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 Salon Philatélique d’Automne
Van 3-6 november 2016 vond in Parijs 
de jaarlijkse herfstsalon plaats.
De Nederlandse verenigingen Voor 
het Kind en Maximafilie en Po&Po 
waren voor deze salon uitgenodigd, 
omdat op deze 70e salon Nederland 

centraal stond. Het velletje ‘Europese 
hoofdsteden’ had dan ook Amsterdam 
als onderwerp.
De Nederlandse collecties hingen bij 
de ingang, in de eregalerij. Er hingen 
drie kaders maximumkaarten over 
Amsterdam en de kunst in de Am-
sterdamse musea, met uiteraard veel 
Rembrandt en Van Gogh. 

In vier kaders hing een collectie 
postwaardestukken uit de Beatrix-
periode.
Nederland was echt goed vertegen-
woordigd, want ook het postzegelvel 
van Doutzen Kroes was er aanwe-
zig en PostNL mocht een prijs in 
ontvangst nemen voor de mooiste 
kunstpostzegel.

Namens het bestuur van het maandblad Filatelie 
wens ik u en de uwen een goed en voorspoedig 
2017. Ik hoop dat u in dit jubileumjaar, waarin ons 
maandblad haar 95 jarig bestaan viert, weer veel 
plezier aan onze gezamenlijke hobby mag beleven.
De afgelopen twee jaar is ons blad ingrijpend 
gewijzigd en wij hebben vele positieve reacties 
mogen ontvangen van onze lezers, die ik hierbij 
dan ook heel hartelijk wil bedanken.
In het nieuwe jaar kunt u weer veel artikelen ver-
wachten over de meest uiteenlopende onderwer-
pen in Filatelie. De bijdragen van deze auteurs 
wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Het maandblad is er voor iedereen die post-

zegels verzamelt, van beginnend verzamelaar 
tot doorgewinterde filatelist. Dus ook u, als lezer, 
kunt een filatelistisch artikel over uw verzame-
ling insturen aan onze hoofdredacteur.
Uw verhaal kan weer een bron van inspiratie zijn 
voor anderen, om een nieuw verzamelgebied 
op te pakken, of om zijn of haar verzamelgebied 
verder uit te breiden en te specialiseren.
Onze hobby kent geen grenzen, zowel letter-
lijk als figuurlijk en dat maakt filatelie tot een 
bijzonder cultureel erfgoed. Alle facetten uit ons 
leven zijn op postzegels terug te vinden en voor 
iedereen is er wel een onderwerp te vinden dat 
hem of haar na aan het hart ligt.

Uit een paar jaar geleden in Amerika gehouden 
onderzoek is gebleken dat postzegelverzame-
laars ook nog eens gemiddeld 5 jaar ouder 
worden dan niet-verzamelaars. Een extra reden 
om gewoon te blijven verzamelen.
Wij, als maandblad, blijven u informeren over 
alles wat er met postzegels te maken heeft, in 
ons jubileumjaar 2017 en wat ons betreft ook nog 
vele jaren daarna.

Met vriendelijke groet,
Hans Kraaibeek
voorzitter, Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie

Een goed en voorspoedig 2017!

In 2017 bestaat de Lions Club 
International 100 jaar en de Lions 
 International Stamp Club viert 
dan een feestje omdat zij 65 jaar 
bestaan.
Op 14 december verscheen een 
 velletje van 10 verschillende zegels. 
De ontwerpers – behalve van de ze-
gels met logo – zijn Tom Venema, Lion 

Thierry de Wandeleir en Thalia Katis. 
De netto opbrengst van de verkoop 
gaat naar Het Vergeten Kind. 
De velletjes zijn te koop voor € 10,– 
exclusief verzendkosten. 
Micha Gelber, tel: 06-21262366. 
n.gelber@kpnmail.nl
Ton van der Laak, tel. 06-53311093. 
tonvanderlaak@gmail.com

Bijzonder velletje Lions Club

De vertegenwoordigster van PostNL met 
de prijs in haar hand (foto Edward Froon)

FILATELIE
M A A N D B L A D   V O O R  P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S

De jury van de L.H. Tholentrofee 
roept kandidaten op mee te dingen naar de

L.H. Tholentrofee 2016
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of 

bijdrage in de niet-filatelistische pers komen uitsluitend 
bijdragen in de Nederlandse taal in aanmerking. 

