vel, dan zullen de zijden van zo’n half vel zich 
opnieuw verhouden als √2 : 1

Dinformaten
Het ‘Deutsche Normenausschuss’ (D.N.) 
propageerde een standaardformaat, waarbij 
wederom uitgegaan werd van zijdeverhou-
dingen √2 : 1, waarbij het grondformaat een 
oppervlakte heeft van 1 m2. Dit formaat is 
ook door Nederland overgenomen. Deze 
ene serie is echter in het praktische gebruik 
onvoldoende, omdat de oppervlakte bij deling 
telkens met 50% vermindert en de zijden 
met ongeveer 30%. Men heeft daarom dit 
grondformaat A-reeks genoemd en daarnaast 
de B-, C- en D-reeksen ingevoerd, waardoor 
de afmetingen telkens met 8,3% verminderd 
worden. Zo is dus thans een regelmatig doch 
zeer geleidelijk in afmetingen aflopende serie 
formaten ontstaan, die steeds meer ingang 
vinden. Dit stelsel wordt door de ‘Hoofdcom-
missie voor Normalisatie’ gepropageerd en ze 
heeft het Normblad N 381 uitgegeven, waarin 
de maten zijn vermeld. Bij mathematische 
halvering ontstaan halve millimeters, die 
verwaarloosd moeten worden, daar bij snijden 
papierverlies ontstaat.
Bij K.B. van 31 januari 1927 is voorgeschreven 
dat openbare instellingen zoveel mogelijk DIN-
formaten moeten gebruiken, waarbij in het 
bijzonder de formaten van de A-reeks worden 

aanbevolen. Onze ambtelijke correspondentie 
geschiedt dan ook reeds op A4 en A5-formaat. 
A4 houdt enigszins het midden tussen de 
gangbare maten ‘folio’ (folio-Schrijf 220 x 345) 
en ‘kwarto’ (kwarto Post 220 x 280).
Natuurlijk kunnen deze eenheidsformaten 
niet steeds worden toegepast omdat ons 
schoonheidsgevoel zich daar tegen verzet. 
Voor boeken bijvoorbeeld is het beslist niet 
het geschiktste formaat. Daarbij zien wij 
liever de gulden-snede toegepast; dit is de 
verhouding 8 : 5.

Nog enkele vaktermen
In het voorgaande zijn enige malen ‘vakter-
men’ gebruikt, omdat die in de wereld van het 
papier ook gebruikt worden. Daaraan kan nog 
het volgende toegevoegd:
We gebruiken vaak horizontaal gelijnd papier, 
in vaktermen heet dit batonné gelijnd (B.G.). 
Ruitjespapier moet besteld worden als com-
mercieel gelijnd (C.G.). 
Daarnaast kennen we nog ruitjespapier 
dat met vierkantjes gelinieerd is. Dit wordt 
genoemd quadrillé-gelijnd.

Literatuur
Eigen studiemateriaal vanuit de opleiding tot tekenaar 
bij het Kadaster.
Wikipedia - Aanvulling tekst en illustraties
Vereniging Papier en Druk Nederland - Aanvulling tekst 
en illustraties 
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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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Dag van                       de Jeugdfilatelie
extra feestelijk voor Haagse jeugd
Op 15 oktober werd in 

Apeldoorn de Dag van 
de Jeugdfilatelie gevierd. 
Er waren leuke spelletjes, 
je kon je slag slaan in het 
postzegelhoekje en wie 
wilde kon met Willeke van de 
Kidscorner op de foto (zie ook 
Postscriptum). De Dag van de 
Jeugdfilatelie kreeg voor de 
jeugd van De Ruilkelder, de 
jeugdafdeling van de ZHPV uit 
Den Haag, een extra feestelijk 
tintje mee. De vereniging deed 

met vier inzenders –  Matthias 
van Aalst, Eliza Epker (1), 
 Cassandra Kuipers (2) en 
Alex Vos (3) – mee aan de ten-
toonstelling. Matthias ontving 
voor zijn verzameling de Piet 
van Dijk Trofee (4). Martin 
Scheer, de voorzitter van De 
Ruilkelder kreeg een verras-
sing. De secretaris van JFN 
overhandigde hem een en-
velop met 40 euro (5). In het 
jaar dat de ZHPV veertig jaar 
aan jeugdfilatelie doet, is dat 

een mooi symbolisch bedrag. 
Het geld zal besteed worden 
aan verbetering van de 
verzamelingen van de jeugd 
die mee doet aan tentoonstel-
lingen. Stephanie Kuipers, 
die voor het eerst met haar 
verzameling meedeed bij de 
volwassenen, behaalde met 
haar verzameling “goud” in 
categorie 3. En daarmee was 
het feest voor De Ruilkelder 
compleet! Wij feliciteren de 
vereniging van harte met de 

behaalde resultaten en hopen 
dat er nog vele mooie bekro-
ningen zullen volgen.

Afscheid van JFN! Welkom …?
Ja, jullie lezen het goed. Na meer dan 

60 jaar gaan we afscheid nemen van 
Jeugdfilatelie Nederland. Het afgelopen 
jaar zijn er gesprekken geweest tussen 
JFN en de Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelistenverenigingen 
(KNBF). Het aantal jeugdverenigingen 
neemt snel af en er zijn steeds minder 
kinderen die postzegels verzamelen. Het 
is jammer om dat te moeten vaststellen, 
maar het is helaas de harde waarheid. 
Tijdens de gesprekken kwam men tot 
de conclusie dat het beter was om te 
stoppen met JFN. Betekent dat nu dat 
er geen toekomst meer is voor de jeugd
filatelie? Beslist niet! Er is afgesproken 
dat er een nieuwe werkgroep bij de 
KNBF komt. Die gaat zich inzetten voor 
de jeugdige verzamelaar. Maar dat niet 

alleen. Ook voor de beginnende verza
melaar zal deze werkgroep aandacht 
hebben. Het wordt dus een werkgroep 
voor iedereen van 8 tot 88. De mensen 
van de werkgroep zijn bijna allemaal 
ook al betrokken bij het werk van JFN, 
dus de vertrouwde gezichten blijven 
gewoon. Dit alles heeft ook gevolgen 
voor De Posthoorn, wat immers het 
postzegelmagazine van JFN is. Jullie zul
len het in januari merken. Dan gebruiken 
we voor het eerst ook de naam van de 
werkgroep. 
Met weemoed nemen we afscheid 
van JFN en daarom laten we een foto 
zien uit lang vervlogen tijden. Het is 
de jeugdhoek tijdens de grote inter
nationale tentoonstelling Filacept die 
in 1988 in Den Haag gehouden werd. 

Zoveel jonge  verzamelaars bij elkaar 
gaan we vast niet meer meemaken. 
Maar wij zijn ervan overtuigd dat ook in 
de toekomst jongeren postzegels zullen 
blijven sparen. En ook dat zij meer zul
len willen dan alleen maar postzegels 
in een album stoppen. Het is een mooie 
uitdaging voor de nieuwe werkgroep om 
het verzamelen van postzegels zowel 
aantrekkelijk als van deze tijd te maken.

11 44 22 33
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

dag van de 
Twaalf dagen 
komt er een 
cadeautje. 
Het eerste ca-
deautje is een 
patrijs in een 
perenboom.
On the twelfth day of Christmas 
My true love gave to me 
A partridge in a pear tree. 

De tortelduifjes en de Franse hennen
De postzegels gaan zo door, op iedere zegel 
worden er nu 
cadeautjes ge-
noemd. Op de 
achtergrond 
zie ik trouwens 
nog die peren-
boom. Tortel-
duifjes zijn een 

zegt dan “Ik ga naar Parijs en ik neem mee een 
pyjama en een wekker”. Zo ga je de kring rond en 
als je bij de laatste bent moet die soms wel meer 
dan twintig dingen kunnen vertellen (als je met 
zoveel bent).

De twaalf 
dagen
Wat zijn nou de 
twaalf dagen van 
Kerstmis, vraag 
je je af. Dat 
werkt zo: Men 
telt vanaf de 25e december (bij ons Eerste Kerst-
dag) en dan twaalf dagen door. Dat duurt dan tot 
6 januari en die dag is het feest van Driekonin-
gen. Weet je de namen nog? Caspar, Balthasar en 
Melchior die het kindje Jezus kwamen zoeken. 

Een patrijs in een perenboom 
Het lied gaat over een lijst van cadeautjes die 
iemand krijgt van zijn of haar geliefde. Iedere 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Dat was wel even schrikken: 
JFN verdwijnt. Meer dan 40 jaar 
geleden kwam ik door JFN in 
contact met een postzegelclub en 
dat was het begin van een leven 
vol filatelie. Gelukkig gaat het 
werk van JFN niet verloren.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Ben je al bezig met het 
instuderen van de kerst-
liedjes voor dit jaar? Er 
zijn er altijd een paar bij 
die je al kent, en dan een 
paar nieuwe. Ook op post-
zegels wordt aandacht 
besteed aan kerstliedjes, 
want ik heb een heel 
bijzonder lied voor je, 
deze keer. Misschien ken 

je hem al: The twelve days of Christmas. 

Een kettinglied 
Weet je wat dat 
is? Dan zing je 
steeds hetzelfde 
en er komt een 
stukje bij. Net als 
dat spelletje “Ik 
ga naar Parijs en ik neem mee…” Je staat of zit in 
de kring en jij zegt: “een pyjama” en je buurman 

W ie weleens naar de Postex is 
geweest heeft vast een keertje 

gezien dat er in de jeugdhoek postze-
gels werden verkocht. Jonge verzame-
laars konden daar voor weinig geld 
hun verzameling uitbreiden. In de ge-
sprekken over het verdwijnen van JFN 
werd ook gepraat over de toekomst 
van Het Postzegelhoekje. Men kwam 
tot de conclusie dat er bij de KNBF 

geen plaats was voor deze verkoop 
van filatelistisch materiaal. De me-
dewerkers van Het Postzegelhoekje 
gaan nu zelfstandig verder. Zij zullen 
graag naar beurzen en tentoonstellin-
gen komen als zij uitgenodigd worden. 
Organisatiecomités kunnen daarvoor 
contact opnemen met Ger de Boo: 
tel. 055-5787263 of 06-14111042 
of e-mail: gerdeboo@gmail.com 

Het Postzegelhoekje

Wist je dat…
…zoals Nederland de Antillen 
heeft, zo Spanje de Canarische 
Eilanden bezit? Allemaal mooie 
vakantielanden. Je denkt mis-
schien dat er op de Canarische 
Eilanden wel veel kanaries zullen 
leven. Nou, dat is wel zo, maar de 
naam van de eilandengroep is be-
dacht door de Romeinse schrijver 
Plinius de Jongere in het jaar 24. 
Hij noemde de eilanden “Insularia 
Canaria” en dat betekent in het 
Latijn “Eilanden van de honden”. 
Er kwamen toen ontzettend veel 
honden voor. Als je trouwens op 
vakantie gaat naar de Canarische 
Eilanden, zoek dan niet naar de 
honden maar naar de in het wild 
levende kanaries. De kanarie is 
wel vernoemd naar deze eilanden-
groep, en dus niet andersom.

Toon Oomens
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je iets ging vergeten tijdens het zingen. En 
wat gebeurt er dan? Je bent af! Ergens staat 
in de regels dat je dan boete moet betalen: 
een snoepje of een kus. Aargh! Laat dat maar 
zitten.
Seven swans-a-swimming 
Eight maids-a-milking

De drummers en de doedelzakspelers
Ken je de muziek van doedelzakspelers? 
Die muzikanten hebben een grote zak van leer 
onder hun arm en daar steken verschillende 
houten pijpen uit. Ze blazen op een blaaspijp 
waardoor er lucht in de zak komt. Die lucht gaat 
er weer uit door de verschillende andere pijpen. 
De melodie maken ze met de melodiepijp en 
de drie andere pijpen spelen dezelfde toon. 
Op de melodiepijp zitten gaatjes, net als op een 
blokfluit. Als je die dichtdrukt, krijg je natuurlijk 
een andere toon.
Nine drummers drumming 
Ten pipers piping

Elf danseressen en  
twaalf springende mannen
Dit is de laatste, weet je de andere nog? Het is 
knap als je het hele lied uit je hoofd kan opzeg-
gen, dan kan je ook meteen meezingen als je het 
liedje een keertje op de radio hoort. Het wordt 
namelijk toch wel heel vaak gezongen.
Eleven ladies dancing 
Twelve lords-a-leaping.

Een albumblad
over een lied
Het is een beetje omslach-
tig, maar met deze zegels 
lukt het goed om een mooi 
verhaal vast te leggen. Wat 
een geschiedenis van één 
liedje!
Succes er mee!

symbool van de liefde, behalve dat het gewone 
duifjes zijn. Deze vogeltjes zijn kennelijk trouw 
aan elkaar. Men noemt een verliefd stelletje ook 
wel tortelduifjes. Komt dat bekend voor? 
Two turtle doves 
Three French hens

Zingende vogels, gouden ringen en ganzen
Bovenaan zie je de zangvogels, en bij iedere 
gans een eitje. Dit lied stamt uit 1780, maar men 
denkt dat het veel ouder is en dat het uit het 
Frans komt. In de loop van de tijd werd het lied 
veranderd en zijn de vijf gouden ringen eraan 
toegevoegd. 
Four calling birds 
Five golden rings 
Six geese-a-laying

De zwanen en de melkmeisjes
Wie wil er nou als cadeau een melkmeisje? 
Het wordt steeds grappiger, en je moet beden-
ken dat het eigenlijk wel de bedoeling was dat 

De twaalf filatelistische elementen
B ij een verzameling 

horen meer dan alleen 
postzegels. Er kunnen 
ook allerlei stempels 
en  bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat 
noemen we Filatelistische 
elementen. 
Dit is een vlagstempel, 
en die past mooi bij het 
thema dat ik hierboven 
beschreven heb: Kerstmis. 

Het heet een vlagstempel 
omdat er naast de plaats 
en de datum nog een tekst 
staat. Daarin wordt aan-

dacht gevraagd voor een 
bijzondere gebeurtenis of 
een actie.

Willeke ten Noever Bakker

 

De redactie van De Posthoorn 
wenst alle lezers gezellige kerstdagen 

en een gelukkig 2017!

 

‘Meet and Greet’ met Willeke
Op de Dag van de Jeugd

filatelie kon je op de 
foto met Willeke. Daar 
hebben de nodige kinde

ren gebruik van gemaakt. 
Ze kregen allemaal een 
persoonlijke postzegel als 
aandenken. 

En Willeke? Die heeft geno
ten van alle enthousiaste 
kinderen die met haar op 
de foto wilden.
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CORINPHILA VEILINGEN BV
MORTELMOLEN 3

1185 XV  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

CORINPHILA VEILINGEN –  
UW VERZAMELING IN VERTROUWDE HANDEN
VOORJAARSVEILING 8 - 11 MAART 2017
INCL. DE COLLECTIE LUIS ALEMANy INDARTE, DEEL 3

PARTNER IN  
THE GLOBAL 

PHILATELIC NETWORK

WWW.CORINPHILA.NL

• De collectie Luis Alemany Indarte, deel 3

• Een mooi aanbod klassiek Nederland ongebruikt en postfris

• Censuur- en kamppost WO I en WO II, w.b. Nederland, Duitsland en 

   Nederlands-Indië (incl. de collectie Piet van Putten deel 2)

• Originele landencollecties w.b. Engeland en gebieden, Zuid-Amerika etc.

• Groot aanbod bijzondere munten

IN DEZE VEILING O.A. LEVER NU IN!
Ook uw collectie in deze veiling?
Graag adviseren wij u bij verkoop van uw verzameling.
Inleveren kan tot 31 december 2016

Bel of e-mail ons voor het maken van een afspraak!

Postfris

2016.12december dubbel.indd   1 10-11-16   11:25
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8. Drukmerken
Veel van de door de FD gebruikte enveloppen 
zijn voorzien van drukmerken. De vroeg-
ste daarvan bevatten afkortingen van de 
instanties waaronder de Filatelistische Dienst 
ressorteerde. Zo komen we in de eerste jaren 
drukmerken tegen met afkortingen van het 
Hoofdbestuur PTT (HBS of Hbs), De Pers- en 
Propagandadienst (PPD) en van het Dis-

trictspostkantoor ’s-Gravenhage (Gv P, Dpkt 
Gv). De laatste drie verkortingen (PPD, Gv P 
en Dpkt Gv) waren een direct gevolg van de 
reorganisatie van de FD in 1951, waarbij deze 
dienst niet meer rechtstreeks onder het HB 
ressorteerde, maar organisatorisch onder de 
PPD ging vallen, terwijl het Districtspostkan-
toor ’s-Gravenhage als verzendkantoor voor 
het propagandamateriaal fungeerde; zie [1]. 

De drie voorvoegsels PPD, Gv P en Dpkt Gv 
zijn later vervangen door een gemeenschap-
pelijk drukmerk ‘Fil + volgnummer’ en na de 
nieuwe reorganisatie van 1968 -toen de FD 
weer rechtstreeks onder het HB ging vallen- , 
werd dit gewijzigd in ‘FILD + volgnummer’. 
Toen tenslotte, in 1978, de FD een onderdeel 
werd van de nieuwe Directie Zegelwaarden en 
Filatelie, welke niet meer in Den Haag maar in 
Groningen zetelde, werd het voorvoegsel aan-
gepast tot ZF FILD (Zegelwaarden en Filatelie 
Filatelistische Dienst). 
In afb. 40-55 wordt een aantal voorbeelden 
getoond waarin het vorenstaande wordt 
geïllustreerd. Ik beperk mij zoveel mogelijk 
tot gevallen waarbij het drukmerk herkenbaar 
is (niet onder de frankeerzegels verborgen). 

Afb. 40. Aan-
getekende PTT 
Dienstenvelop 
met logo  A, 
ongefrankeerd 
verzonden 
naar Noord-
Scharwoude. 
Dagtekening 
met FD-
stempel type I.1 
nr. 1; -7.III.50.  
Rechtsboven 
tweeregelig 
drukmerk HBS 
1235 / O 7158.

Afb. 42. Als 
vorige, doch 
bestemming 
Easton (VS). 
Dagtekening 
FD-stempel 
type II.1. nr. 3; 
29.IV.54. 
Rechtsboven 
tweeregelig 
drukmerk Hbs 
2819 / L 2814 - 
’52 (12525).

Afb. 44. On-
gefrankeerde 
Engelstalige 
R-envelop met 
logo C gebruikt 
binnen s-
Gravenhage. 
Dagtekening 
met FD-stem-
pel type I.2 nr. 
4; -8.VI.57 en 
rechtsboven 
drukmerk PPD 
- 1 - 23.

Afb. 41. Als 
brief gefran-
keerde envelop 
met logo B naar 
Chicago. Dag-
tekening met 
FD-stempel 
type I.1 nr. 
1; 23.VII.54. 
Rechtsboven 
tweeregelig 
drukmerk Hbs 
2819 / L 9 - ’53 
(10048).

Afb. 43. On-
gefrankeerde 
R-envelop met 
logo C naar 
Bergen (N.H.). 
Dagtekening 
FD-stempel 
type I.2 nr. 4; 
17.II.5? en 
rechtsboven 
tweeregelig 
drukmerk Gv P 
566 / O 11233.

Afb. 45. Als druk-
werk gefrankeer-
de Franstalige 
envelop met logo 
C en tweeregelig, 
tweetalig zwart 
handstempel ‘IM-
PRIMÉ / PRIN-
TED MATTER’ 
naar Anderlecht 
(B). Dagtekening 
met stempel 
type I.1 nr. 1; 
-8.IV.57. Rechts-
boven drukmerk 
PPD 25(Fi). 

Post van de Filatelistische Dienst [2b]
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
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Afb. 46. Als 
drukwerk 
gefrankeerde 
Duitstalige en-
velop met logo 
E1 en blauw 
handstempel 
‘IMPRIME’  
(zonder accent) 
naar Frankfurt 
am Main (BRD). 
Dagtekening 
met FD-
stempel II.2 
nr. 4; 24.XI.58. 
Rechtsboven 
drukmerk Fil 9.

Afb. 47. Gefran-
keerde Engels-
talige R-envelop 
met logo E1 naar 
Oberhausen-
Sterkrade (BRD). 
Dagtekening met 
FD-stempel type 
I.2 nr. 4; 11.V.59. 
Rechtsboven 
drukmerk Fil 24.

Afb. 48. On-
gefrankeerde 
Nederlandsta-
lige R-envelop 
met logo E1 
naar Naarden. 
Dagtekening 
met FD-stem-
pel type I.2 
nr. 4; 17.VI.58. 
Rechtsboven 
drukmerk 
Fil 26.

Afb. 50. Onbe-
drukte envelop 
met grijs logo F 
met frankering 
20 ct (EEG 
brieftarief) 
naar Uetze 
(BRD). Dag-
tekening met 
FD-stempel 
type I.3 
nr. 1; 24 I 69. 
Linksonder 
drukmerk 
Fil 25. Bedruk-
king az als bij 
Afb. 49b.

Afb. 52. 
Vensteren-
velop met 
voorgedrukt 
tweetalig ‘port 
betaald’-stem-
pel en logo E2, 
vermoedelijk 
in Nederland 
verzonden. 
Linksonder 
drukmerk 
FILD 52  1976.

Afb. 49a. 
Ongefrankeerde 
aangetekende 
Nederlandstalige 
PTT Dienstenve-
lop met zwart logo 
F naar Hilversum. 
Dagtekening met 
OB-stempel van 
Districtskantoor 
’s-Gravenhage 
19 X 67. Linkson-
der drukmerk Fil 
22. De aanduiding 
‘Filatelistische 
Dienst’ staat aan 
de achterzijde;  
Afb. 49b.

Afb. 51. Ongefran-
keerde aangete-
kende Nederlands-
talige envelop met 
tweeregelig violet 
stempel ,,PORT 
PAYÉ”/ ’s-GRA-
VENHAGE’  (type 
V.1) naar Cornwall 
(Can). Zwart logo 
nr. F. Linksonder 
drukmerk Fil 26. 
Bedrukking nage-
noeg als in Afb. 49a 
doch zonder Dienst 
PTT.

Afb. 53. Twee-
talige ‘Dienst 
PTT’-envelop, 
gefrankeerd met 
25 ct tulpenzegel 
naar  Lincluden, 
Schotland 
(druk werktarief). 
Zwart logo E2.  
Dagtekening met 
FD-stempel type 
I.4  nr. 1; -7.I.74 
-9. Linksonder 
drukmerk FILD 
54  1972.

Een mooi voorbeeld van een drukmerk met 
de verkorting van het Districtspostkantoor 
’s-Gravenhage (Dpkt Gv 566) zagen we al in 
afbeelding 35a. Het totale aantal drukmerken 

is aanzienlijk groter dan hier getoond kan 
worden.
Naast het drukmerk van de FD (de ‘model-
code’) vinden we op een aantal typen 

enveloppen nog een tweede drukmerk (de 
‘leveringscode’), dat de oplage en het tijdstip 
van drukken van de betreffende enveloppen 
vermeldt. Zo is ‘400.000 XII ’60’ een code 
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voor de levering van 400.000 enveloppen in 
december 1960. 
De leveringscodes geven een goed beeld 
van de enorme omvang van de activiteiten 
van de Filatelistische Dienst, met name 

in de propagandasfeer (verzending van 
drukwerkenveloppen).
In Tabel 1 zijn de tussen februari 1958 en 
februari 1962 geleverde aantallen enveloppen 
van het standaardformaat (AE6) weergegeven 

(voor zover aan mij bekend).
Ook van de enveloppen met bestelcode laten 
we een aantal voorbeelden zien (afb. 56-65). 
Daarbij zijn een paar opmerkingen vooraf op 
zijn plaats.

Afb. 56. Als 
drukwerk 
gefrankeerde 
‘Dienst PTT’-
envelop naar Kiel 
(BRD). Zwarte 
typografische 
bijbedrukking 
‘DRUCKSACHE’. 
Dagtekening met 
typografisch 
stempel IV.1; 8 
XII 59. Drukmer-
ken (325000-
II-’58) en Fil 25 
(onder zegel).

Afb. 58. Als 
drukwerk 
gefrankeerde 
‘Dienst PTT’-
envelop naar Kiel 
(BRD). Zwarte 
typografische 
bijbedrukking 
‘DRUCK SACHE’. 
Dagtekening 
met typogra-
fisch stempel 
IV.1; 9 VII 60. 
Drukmerken 
(200000-III-’59) 
en Fil 25.

Afb. 60. Gefran-
keerde drukwerk-
envelop in nieuwe 
uitvoering 
(zonder belijning 
en ‘Dienst PTT’) 
naar Lichtenfels 
(BRD). Zwarte 
typografische 
bijbedrukking 
‘DRUCKSACHE’. 
Dagtekening met 
typografisch 
stempel IV.1; 11 
VIII 61. Druk-
merken (400.000 
XII ’60) en Fil 25 
(onder zegel).

Afb. 57. On-
gefrankeerde 
aangetekende 
‘Dienst PTT’- 
envelop naar 
Wassenaar. 
Dagtekening 
met FD-
stempel I.3 
nr. 1; 26 X 62. 
Drukmerken 
(70000-II-’58) 
en Fil 26.

Afb. 59. Als 
drukwerk 
gefrankeerde 
envelop zonder 
‘Dienst PTT’ 
naar Lorsch 
(BRD). Zwarte 
typografische 
bijbedrukking 
‘DRUCKSACHE’. 
Dagtekening 
met typogra-
fisch stempel 
IV.1; 18 III.61. 
Drukmerken 
(150.000 II. ’60) 
en Fil 25.

Afb. 61. Als 
drukwerk 
gefrankeerde 
envelop zonder 
belijning 
naar Newark 
(VS). Zwarte 
typografische 
bijbedruk-
king ‘PRINTED 
MATTER’. 
Dagtekening met 
typografisch 
stempel IV.1; 12 
X 62.  Drukmer-
ken (500.000 
II ’61) en Fil 25 
(onder zegel).

Afb. 54. 
Aangetekende 
vensterenvelop 
van de Filate-
listische Dienst 
Groningen 
voorbedrukt 
met drierege-
lige, tweetalige 
‘Port betaald’-
aanduiding. 
Zonder logo. 
Linksonder 
drukmerk ZF 
FILD 52 (1978). 

Afb. 55. Voorbeeld 
van gebruik door 
FD van envelop-
pen van andere 
dienstonderdelen. 
Bruine envelop 
Dienst / P T T 
Model 530 (klein) 
met violet 
P.P.D.-stempel. 
Gefrankeerd als 
per luchtpost ver-
zonden drukwerk 
naar Denver (VS). 
Dagtekening met 
FD-stempel type 
I.1 nr. 1; -8.VI.50. 
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1. Eenzelfde modelnummer (bijvoorbeeld 
Fil 25) kan voorkomen op enveloppen met 
verschillende bedrukking. Zo bestaan van 
de AE6-enveloppen met drukmerk Fil 25 in 
Tabel 1 drie uitvoeringen: 
a. Met belijning en bedrukking ‘Dienst PTT’ 
(II-’58 en III-’59);
b. Met lijnen maar zonder ‘Dienst PTT’ (II. ’60);
c. Zonder lijnen en zonder ‘Dienst PTT’ en met 
geheel nieuwe opmaak (XII ’60 en II ’61).
2. De meerderheid van de normale AE6-
enveloppen is gebruikt voor verzending van 
drukwerk. De aanduiding ‘Drukwerk’ in ver-
schillende talen op die enveloppen is echter 
niet bij het drukken aangebracht, maar pas bij 
het (typografisch) ‘stempelen’ van de stukken, 
zoals vermeld in Deel 1 van dit artikel.

3. Op alle hier besproken typen enveloppen met 
leveringscode ontbreekt een FD- of PTT-logo.

In deel 3 van dit drieluik over de activiteiten 
van de Filatelistische Dienst zal de schijnwer-
per gericht zijn op postale en administratieve 
aantekeningen en vignetten, die op de post 
van de FD voorkomen en op de vormgeving 
van het propagandamateriaal, dat door de 
Filatelistische Dienst werd verspreid. 

Geciteerde bronnen
1) Bert van Marrewijk, 2014. Post van de Filatelistische 
Dienst: Deel 1. De Kartelrand nr. 37: 13-33.
2) Rene J. Kuypers, 1980. A postal history. PTT Philatelic 
Service The Netherlands. Publication of the Nether-
lands Philatelic Society of Chicago. 142 pp.

Afb. 62. Ongefran-
keerde aangete-
kende envelop met 
grijs ‘Port Payé’-
stempel type V.1 
naar Cornwall 
(Can). Drukmerken 
(500.000 II ’61) en 
Fil 25. ‘Aangete-
kend’ vermoe-
delijk achteraf 
aangebracht (zie 
toelichting bij 
Tabel 1).

Afb. 63. 
Gefrankeerde 
aangetekende 
envelop naar 
Schildgen 
(BRD). Dag-
tekening met 
FD-stempel 
type I.3 nr. 2; 
14 VIII 62. 
Drukmerken 
(50000 II ’61) 
en Fil 26.

Afb. 64. On-
gefrankeerde 
envelop met 
overbalkte 
aanduiding 
‘Aangetekend’ 
naar Gent (B). 
Zwart ‘Port 
Payé’-stempel 
type V.1. 
Drukmerken 
(50000 II 
’62) en Fil 
26. Waarom 
Franstalige 
adressering?

Afb. 65. Groot-
formaat (AE5) 
R-envelop met 
bonte frankering 
naar Halifax (Can). 
Dagtekening met 
FD-stempel type 
I.3 nr. 1; 12 XII 
62. Drukmerken 
(15000 II ’61) en 
Fil 28. Deze AE5-
enveloppen werden 
gezien de (relatief) 
geringe oplage 
kennelijk maar 
weinig gebruikt. 

Tabel 1. Leveringen van AE6-enveloppen periode 1958–1962

Oplage + datum Type envelop Modelcode

(325000-II-’58) Normaal Fil 25

(70000-II-’58) Aangetekend Fil 24

(200000-III-’59) Normaal Fil 25

(150.000 II. ‘60) Normaal Fil 25

(400.000 XII ’60) Normaal Fil 25

(500.000 II ’61) Normaal Fil 25

(500.000 II ’61) Aangetekend 1 Fil 25

(50000 II ’61)  Aangetekend Fil 26

(50000 II ’62) 2 Aangetekend Fil 26

1) Vermoedelijk is dit een deel van de gewone enveloppenorder 
II ’61 waar ‘Aangetekend’ is bijgedrukt, omdat de voorraad R-enve-
loppen was uitgeput en de nieuwe niet op tijd uitgeleverd werden.
2) In februari 1962 zien we een nieuwe levering van R-enveloppen, 
waarvan juist een deel weer wordt gebruikt voor gewone post na 
doorbalking van ‘Aangetekend’.

Ervaringen 
met stickers?
Zoals u in de stempelrubriek kunt lezen zullen 
vieze stempels per 1  januari aanstaande tot 
het verleden behoren. De klachten betreffende 
stickers zullen daarmee niet opgelost worden. 
Heeft u nare  ervaringen met vervelende  stickers? 
We horen het graag!
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aste prik is de Fila-
krant die voor iedere 
bezoeker klaar ligt. De 
zesde alweer. Deze grote 

handelsbeurs telt vele binnen- en 
buitenlandse standhouders en ook 
maandblad Filatelie zal daar aan-
wezig zijn met het promotieteam.
Zowel de Nederlandse als de 
Duitse post hebben een speci-
aal stempel beschikbaar op de 
beurs en vele gespecialiseerde 
verenigingen zullen zichzelf en 
hun publicaties presenteren.

Stamptales
Zoals gebruikelijk in de grote 
toneelzaal van de Veluwehal het 

jeugdevenement Stamptales. 
Dit is het grootste jaarlijkse 
jeugdevenement in de Benelux. 
Er zullen diverse workshops zijn. 
Iedere dag wordt Stamptales om 
14.30 uur afgesloten met een 
jeugdveiling.

Veluwehal, Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld
Entree: vanaf 16 jaar € 3
Parkeren: gratis
Woensdag 28 december:
10.00-17.00 uur 
Donderdag 29 december:
10.00-16.00 uur 
www.eindejaarsbeurs.nl 
T: 055-3558600 of 06-30718411

V

Eindejaarsbeurs & 
Stamptales 2016
Eind december is als vanouds Barneveld weer 
het filatelistische hart van Nederland. Velen zullen 
de weg naar de Veluwehal weer weten te vinden. 
Het is de traditionele jaarafsluiting.

Postzegelveilingen
Wekelijkse online

De postzegelveilingen beginnen elke 

vrijdag en lopen de week erna af

Wekelijkse Nederlandse-, Belgische-, 

Franse-, Duitse- en internationale 

postzegelveiling

U kunt ook uw eigen postzegels 

aanbieden

www.catawiki.nl/postzegel

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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Eindejaarsbeurs & 
Stamptales 2016

EINDEJAARSBEURS  
& STAMPTALES

28 & 29 DECEMBER 2016

1500 stoelen / chaises / Stühle / chairs
Ca. 160 Handelaren / Marchands / Händler / Dealers.

Filatelie, munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen.
Philatélique, monnaie, billets de banque, cartes, groupes d’étude.

Philatelie, Münzen, Banknoten,  Ansichtskarten,  ArGe.
Philatelics, coins, papermoney, postcards, studygroups. 

Locatie/Location/Ort: 

De Veluwehal
Nieuwe markt 6

3771 CB Barneveld (NL)

28 - 12 - 2016 10.00 - 17.00 

29 - 12 - 2016 10.00 - 16.00

Toegang/Entree/Eintritt/Entrance
€ 3,- p.p. per dag/Jour/Tag/Day

Jeugd/Jeunesse/Jugend/Youth

<16 gratis/gratuit/frei/free

28 / 29 DEC 2016 STAMPTALES MEGAJEUGDEVENEMENT
BIG YOUTH EVENT / GROSSES JUGENDTREFFEN / GRANDE RÉUNION JEUNESSE 

V.O.V.V., p/a  Tienwoningenweg 53, 7312 DL,  Apeldoorn NL. Tel: (0031)-(0)55-3558600
e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl    website: www.eindejaarsbeurs.nl

Grote internationale beurs
Grande bourse internationale
Grosse internationale Messe

biG international fair
auto / Voiture / Car:

A1:  Afrit / Sortie / Ausfahrt / Exit 16 Voorthuizen / Harselaar.
Volg / Suivre / Folge Barneveld-centrum

trein / train / bahn:  
400 m. van station Barneveld-centraal / du gare centraal  

ab Bahnhof-centraal / from station-centrum
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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2017 
(verschijnt 2 februari) moeten 
uiterlijk op 29 december 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. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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

4 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

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

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

10 december:
De Bilt. Latijns-Amerika, Cultureel 
centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein4, 12.00-17.00 uur. T: 010-
4802961. pweda@live.nl 
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. secretaris@zhpv.nl 
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00–13.00 uur. Tel. 
0416-379919. 
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 12.30-16.30 uur. 
T: 06-12131128.
Hoensbroek. Harrie Meershuis, 
St. Jozefstraat 21, 13.00-15.30 uur. 
l.knarren@heerlen.nl
Hoofddorp: Gebouw “De Jeugd van 
Gisteren”, Beemsterstraat 4, 10.00-
16.00 uur. T: 06-54741761.
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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

28-29 januari:
Hilversum. Filateliebeurs.  
Dudok-Arena, Arena 303.
www.filateliebeurs.nl

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: 16.00-21.00 uur, 20/5: 10.00-
18.00 uur, 21/5: 10.00-16.00 uur. 
achterhoek2017@outlook.com
www.goo.gl/HeETBU

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

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

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

mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:benmonshouwer@hetnet.nl
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mailto:l.knarren@heerlen.nl
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mailto:achterhoek2017@outlook.com
http://Www.finlandia2017.fi/
http://Www.bandung2017.org/
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Kampen. Hanzestad, IJsseldijk 12, 
10.00-15.00 uur. T: 038-3324654 
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222, deloupe@hccnet.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010 – 5916747.
Venlo. Zaal Wylderbeek, Hagerhof-
weg 2a, 10.00-16.00 uur.  
T: 06-51669561. info@philavenlo.nl
Winschoten. S.V. Bovenburen, 
Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-421497. rendering@ziggo.nl 
Zwijndrecht. Het Baken Slagveld 
99, 10.00-15.30 uur. T: 078-6103603

11 december:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029
Boxtel. Gemeenschapshuis  
De Walnoot, Reginahof 1 ST01, 
10.00-13.00 uur. info@vbvboxtel.nl 
Den Haag. Nationaal Archief, 
Filatelie Café, 14.00 uur. Groother-
togin Charlotte (1921) en de relatie 
met Joh. Enschedé in historisch 
perspectief, Edwin Voerman.  
T: 070-3307567.  
aanmelden@muscom.nl
Echt. Buurthuis St. Joris, Cypresstr. 
58. van 9.30-13.00 uur.  
T: 06-27066971 
Wijchen. Brede school “Noorder-
licht”, Roerdompstraat 76, 
10,00-13.00 uur. T: 024-
6413355/6450041

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

13 december:
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 13.00-16.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl 

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

17 december:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885.
www.postzegelverenigingaalsmeer
Alkmaar. Afas Stadion,  
Stadionweg 1, 10.00-16.00 uur.  
Inl. 050-5033926 (’s avonds).
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur.  
T:0181-322211. gvdlind@xs4all.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
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur. T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 

18 december:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Heerlerheide. Corneliushuis, 
Groot Genhei 14, 10.00-16.00 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
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
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
9.00-12.30 uur. T:  040-2557650. 
 postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl

19 december:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Elst. Zalencentrum “Onder de 
Toren”, St. Maartenstraat 54, vanaf 
19:30.T: 06-11018699.

Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T:024-
3561969. secretaris@noviopost.nl 

27 december:
Dalfsen. Tafeltenniscentrum, 
Smidswegje 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 0529-431528
Groningen. Sporthal Hoogkerk, 
Zuiderweg 70, 09.30-16.00 uur. 
T: 050-5033926 (‘s avonds). 

31 december:
Zwolle: Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

2017

7 januari:
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
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com

8 januari:
Den Haag. Nationaal Archief, Filatelie 
Café, 14.00 uur. Verhuizen in Indië, 
Peter Storm van Leeuwen. T: 070-
3307567. aanmelden@muscom.nl

14 januari:
Hoofddorp: Gebouw “De Jeugd van 
Gisteren”, Beemsterstraat 4,  
10.00-16.00 uur. T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur.  
T: 0318-513222. deloupe@hccnet.nl 

17 januari:
Nijmegen. Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13.00-16.00 uur. T:024-
3561969. secretaris@noviopost.nl 

21 januari:
Appingedam. ASWA-Gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-15..00 uur. 
T: 0596-624394.
Barneveld. Veluwehal, Nieuw Markt 
6, 10.00-16.00 uur. T: 0342422542. 
c.vandijk1@vodafonethuis.nl
Katwijk aan de Rijn. Wijkge-
bouw de Wiek Fresiastraat 19, 
10.00-15.00 uur. T: 071- 5173995.
www.postzegelverenigingkatwijk-
rijnsburg.nl

23 januari:
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T:024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

28 januari:
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
 Snelliuslaan 35, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur.  
T:0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Oosterwolde. Miente, snellingerdijk 
39, 10.00-16.00 uur.  
T: 0592-388585 
Winschoten. S.V. Bovenburen, 
Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-421497. rendering@ziggo.nl 
Zwolle: Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

29 januari:
Heerhugowaard. Zalencentrum 
“De Swan”, Middenweg 178,  
10.00-15.00 uur. T: 072-5715665.