Lezers van ‘Filatelie’ kunnen de jury opmerkzaam maken 
op filatelistische artikelen die in het jaar 2016 in de niet-
filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen 

voor bekroning in aanmerking komen.

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van 
de jury van de L.H. Tholentrofee:  

L.F.C. Elzinga Schalmei 5, 4876 VC Etten-Leur

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie van) de 
bijdrage die voor bekroning wordt voordragen.  

De voordracht moet uiterlijk 3 maart 2017 door de secretaris 
van de jury zijn ontvangen. 

mailto:tonvanderlaak@gmail.com
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Een heel mooi filatelistisch jaar gewenst!
Nu ik dit zo opschrijf betrap ik mij erop dat ik dat verle-
den jaar ook zo opschreef. Het is natuurlijk ook ieder jaar 

hetzelfde ritueel: oliebollen, champagne en hup, het nieuwe jaar 
is daar.
Voor ons eigen blad Filatelie wel een kroonjaar: we bestaan 
95 jaar. Hierover heeft u natuurlijk al het nodige kunnen lezen 
in het blad en mogelijk heeft u het bijzondere postzegelvel 
‘Filatelie 95 jaar’ inmiddels aangeschaft.

In het komende nummer zult u – uitsluitend voor abonnees 
– weer het jaarlijkse geschenk van Filatelie aantreffen in de 
vorm van een kaart met een niet uitgegeven ontwerp uit de 
collectie van het Museum voor Communicatie. Dat zal dan de 
tweede zijn. Net als verleden jaar ook dan weer een achter-
grondverhaal over de ontwerper.

Dit jaar staan er voor het blad geen grote veranderingen op het 
programma. In 2016 hebben we de modernisering van het blad 
afgerond die in 2015 werd ingezet met de nieuwe vormge-
ving. De eerste kleine veranderingen dienen zich echter al in 
dit nummer aan. De Posthoorn, het blad voor de jeugd – dat 
overigens ook door veel volwassenen gelezen wordt – dat 
is opgenomen in maandblad Filatelie, heeft een aanpassing 
gekregen in de vormgeving. Dit werd ingegeven door het 
opheffen van Jeugd Filatelie Nederland. U heeft hierover al 
kunnen lezen. Een andere aanpassing is dat we ingaande dit 
nieuwe jaar een nieuwe rubriekmedewerker hebben voor de 
buitenlandse bladen.

Hoe de vlag ervoor staat ten aanzien van de – thans ongewens-
te –  vrijage van bpost met PostNL kan ik u helaas niet voor-
spellen. De ontwikkelingen volgen elkaar in een redelijk snel 
tempo op, en inmiddels ligt er al het vierde bod van de Belgen. 
De prullenbak van PostNL lijkt echter onuitputtelijk groot.

Net voor het schrijven van dit editorial werd bekend dat 
 Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem stopt met het drukken 
van bankbiljetten. Ze gaan zich nu voornamelijk toeleggen op 
de productie van postzegels en visumdocumenten. 

Ons promotieteam, werd in duidelijk herkenbare ‘bedrijfskle-
ding’ gehesen. De jongedames, die op de Postex hun intrede 
deden, werden op de afgelopen Eindejaarsbeurs weer ingezet, 
en nu met T-shirts met het Filatelie logo.

De Finse postbode heeft tijd over nu de poststroom kleiner 
wordt. Nadat eerst het grasmaaien werd geïntroduceerd, zijn de 
postbodes nu ook te boeken voor sociale zorg. Bejaarden die in 
de lange, koude winter die Finland kent vaak weken niet buiten 
komen, kunnen nu een postbode inschakelen om mee te gaan 
wandelen of om naar een bekende gebracht te worden voor een 
bezoekje. Vanzelfsprekend moet er wel betaald worden voor 
deze dienst.

Het einde van de stempels bij de postbalies heeft al de nodige 
reacties opgeleverd. De verzamelaar kan hier geen begrip 
voor opbrengen. Het is te hopen dat PostNL met een oplossing 
voor dit probleem gaat komen. Een ‘mooie collectie gebruikt’ 
met daarin uitsluitend stempels van de Collect Club is voor de 
meeste verzamelaars geen optie. Het zou toch jammer zijn als 
men ‘verplicht’ zou moeten afhaken en geen gebruikt meer zou 
kunnen verzamelen.