4 februari:
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
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
 Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur.  
T: 0297-563773. fvu001@gmail.com

11 februari:
Hoofddorp: Gebouw “De Jeugd van 
Gisteren”, Beemsterstraat 4, 10.00-
16.00 uur. T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur.  
T: 0318-513222. deloupe@hccnet.nl

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-
dag: 8  december. Uitsluitend op 
afspraak. Informatie bij Monique 
Erkelens (T: 070-3307567).
Filatelie Café: In het Nationaal 
Archief. Zie agenda.
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5 voor Nederland, 5/50 voor Europa 
en 5/50 voor buiten Europa – duaal

ij de introductie op 2 juli 
2001 van de geïntegreerde 
hangboekjes, gedrukt door 
Walsall Security Printing, 

ging het om zelfklevende zegels 
met een duale waarde-aanduiding 
in guldencenten en eurocenten. Het 
ontwerp van de 3 zegels was van 
Lex Reitsma.
• 85c/39c
• 120c/54c
• 165c/75c

De zegels voor buiten Nederland 
waren (althans voor de hangboek-
jes van 5) steeds voorzien van een 
priority-tab die via een scheurlijn 
met inkepingen verbonden is met 
het zegelgedeelte.

B
Gedrukt op de 9-kleuren Chestnut-
rakeldiepdrukpersen met 5 kleuren 
aan de zegelzijde en 4 kleuren aan 
de buitenkant van de hangboekjes, 
op het drager papier.
De enorme variatie bij deze zegels 
kwam door een aantal zaken:
• het gebruik van een priority-tab 
bij de zegels voor het buitenland
• het voorkomen van zowel een 
hangboekje met 5 zegels voor alle 
3 waarden resp. met 50 zegels 
voor de zegels voor het buitenland, 
waarbij de lay-out bij de hangboek-
jes van 50 nogal afwijkend was
• ten behoeve van verzamelaars 
compleet doorgestanste zegels
• de rastering per kleur van de 
elektromechanische gegraveerde 
cilinders
De hangboekjes met 5 zegels waren 
redelijk recht-toe recht-aan met een 
scheurlijn met inkepingen voor de 
beide zegels, ten behoeve van het 
buitenland.
De lay-out bij de hangboekjes met 
50 zegels was met 5 blokken van 
10 zegels boven elkaar, waarvan 
3 zegels liggend en 7 zegels 
naar boven gericht, met de basis 
naar rechts. Bij de eerste oplage 
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samenstelling Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2018)

van zowel de 120c/54c en de 
165c/75c waren geen inkepingen 

aangebracht, bij de herdruk van 
de 120c/54c wel.
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Compleet doorgestanst
De compleet doorgestanste zegels 
kregen een zeer grove scheurlijn 
met 22 inkepingen binnenin en 2 
aan de boven- respectievelijk 
onderkant. De zegels uit de hang-
boekjes met 5 en 50 – voor zover 
met scheurlijn – hadden 44 in-
kepingen met 2 aan de boven- of 
onderkant. Dus dubbel zoveel. 
Hiermee mag duidelijk zijn dat de 
compleet doorgestanste zegel al-
tijd (ook al is het dragerpapier eraf 
gepeuterd) te onderscheiden is.

Let ook op de 3 gaten onderaan: 
boven rond of boven recht. Of de 
2 gaten bovenaan: onder rond of 
onder recht.
De compleet doorgestanste zegels 
komen uit de hangboekjes van 5.

De rasterhoeken
De kleuren van de zegels – waar-
onder die voor de fosforbalk – 
hebben elk een aparte rasterhoek 
voor de CMYK-kleuren Cyaan 
[blauw], Magenta [rose], Y [geel] 
en K [zwart]. De rasterhoek voor 
de ‘kleurloze’ fosfor is slechts 
incidenteel goed vast te stellen. 
Rasterhoeken bij de hangboekjes 
van 5:
85c/39c: C=60, M=30, Y=0, K=45 
120/54 en 165/75: C=30, M=60, 
Y=0, K=45 
Een verschil van 90 graden van-
wege de stand van de 85c/39c 
– met de basis naar rechts – in de 
hangboekjes van 5.

Rasterhoeken bij de hangboekjes 
van 50:
3 zegels: C=30, M=60, Y=0, K=45
7 zegels: C=60, M=30, Y=0, K=45
De zegels met ‘priority’ hebben 
altijd een verschil in rasterhoek, 
afhankelijk van het feit of ze uit de 
rij met 3 zegels komen of uit de rij 
met 7 zegels. De rasterhoeken bij 
de hangboekjes van 5 zijn gelijk aan 
die uit een rij met 3 zegels.

Alles tezamen levert dit 2 tot 
5 varianten per waarde op
85c/39
1991a: uit hangboekjes van 5, cyaan 
onder 60 graden, magenta onder 
30 graden
1991b: compleet doorgestanst 
uit de hangboekjes van 5, cyaan 
onder 60 graden, magenta onder 
30 graden

120/54c
1992a: uit hangboekjes van 5 lig-
gende zegels of uit hangboekjes 
van 50: 3 liggende zegels; cyaan 
onder 30 graden, magenta onder 
60 graden,  fijne inkepingen
1992b: compleet doorgestanst 
uit de hangboekjes van 5, cyaan 
onder 30 graden, magenta onder 
60 graden, grove inkepingen
1992c: uit hangboekjes van 50: 
3 liggende zegels; cyaan onder 
30 graden, magenta onder 
60  graden, geen inkepingen
1992d: uit hangboekjes van 50: 
7 staande zegels; cyaan onder 
60 graden, magenta onder 
30  graden, geen inkepingen
1992e: uit hangboekjes van 50: 
7 staande zegels; cyaan onder 
60 graden, magenta onder 
30  graden, fijne inkepingen

165/75c
1993a: uit hangboekjes van 
5  liggende zegels, cyaan onder 
30 graden, magenta onder 
60  graden, fijne inkepingen;
1993b: compleet doorgestanst 
uit de hangboekjes van 5, cyaan 
onder 30 graden, magenta onder 
60 graden, grove inkepingen
1993c: uit hangboekjes van 50: 
3 liggende zegels; cyaan onder 
30 graden, magenta onder 
60  graden, geen inkepingen
1993d: uit hangboekjes van 50: 
7 staande zegels; cyaan onder 
60 graden, magenta onder 
30  graden, geen inkepingen
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BINNENLANDSE BLADEN

Luchtpost en feest
Het derde nummer van dit jaar van 
De Aerophilatelist laat zien dat 
ze bij De Vliegende Hollander iets 
te vieren hebben: de vereniging 
bestaat 80 jaar. Op de Postex was 
dat goed te merken, in Ugchelen, op 
korte afstand van Apeldoorn, von-
den nog meer festiviteiten plaats. 
Zo werd Hans TSchroots er tot erelid 
benoemd en ontvingen de aanwezi-
ge leden een Jubileumnummer met 
een Index op de afleveringen van de 
Aero-Philatelist die tussen 1934 en 
2016 verschenen. Wybo Heere is de 
man die deze klus geklaard heeft.
In het reguliere herfstnummer 
vervolgt Henk Haverkort zijn artikel 
over de Philips Jubileumvlucht van 
24 t/m 29 september 1966. Voor mij 
als buitenstaander was dit niet veel 
meer dan een poststukje dat ik wel 
eens in de rommelbakken tegen-
kwam, maar het artikel van Henk en 
zijn Postex-inzending hebben mij 
de ogen geopend: ook bij relatief 
eenvoudig materiaal valt vaak nog 
een boeiend verhaal te vertellen.
Aardig is ook het stuk dat Jan Prinz 
schreef over een brief die in sep-
tember 1935 vanuit Port au Prince 
 (Haïti) naar Groningen gestuurd 
werd. De schrijver was de 30-jarige 
eerste marconist van het stoom-
schip Van Rensselaer van de KNSM. 
Prinz volgt de route van de brief, 
door de lucht uiteraard, en illustreert 
zijn verhaal met mooie afbeeldingen 
van vliegtuigen en een routekaart. 
Verder in dit nummer veel aandacht 
voor de zeer gevarieerde jubileum-

veiling. Die maakt in ieder geval 
één ding duidelijk: het gaat bij de 
aero-philatelisten om veel meer dan 
alleen een luchtpostbrief. 
www.de-vliegende-hollander.com

Nog meer feest
Voor bijzondere gebeurtenissen 
mogen de schema’s wijken en 
daarom schenk ik opnieuw aan-
dacht aan de postzegelvereniging 
Griekenland die met een dubbel-
nummer van haar bulletin Hermes 
de 50e verjaardag extra kleur geeft. 
Frans van Limpt belicht enkele 
Griekse helden. Het gaat om helden 
uit de vele revoluties die Grieken-
land gekend heeft en Van Limpt 
stelt zich de vraag in hoeverre zij 
heden ten dage in Griekenland nog 
enige bekendheid genieten. Een 
van de besproken helden is Markos 
Botsaris (afbeelding).
Geldproblemen en Griekenland gaan 
ook goed samen. Ruud Verberne 
schrijft over de eerste Griekse 
inflatieperiode (1942-1944) en de 
bekende landschapszegels die daar-
mee in verband staan. De inflatie 
was vooral het gevolg van de oorlog 
en de bezetting door Italianen, Duit-
sers en Bulgaren, die alles weghaal-
den wat ze zelf dachten te kunnen 
gebruiken, waarbij de Duitsers ook 
nog eens de kosten van hun bezet-
tingsmacht en oorlogsinspanningen 
op de Grieken verhaalden. Een 
boeiend artikel dat vergezeld gaat 
van enkele overzichten waarin de 
tarieven in kaart gebracht worden.
Verder bevat deze jubileum-editie 
onder meer drie artikelen van 
Hans Paul Soetens over de Eerste 
Wereldoorlog in Griekenland (met 
veel aandacht voor censuur), een 
stuk van Olav Petri over opstand, 
tweedracht en muiterij en een 
artikel van Jan van den Berg over 
de eerste Griekse briefkaart. En 

dan ben ik nog maar op de helft van 
deze prachtige bundel. 
www.pv-griekenland.nl

Hondenpoep en meer
De Kartelrand, informatieblad voor 
de leden van Filatelistenvereniging 
Wageningen, verschijnt maar twee 
keer per jaar, maar is absoluut een 
topper onder de verenigingsbla-
den. Dat is ongetwijfeld vooral de 
verdienste van Bert van Marrewijk, 
die ook nu weer een belangrijk deel 
van de inhoud voor zijn rekening 
neemt, maar ook de bijdragen van 
de andere auteurs mogen er zijn. 
Meest opvallend is het vervolg 
van een stuk dat Van Marrewijk 
in 2008 schreef over een postaal 
stempel ‘Door dierlijke uitwerpselen 
besmeurd’. De auteur presenteert 
de lezers nu enkele beschadigde 
poststukken die voorzien zijn van 
stempels en vignetten die een 
korte toelichting geven op de 
oorzaak van de beschadiging. Een 
van de kaarten is volgens de PTT 
‘besmeurd door het inwerpen van 
dierlijke daecaliën’. ‘Fecaliën’ was 
kennelijk een te moeilijk woord voor 
de plaatselijke districtsdirecteur. 
Toon Jansen laat zijn licht schijnen 
over hotelpost uit Assoean, Egypte. 
De plaats ligt aan de Nijl, dicht 
bij enkele oud-Egyptische monu-
menten, en vanuit de daar gelegen 
hotels zijn vele aantrekkelijke 
poststukken verstuurd. Het stuk 
is een pleidooi voor het opnemen 
van poststukken in de verzameling, 
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als aanvulling op de zegels. 
Joop Spijker is ook iemand die met 
zijn artikelen de lezers stimuleert 
nog eens wat beter naar de stukken 
in hun verzameling te kijken. Vooral 
stempels hebben zijn belangstelling 
en steeds weer slaagt hij erin zegels 
en stempels op te duiken waar een 
verhaal over te vertellen is, of het nu 
een NVPH 1 met langstempel is of 
een drukwerkrolzegel op een hoge 
waarde (5 gulden) Veth. 

Duitsland voor specialisten
De laatste twee jaar ontbrak Deut-
sche Post, het verenigingsblad van 
de Filatelistenvereniging Duitsland, 
bij de bladen die ingezonden werden 
voor de paginasubsidie van de KNBF. 
Gespecialiseerde verenigingen die 
bij de Bond zijn aangesloten, hebben 
daar recht op en dus doet de vereni-
ging zichzelf eigenlijk tekort.
Het septembernummer bevat onder 
meer een artikel van Peter Prins 
over de Duitse Postscheckdienst, 
een niet meer bestaande instelling 
van de Duitse Post. De dienst werd 
opgericht in 1909 en is enigszins te 
vergelijken met onze Postcheque- en 
Girodienst. Er zijn veel frankeerma-
chinestempels bekend waarin voor 
deze dienst reclame werd gemaakt. 
Ook zijn er voorbedrukte enveloppen 
bekend waarin betaalopdrachten 
verzonden konden worden. Ze zijn 
relatief zeldzaam omdat ze na aan-
komst op de Postscheckkantoren 
vernietigd moesten worden.
Adriaan van Oosten schrijft over 
(Pruisische) poststempels die heel 
lang nadat ze waren ingevoerd, 
nog steeds in gebruik waren: 
‘Nachverwendung’. Peter Feuser 
schreef er een standaardwerk over, 
Van Oosten laat vele voorbeelden 
zien en presenteert een mooi lesje 
stempelkunde. Wie Filatelisten-
vereniging Duitsland googelt, vindt 

samenstelling: John Dehé, johndehe@gmail.com 

http://www.de-vliegende-hollander.com
http://www.pv-griekenland.nl
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een wat ingewikkeld webadres. 
https://goo.gl/KkoEx6

Maximaal
Bulletin 127 van de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en Maximafilie 
presenteert trots een opmerkelijk 
wapenfeit. Een door de vereniging 
uitgebrachte maximumkaart met 
het zelfportret van Vincent van 
Gogh is bij een internationale 
verkiezing tot de Beste Maximum-
kaart van 2015 gekozen, met dank 
aan PostNL en het Bondsbureau 
van de KNBF die het mooie stempel 
verzorgden. In Bulletin 128 volgt 
ongetwijfeld meer informatie.
Edward Froon staat uitgebreid stil 
bij maximumkaarten van de Duitse 
Post en van ‘de Duitse Vereniging’ 
en doet een vergelijkend warenon-
derzoek. ‘De Duitse Vereniging’ is 
eigenlijk Jürgen Noll. Hij maakte 
met een stadsgezicht op Dresden 
de beste maximumkaart in de inter-
nationale competitie over 2014 en 
zijn kaarten kunnen een vergelijking 
met die van de Duitse Post goed 
doorstaan. Het onderzoek van Froon 
resulteert in een gelijke stand: 4-4. 
Froon: “Een mooie uitslag als één 
individu het even goed doet als een 
hele grote organisatie als de Duitse 
Post.” Toch heeft Froon een lichte 
voorkeur voor de kaarten van Noll. 
Hij bestempelt diens kaarten als 

‘haute couture’, die van de Duitse 
Post als ‘verdienstelijke confectie’.
Verder worden in deze aflevering 
door Ronald van der Leeden de 
nodige appels en peren vergeleken 
(nieuwe uitgifte PostNL) en be-
spreekt Bate Hylkema de kinder-
postzegels van 2016 en de prachtige 
tekeningen van Fiep Westendorp. 
Nu maar hopen dat ook internati-
onaal thematische juryleden wat 
meer oog krijgen voor de kwaliteit 
van maximumkaarten. In New 
York kreeg ik te horen dat ik moest 
streven naar minder: in vijf kaders 
telden ze er maar liefst drie (!). En 
dat waren echt mooie exemplaren.

BUITENLANDSE BLADEN

Pleidooi voor traditioneel
Belgaphil is het blad van de Ko-
ninklijke Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen en op de een of 
andere manier ben ik daar op de 
verzendlijst terecht gekomen. Het 
blad verschijnt vier keer per jaar en 
zeker voor iemand die in het verza-
melgebied van de Eerste Wereldoor-
log verzeild is geraakt, valt er altijd 
wat te genieten.
In nummer 44 (oktober 2016) 
schrijft Hubert de Belder over het 
kamp van Braschaat, ten noordoos-
ten van Antwerpen. Centraal in het 
artikel staan de geschiedenis van het 
kamp in de jaren 1914 en 1915 en (de 
stempels op) poststukken die vanuit 
het kamp verstuurd werden. Het is 
de derde aflevering in een reeks die 
nog wel een vervolg zal krijgen.
Lars Jörgensen (Een in België woon-
achtige Deen) is Nationaal Commis-
saris voor Traditionele Filatelie. De 
traditionele filatelie is in zijn optiek 
de basis van alle filatelie, alle andere 
disciplines (thematisch, postge-
schiedenis, enz.) zijn daar afgeleiden 
van. De traditionele filatelie vertelt 
het levensverhaal van een postzegel 
en heeft alles te maken met kleuren, 
schakeringen, papier, gom, perfora-

 

worden zij geacht iets te melden over 
uitgevers, drukkers en druktechnie-
ken. Over dat laatste heeft Robert 
Lipp (ing.) een interessante studie 
gepubliceerd, aanvankelijk alleen digi-
taal, maar nu ook op papier. Het gaat 
om het herkennen van drukprocédés. 
In de eerste aflevering staat de Licht-
druk (Albertotypie, Colotypie, Col-
lotype) centraal. Zijn uitleg moet het 
herkennen hiervan bij ansichtkaarten 
mogelijk maken. In de komende 
afleveringen van Die Briefmarke zullen 
andere technieken behandeld worden, 
van steendruk tot offset.
www.voeph.at

Een blad van stand
The London Philatelist is het blad 
van the Royal Philatelic Society, Lon-
don, ‘the Royal’ voor ingewijden. Het 
is een blad dat je vooral doet beseffen 
hoe weinig je eigenlijk weet en hoe 
onmetelijk groot de wereld van de 
filatelie is. Daar komen landen langs 
waar je nog nooit van gehoord hebt en 
worden onderwerpen aangesneden 
waar je nog nooit zo over nagedacht 
had. Maar het gaat hier dan ook om 
een vereniging van dames en heren 
van (filatelistische) stand, die zich ook 
nog eens mogen verheugen in de pa-
tronage van H.M. koningin Elisabeth.
Het oktobernummer opent met een 
artikel van Huadong Zang die een 
poging doet het begrip ‘stamp’ te de-
finiëren en daarbij ook op zoek gaat 
naar een Chinese vertaling hiervan. 
De zoektocht start in april 1661 toen 
in Engeland een datumstempel 
(‘date stamp’) geïntroduceerd werd 
(‘the Bishop-mark’) en leidt via in-
gedrukte fiscale stempels (‘Revenue 
Stamps’) en port betaald-stempels 
van de London Penny Post uiteinde-
lijk naar de Penny Black (1840). Een 
leerzaam artikel, met prachtige af-
beeldingen. Het tweede deel van het 
artikel behandelt de betekenis van 
het Engelse woord ‘stamp’ in China. 
Verder bevat deze aflevering onder 
meer stukken over de Overland Mail 
Bagdad-Haifa in de jaren twintig en 
de ontwikkeling van de luchtpost-
verbinding Perth-Adelaide. 
www.rpsl.org.uk

tie en variëteiten. Het gebruik van de 
postzegel, het tonen van een afstem-
peling of een zegel op brief komen 
op de tweede plaats. Hij illustreert 
zijn standpunt met een uitgebreide 
verhandeling over één postzegel: de 
Transvaal 1d Staatswapenzegel van 
1883 (afbeelding). Zijn conclusie: 
“Het beschrijven en illustreren van 
de verschillende aspecten van één 
postzegel brengt hem tot leven en 
vertelt een fascinerend verhaal. 
Deze voorheen ene anonieme zegel 
is uitgegroeid tot een interessant 
verhaal dat meerdere albumpagina’s 
in beslag neemt.” 
www.klpb.be

Ook prentbriefkaarten
De Oostenrijkse Bond zal nooit 
een prijs winnen met de naam van 
haar periodiek (‘Die Briefmarke’), 
maar het blad leest lekker weg en 
schenkt aandacht aan vele facetten 
van de filatelie: postgeschiedenis, 
poststempels, postwaardestukken, 
nieuwtjes, evenementen – met 
altijd ruime aandacht voor de jeugd. 
Ook prentbriefkaarten zijn tegen-
woordig in beeld. 
Het oktobernummer brengt onder 
meer de tweede aflevering over 
de ‘Kriegsfreimarken’ uit de jaren 
1916-1918. In de eerste aflevering 
lag de nadruk op het ontstaan van 
de zegels , kleuren, proeven en 
afwijkingen; in de tweede aflevering 
staat het gebruik centraal en wor-
den vele poststukken getoond, met 
verklaring van tarieven en gebruiks-
mogelijkheden. 
Voor de verzamelaars van prent-
briefkaarten is er goed nieuws. Als 
zij hun kaarten gaan tentoonstellen, 

http://www.klpb.be
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r zijn 2 perioden te onder-
scheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

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

De uitvoering
Officieel start ABP Wenen de 
censuur van het postverkeer op 
oktober 1939. 
De lettercode is g. ABP Wenen 
censureert het postverkeer tussen 
Duitsland (met inbegrip van de 
bezette gebieden) en Bulgarije, 
Griekenland, Hongarijë, Joegoslavië 
(later Kroatië en Servië), Roemenië, 
Slowakije, en Turkije. Daarnaast het 
transit postverkeer uit Italië, Vati-
caan, en Zwitserland met bovenge-
noemde landen.
Tot midden 1940 wordt de brief 
meestal aan de achterzijde ge-
opend, daarna aan de linkerzijde. 
Wenen wordt op 7 april 1945 door 
de Russen bezet.

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

1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toege-
past vanaf oktober 1939. Er zijn 
13 verschillende stroken in gebruik 

De censuur wordt uitgevoerd in zogenoemde 
Auslands briefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in totaal 
15 zijn geweest. Dit artikel behandelt de censuur in 
de ABP Wenen. Deel 7 stond in het septembernummer. 
door Nico Bader

E
ABP Wenen

geweest, welke zijn onder te verde-
len in de volgende 4 groepen:
a. Rolstrook met tekst: ‘Zur De-

visenüberwachung zollamtlich 
geöffnet’ in rechthoekig kader, 
links en rechts naast kader ge-
tand. De h van zollamtlich heeft 
2 rechte poten (bij andere ABP’s 
is de rechterpoot naar binnen 
gebogen).

b. Rolstrook van 30 mm breed, 
waarop een cirkel met het 
staatswapen (adelaar op een 
lauwerkrans waarin het haken-
kruis) en omrand door de tekst 
‘Obercommando der Wehrmacht’ 
en ‘Geprüft’ naast de cirkels in 
het midden van de strook

c. als b. met ‘Geöffnet’ naast de cir-
kels in het midden van de strook.

d. als c. met lettercode g onder de 
adelaar.

e. als d. met ‘Geöffnet’ boven of 
onder op de strook.

f. als d. met Zensurstelle in plaats 
van ‘Obercommando der Wehr-
macht’ boven de adelaar.

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

h. Neutrale grijze of bruine stoken 
van 28-30 mm breed; witte 
strook van 20 mm breed. 

Alle stroken zijn specifiek voor ABP 
Wenen. De stroken zijn wit, geel-
achtig of bruin van kleur. (afb 1)

2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in gebruik 
vanaf januari 1940 en zijn specifiek 
voor ABP Wenen
en onder te verdelen in de volgende 
groepen;
a. Handstempels; 
1. de cirkel waarin het staatswapen 

(adelaar op lauwerkrans waarin 
het hakenkruis) en de tekst 
‘Obercommando der Wehr-
macht’ in de binnenrand van de 
cirkel. Op de cirkel een strook 
(Haube) waarin de tekst ‘Geprüft’. 
Hoogte varieert van 41–44 mm 
en diameter van de cirkel van 
34-36 mm. De plaats van de 

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 8
adelaar ten opzichte van de tekst 
varieert. 

2. als 1 met de tekst ‘Auslandsbrief-
prüfstelle Wien’. Hoogte varieert 
van 41–42 mm en diameter van 
de cirkel 34-35 mm. De plaats 
van de adelaar ten opzichte van 
de tekst varieert. 

3. cirkel met diameter van 28 mm 
met daarin de tekst; ‘Zensurstelle 
Geprüft’, waartussen de letter-
code g. In plaats van ‘Zensur-
stelle’ komt ook ‘Prüfstelle’ voor.

4. cirkels met diameter 20-22 mm, 
waarin de letter A met de letter-
code g. Verschillen in lettertype 
en inkepingen in de cirkel.
De stempels staan meestal op 
de sluitstrook en zijn rood van 

kleur of violet. Daarnaast zijn ze 
ook gebruikt op postkaarten en 
ansichten. (afb 2)

b. Machinale handstempels. Cirkel 
met het staatswapen als onder 
2a met tussen de cirkels; 

1. twee, vier. zes of zeven horizon-
tale lijnen, 

2. als 1 met ‘Zensurstelle’ in 
plaats van ‘Obercommando der 
Wehrmacht’ en twee of zeven 
horizontale lijnen. (afb 3)

c. Machinestempel op de sluitstrook g.
1. Een opeenvolgend patroon  

van: -adelaar-O K W-adelaar- 
GEÖFFNET- enzovoort. Onder 
GEÖFF NET staat de lettercode g. 
Er zijn verschillen in de vorm van 
de blaadjes van de lauwerkrans 

Afb 1. Censuurstroken, resp. a, b, c, e, f van ABP Wenen

Afb 2. Cen-
suurstem-
pels, resp 1, 
2, 3, en 4 van 
ABP Wenen

Afb 3. 
Machinale 
handstem-
pels 1 en 2 
van ABP 
Wenen

Afb 4. Machi-
nestempels 1, 
2 en 3 zoals 
 toegepast op 
sluitstrook g 
van ABP Wenen
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en de vorm van de letter g.  
De kleur is rood.

2. als 1 met Zensurstelle in plaats 
van OKW.

3. cirkels waarin A g met diameter 
8 mm, verbonden door 4 horizon-
tale lijnen. (afb 4)

d. Doorloopstempels. Deze zijn 
gebruikt voor poststukken die 
de ABP gepasseerd zijn zonder 
censurering. Er zijn 2 typen;

1. hand doorloopstempel; als a4. 
Landsmann noemt 17 verschil-
len. De verschillen zitten in de 
cirkeldiameter, het lettertype en/
of inkepingen in de cirkel. 
De kleuren zijn rood, blauw, zwart 
of violet.

2. machinaal doorloopstempel; 
cirkels als onder met Ag in Go-
thisch schrift; tussen de cirkels 
7 horizontale lijnen.

Afb 5. Aangetekende brief van Duitsland (bezet Oostenrijk) naar Nederland, verzonden op 
21 september 1939. Op de achterzijde en deels voorzijde censuurstrook a. Het getal 2301 is 
onduidelijk qua betekenis (censorstempels worden later gebruikt).

Afb 7. Aangetekende brief van Joegoslavië naar Duitsland, verzonden op 21 januari 
1940. Op de achterzijde censuursluitstrook c. Op de voorzijde censorstempel 69874 en 
censorhandschrift.

Afb 6. Brief van Hongarije naar Duitsland, verzonden op 
20 december 1939. Op de achterzijde censuursluitstrook b.

Afb 8. Brief van Duitsland naar Joegoslavië, verzonden op 7 oktober 1940. Links de strook e en op de achterzijde 
 stempel a1. Op de voorzijde censorstempel 6378 en censorhandschriften. Op de achterzijde censor stempel 783 en 778.

Afb 9. Brief van Kroatië naar Duitsland, verzonden op 22 juli 1941. Links de strook e en op de achterzijde stempel b1. Op 
de voorzijde censorstempel 1414 en censorhandschriften. Op de achterzijde censor stempel 553.
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3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Censorstempels worden heel veel 
gebruikt. Er komen 21 verschillende 
stempels voor, welke in gebruik 
zijn vanaf februari 1940. De meest 
voorkomende is het 3 tot 6 tallig 
getal in verschillende grootten. 
Daarnaast komen hoofdletters voor, 
ook omcirkeld. Aangetekende post is 
vaak voorzien van een L met 5 getal-
len. Viertallige getallen komen soms 
voor in een rechthoek van 9 x 19 mm. 
De stempels zijn violet, groen, rood, 
of violet. 
Met potlood geschreven censor-
schriften komen voor in 3 verschil-
lende vormen vanaf januari 1940. 
Het betreft getal/getal (zwart), L 
met 5-tallig getal (rood) en/of een 
haak of een grote V letter (groen 
of rood). Het handschrift sluit vaak 
aan op het censorstempel op de 
voorzijde van het poststuk.
Chemische censuur (penseelstreken 
in lichte kleur; dit ter controle van 
tekst geschreven met onzichtbare 
inkt) komt bij ABP Wenen regelmatig 
voor.

De aard en de waarde van cen-
suurstukken
Het te censureren gebied is groot, en 
daarmee het aantal gecensureerde 
brieven. 
De waarde ligt in het algemeen laag. 
In de te censureren landen (met 
uitzondering van Turkije) vond ook 
censuur plaats. Dubbele censuren 
komen dan ook regelmatig voor. De 
waarde van deze poststukken ligt 
iets hoger. De stempels zijn vaak 
slordig en onduidelijk.
De eerste en de laatste maanden 
van de Tweede Wereldoorlog zijn qua 
datum en prijs het interessantst. 

Voorbeeldbrieven
De afgebeelde voorbeeldbrieven zijn 
gecensureerd in Wenen en bevat-
ten de belangrijkste censuur- en 
censorkenmerken. Per brief wordt 
dit gespecificeerd.

Afb 10. Aange-
tekende brief 
van Duitsland 
naar Kroatië, 
verzonden op 
6 november 
1944. Links de 
strook e en op 
de achterzijde 
stempel a3. Op 
de voorzijde 
censorstempel 
6907, 821402 en 
censorhand-
schriften. Op 
de achterzijde 
censor stempels 
7381 en 65??.

Afb 11. Brief van Hongarije naar Frankrijk, verzonden op 11 mei 1941. Links de strook g en stempel c1 en censorstempels 6954 en 41155. 
Op de achterzijde censorstempels 6659 en 79??, en een Hongaarse censuursluitstrook en -stempel. 

Afb 12. Brief van Kroatië 
naar Duitsland, ver-
zonden op 28  november 
1944. Links de strook g 
en stempel c2 en cen sor-
stempels 1511 en 130391 
en censorhandschrift. 
Op de achterzijde censor 
stempels 6951 en ?967. 

Afb 13. Brief 
van Grieken-
land naar 
Duitsland, 
verzonden op 
8 juli 1944. 
Links de 
strook g en op 
de voorzijde 
stempel c3. 
Op de achter-
zijde censor 
stempels 
591 en 792 en 
censorhand-
schrift. 
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Afb 14. Brief van Slowakije naar Zwitserland, verzonden op 25 mei 1942. Op de voorzijde doorloopstempel d1; op de achterzijde censorstempel 585. 
Een Slowaakse censuurstrook op de achterzijde en Slowaakste censuurstempel CENZOR 31 op de voor en achterzijde.

Afb 15. Postkaart van Slowakije naar Duitsland, verzonden op 27 februari 1945. Aan 
de voorzijde stempel b2 en censorstempels 574, 689, en 14811 en censorhandschrift.

Afb 16. Postkaart van Duitsland naar Slowakije, verzonden op 3 juli 1944.  
Aan de voorzijde doorloopstempel d2 en censorstempels 1368, 6063 en 21422.
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O
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ENPLANK

Speciale Catalogus 2017
Na het eenmalig verschijnen in 
oktober in verband met de 75e editie 
en de daarbij behorende presentatie 
in het Museum voor Communicatie, 
ligt de Speciale  Catalogus dit jaar 
weer in september in de winkel. De 
vorige versie heeft nog amper kans 
gehad gebruikssporen op te doen 
dus blijft de vraag waarom er elk 
jaar een nieuwe catalogus dient 
te verschijnen. Een vraag die zich 
temeer doet gelden daar de nieuwe 
versie de nodige sporen vertoont 
van haastwerk dan wel tijdsdruk. Een 
onafhankelijk oog op het gebied van 
spelling en zetting van de tekst zou 
welkom zijn.
De in de inleiding genoemde stijging 

van prijzen van klassieke postfrisse 
zegels blijkt in de praktijk wel mee 
te vallen. Nieuwe noteringen zijn er 
wel voor de nummer 11 postfris (de 
hoogste prijs ook in de catalogus 
met € 125.000 cursief) en de 
60b, 5 cent bontkraag in keerdruk 
(€ 30.000 voor een ongebruikt 
exemplaar).
Meest in het oog springend zijn ech-
ter de prijscorrecties naar beneden 
voor veel zegels uit de periode 1930-
1960, doorgaans met een procent of 
tien. Daar ook een enkele slordig-
heid. De 236 (fotomontage Koningin 
Wilhelmina, 70 cent) noteert postfris 
nu € 125 in plaats van € 150. Bij de 
tandingvariaties ‘doet’ de goedkoop-

ste versie echter nog steeds € 150.
De opname van het eenmalige 
hoofdstuk over Noodstempels 1945 
in het losse boekje dat voorheen 
alleen de plaatfouten omvatte is 
handig, omdat je zo niet de gehele 
catalogus hoeft te bewaren.
Los van bovenstaande op- en 
aanmerkingen blijft de catalogus 
een niet te onderschatten bron van 
informatie. Verdieping is echter 
gewenst. 

Charles Beterams 

 Uitgave: NVPH. 821 (gebonden) + 
102  (ingenaaid) pagina’s, 2017. ISBN: 
978 9073646 698. Winkelprijs: € 33,90. 
Verkrijgbaar in boek- en postzegelhandel. 
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
Harmonicaboekje
In het vorige nummer kondigde ik al 
aan dat PostNL op 14 oktober met 
een door Koninklijke Joh. Enschedé 
ontwikkeld nieuw soort boekje was 
gekomen. Een harmonicaboekje 
(afb. 1). Het boekje heeft tien 
panelen (of velletjes). Men heeft wat 
royaal gedaan door op elk paneel 
één zegel te plaatsen. Maar dat 
zouden er ook gemakkelijk drie per 
paneel kunnen zijn, dus dan heb 
je al een aardig voorraadje. En dan 
lijkt het wel een stuk handiger dan 
bijvoorbeeld een ‘mailer’. 
Enschedé vond een mooie aanlei-
ding voor deze actie: in 1866 drukte 
men voor de eerste keer postzegels. 
Dat is dus precies honderdvijftig 
jaar geleden. Tevens werd honderd-
tien jaar geleden voor het eerst met 
CMYK kleurendruk gewerkt. Maar 
dat is meer een toevalligheid.
De druk is een technisch hoog-
standje waarbij gebruik gemaakt 
wordt van offset, koudfolie (geeft 
een zilver metallic effect) en spe-
ciale lak in zeefdruk. Het boekje is 
heel lichtjes dichtgeplakt en zonder 
plaksporen te openen.
Als basis is men uitgegaan van het 
frame van de persoonlijke postze-
gels. De tien zegels vertellen het 
verhaal over de duif die zijn roeping 
volgde en postduif werd. Een eerder 
bedenksel over het lelijke eendje en 
de mooie zwaan moest men van-

wege auteursrechten laten schieten. 
Omdat het persoonlijke zegels 
betreft, hoort het boekje niet in de 
gewone reeks boekjes thuis. Zou dus 
een nieuwe reeks kunnen worden. 
PostNL ziet het als een proef en 
begint voorzichtig met een oplage 
van 15.000 boekjes.
Beetje jammer voor dit eerste boek-
je is dat de prijs € 9.95 bedraagt, en 
de inhoud € 7.30 aan zegels verte-
genwoordigt. Voor de verzamelaars 
is dat al minder prettig, terwijl de 
gebruiker natuurlijk niet extra gaat 
betalen. Men sluit echter niet uit 
dat nieuwe harmonicaboekjes – bij 
gebleken succes – bij alle verkoop-
punten en tegen de nominale 
waarde beschikbaar komen.
Finland doet het wat dat betreft be-
ter: het op 9 september verschenen 
– en ook door Enschedé vervaardig-
de – harmonicaboekje ‘Bedreigde 
Finse dieren’ bevat dertig eerste-
klaszegels van € 1.20 (binnenlands 
tarief voor een brief) en heeft dan 
ook een verkoopprijs van € 36.-

AUSTRALIË
Kerstboekjes
Er verschenen twee kerstboekjes op 
31 oktober; beide met twintig zegels 
van 65c. Het ene bevat plaatjes van 
een seculiere kijk op dit feest, het 
andere een afbeelding van Maria 
met haar Zoon.

CANADA
Beroemde ijshockey aanvallers
Vorig jaar kwam een aantal legenda-
rische doelmannen op postzegels 
terecht. Minstens even spectaculair 
zijn de aanvallers. Die zijn dan ook 
dit jaar aan de beurt. Sinds 23 sep-

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • tember is een zestal beroemde 
forwards op postzegels vereeuwigd. 
De zegels, met de aanduiding P 
(Permanent = 85c), zijn uitsluitend 
in boekjes (afb. 2) verkrijgbaar.

Kerstboekjes
Drie kerstboekjes dit jaar: 12x P 
(Permanent = 85c), 6x $1.20 en 
6x $2.50. Het zijn eenvoudige 
tekeningetjes met Santa Claus, kerst-
boom en een duif met een olijftak.

DUITSLAND
Kerst 2016
Voor de kerstpost heeft de Duitser de 
keuze uit twee boekjes. Beide bevat-
ten tien postzegels van 70c. Het ene 
is met gewone zegels, waarop kerst-
ballen staan afgebeeld. Het andere 
bevat toeslagzegels (70c + 30c voor 
hulpbehoevenden). Op deze zegels 
staan de bekende herders in het veld.

FRANKRIJK
Boekjes met Marianne-zegels
Twee boekjes met permanente 
zegels: 17 november 12x groen 
(70c) met de aankondiging van de 
terugkeer van de Dag van de Post-
zegel in 2017, en 12x rood (80c) met 
reclame voor het jaarboek 2016.

Dubbele verjaardag
Het was feest op 7 november: de 
70e Salon Philatélique d’Automne 
vond plaats en de postzegel van 
het type Sage bestond 120 jaar. De 
post pakte goed uit met een velletje 
en een boekje. Dit laatste bevat 
veertien zegels: één velletje met 
twee zegels en één met twaalf. Er 
bestaan van deze zegels twee typen. 
Beide bevinden zich in het boekje. 

Alle zegels hebben de waarde voor 
een normale brieffrankering (80c).

Krassen
Elke zegel van het op 14 november 
verschenen wensenboekje bevat 
een kraslaagje waaronder een code 
verschijnt die recht kan geven op 
een prijs. Maar ja, de verzamelaar 
gaat z’n boekje (afb. 3) niet bescha-
digen. Twaalf verschillende wensen 
bevat het boekje, elk op een zegel 
met het groene tarief (70c).

Structuur en licht
Op 28 november volgde weer een 
boekje met twaalf groene zegels. 
 Afgebeeld zijn fraaie fragmenten van 
glas-in-lood ramen uit de Gotiek.

GROENLAND
Kerstzegels
Al op 17 oktober kwam Groenland 
met een tweetal kerstzegels. 
Getekend zijn twee ramen: door het 
ene kijk je naar buiten (12.00 kro-
nen) en zie je een frisse, heldere 
winterochtend en door het andere 
zie je een binnenskamers kerstta-
fereeltje (13.50 kronen). De zegels 
zijn alleen verkrijgbaar in boekjes 
(afb. 3a). Die bevatten zes zelfkle-
vende zegels van elk en kosten dus 
153.00  kronen.

GROOT-BRITTANNIË
Herdrukken vijf boekjes.
Voor specialisten: vijf veelgebruikte 
boekjes met permanente (Machin) 
zegels verschenen op 20 oktober 
in een herdruk. De tekst in en op 
het boekje heeft een andere letter. 
Eerder Unica, nu Chevin. Ook zijn de 
kleuren enigszins gewijzigd. 

1

4 2 3a

5

6

3
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Het gaat om de volgende boekjes: 
vier maal 1st large (£ 3.84), twaalf 
maal 2nd (£ 6.60), zes maal 1st 
hangslot (£ 3.84) (afb. 4), vier 
maal 2nd large (£ 3.00) en twaalf 
maal 1st (£7.68). Er zou ook nog 
sprake zijn van vier maal 1st large 
(£ 3.84). Bij deze laatste is dan ook 
het telefoonnummer veranderd.