Ik wens u veel leesplezier toe!
René Hillesum

E D I T O R I A L

Op 19 november verleden jaar werden 
in Gouda, tijdens een feestelijke 
bijeenkomst, de jaarlijkse prijzen door 
de uitgever van Filatelie, Stichting Ne-
derlandsch Maandblad voor Philatelie, 
uitgereikt.
De Leon de Raay-medaille werd 
toegekend aan Nico Bader voor zijn 
bijdragen ‘Duitse civiele postcensuur 

tijdens de Tweede Wereldoorlog’.
De thematische wisselbeker ging naar 
Dio Glaudemans voor zijn artikel ‘150 
jaar Internationale Telecommunicatie 
Unie (UIT/ITU)’.
De Tholen-trofee ging naar Tom Loorij 
voor zijn artikel ‘Vogelpostzegels 
verzamelen, een leuke hobby!’ Dit ver-
scheen in het tijdschrift Het Vogeljaar.

Nico 
Bader

Finland 100 jaar
Dit jaar is het voor Finland een 
bijzonder jaar. Het land is 100 jaar 
onafhankelijk. Dit wordt het hele jaar 
door met vele activiteiten in het land 
gevierd. Onderdeel daarvan is ook de 
grote FEPA-tentoonstelling Finlandia 
2017 in Tampere. 
Zoals bekend, organiseert maandblad 
Filatelie een Maandbladreis naar deze 
grote tentoonstelling. Inmiddels is 
bekend dat het de langere reis zal 
worden, waarbij naast Tampere ook de 
hoofdstad Helsinki zal worden bezocht 
alsmede de ‘over het water’ gelegen 
hoofdstad van Estland, Tallinn.
Ook al verzamelt u geen Finland, u 
heeft ongetwijfeld weleens een zegel 
van de emissie Saarinen gezien. Het 
ontwerp voor de eerste serie frankeer-
zegels van het onafhankelijke Finland 
werd is van de hand van de architect 
Eliel Saarinen.
Op 24 mei, de dag van de opening van 
de Finlandia-tentoonstelling, geeft de 
Finse postadministratie een blokje uit 

met twee Saarinen-zegels, waarbij de 
waarde-aanduiding werd vervangen 
door de thans gebruikelijke no-value 
indicator (de kaart van Finland), te 
gebruiken voor het verzenden van een 
binnenlandse brief.
Ook in Nederland is Saarinen een 
beetje bekend, aangezien hij meedeed 
aan de ontwerpwedstrijd voor de 
bouw van het Vredespaleis. De Frans-
man Cordonnier won de wedstrijd.
Er zijn nog wat plaatsen beschik-
baar voor de Maandbladreis naar de 
Finlandia. Aanmelden en inlichtingen: 
 hillesum@filatelist.com T: 078-6101520

Jaarlijkse prijzen Filatelie

Dio 
 Glaudemans

Tom Loorij

mailto:hillesum@filatelist.com
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7440 AD NIJVERDAL
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‘LEOPARDI’
VEILING 207
Zaterdag 21 januari 2017
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	16	t/m	vrijdag	20	januari
	 van	10.00	tot	16.00	uur.	
•	VEILING:	zaterdag	21	januari	vanaf	11.00	tot	12.30	uur	de	zgn.
	 ‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,		

partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	208	wordt	gehouden	op	zaterdag	18	maart	2017.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

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

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2016

Alle elf edities uit de jaargang 2016 gedigitaliseerd.  
Als u deze CD-rom wilt bestellen, kunt u € 15,– overmaken op  

NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie in  Leusden, onder vermelding van 

‘Jaargang 2016 op CD-rom’. Let op: vermeld bij uw overschrijving 
naar welk adres de CD-rom moet worden gezonden.  