Kerstzegels
Al vijftig jaar lang geeft de Britse 
post kerstzegels uit. Vandaar dat 
men dit jaar op 8 november met een 
bijzondere serie kwam: felkleurige 
kerstsymbooltjes (kerstman, rood-
borstje, kerstboom, sok, enz.) die 
als het ware in een soort uitsnede 
op het papier liggen. Deze diepte-
werking heeft een bijzonder effect.
Twee van de zegels zijn verkrijgbaar 
in een boekje: twaalf maal 1st class 
(64p, roodborstje) en twaalf maal 
tweede klas (55p, sneeuwpop).

GUERNSEY
Verhalen over de eerste wereld-
oorlog, deel 3
Sinds 2014 herdenkt de post met 
speciale postzegels de wereld-
oorlog van 100 jaar geleden. Op 
11 november verscheen daarvan het 
derde deel. De zes zegels besteden 
aandacht aan de Bluejackets van 
Guernsey, die dienst deden bij de 
Koninklijke Marine. Ze belichten 
verhalen uit die tijd en vertellen 
over eilanders die een belangrijke 
rol speelden.
De zes zegels (van 43, 57, 58, 64, 
70 en 78p) zijn ook in een prestige-
boekje terechtgekomen. Vier maal 
maar liefst. De beelden op de zegels 
komen nog meer tot leven met de 

befaamde Christusbeeld. De zegels 
blijken ook in een boekje (afb. 6) 
uitgegeven te zijn. Het bevat drie 
zegels van elk.

NOORWEGEN
Vuurtorens
Op 1 oktober verschenen twee vuur-
torenzegels. Afgebeeld zijn de Sand-
vigodden in Aust-Agder en de Sklinna 
in Nord-Trøndelag. Het zijn de laatste 
zegels in de reeks vuurtorens.
De zegels hebben de vermelding 
‘A Innland’ en kosten 11 kronen. Ze 
zijn uitsluitend te koop in boekjes 
(afb. 7) van tien stuks.

SINGAPORE
Feestdagen
Singapore is een smeltkroes van 
etnische groepen, culturen en gods-
diensten. Dus ze hebben er heel wat 
vieringen en feestdagen. Al eerder 
kwam men met postzegelseries 
waar iedereen zich in zou kunnen 
vinden. Op 19 oktober verscheen er 
een achttal zegels die recht doen 
aan deze grote verscheidenheid. Van 
twee ervan – het Chinese Nieuwjaar 
en Kerstmis – zijn de zegels ook per 
tien in een boekje verkrijgbaar. De 
zegels hebben de vermelding 1st lo-
cal en hebben een waarde van 30c.

SLOVENIË
Feestdagen
In november kwam de post – zoals 
ook afgelopen jaren – met twee 
kerstboekjes en twee nieuwjaars-
boekjes. Ze bevatten alle twaalf 
zegels met een letteraanduiding: 
A, C (Kerst), B, C (Nieuwjaar). 

VERENIGDE STATEN
Patriottische spiraal
Vaderlandsliefde wordt in de V.S. 
graag getoond. Het op 19 augustus 
verschenen boekje met tien zegels 
waarop in spiraalvorm vijftig rode en 
blauwe sterren – met in het midden 
een gouden ster – staan afgebeeld, 
is er een voorbeeld van. De zegels 
hebben het for ever tarief (= 47c).

Halloween
Op 29 september volgde een boekje 
met twintig for ever zegels waarop 
de bekende uitgeholde pompoe-
nen te zien zijn. Erin bevindt zich 
gewoonlijk een kaars of lampje. 
Vandaar de term Jack-o’-lantern 
naar het verhaal van een Ierse smid.

Feestdagen
Kerst en nieuwjaar dienen zich aan. 
Op een viertal for ever zegels kijkt 

teksten en illustraties in het boekje. 
Prijs ervan is £ 14.80.

HONGKONG
150e Geboortedag dr Sun Yat-sen
De grondlegger en eerste president 
van de Republiek China werd in 
1866 geboren, 150 jaar geleden dus. 
Mede vanwege zijn banden met 
Hongkong, waar hij zijn opvoeding 
genoot en zijn revolutionaire ge-
dachten ontwikkelde, kwam de post 
op 12 november met een viertal 
postzegels, waarop Sun Yat-sen te 
zien is met Hongkong steeds op de 
achtergrond. De vier zegels (van 
$1.70, $2.90, $3.70 en $5) zijn ook 
in een prestigeboekje verkrijgbaar. 
Het bevat de serie tweemaal en kost 
$45 ($18.40 boven de nominale 
waarde)

IERLAND
Vuurtorens
Het vuurtorennetwerk langs de 
Ierse kusten is meer dan alleen 
een wegwijzer voor de scheep-
vaart. Behalve met de meer dan 
300 vuurtorens is Irish Lights ook 
betrokken bij haveninrichtingen, 
scheepsindustrie en voorzieningen 
in kustgemeenten. Op een viertal 
postzegels staan de diverse aspec-
ten afgebeeld. De zegels zijn sinds 
6 oktober ook verkrijgbaar in een 
€ 13.00 kostend prestigeboekje.

Kerstboekje
Zoals elk jaar kwam de Ierse post ook 
nu weer met een kerstboekje. Het 
verscheen op 3 november en bevat 
26 zegels van € 0.72 waarop kerstver-
sieringen staan afgebeeld. Een andere 
traditie wordt voortgezet: één zegel is 
gratis. De verkoopprijs is € 18.00.

ISRAËL
Parabels
In een in september verschenen 
postzegelboekje (afb. 5) bevinden 
zich tweemaal drie zegels waarop 
enkele bekende parabels worden 
uitgebeeld: de leeuw en de ooievaar, 
de vos in de wijngaard en het riet en 
de cederboom. De zegels zijn zelf-
klevend en hebben elk een waarde 
van 4.10s.

LITAUEN
Olympische Spelen
Een verlate melding: op 6 augustus 
gaf de post van Litauen een tweetal 
zegels uit ter gelegenheid van Rio 
2016: van € 0.71 (paardensport) en 
van € 0.84 (zwemmen). Op beide 
zegels staat ook prominent het 

men uit het raam naar stemmige 
winterbeelden, die alles te maken 
hebben met kerst en geschenken. 
De zegels zijn sinds 6 oktober per 
twintig in een boekje verkrijgbaar.

Madonna en Kind
Echte kerstzegels kwamen uit op 
18 oktober. Een Florentijnse Maria 
en het Kind in tempera op een 
paneel staat erop afgebeeld. Het 
schilderij is uit de vijftiende eeuw. 
Ook nu weer twintig for ever zegels.

Geboortetafereel
Tijdens de kerstdagen staat bij velen 
de geboorte van Christus centraal. 
Het bekende plaatje met Maria, 
Jozef en het Kind in een kribbe staat 
op een op 3 november verschenen 
kerstzegel. Wederom te koop in 
boekjes van twintig stuks (for ever). 

ZWEDEN
Drie boekjes in november
De Zweedse post kwam op 10 no-
vember met een drietal boekjes. 
Allereerst een kerstboekje met tien 
julpost-zegels, waarop een tomte-
nisse (een kabouterfiguur uit de 
Scandinavische kerstfolklore) actief 
is. De prijs van de zegels is 6 kronen.
Het fraaie door de zonnewind ont-
stane noorderlicht werd gefotogra-
feerd in de streek van het Zweedse 
Jämtland door Göran Strand. Het 
resultaat zien we op een vijftal kleu-
rige postzegels van 15 kronen elk. 
Deze zijn uitsluitend in een boekje 
verkrijgbaar. Een derde boekje richt 
zich op de vijf soorten herten die in 
Zweden voorkomen: het rendier, de 
eland, het edelhert, damhert en de 
ree. Alle vijf komen ze tweemaal in 
een boekje voor. De aanduiding brev 
staat momenteel voor 6.50 kronen.

ZWITSERLAND
Pro Juventute
Met twee zegels startte de stichting 
Pro Juventute op 17 november een 
nieuw thema: onderwijs en spel. 
Twee elementen die belangrijke 
ervaringen opleveren voor het ver-
dere leven. Eerder betrof het steeds 
drie of vier zegels, maar door een 
aanpassing van de postwet is het nu 
mogelijk meer toeslagzegels per jaar 
uit te geven. Volgens afspraak be-
perkt men zich dan tot twee zegels 
per uitgave.
De twee zegels – van 85+40 (‘speel-
kwartier’) en 100+50 (rekenles) – 
zijn ook in een boekje verkrijgbaar, 
zes van elk. Prijs van het boekje is 
CHF 16.50.7
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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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EUROPA

ALBANIË
9-10-’16. 400e sterfdag 
Miguel Cervantes (1547-
1616). 
140 L.; blok 200 L. Portret 
Spaanse schrijver met resp. 
molen en Don Quichotte op 
paard, Don Quichotte met 
knecht Sancho Panza. 
13-10-’16. Dritëro Agolli 
(1931).
120 L. Portret dichter. 

ANDORRA FRANS
7-10-’16. Isabelle Sandy 
(1884-1975).
€ 1.60. Portret dichter.

ANDORRA SPAANS
4-11-’16. Kerst.
€ 0.45. Lampendrager. 

8-11-’16. 100e geboorte-
dag Montserrat Palau Martí 
(1916-2004).
€ 1.15. Portret volkenkun-
dige, boeken.

ARMENIË
21-9-’16. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
200, 300 d. Resp. vlag, 
vlag en beeldmerk met 
standbeeld.
4-10-’16. 100e geboorte-
dag Tatevik Sazandaryan 
(1916-1999).
230 d. Operazangeres. 

7-10-’16. 150e geboor-
tedag schilder Arshak 
Fetvadjian (1866-1947).
170, 230 d. (samenhan-
gend). Resp. zelfportret, 
schilderij van vrouw met 
luit.
14-10-’16. 175e geboor-
tedag Srbuhi Tyusab 
(1841-1901).
230 d. Schrijfster en tekst.

ATHOS (Heilige Berg).
6-10-’16. Steenreliëfs in 
kloosters, III.
€ 0.30, 0.50, 0.72, 1.-, 1.62. 
Verschillende motieven. 

BELGIË
24-10-’16. Frankeerzegels, 
bloemen.
Tienmaal 1. Amaryllis, 
krokus, lis, boshyacint, 
roos, dahlia, narcis, 
bosanemoon, tulp, iris. 

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
29-9-’16. Internationale 
Dag van het Hart.
2.70 KM. Hart met stetho-
scoop, wereldkaart.
9-10-’16. Oude gereed-
schappen.
1.10 KM. Zeis, sikkel, 
graanschoven. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
14-10-’16. Rivierdieren.
0.10, 0.20, 1.-, 1.70, 
2.70 KM. Resp. bever, wilde 
eend (Anas platyrhyn-
chos), rivierkreeft, snoek, 
rivierschildpad. 

BULGARIJE
7-10-’16. Fotowedstrijd 
‘Wiki houdt van de wereld’.
2.- L. Vale gier (Gyps 
fulvus). 

7-10-’16. Mars ‘Groot is 
onze soldaat’ 100 jaar.
Blok 2.- L. Infanterie trom-
pettist met muziekblad.

21-10-’16. WWF*, Moorse 
landschildpad.
0.65, 0.80, 1.40, 3.- L. 
Pandabeeldmerk met 
verschillende afbeeldingen 
van Testudo graeca.

CYPRUS TURKS
22-9-’16. Etnografie.
1.60, 2.- NTL. Interieur van 
resp. keuken, slaapkamer.
17-10-’16. Pijpleiding voor 
water met Turkije. Gezamen-
lijke uitgifte met Turkije.
Blok 4.- NTL. Landkaarten, 
pijpleiding. 

DENEMARKEN
6-9-’16. Frankeerzegel, 
cijferserie.
200.- kr. Golvende lijnen, 
leeuwen. 
29-9-’16. Kerst, kabouters.
Vijfmaal 8.- kr. Kabouter 
met manden en ballon, 
dansende kabouter met 
kat, kabouter met hond, 
kabouter met accordeon 
en dansende kabouter met 
meisje, kabouterorkest. 

DUITSLAND
2-11-’16. Kerst.
€ 0.70+0.30, € 0.70. Resp. 
Afbeelding uit Hortus De-
liciarum ‘Verkondiging aan 
de herders’ met aartsengel 
Gabriël en gevolg met drie 
herders, kerstballen en 
wensen.
2-11-’16. 125e geboortedag 
Otto Dix (1891-1969).
€ 0.85. Portret schilder en 
graficus.

ESTLAND
27-10-’16. Frankeerzegel, 
vuurtoren.
€ 0.65. Toren bij Virtsu, 
landkaart. 

FRANKRIJK
26-10-’16. 100e geboor-
tedag François Mitterand 
(1916-1996).
€ 0.80. Portret oud-presi-
dent, boekenkast.
9-11-’16. Schrijfveren en 
pennen.
Velletje met zesmaal € 0.70. 
Hand met schrijfveer, 
tweemaal verschillenden 
pennen voor schrijfveren, 
tweemaal schrijvers, hand 
met pen en kat.
10-11-’16. Nationaal 
Bureau Oud-strijders en 
Oorlogsslachtoffers 100 
jaar.
€ 0.70. Silhouetten, Hotel 
de Invalides (Parijs), soli-
dariteitssymbool ‘Bleuet 
de France’. 

14-11-’16. Kunsthandwerk, 
sierraden maken.
€ 1.- Handen en gereed-
schappen, juwelen. 

28-11-’16. Glas-in-
loodramen.
Twaalfmaal Lettre Verte (in 
boekje). Ramen in resp. ka-
thedraal Saint-Pierre (Beau-
vais), basiliek Saint-Denis 
(Saint-Denis), kathedraal 
Notre-Dame (Parijs), kathe-
draal Notre-Dame (Bayeux), 
kathedraal Saint-Etienne 
(Bourges), kathedraal Saint-
Julien (Le Mans), kathedraal 
Notre-Dame (Straatsburg), 
abdij St.-Savin-de-Garempe 
(Saint-Savin), kathedraal 
Notre-Dame (Chartres), 
kathedraal Notre-Dame 
(Coutances), basiliek Saint-
Nazire (Carcassone), 
Sainte-Chapelle (Parijs).
30-11-’16. Académie de 
France in Rome 350 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Italië.
€ 1.-. Villa Medici.

GEORGIË
11-7-’16. WWF*, bastaard-
arend.
30, 40, 50, 60 L. Viermaal 
Aquila clanga. 

GIBRALTAR
10-10-’16. Brievenbussen.
22, 64, 70, 80 p., £ 2.-. Brie-
venbussen uit regeringspe-
riodes van resp. koningin 
Victoria, koning Edward 
VII, koning George V, 
koning George VI, koningin 
Elizabeth II. 
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10-10-’16. Historische 
straten.
22, 40, 50, 54, 64, 70, 
80 p., £ 2.-. Naamborden 
van resp. Canon Lane, Cas-
tle Street, George’s Lane, 
Cloister Ramp, Engineer 
Lane, Main Street, Flat Bas-
tion Road, Convent Place. 

GRIEKENLAND
20-10-’16. Overwinning 
van Corfu 300 jaar geleden.
€ 2.-. Landkaart. 

GROENLAND
17-10-’16. Onderzoeks-
station Zackenberg.
11.50, 14.- kr. Kleinste jager 
(Stercorarius longicau-
dus), sneeuwuil (Bubo 
scandiacus), poolvos 
(Vulpes lagopus), wezel 
(Mustela nivalis), lemming 
(Dicrostonyx groenlandi-
cus), onderzoekers met 
apparatuur. 

17-10-’16. Groenland 
tijdens Tweede Wereld-
oorlog, I.
0.25, 36.-, 36.50 kr. Resp. 
leden Nationaal Congres, 
gezin aan tafel met olielamp, 
schip en kinderen met fruit.
17-10-’16. Koperen bruiloft 
Deens kroonprinselijk paar.
20.50 kr. Kroonprinses 
Mary (1972) en prins 
Frederik (1968).
17-10-’16. Kerst.
12.-, 13.50 kr. Resp. ijsberg 
en kaarsen, kerstboom 
en ster. 

HONGARIJE
5-10-’16. 100e geboor-
tedag Károly Simonyi 
(1916-2001).
400 Ft. Portret natuur-
kundige.
1-10-’16. Revolutie 60 jaar 
geleden.
Blok 800 Ft. (rond zegel). 
Heldin Erika Kornélia 
Szeles (1941-1956). 

IERLAND
6-10-’16. Maritieme 
organisatie Commissioners 
of Irish Lights. 
Viermaal € 0.72. Lichtboei, 
controlekamer en land-
kaart op scherm, vuurtoren 
en helikopter, vuurtoren 
en schip. 

3-11-’16. Kerst.
€ 0.72, 1.10. Heilige Familie, 
Wijzen uit het Oosten en 
engelen.

ITALIË
15-10-’16. Mantova, Itali-
aanse cultuurhoofdstad.
€ 0.95. Standbeeld 
van dichter Virgilio (70 
v.Chr.-19 v.Chr.), stads-
wapen.
15-10-’16. Teresio Olivelli 
(1916-1945).
€ 0.95. Portret patriot en 
geestelijke in uniform van 
Alpini-korps.
17-10-’16. Borstvoedings-
organisatie Le Leche 
League 60 jaar.
€ 0.95. Vrouw en baby, 
beeldmerk. 

20-10-’16. Wetenschap.
€ 0.95. Nationale Academie 
van Santa Cecilia: beeld-
merk met orgel en kroon, 
Nationale Bibliotheek Mar-
ciana (Venetië): gravure 
van gebouw in 1740.
21-10-’16. Dag van de 
Filatelie.
€ 0.95. Vlinder. 

JERSEY
4-11-’16. Seizoenen, herfst.
48, 60, 66, 74, 76, 88 p., 
£ 1.-, 1.29. Resp. Corbière-
vuurtoren, bosgebied van 
St. Catherine,
Noirmont-vuurtoren, 
kasteel Mont Orgeuil, 
nachtelijk hemel bij Les 
Écréhous, hagelstormen 
bij golfterrein La Moye, 
bosgebied bij Noirmont, 
storm bij Corbière. 

25-11-’16. Kerst.
43, 48, 55, 60, 66, 76 p., 
£ 1.-, 1.19; blok £ 2.92. 
Verschillende locaties 
in Jersey met resp. 
kerstman en rendierenslee, 
rendierenslee, kerstman, 
rendierenslee, kerstman in 
slee, rendierenslee, rendier, 
kerstman met schoorsteen 
en slee; kerstman bij haard. 

KOSOVO
2-9-’16. Kosovo lid van 
FIFA* en UEFA*.
€ 1.10, 2.10. Beeldmerken 
en resp. landkaart Europa, 
wereldkaart. 
20-9-’16. Gastronomie.
€ 0.40, 0.60, 0.80. Appelen 
en appeltaart, peren en 
perensap, bramen en 
bramenjam. 

KROATIË
12-10-’16. Paleontologie, 
vondsten in Kroatië.
5.-, 5.- kn. Resp. leeuw 
(Panthera leo fossilis), 
walvis (Mesocetus agrami). 

24-10-’16. Mineralen en 
rotsen.
Velletje met 4.50 (rond 
zegel), 6.50 kn. Resp. 
zeezout, rhyoliet.

LETLAND
7-10-’16. Vuurtoren.
€ 0.90. Toren van Ovishu, 
landkaart.
12-10-’16. 140e geboor-
tedag Jānis Pommers 
(1876-1934).
€ 0.50. Portret aartsbis-
schop.
28-10-’16. Historische 
schepen, I.
€ 0.61. Zeilschip ‘Andreas 
Weide’. 

LIECHTENSTEIN
14-11-’16. Liechtenstein 
zonder mensen.
Driemaal 2.- F. Grenspaal, 
bord met staatswapen, das 
(Meles meles), zeearend 
(Haliaeetus albicilla), geel-
vleugel ara (Ara macao) en 
regenboog. 

14-11-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
2.- F. Haan. 
14-11-’16. Kerst, nostalgi-
sche kerstkaarten.
0.85, 1.-, 1.50, 2.- F. Resp. 
meisje met lantaarn, gezin 
bij kerstboom, winter in de 
stad, jongen en meisje met 
hulsttakken. 

LUXEMBURG
15-10-’16. Nieuwe huisstijl 
van Luxemburg.
€ 0.70, 0.95, 1.30. Rode en 
blauwe vlakken. 

MAN
14-10-‘16. Luchtvaart-
innovatie, solarvlucht rond 
de wereld.
Blok £ 3.-. Zonne-energie-
vliegtuig Solar Impulse. 

29-10-’16. Kerst, kinder-
voorstellingen.
42, 77, 95, 113, 124, 188 p. 
Resp. Wizard of Oz: 
damesvoet met schoen, 
Peter Pan: hand van 
kapitein Haak, Aladdin: 
lamp, Sneeuwwitje: appel, 
Dick Whittington: knapzak, 
Robin Hood: hoed met veer.

MONACO
4-11-’16. Geschiede-
nistijdschrift ‘Annales 
Monagasques’.
€ 0.80. Huizen en kerk. 

4-11-’16. Kerst.
€ 0.80. Schilderij ‘De 
geboorte’ met moeder en 
kind.

MONTENEGRO
5-10-’16. Vreugde van 
Europa.
€ 0.95. Kindertekening: 
scheepje en maan. 

21-10-’16. Marine naviga-
tieschool in Perastu.
€ 0.30. Zeilschip, kerk.

NEDERLAND
14-10-’16. Dag van de 
Postzegel.
1. Portretten van koning 
Willem I, koning Willem II, 
koning Willem III, koningin 
Wilhelmina. 

7-11-’16. Kinderpostzegels.
Velletje met zesmaal 
1+€ 0.36. Tekeningen van 
Fiep Westendorp, figuren 
uit kinderboeken. 
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NOORWEGEN
11-11-’16. Herdenkingen.
20.-, 30.- kr. Resp. 100e 
geboortedag schrijver en 
dichter Tor Jonson (1916-
1951), 200e geboortedag 
politicus Johan Sverdrup 
(1816-1892). 

 
OEKRAÏNE
5-10-’16. Bodhan Stupka 
(1941-2012).
2.40 Hr. Portret acteur en 
oud-minister, handteke-
ning.
12-10-’16. Brandweerhis-
torie.
2.40, 3.-, 4.40 Hr. Resp. 
vuurbestrijder PMG-3 
(1948), ladderwagen Ma-
girus (1921), pompwagen 
Benz-Gaggenau (1916). 

28-10-’16. Legendes van 
Oekraïense motorcross. 
Velletje met negenmaal 
3.- Hr. Leonid Bratkovskyim 
met М-72 750 cm3, Igor 
Grygoriev met CZ 250 
cm3, Vadym Horulko met 
Kovrovets 250 cm3, Oleksii 
Kibirin met CZ 250 cm3, 
Leonid Shynkarenko met 
CZ 250 cm3, Volodymyr 
Ovchinikov met CZ 500 
cm3, Volodymyr Kavinov 
met КТМ 250 cm3, Borys 
Pohanovskyi en Yevhenii 
Nechyporenko met DNEPR 
750 cm3, Yevhenii Rybal-
chenko met CZ 250 cm3. 

OOSTENRIJK
4-11-‘16. Komische kerst, 
kerstpuzzel.
Velletje met tweemaal 
€ 0.68, tweemaal € 0.80. 
Resp. meisje en pakje, 
jongen en pakje, kerstman, 
engeltje.
4-11-’16. Gasthof Post. 
€ 0.68. Hotel in Lech.

4-11-’16. Kerst.
€ 0.68, 0.68, 0.80, 0.80. 
Resp. muzieknoten 
‘Stille Nacht’ en kerstklok, 
Maria en Jezus met de drie 
koningen, kerstbal met 
kerstfiguren, schilderij 
‘Geboorte van Christus’ van 
Meester van Raigern. 
4-11-’16. Luchthavenpo-
litie.
€ 1.70. Helikopters toen en 
nu: type Agusta Bell 47G2 
en Eurocopter EC 135 P2+.

POLEN
20-10-’16. Frankeerzegel, 
fruit.
0.15 ZŁ. Kleine veenbes 
(Vaccinium oxycoccus).
24-10-’16. Tijdens Tweede 
Wereldoorlog verdwenen 
kunstschatten, IV.
2.-, 2.-, 2.- ZŁ. ‘Herder met 
zweep in wei’ van Joseph 
CheŁmónski (1849-1914), 
‘Zelfportret’ van Aleksander 
Gierymski (1850-1901), 
‘Portret van Olga’ van Leon 
Chwistek (1884-1944). 

29-10-’16. Wetenschap.
Zesmaal 2.50 ZŁ. Historicus 
Aleksander Gieysztor 
(1916-1999), historicus 
Witold Kula (1916-1988), 
Gerard Labuda (1916-2010), 
historicus Edmund Faustyn 
Biernacki (1866-1911),

immunoloog en viroloog 
 Hilary Koprowski (1916-
2013), microbioloog 
Władysław Kunicki-
Goldfinger (1916-1995). Ook 
velletje met de zegels.
31-10-’16. Film- en thea-
terpersoonlijkheden.
2.-, 2.50, 6.- ZŁ. Franciszek 
Brodniewicz (1892-1944), 
Elżbieta Barszczewska 
(1913-1987), Tadeusz 
Fijewski (1911-1978). Ook 
velletje met de zegels.

PORTUGAL
10-10-’16. 500 jaar post in 
Portugal.
€ 0.47, 0.58, 0.75, 0.80; 
blok € 1.80. Verschillende 
afbeeldingen uit postge-
schiedenis.
21-10-’16. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk.
€ 0.46, 0.75. Resp. Rua 
Augusta (Lissabon), Rue 
Royale (Parijs).
21-10-’16. Heraldiek 
Portugese leger.
Zesmaal € 0.46. Com-
mando van Pessoal, leger, 
Commando van Grond-
strijdkrachten, Directie 
van Militaire Historie en 
Cultuur, Commando van 
Instructie en Doctrine, 
Commando van Logistiek. 

24-10-’16. 70 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Filippijnen. Gezamenlijke 
uitgifte met Filippijnen.
€ 0.47, 0.80. Vlaggen en 
bloemen resp. Lavandula 
pedunculata (Portugal), 
Jasminum sambac (Filip-
pijnen).
27-10-’16. Historische 
cafés.
Zesmaal € 0.47; blok 
€ 1.50. Resp. Apolo 
(Funchal), Arcada (Évora), 
A Brasileira (Lissabon), 
Paraíso (Tomar), Santa 
Cruz (Coimbra), Athanásio 
(Angra do Heroísmo); 
Majestic (Porto). 

ROEMENIË
7-10-’16. Luchtvaartge-
schiedenis.
4.50, 15.- L.; blok 15.- L. 
Resp. type IAR-93, type 
IAR-99, F-16. Op rand 
portret aerodynamisch 
ingenieur Henri Coanda 
(1886-1972). 

11-10-’16. Grenzenloze 
kennis: ELI-NP*-project.
4.50, 8.- l; blok 15.- L. Resp. 
kernfysicus prof. Horia Hu-
lubei (1896-1972), natuur-
kundige Ion I. Agârbiceanu 
(1907-1971); accommoda-
tie in Măgurele.
14-10-’16. Ontdek Roeme-
nië, provincie Muntenia.
2.50, 3.50, 8.-, 15.- L. 
Wapenschild van Muntenia 
met adelaar en resp. 
klooster van Curtea de 
Arges met stichter Neagoe 
Basarab (1459-1521), 
heerser Constantin 
Brancoveanu (1688-1714) 
met ornamenten en wapen-
schild met adelaar, vrouw 
in klederdracht, Boekarest 
met gymnasium en stand-
beeld van politicus Ion I.C. 
Bratianu (1864-1927). 
18-10-’16. Verzamelen I, 
kurkentrekkers.
1.80, 2.20, 2.70, 3.50, 
4.50, 8.- L.; blok 16.- L. 
Resp. trekker uit Italië 
met god Bacchus en twee 
saters, Frans model, model 
uit 1830 gemaakt van 
metaal uit oude London 
Bridge, inklapbaar Duits 
model type ‘damesbenen’, 
Amerikaanse trekker met 
dubbele hefboom, Neder-
lands model met engel; 
kurkentrekker met reclame 
voor mineraalwater. 

27-10-’16. Machines; 
passie van koning Michael 
I (1921).
4.-, 4.50, 8.-,15.- L. Portret 
met resp. Aero 30 Roadster, 
motorfiets, koning en 
koningin Anne met auto, 
koning en vliegtuig tijdens 
bezoek aan Lockheed-
fabriek in Verenigde Staten. 
Ook velletje met de zegels. 

RUSLAND
4-10-’16. Stad Moermansk 
100jaar.
24.- r. Stadswapen met 
vis en schip, monument 
van wachtende vrouw, 
havenpanorama. 

5-10-’16. Helden van de 
Sovjet-Unie.
19.-, 19.- r. Medailles met: 
Commandant parachute-
bataljon Mark N. Evtuhin 
(1964-2000), generaal-
majoor Nikolay V. Skrypnik 
(1944-1996).
7-10-’16. 200e geboorte-
dag metropoliet Macarius 
(1816-1882).
24.- R. Portret theoloog.
11-10-’16. Weg naar 
overwinning.
35.-, 35.- r. Bewapende 
militairen met resp. over-
winning op schiereiland 
Hanko, Finland (1941), 
Yelnya-offensief (1941).
25-10-’16. Federale 
Douane Dienst.
24.- r. Gebouw, beeldmerk.
25-10-’16. Abramts-
evo Historisch en Literair 
Museum. 
Velletje met tweemaal 
25.- r. Schrijver Sergey T. 
Akskov (1791-1859), indus-
trieel en kunstbeschermer 
Savva I. Mamontov (1841-
1918).

27-10-’16. Natuurpark 
Barguzinsky 100 jaar.
Blok 70.- r. Sabelmarter 
(Martes zibellina). 

28-10-’16. WK voetbal 
2018 in Rusland, voetbal-
legendes.
Velletje met zevenmaal 
29.- r. Viktor Maksimovich 
Bannikof (1938-2001), 
Konstatin Ivanovich Beskov 
(1920-2006), Nikolai 
Gavrilovich Latyshev (1913-
1999), Slava Kalistratovich 
Metreveli (1936-1998), 
Nikolai Petrovich 
Morozov (1916-1981), Igor 
Aleksandrovich Netto 
(1930-1999), Galimzyan 
Salikhovich Khusainov 
(1937-2010).

SERVIË
11-10-’16. Wereld Post Dag, 
60 jaar Europazegels.
23, 70 din. Zegel-op-zegel 
resp. Joegoslavië 3.25 d. 
met beeldmerk Yvert nr. 
1253, 4.90 d. Yvert nr. 1607 
met middeleeuws fort in 
Golubac. 

15-10-’16. Kerst.
23, 100 din. Fresco’s uit 
klooster van Gradac: Maria 
en Jozef met Jezus, Josef 
en Maria op ezel met Jezus.
21-10-’16. Massamoord 
Kragujevac 75 jaar geleden.
23 din. Monument in 
herdenkingspark.

SLOVENIË
30-9-’16. Winnares 
gouden medaille judo op 
Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro.
€ 1.26. Tina Trstenjak met 
medaille.
4-11-’16. Kerst en 
Nieuwjaar.
B. Optocht van zangers met 
hond en ster. 
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4-11-’16. Traditionele 
gerechten.
€ 0.97, 0.97. Omelet met 
kaas en aardappelen, 
pasteitjes met vruchten.
4-11-’16. Industrieel 
ontwerp. 
€ 0.65. Computer uit 1985.
4-11-’16. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden.
€ 0.45. Portretten van 
luitenant-generaal Svetozar 
Boroević von Bojna (1856-
1920) en dichter Simon 
Gregoričič (1844-1906) bij 
rivier Soča. 

4-11-’16. Postdienst 
25 jaar. 
Blok € 1.15. Pictogrammen.
4-11-’16. Sloveense film. 
€ 1.12. Scène uit film 
‘Dolina miru’ van France 
Štiglic. 

SLOWAKIJE
24-10-’16. Kunst.
€ 1.40, 1.40. ‘Schaakspel’ 
van Ester Šimerová-
Martinčeková (1909-
2005), sculptuur van Maria 
Bartuszová (1936-1996). 

SPANJE
4-11-’16. Kerst. 
A, B. Resp. kerstklokken, 
Maagd Maria. 

8-11-’16. Numismatiek.
€ 2.-, 2.- (samenhangend). 
Biljet van 1.000 pesetas 
(1971), munt van 25 
céntimos (1927). 

TSJECHIË
9-11-’16. Unesco* 70 jaar.
32.- Kč. Beeldmerk.
9-11-’16. Schilderijen.
27.-, 30.-, 38.- Kč. Resp. 
‘Twee vrouwen’ van 
Jaroslav Král (1883-1942), 
‘Meisje met absint’ van 
Bedřich Stefan (1896-
1982), ‘Clown met aap’ van 
František Tichý (1896-
1961). 

TURKIJE
9-10-’16. Bijeenkomst 
Wereld Energie Raad in 
Istanbul.
2.20 NTL. Beeldmerk.
18-10-’16. Conferentie 
defensieministers 
Zuidoost-Europese landen 
in Istanbul.
3.20 NTL. Beeldmerk met 
duif, brug, vlaggen. 

WIT-RUSLAND
5-10-’16. Nationale parken. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Pakistan.
A, H. Vlaggen en 
staatswapens met resp. 
Narachanski (Wit-Rusland), 
Saiful-Muluk (Pakistan).

19-10-’16. Vlinders.
A, N, M, H. Resp. Arctia 
caja, Nymphaea intropa, 
Zygaena filipendulae, 
Smerinthus ocellata. Ook 
velletje met de zegels. 

11-12-’16. Unicef* 70 jaar.
H. Spelende kinderen.

ZWITSERLAND
17-11-’16. Muziekhistorie, 
muziekduo Yello.
100 c. Silhouetten van 
Boris Blank (1952) en 
Dieter Meier (1945). 

17-11-’16. Dag van de 
Postzegel, Oberaargau.
Velletje met tweemaal 
50+25 c. Slot Trachselwald, 
landschap.
17-11-’16. Kerst.
85, 100, 150, 200 c. Resp. 
kerstboom, sneeuwpop, 
engel, slee.
17-11-’16. Pro Juventute, 
onderwijs.
85+40, 100+50 c. Resp. 
kinderen op schoolplein, 
kinderen en onderwijzeres. 

17-11-’16. Landschappen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Dominicaanse Republiek.
100, 100 c. (samenhan-
gend). Vlaggen en meren 
van Fenêtre, Bavaro-strand.
17-11-’16. Frankeerzegel.
530 c. Station van Basel.

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
5-11-’16. Beroepsonderwijs.
10.-, 25.- Dh. Resp. 
beeldmerk met tandwiel 
en stenen en metseltrof-
fels, handen met troffel en 
moersleutel en potlood. 

24-11-’16. IDRI, Instituut 
voor Diplomatie en Buiten-
landse Relaties.
25.- Dh. Gebouw in Algiers.

ARGENTINIË
4-10-’16. Antarctisch 
Verdrag 25 jaar.
Velletje met $ 11.-, 11.-. Sta-
tions op: Isla Decepción, 
Punta Cierva. Landkaart 
op rand. 

AUSTRALIË
18-10-’16. Paralympisch 
sporter van het jaar.
$ 1.- Tennisser Dylan Alcot 
met gouden medaille van 
Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro. 

31-10-’16. Kerst.
65, 65, 65 c., $ 1.70, 2.55. 
Resp. ster, pakje met 
lint, Madonna met Kind, 
engel met trompet, de Drie 
Koningen op kamelen. Ook 
velletje met 65 c.; $ 1.70 
en 2.55.

BAHAMAS
14-11-’16. Kerst.
15, 50, 65, 70 c. Resp. 
herders in de stal, Maria en 
Jozef met Jezus in kribbe, 
de Drie Koningen met 
geschenken, Heilige Familie 
in de stal. 

BOTSWANA
9-10-’16. Vijftig jaar 
postzegels.
50 t., 4.-, 5.90, 7.80, 10.- P. 
Zegel-op-zegel resp. 
4 c. (1975): portret Sir 
Seretse Kama, 7 t. (1985): 
bereiding voedsel, 2.60 P. 
(2007): ijsvogel, 8 t. 
(1991): rotstekening, 35 t. 
(2001): diamanten. 

BRAZILIË
4-10-’16. Kerst.
1o Porte Carta Comercial, 
RS$ 2.40. Resp. Heilige 
Familie, engel. 
15-10-’16. João do Pulo 
(1954-1999).
1o Porte Carta Comercial. 
Verspringer. 

20-10-’16. Vlinders.
Vel met zestienmaal 1o Porte 
Carta Comercial; velletje 
met zesmaal RS$ 1.70. Resp. 
Emesis fatimella, Chama-
elimnas briola, Crocozona 
coecias, Chorinea licursis, 
Lasaia agesilas, Echydna 
punctata, Marpesia petreus, 
Heliconius sara apseu-
des, Siproeta stelenes, 
Junonia evarete, Vanessa 
myrinna, Anarthia amathea, 
Udranomia spitzi, Phosides 
sp., Urbanus esmeraldus, 
Protesilaus sp.; Aricoris 
middletoni, Evenus gabriela, 
Melete lycimnia, Myscelia 
orsis, Parides bunichus, 
Mimoniades versicolor.

CAMBODJA
2016. Programma 
 Verenigde Naties.
2.000, 3.000, 3.500 R. 
Verschillende afbeelding 
van mijnopruiming. 

CANADA
1-11-’16. Kerst.
P, P, $ 1.20, 2.50. Resp. 
schilderij van Meester van 
Castello ‘Maagd met Kind’, 
kerstman en boom, boom 
met kerstmuts, boom en 
duif met tak. Ook velletje 
met de drie laatstgenoem-
de zegels. 
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CHINA  
VOLKSREPUBLIEK
28-9-’16. Universiteit van 
Sichuan 120 jaar.
1.20 y. Gebouw.
7-10-’16. Chinese Filia 
Piety, eerbied voor ouderen 
en voorouders.
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. Resp. 
man draag zak met rijst, 
aandacht voor moeders 
aanwijzingen, dichteres en 
musicus Wenji, Gu Kaizhi 
schildert zijn moeder. 

CHRISTMASEILAND
31-10-’16. Kerst.
65 c., $ 1.80. Resp. 
kerstman in slee en vogels, 
rendier en vogels. Ook 
velletje met de zegels. 

COLOMBIA
13-9-’16. Vrede.
Blok $ 10.000. Vredesduif.

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
29-9-’16. 200e geboorte-
dag Matías Ramón Mella 
(1816-1864).
Blok 150 P. Portret natio-
nale held, vlag.
12-10-’16. Eerste Pan-
Amerikaanse Conferentie 
100 jaar geleden.
35 P. Portret Florence Terry 
Griswold (1875-1941), Hotel 
Menger (San Antonio-Texas).
18-10-’16. Upaep*, Olympi-
sche Spelen.
Viermaal 15 P. (samenhan-
gend). Atletiek, boksen, 
gewichtheffen, taekwondo.

17-11-’16. Landschappen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Zwitserland.
60, 60 P. Matterhorn, 
natuurgebied Loma Isabel 
de Torres. 

EGYPTE
18-8-’16. Actie ‘Red 
tempels van Abu Simbel’ 
50 jaar.
Driemaal E£ 2.- (samen-
hangend). Tempelcomplex, 
portret oud-minister van 
cultuur Tharwat Okasha 
(1921), hoofd farao 
Ramses  II. 

26-9-’16. Wereld Dag 
Drugsbestrijding.
E£ 2.-. Hoofd, beeldmerk.
27-9-’16. Toerisme.
Viermaal E£ 2.-. Al Moez-
straat (Cairo), Hangende 
Kerk (Cairo), Philae-tempel 
(Aswan), Qaitbay-kasteel 
(Alex). 
2-10-’16. Viering overwin-
ning oktober 1973.
E£ 2.-. Piramide, strijders, 
oorkondes.
22-10-’16. Parlement 
150 jaar.
E£ 2.- (met aanhangsel). 
Vergaderzaal. 

EL SALVADOR
24-5-’16. Aartsbisschop 
Óscar Romero (1917-1980).
$ 2.50, 10.-. Resp. met 
mijter en staf, in priester-
habijt.
31-5-’16. Anti-aids-
campagne.
$ 0.05. Rood lint.

20-7-’16. Ernesto A. 
Claramount Rozeville 
(1924-1975).
$ 0.10, 0.20. Kolonel en 
politicus resp. portret, met 
monument voor helden van 
de onafhankelijkheid 
15-8-’16. Nationale Politie. 
24 jaar. 
$ 0.65, 1.-. Beeldmerk 
met resp. politiewagens, 
agenten.
23-9-’16. Relatie met 
Taiwan. 
$ 0.20, 0.75. Vlaggen met 
resp. wenkbrauwmotmot 
(Eumomota superciliosa), 
bloeiende bomen. 

FALKLANDEILANDEN
21-11-’16. Inheemse flora.
31, 31, 76, 76 p., £ 1.01, 
1.01. Resp. Phlebolobium 
maclovianum, Calceolaria 
fothergillii, 
Nastanthus falklandicus, 
Hamadryas argentea, Nas-
sauvia serpens, Nassauvia 
falklandica. Ook velletje 
met de zegels. 

FIJI
7-12-’15. Aartsengelen.
40, 65, 90 c., $ 10.-. Resp. 
Uriël, Gabriël, Rafaël, 
Michaël. 
2016. Bloemen.
47, 58, 85 c., $ 1.04, 15.-. 
Resp. Hibiscus rosa-sinen-
sis, Abelmoschus esculen-
tus, Hibiscus rosa-sinensis, 
Thespesia populnea, 
Hibiscus tiliaceus. 

2016. Plaatselijke bouw-
methodes.
38, 47, 85 c., $ 10.-. Resp. 
woonhuis, ouderenverblijf, 
huis voor bijeenkomsten, 
huis van leider.

FILIPPIJNEN
30-9-’16. Orchideeën.
Viermaal 12.- P. 
(samenhangend); blok 
viermaal 12.- P. Resp. Vanda 
sanderiana, Oncidium sp., 
Dendrobium sanderae var. 
luzonicum, Phalaenopsis 
sp.; Phalaenopsis cornu-
cervi, Hsinying rouge ‘CH # 
6’ Rhyncholaeliocattleya, 
Trichoglottis atropurpurea. 

19-10-’16. Philippine 
Airlines 75 jaar.
12.- P. Landkaarten, 
vliegtuig, beeldmerk.
19-10-’16. Philtrust Bank 
100 jaar.
12.- P. Gebouw, jubileum-
beeldmerk.
21-10-’16. Nationale 
Filatelie Maand, 70 jaar 
postzegels van Filippijnse 
republiek.
12.-, 12.-, 12.- P. (samen-
hangend); blok 55.- P. 
Zegel-op-zegel onafhan-
kelijkheidszegels 2, 6 en 
12 c. (1946); onafhanke-
lijkheidszegels 2, 6 en 12 c. 
(1946).
21-10-’16. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philataipei in Taipei, 
Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van de Aap.
Velletje met 75.-, 75.-, 
100.- P. Resp. geit, haan, 
aap. 

INDIA
2-10-’16. Nationale 
schoonmaakactie Swachh 
Bharat.
Velletje met 5.-, 25.- R. 
Mensen maken straten 
schoon, zon en golven met 
bloemen en bergen. 

 
4-10-’16. Onderzoeksinsti-
tuut voor Water en Energie 
100 jaar.
5.- R. Gebouw in Pune, 
stuwdam, elektriciteits-
mast.
8-10-’16. Ingebruikname 
Lockheed-Martin C-130 
J-30.
5.- R. Vliegtuig.
17-10-’16. Bedreigde 
vogels van India
Velletje met 5.-, 10.-, 
15.-, 25.- R. Resp. Caloenas 
nicobarica, Eumyias 
albicaudatus, Dryocopus 
hodgei, Ficedula nigrorufa. 

24-10-’16. Stad Varasani.
5.- R. Huizen aan rivier 
Ganges.

INDONESIË
9-9-’16. Nationale 
Sportweek.
Twaalfmaal 3.000 Rp. (rond 
te maken zegels); blok 
10.000 Rp. 
Resp. parapente, parachu-
tespringen, deltavliegen, 
softbal, voetbal atletiek, 
badminton, gymnastiek, 
karate, zwemmen, kanova-
ren, surfen; vechtsporters.

24-9-’16. Specerijen.
Viermaal 3.000 Rp. (sa-
menhangend). Nootmus-
kaat (Myristica fragrans), 
kaneel (Cinnamomum 
burmannii), peper (Piper 
nigrum), kruidnagel (Syzy-
gium aromaticum).
27-9-’16. Satellieten. 
Zesmaal 4.000 Rp. (samen-
hangend); blok 10.000 Rp. 
Resp. Lapan A2, Lapan A3, 
Telkom 1, Telkom 2, Palapa-
D met wereldbol; BRIsat 
met wereldbol; BRI/sat met 
deel wereldbol. 

IRAK
5-10-’16. Confrontatie 
met IS*.
1.000 din. Militairen met 
vlag, helikopter, tank.
23-10-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Velletje met 250, 250, 
500, 500, 75-, 75-, 1.000, 
1.000 din.; velletje 
1.000 din. Resp. horde-
lopen, voetbal, handbal, 
hoogspringen, paar-
densport, speerwerpen, 
schermen, boksen; pols-
stokhoogspringen, turnen, 
basketbal, verspringen.

ISRAËL
13-11-’16. Mozaïeken. 
Driemaal NIS 4.10. Vloer-
mozaïeken met vissen, 
vogel, tijger. 

13-11-’16. Yitzak Navon 
(1921-2015).
NIS 11.70. Portret oud-pre-
sident, vlag, wapenschild 
met kandelaar.
13-11-16. Schepen van 
koning Salomon.
Blok NIS 5.-. Schepen. Op 
rand aangevoerde goederen: 
apen, hout, ivoor en fazant.
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13-11-’16. Toerisme in 
Jeruzalem.
Vijfmaal NIS 2.40. Via 
Dolorosa, promenade op 
stadmuren, Jaffa Road met 
tram, oude treinstation, 
Bijbelse dierentuin met 
olifant en krokodil en beer 
en leeuw en papegaai met 
replica Ark van Noach. 

JAPAN
29-11-’16. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Singapore.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Aardewerk pannen-
set (Singapore), aardewerk 
schalen (Japan), beeld van 
Merlion (leeuwenkop met 
vissenlijf), Gardens by the 
Bay, Singapore bij nacht, 
kunstmuseum, krabbenpo-
ten, Marina Bay, orchidee, 
Singapore bij avond. 

2-12-’16. Wintergroeten.
Zesmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen. Resp. open haard, 
stoofpot, huisje, sneeuw-
pop en brievenbus, 
kind met sneeuwbal; 
muziekgezelschap, piano, 
bomen met verlichting, 
mensen met pakjes, raam 
en vensterbank met plant.
9-12-’16. Groetzegels, 
bloemen.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
verschillende bloemen; 
verschillende rozen.

KIRGIZIË
8-10-’16. Spinnen.
20.-, 22.-, 31.-, 117.- S. 
(ook ongetand). Resp. 
Lycosa singorensis, Eresus 
kollari Rossi, Solifugae, 
Mesobuthus eupeus. Ook 
velletje met de zegels. 

KOREA ZUID
7-10-’16. Professioneel 
honkbal in Zuid-Korea.
Tienmaal 300 w. Caps en 
mascottes van KIA Tigers 
(Gwangju), Nexen Heroes 
(Seoul), Doosan Bears (Se-
oul), Lotte Giants (Busan), 
Samsung Lions (Daegu), 
NC Dinos (Changwon), 
SK Wyverns (Incheon), 
LG Twins (Seoul), KT Wiz 
(Suwon), Hanhwa Eagles 
(Daejeon). 
28-10-’16. Unesco* 
werelderfgoed, voormalig 
koninkrijk Baekje.
1.000, 1.000 w. (samen-
hangend). Stadsmuur 
van Neungsan en pagode 
van Jeongnimsa-tempel, 
Busosanseong-fort. 

LAOS
8-3-’16. Internationale 
Vrouwen Groep 26 jaar.
25.000 k.; blok 25.000 k. 
Meisje in klederdracht van 
vroeger met houtmand en 
modern gekleed school-
meisje met rugzak; idem.

LIBANON
6-9-’16. Elie Snaifer (1935-
2005).
L£ 250. Portret komedie-
acteur.
8-10-’16. 70 jaar lid VN*
L£ 2.000. Beeldmerk.

LIBIË
16-9-’16. Dag van de 
Martelaren.
500 Dh.; blok 1.000 Dh. 
Resp. portret verzetsleider 
Omar Mukhtar (1862-
1931), portret Mukhtar en 
verzetsleider op paard met 
deel van landkaart Libië. 

MALAWI
13-9-’16. Frankeerzegels, 
vogels. Opdrukken op 
zegels uit 1988.
520 K. op 7 t., 815 K. op 
75 t. Resp. Onychognathus 
walleri, Buccanodon 
olivaceum.
9-10-’16. Kruiden.
Velletje met 100, 200, 400, 
500, 500, 730, 870 K.; 
viermaal blok 350 K.; blok 
730 K. Resp. Hibiscus 
sabdariffa, Neemboom, 
Piri-piri, Bidens pilosa, 
Aloë Vera, Artemisia annua, 
Amaranthus; Moringa, 
Amaranthus, Artemisia, 
Piri-piri; Bidens pilosa. 

MALEISIË
1-10-’16. Frankeerzegels.
10, 20, 50 sen, RM 1.-, 
2.-, 5.-, 10.-, 20.-. Resp. 
feestvierende mensen, 
fruit: rambutan, durian, 
nangka en mangistan, 
fauna: orang-oetan (Pongo 
pygmaeus) met vlinder 
(Trogonoptera brookiana) 
en tapir (Tapirus indicus) 
met tijger (Panthera tigris 
Corbetti), verschillende be-
volkingsgroepen aan tafel 
met lekkernijen, tempels 
en moskeeën, landkaart 
en vlag met silhouetten 
van torens, flora: hibiscus 
(Hibiscus rosa-sinensis) en 
orchidee met Convolvula-
ceae en Saraca cauliflora, 
kunstnijverheidsproducten.

 

9-10-’16. Wereld Post Dag.
60, 70, 80 sen; blok RM 5.-. 
Resp. postbode op paard, 
postbezorging per sampan, 
bezorger met fiets; post-
bode en brieven.
21-10-’16. Vrije School in 
Penang 200 jaar.
70, 80, 90 sen (ook 
samenhangend). Verschil-
lende afbeeldingen van 
gebouwen.

MAROKKO
22-9-’16. Euromed*, vissen 
in de Middellandse Zee.
3.75 Dh. Pagrus auriga. 

14-10-’16. Spil van 
Afrikaanse filatelie.
9.- Dh. Landkaart Afrika.

MAURITIUS
15-9-’16. Natuurwande-
lingen.
2.-, 20.- Rs. Resp. Powder 
Mills, Sophie.

MEXICO
5-10-’16. Papierindustrie 
Grupo Lozano Hermanos 
50 jaar.
$ 7.-. Bomen, gebouw, 
papierrol, hand met papier-
stapel, papiersnijder. 

6-10-’16. Internationale 
Week van de Ruimte.
$ 11.50. Satelliet, hendel, 
gps pins.

7-10-’16. Confederatie 
van Mexicaanse Arbeiders 
80 jaar.
$ 7.50. Gebouw, beeldmerk 
met landkaart, monument. 
10-10-’16. Wereld Post Dag.
$ 13.50. Landkaart, duif.
11-10-’16. Ingenieursinsti-
tuut 60 jaar.
$ 9.-. Stuwdam, zonnecol-
lectoren.
18-10-’16. 100 jaar 
militaire industrie.
Velletje met driemaal 
$ 7.-. Portret president 
Venustiano Caranza (1859-
1920), militair met wapen, 
terreinwagen.
20-10-’16. Haaien.
$ 7.-, 7.-, 11.50, 11.50. Ver-
schillende diepzeehaaien.

MOZAMBIQUE 
10-9-’16. WWF*, Kaapse 
otter.
Viermaat 100.- mt.; blok 
350.- mt. Pandabeeldmerk 
en verschillende afbeeldin-
gen van Aonyx capensis. 

NAMIBIË
30-9-’16. Wilde hondach-
tigen.
Zone A, Zone B, Zone C. 
Resp. Resp. Lycaon pictus, 
Crocuta crocuta, Hyaena 
brunnea. 

NIEUW-CALEDONIË
11-10-’16. Teelt van yam.
120 F. Oogst. 

PAKISTAN
27-9-’16. Nationale Parken. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Wit-Rusland.
20.-, 20.- R. Vlaggen en 
staatswapens met resp. 
Saiful-Muluk (Pakistan), 
Narachanski (Wit-Rusland). 

18-10-’16. 50 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Singapore, flora. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Singapore.
8.-, 8.- R. (samenhangend). 
Orchidee Vanda Miss 
Joaquim, jasmijn. 

PITCAIRNEILAND
19-10-’16. Varens.
20 c., $ 1.-, 3.-, 3.40; vel-
letje met $ 3.-, 3.40. Resp. 
Dicranopteris linearis, 
Loxoscaphe gibberosum, 
Ctenitis cumingii, Angiop-
teris chauliodonta; Ctenitis 
cumingii, Angiopteris chau-
liodonta. 

POLYNESIË
21-10-’16. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Taipei.
300 F. Vrouw met pruimen-
bloesem. Ook blok met zegel. 

SRI LANKA
7-10-’16. Frankeerzegels, 
bloemen.
1.-, 2.-, 5.-, 7.-, 10.-, 15.-, 
20.-, 25.-, 30.-, 35.-, 40.-, 
50.- R. Resp. Impatiens 
elongata, Ranunculus 
sagittifolius, Rhyncho-
glossum notonianum, 
Strobilanthes viscosa, 
Impatiens repens, Gordonia 
speciosa, Schumacheria al-
nifolia, Osbeckia parvifolia, 
Adrorhizon purpurascens, 
Habenaria accuminata, 
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Luisia teretifolia, Impatiens 
henslowiana. Ook velletjes 
met 1.- t/m 15.- R. en 30.- 
t/m 50.- R.
9-10-’16. Wereld Post Dag.
5.-, 10.-, 15.- R. Resp. dui-
venpost (1850), postkoets 
(1820), postervoer per 
klipper (1950). Ook velletje 
met de zegels. 

26-10-’16. Dr. A.N.S. 
Kulasinghe (1919-2006).
10.- R. Ingenieur en bouw-
kundige, gebouwen.

ST. MAARTEN
13-1-’16. Vlinders.
25, 100, 125, 200, 250, 
300, 350, 400, 450, 500 c. 
Resp. Eurytides marcellus, 
Hamadryas laodamia, 
Heliconius melpomene, 
Hesperia leonardus, Mestra 
anymone, Myscelia ethusa, 
Neominois ridingsii, Papilio 
polyxenes, Phocides poly-
bius, Riodina lysippus. 

ST. PIERRE ET 
 MIQUELON
8-10-’16. Vuurtoren.
€ 0.80 Toren van Pointe 
Plate, landkaart. 

SURINAME
19-10-’16. Kikkers.
SR$ 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 
8.-. Resp. Boophis bottae, 
Boophis tephraeomystax, 
Cochranella spinosa, 
Dendrobatus tinctorius, 
Hyloscirtus lindae, Polype-
dates otilophus. 

SWAZILAND
Aug.’16. Bijeenkomst 
SADC*.
I, II, III, V, VI. Resp. 
landkaart en vlaggen, 
beeldmerk, beeldmerk 
en vlaggen, vlaggen, 
beeldmerk en kring van 
mensen.

TADZJIKISTAN
15-8-’16. WWF*, moeras-
kat, opdrukken.
Viermaal 4.- (S) op 1.-, 
1.50, 2.-, 2.- (S.). Zegels uit 
2002 met verschillende 
afbeeldingen Felis chaus.
15-8-’16 Schaken, opdruk-
ken.
4.- (S) op 0.15 (S), 4.- (S) 
op 0.41 (S). Zegels uit 
2001 met schaakstukken 
en resp. Michail Botvinnik 
(1911-1995), Robert Fisher 
(1943-2008). 
1-9-’16. Schildpad.
3.50, 3.50 (S) (ook onge-
tand). Schildpad me bloem 
en bij en libelles, schildpad 
met bloemen en bijen en 
libelles. 

1-9-’16. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
Blok 10.- (S). President 
Emomalii Rachmon (1952). 
Stuwdam op rand.

TAIWAN
21-10-’16. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philataipei 2016, I.
NT$ 5.-, 25.-; velletje met 
NT$ 32.-, 32.-. Resp. ballon 
met fietser, postduif; ballon 
met fietser, postduif.
21-10-’16. Philataipei 
2016, II.
NT$ 13.-, 32.-. Resp. 
Yushan-berg met vlinder 
en drakenboot, Taipei 
101-toren en Kaohsiung 
85-wolkenkrabber.
21-10-’16. Philataipei 
2016, III.
NT$ 9.-, 25.-. Resp. lezer 
met schilderspalet met 
fotograaf en denker, drie 
gezichten en zes handen. 

21-10-’16. Philataipei 
2016, IV.
Velletje met tweemaal 
NT$ 32.-. Boom met dieren, 
zee met vissen en koraal.
21-10-’16. Philataipei 
2016, V.
NT$ 5.-, 25.- (samenhan-
gend met tussenveld). 
Resp. figuur ‘Little Yam’ 
met brief en brievenbus 
met postduif, ‘Little Yam’ 
met bloemen en stads-
silhouet.
21-10-’16. Philataipei 
2016, VI.
Velletje met NT$ 17.- (hart-
vormig), 25.-. Resp. vogel 
en hartjes, bloemen en 
hartjes.
24-10-’16. Beschilderde 
waaier uit Ming-dynastie.
Velletje met NT$ 25.-. 
Schilderij ‘Reiziger in 
provincie Shanyin’ van Lan 
Ying (1368-1644).
1-12-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
NT$ 3.50, 13.-; blok 
NT$ 12.-. Haan, haan en 
vis; hanen.

TOKELAU
5-10-’16. Week van de Taal.
Velletje met 45 c., $ 1.40, 
2.-, 3.-. Resp. kokosnoot, 
kokoskrab (Birgus latro), 
vissen, broodvrucht. 

TRISTAN DA CUNHA
10-11-’16. Peter Green 
(1808-1902) en scheeps-
ramp ‘Emily’ in 1836.
35, 50 p., £ 1.-, 1.50. Resp. 
kerk in Katwijk aan Zee, 
ondergang ‘Emily’ en red-
dingsboot, huis van Peter 
Green met vlag, portret 
Peter Green. 

TUNESIË
13-10-’16. Nationaal pro-
gramma familieplanning.
500 m. Beeldmerk met 
gezin. 

16-10-’16. 100e 
geboortedag Ahmed Tlili 
(1916-1967).
1.200 m. Vakbondsvoor-
man en politicus.

URUGUAY
7-10-’16. Mercosur*, 
vlinders.
Driemaal $ 20. Junonia 
genoveva hilaris, Chorinea 
licursis, Mechanitis 
lysimnia. 

12-10-’16. 400e sterfdag 
Miguel Cervantes (1547-
1616). 
Blok $ 60. Portret Spaanse 
schrijver.
21-10-’16. Bank País-BROU 
120 jaar.
$ 20. Gebouw.

VERENIGDE NATIES
2-10-’16. 100e geboorte-
dag M.S. Subbulakshmi 
(1916-2004).
US$ 1.20. Portret Indiase 
zangeres, VN*-logo.
6-10-’16. Wereld Post Dag.
Vel met tienmaal $ 1.15. 
Brievenbussen uit: Japan, 
Duitsland, China, India, 
Groot-Brittannië, Spanje, 
Brazilië, Denemarken, Oos-
tenrijk, Verenigde Staten.

24-10-’16. Dag van de ver-
enigde Naties, doelstelling 
duurzame ontwikkelingen.
Vel met zeventienmaal 
US$ 0.47; vel met 
zeventienmaal Zw.Fr. 1.-; vel 
met zeventienmaal € 0.68. 
Resp. geen armoede: 
familie, geen honger: kom 
met eten, goede gezond-
heid en welzijn: grafiek en 
hart, kwalitatief onderwijs: 
boek en pen, gelijkheid 
van geslacht: symbool, 
betaalbaren en schone 
energie: zon, fatsoenlijk 
werk en economische 
groei: statistiek, industrie 
en innovatie en infrastruc-
tuur: gestapelde blokken, 
vermindering ongelijkheid: 
symbool, duurzame steden 
en woongemeenschappen: 
huizen, klimaatactie: we-
reldbol, onderwater leven: 
vis, landleven: boom en 
vogels, vrede en gelijkheid 
en sterke instellingen: duif 
met vredestak en voorzit-
tershamer, samenwerking 
voor de te bereiken doelen: 
in elkaar overlopende 
ringen; idem; idem. 

VIETNAM
14-8-’15. Post en Telecom-
municatiedienst 70 jaar.
3.000 d. Beeldmerk, 
satelliet.
5-12-’15. Dichter Nguyen 
Du (1765-1820).
3.000 d.; blok 15.000 d. 
Resp. standbeeld, aan 
schrijftafel. 

WALLIS EN FUTUNA
13-7-’16. Traditionele 
Eke-dans.
105 F. Dansgroep.
21-9-’16. Vlinders.
Velletje met 115, 115, 115 F. 
Junonia villida, Euchryps-
ops samoa, Euploea lewinii 
eschscholtzii. 

ZUID-AFRIKA
14-9-’16. Verhalen met 
licht.
Velletje met tienmaal 
International Small Letter. 
Verschillende lichteffecten.
26-9-’16. Cites*-
conferentie Johannesburg, 
Gordeldieren.
Viermaal International 
Small Letter. Smutsia 
temminckii, Phataginus tri-
cuspis, Smutsia gigantea, 
Phataginus tetradactyla. 
7-10-’16. Poppen.
Velletje met vijfmaal 
Standard Postage. War 
Horsen, Haas Das, Gawle 
de Wet, In Medea Res, 
Ouboros. 

ZUIDPOOLGEBIED 
BRITS
Nov.’16. Protocol milieu-
bescherming Antarctisch 
Verdrag 25 jaar.
66, 66, 76, 76 p., £ 1.01, 
1.01. Resp. krill (Euphausia 
superba), keizerspinguïn 
(Aptenodytes forsteri), 
Weddellzeehond (Leptony-
chotes weddellii) , bultrug 
(Megaptera novaeangliae), 
onderzoeksstation Halley 
IV, gebouw op Zuidpool met 
vlaggen. 
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Nov.’16. Leven van 
ezelspinguïn (Pygoscelis 
papua).
Vijfmaal Airmail Letter. 
Jong kruipt uit ei, kop van 
kuiken, voeden van kuiken, 
ouder met kuikens, kuiken, 
volwassen vogel. 
Nov.’16. Fauna in Antarcti-
sche wateren in Atlantische 
Oceaan.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22; vel 
met twaalfmaal 66 p. Resp. 
zilvervis (Pleuragramma 
antarcticum), ), inktvis 
(Galiteuthis glacialis), 
armvinvis (Oneirodes 
notius), inktvis (Cirro-
thauma murrayi); krill 
(Euphausia superba), 
zilvervis (Pleuragramma 
antarcticum), Weddell-
zeehond (Leptonychotes 
weddellii), lantaarnvis 
(Electrona antarctica), 
inktvis (Galiteuthis glacia-
lis), vlokkreeft (Phronima 
sp.), armvinvis (Oneirodes 
notius), kolossale inktvis 
(Mesonychoteuthis hamil-
toni), drakenvis (Stomias 
boa boa), rattenstaartvis 
(Cynomacrurus piriei), 
schijfkwal (Atolla wyvillei), 
inktvis (Cirrothauma 
murrayi). 

Nov.’16. Toerisme, 
IAATO* 25 jaar.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22. 
Resp. Zodiac boten tussen 
ijsbergen, tentenkamp in 
de nacht, kajaks, schip en 
pinguïns. 

 
ZUIDPOOLGEBIED 
FRANS
1-10-’16. Bernard Duboys 
de Lavigerie (1934-2008).
€ 0.80. Portret weten-
schapper, onderzoeks-
station. 

 

Afkortingen:
Cites: Convention on 
International Trade in 
Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora
ELI-NP: Extreme Light 
Infrastructure-Nuclear 
Physics.
Euromed: Mediterrane 
Unie, landen rond Middel-
landse Zee
FIFA: Fédération 
Internationale de Football 
Association
IAATO: International 
Association of Atlantic Tour 
operators
IS: Islamitische Staat
Mercosur: Gemeenschap-
pelijke Economische Markt 
voor Zuid-Amerika
SADC: Southern African 
Development Community

UEFA: Union of European 
Football Associations
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization
Unicef: United Nations 
International Children’s 
Emergency Fund
Upaep: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal 
VN: Verenigde Naties 
WWF: World Wildlife Fund

** Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van de Aap: 
8-2-’16 t/m 27-1-’17, 
Jaar van de Haan:
28-1-’17 t/m 15-2-’18. 

en honderdjarige briefkaart uit 
Totok, misschien wel geschre-
ven door een totok. 
Een van de aardige aspecten 

van het verzamelen van stempels (juis-
ter: afstempelingen) is de variatie aan 
exotische plaatsnamen. Denk aan wel-
luidende namen als Bagan Si Api Api, 
Siak Sri Indrapoera of Samarinda, maar 
ook grappige zoals Baoe Baoe (stinken, 
in de betekenis van een onwelriekende 
geur). Amusant is eveneens Totok. 
Want in Indië werd met een totok een 
volbloed, blanke Nederlander bedoeld, 
ook een Nederlander die voor het eerst 
in Nederlands-Indië aankwam (ook 
wel een baroe = nieuweling genoemd). 
Heden ten dage ligt het wat gevoelig om 
over rassen, vermengd en onvermengd, 
te praten, maar dit stukje gaat nu 
eenmaal over vroeger.
Was het een totok die deze briefkaart 
op 16-1-1917 verstuurde naar A.C. (An-
thon C.) Bakels in Doetinchem, alwaar 
de kaart pas op 5-7-1917 werd doorge-
stuurd? De naam van de schrijver is niet 
goed leesbaar, maar wel dat hij de tekst 
in het Esperanto schreef. Deze politiek 
neutrale, internationale kunsttaal is 
niet de wereldtaal geworden die de 
bedenker ervan, oogarts Zamenhof, in 
1887 voor ogen stond.
Totok is een plaatsje in Noord-Celebes. 
Al in de jaren ’50 van de 19e eeuw werd 
daar goud gevonden, hoofdzakelijk 
in stofvorm. In 1897 werd de Mijn-
bouwmaatschappij Totok opgericht. 

Toenemende correspondentie leidde 
er toe dat op 15 april 1912 een hulp-
postkantoor werd geopend, aanvankelijk 
onder de naam Ratatotok, naar het 
kustplaatsje vlakbij Totok. Het hulp-
postkantoor werd ondergebracht in een 
gebouwtje van de Mijnbouwmaatschap-
pij zelf, en dat lag nog een heel stuk 
landinwaarts. Het goud delven bleek 
na verloop van tijd niet meer rendabel. 
In juni 1921 werd de Mijnbouwmaat-
schappij Totok geliquideerd. Nadat de 
afhandeling was voltooid werd op 1 mei 
1922 het hulppostkantoor opgeheven. 
In die tien jaar heeft Totok meerdere 
stempeltypen gebruikt, waaronder in de 
jaren 1913-1917 het grootrondstempel. 
Merkwaardig is dat de datumkarakters 
een kwart slag gedraaid staan ten 
opzichte van de kantoornaam. Deze 
eigenaardigheid van de Indische groot-
rondstempels zien we bij veel meer 
kantoren.
Zo verloor Totok zijn betekenis als 
plaats. En ook het begrip totok is inmid-
dels vrijwel geheel in de vergetelheid 
geraakt. Het past niet meer in deze tijd. 
Het is allemaal tempo doeloe geworden.

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Javasche Courant 1912 nr. 26, p. 389 en 1922 nr. 
26, p. 445
https://astro.uni-bonn.de/~deboer/genea/hn/ 
hn21mtotok/hn21m-totok.html
Maarten H. Severijn, De grootrondstempels van 
 Nederlands Oost & West Indië

E
Tempo doeloe 1917
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e kersttijd komt er weer aan, en dan kan 
men de vuurkorven van het Leger des 
Heils op straat zien, waarmee zij geld 
willen inzamelen voor hun werk. Het 

Leger des Heils is een Christelijke organisatie 
waar iedereen wel sympathie voor heeft omdat 
ze zoveel goed doen, vooral aan de minst be-
deelden, zoals daklozen (afb 1). Het is een leger 
zonder wapens.
Op de laatste veiling van Sheraton & Peel kon 
ik een stapeltje poststukken kopen met thema 
Leger des Heils, waar heel wat bruikbaars bij zat 
voor dit verhaal (afb 2,3,4,6,7,12,19).

Hulpverlening
De lijst is lang met hulp die het Leger des 
Heils kan bieden. Het rode wapenschild is een 
symbool van dienstverlening geworden (afb 2). 
Dit is wat op hun website te vinden is: dagop-
vang, woonbegeleiding, maaltijden, soepbus, 
nachtopvang, kledingwinkel, gezinsbegeleiding, 
vrouwenopvang, hulp bij het op orde krijgen van 
financiën, hulp bij opvoeding en gedragsproble-
men, opsporing vermiste personen, geestelijke 
en psychische zorg, reclassering, ontwenning 
bij verslavingen, re-integratie, palliatieve zorg 
(afb 3-6). Een indrukwekkende opsomming. Het 
is logisch dat daarvoor geld ingezameld wordt 
(afb 7). In Nederland draagt de overheid 70% bij. 
Dat is fors, maar de subsidies zijn dus onvol-
doende voor al het werk en veel activiteiten zijn 
afhankelijk van giften.
De Noorse zegel (afb 5) beeldt Othilie Tonning 
(1865-1931) af. Zij was een van de pioniers in 
Noorwegen en zij werkte in de sloppenwijken, 
stichtte kindercrèches en vakantiekolonies. 
Haar liederen zijn terug te vinden in de Noorse 
gezangboeken.

Muziek
In de plaats waar ik woon wordt één keer per jaar 
een gezamenlijke kerkdienst gehouden door alle 
evangelische kerken en pinkstergemeenten. Dat 
is met Hemelvaartsdag. Bij toerbeurt verzorgt 
een van de deelnemende kerken de muziek. Toen 
het Leger des Heils aan de beurt was, kwam er 
een koperblazersband. Dat was heel speciaal. 
Muziek maken is belangrijk voor het Leger des 
Heils en er zijn diverse postzegels die daar 
aandacht aan schenken (afb 8-11). Vaak wordt er 
gewoon op straat muziek gemaakt.

Militaire rangen
Hoe komt een kerk aan militaire rangen? Het 
Leger des Heils is gesticht in 1865 (afb 12) door 
William Booth en zijn vrouw Catherine (afb 13). 
William Booth zag de enorme armoede in Londen 
en wilde daar wat aan doen. Hij werkte onder 
alcoholisten, criminelen en prostituees, en hij 
begon een gaarkeuken. De oorspronkelijke naam 
was ‘Christian Mission’, maar vanaf 1878 heette 

het ‘The Salvation Army’, omdat Booth wilde strij-
den tegen armoede en onrecht. Ook de structuur 
werd zoals in het leger met militaire rangen. Je 
kunt heilsoldaten herkennen aan hun uniformen. 
De hoeden van de vrouwen worden in de volks-
mond ‘hallelujahoed’ genoemd. Tegenwoordig 
werken ze in meer dan 120 landen.

Nederlandsch Indië
Nederlandsch Indië behoort tot de eerste landen 
waar postzegels werden uitgegeven voor het 
Leger des Heils. Dat was in 1932 (afb 14) en 
1936 (afb 15). In diverse plaatsen was men 
aanwezig met een tehuis of een ziekenhuis, zoals 
in Semarang waar het ‘William Booth Ooglijders 
Hospitaal’ was gevestigd. Overigens heeft de 
zegel van afb 15 een zeldzaam stempel van 
fungerend hulppostkantoor Singkep (Riouw ar-
chipel). Voor het Leger des Heils werden vier keer 
bijzondere stempels gebruikt (afb 16) tijdens de 
landdagen in Bandoeng (Tjioemboelleuit).

Majoor Bosshardt
Alida Margaretha Bosshardt (1913-2007) was 
ongetwijfeld de meest bekende heilsoldaat van 
Nederland. Ze kwam geregeld op de televisie. 
Haar motto was: God dienen is mensen dienen, en 
mensen dienen is God dienen. Zij begon te werken 
in kindertehuizen. In de Tweede Wereldoorlog 
heeft ze diverse Joodse kinderen naar onderduik-
adressen gebracht, nadat het gebouw van het 
kinderhuis Zonnehoek door de Duitse bezetters 
werd gevorderd. Na de oorlog werkte zij op de Am-
sterdamse Wallen onder verslaafden, daklozen en 
prostituees, en zij getuigde van Gods liefde voor 
hen. In de binnenstad van Amsterdam start zij het 
Goodwillwerk. Hoewel ze inmiddels een hogere 
rang had gekregen, bleef ze bekend staan als ‘de 
majoor’. Prinses Beatrix wilde een keer in 1965 in-
cognito meemaken wat het Leger des Heils deed, 
en samen met de majoor ging ze met het blad ‘de 
Strijdkreet’ rond in Amsterdamse kroegen, waarbij 
Beatrix een pruik droeg. Deze geschiedenis moest 
nooit bekend worden, maar de prinses werd toch 
herkend en de volgende dag stond de foto in alle 
kranten. Als de majoor in 1978 met pensioen gaat, 
wordt het Goodwillwerk aan anderen overgedra-
gen. TNT Post gaf in 2007 een prestigeboekje uit 
voor Bosshardt (afb 17+18).

Bevorderd tot Heerlijkheid
Op 25 juni 2007 overleed luitenant-kolonel Alida 
Bosshardt. Het Leger des Heils heeft daarvoor 
een mooie term: Bevorderd tot Heerlijkheid. 
Daarmee wordt aangegeven dat men er zeker 
van is dat de overledene bij God in de hemel is. 
Er zijn allerlei Bijbelteksten die daarover gaan, 
zoals Johannes 11:25 waar Jezus zegt: ‘Wie in 
mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’ of 
Romeinen 8:1 waar staat: ‘Wie in Christus Jezus 
zijn, worden niet meer veroordeeld’.

Catherine Bromwell-Booth
In Engeland was er ook zo’n heilsoldaat met 
landelijke bekendheid door TV en radio en 
door het schrijven van boeken: Catherine 
Bromwell-Booth (1883-1987). Op haar honderd-
ste verjaardag werd er een bijzonder stempel 
gebruikt (afb 19). Zij is 104 geworden. Zij was 
een kleindochter van de stichter, William Booth, 
en op haar 19e begon ze met de opleiding voor 
officier. In 1904 reisde zij met haar  grootvader 
door het land om overal het evangelie te ver-
kondigen. In 1917 leidde zij een reddingsteam 
toen een munitiefabriek ontplofte in Silvertown 
(Essex). Drie keer werd zij genomineerd voor de 
hoogste positie van generaal bij het Leger des 
Heils, maar dat wilde zij niet, om niet de indruk 
te wekken dat de leiding binnen de Booth familie 
zou blijven.

Zwitserse portvrijdom
Het Leger des Heils begon in 1882 in Zwitserland 
(afb 10). In dat land werden tussen 1911 en 
1945 portvrijdomzegels gebruikt door goede 
doelen, armenzorg, ziekenhuizen en kerken. 
Elke organisatie kreeg zegels overdrukt met een 
bepaald nummer aan de bovenkant van de zegel. 
Nummer 146 werd gebruikt door de ‘Heilsarmee’ 
(afb 20). Alle zegels in het vel hebben hetzelfde 
nummer (afb 21), maar voor de verzamelaars 
werden er ook vellen gemaakt waarbij elke zegel 
in het vel een ander nummer heeft.

ANBI
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instel-
ling. Giften aan een ANBI zijn in Nederland voor 
de belasting aftrekbaar, maar de organisatie 
moet daarvoor aan strenge eisen voldoen om 
de ANBI status te verkrijgen van de belasting-
dienst. Een van de verplichtingen is dat men 
financieel transparant is: de jaarcijfers worden 
op de website gezet. De volgende cijfers over 
2014 over het Leger des Heils komen daar van-
daan: er zijn 5422 leden, 5978 mensen in dienst 
en 12.000 vrijwilligers, 78.950 mensen kwamen 
in aanraking met hun werk, er waren 1,6 miljoen 
overnachtingen en 5,5 miljoen maaltijden. De 
kosten van alle activiteiten bedroegen 343 mil-
joen euro, waarvan 70% subsidie, 10% eigen 
bijdragen van cliënten en de rest giften.

Ik behoor zelf niet tot het Leger des Heils maar 
tot een Evangelische Gemeente, en daarom 
kan ik hier gerust vermelden dat ik heel veel 
waardering heb voor het Leger des Heils om het 
vele goede dat zij doen. 

Bronnen
www.legerdesheils.nl
Veendamphila: The Salvation Army, een leger dat nimmer 
capituleert.

D
Leger des Heils

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

92 kinderbedankkaarten 1949-2011. 
Geen dubbelen. 160 euro. Wim B. 
Tel.035-6855572.

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

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

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

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

Gevraagd

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.

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

Diversen

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

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

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

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

K
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S

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

VAN DER BIJL
MISSCHIEN WEL DE BESTE  

POSTZEGELWINKEL VAN NEDERLAND

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

Lid IFSDA,  
PTS, CNEP.

Emirates Philatelic Association

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

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.

Ruilen.Stuur 100 zegels ww.gr.
formaat.Zelfde aantal+kwaliteit 
retour.Later op eigen gebied.Ria,
v.Wassenaerstr.33,2461RA Ter-Aar

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

De P.V.Katwijk-Rijnsburg orga-
niseert op 14 februari 2017 een 
grote postzegelveiling in de 
Wiek,Fresiastr.19 Katwijk ad Rijn 
met kijkmiddag en avond. 
Inl. 071-5173995 www.postzegel-
verenigingkatwijkrijnsburg.nl

Studiegroep Britannia, de 
 verzamelaars van Engeland en 
 gebieden. bel 0575-848859, zie 
www.sgbritannia.nl blad, mee-
tings, grote veilingen, boekjes en 
 verzamelplezier. join the club!

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

Themanummer 2017
Het vastgestelde thema voor het 
komende Brievenbeursnummer 
(aprilnummer 2017) is zoals bekend 
‘De Antieke Wereld’. Hieronder 
wordt dan verstaan: Italië, Grieken-
land, Balkan, Midden-Oosten (inclu-
sief Turkije en Egypte). Ingrediënten 
genoeg voor een mooi themanum-
mer met een enorme afwisseling 
en uiteraard passen thematische 
artikelen hier ook heel goed in. 
De kopij hiervoor kan aangele-
verd worden tot 6 februari 2016. 

Wel graag het verzoek vooraf (liefst 
zo snel mogelijk) te melden dat u 
iets wilt publiceren in dit thema-
nummer. Dit mede om doublures te 
voorkomen.

Filatelie wordt 95 jaar 
Het bijzondere velletje van 10 (vijf 
verschillende zegels) is te bestellen 
(uitsluitend ongestempeld) door 
overmaking van € 11 (incl. verzend-

kosten binnen Nederland) op 
IBAN NL64 INGB 0000 7069 68 tnv 
Stg. Ned. Maandblad voor  Philatelie, 
Leusden.
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Decemberzegels 
Verkrijgbaar op alle postkantoren 
en collectclub.nl

Gratis krijtstiften
bij 2 velletjes 
Decemberzegels
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