De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-rom voor € 12,50 kopen.
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TERRASSES DE FONTVIEILLE
MONACO

3 TENTOONSTELLINGEN :
• 100 iconische postzegels en documenten
•  De fi latelie van Noord- en Zuid-Amerika 
•  De 100ste verjaardag van de Koning der 

 Filatelisten, Ferrari de La Renotière

IN ESPACE LÉO FERRÉ : 
• 80 stands gehouden door 

postadministraties en interna-
tionale postzegelhandelaars

http://www.monacophil.eu

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

FI1601 bw.indd   6 02-12-15   17:37
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Filatelistische vorming. Een begrip van vroeger? Hoezo 
‘vorming’? Verzamelen doe je toch gewoon zelf? Verza-
melen is het bewaren en sparen van ‘dingen’ die je leuk 
vindt om te hebben. Dat kan iedereen. Daar heb je geen 
school, geen opleiding, geen vorming voor nodig. Je vindt 
iets mooi , je wilt iets hebben, je kunt iets kopen. En je 
bent daar gelukkig mee. Het maakt niet uit of een ander 
er nu wel of niet wat aan vindt, jij vindt dat leuk. 
Nou ja, het stimuleert natuurlijk wel als een ander 
interesse heeft in wat je verzamelt. En dat ook leuk vindt. 
En je wilt helpen met je verzameling. Het stimuleert ook 
als er anderen zijn die hetzelfde verzamelen. Dan kan je 
vergelijken hoe die ander dat doet en wat die ander aan 
materiaal en informatie heeft. Dan kan je ook uitwisselen, 
ruilen.
Het overkomt velen: op enig moment ‘verzuip’ je in je 
verzameling. Je hebt te veel. Je vindt niet alles in je verza-
meling meer leuk. Je vindt je verzameling helemaal niet 
meer leuk. Je stopt er mee. Eigenlijk is dat jammer. Je 
hebt er zo veel plezier aan beleefd. Wat was het een feest 
als je weer eens iets bijzonders kreeg voor je verzameling. 
Dat hoefde helemaal niet duur te zijn, maar het was zo’n 
prachtige aanvulling op je verzameling. 
Goed verzamelen is iets dat moet je leren. Door schade 
en schande. Maar wellicht ook met hulp van anderen. 
Mensen die al door zo’n proces van verzamelen zijn heen 
gegaan. Mensen met tips. Bijvoorbeeld als tip: misschien 
zou je wat kunnen gaan specialiseren. Of: ga wat meer 
lezen of ga zelf eens wat schrijven over het onderwerp 
van je verzameling. Of: ga in je verzameling eens wat 
rubriceren, wat anders opstellen/indelen. Of: … 
Goed verzamelen is verzamelen waar je lol in houdt. Goed 
verzamelen gaat niet vanzelf. Goed verzamelen is een 
kunst. Goed verzamelen vereist een bepaalde aanpak. 
Filatelistische vorming? Dat deed Jeugd Filatelie Neder-
land. Veelal waren daar de regels van het (tentoonstel-
lings)verzamelen belangrijk. Maar goed verzamelen is 
veel meer dan goed tentoonstellen. Nu is er niets mis met 
het laten zien en beoordelen van je verzameling. Maar 
daar gaat veel aan vooraf. Filatelistische vorming is veel 
breder. En is iets voor jong én oud. 
JFN bestaat niet meer. Zij is omgevormd tot een werk-
groep Filatelistische Vorming van de KNBF. Binnen die 
werkgroep gaan we vooral proberen wegen te zoeken 
mensen plezier te geven en te laten houden in de filatelie, 
met hun eigen verzamelingen. Ook te ‘leren’ wat handig 
is, wat waardevol is, hoe je komt aan informatie en mate-
riaal, en ook (voor wie dat wil) hoe je zou kunnen tentoon-
stellen. Vorming voor jong en oud. Niemand is te oud om 
wat bij te leren. Voorop blijft staan dat leuk blijft. Het is 
heerlijk om op je eigen manier met je eigen verzameling 
bezig te zijn!

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (18): 
Filatelistisch gevormd

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

Warmond en Sassenheim liggen 
ieder aan een kant van de A44, 
maar deze kunstmatige barrière 

weerhoudt de Warmondse Postzegelver-
eniging (WPS) en de Vereniging van Post-
zegelverzamelaars Sassenheim (VPVS) 
niet om stevig samen te werken.
Deze beide zusterverenigingen orga-
niseerden samen een ruilbeurs en een 
kleine tentoonstelling in ‘Het Trefpunt’ 
aan de Herenweg in Warmond ter gele-
genheid van hun respectievelijk 55- en 
60-jarig bestaan.
Wethouder Van Velzen opende de 
tentoonstelling en mocht de eerste vel-
letjes persoonlijke zegels, één van iedere 
vereniging en één met de vermelding van 
de beide jubilea, in ontvangst nemen.

Ook de KNBF, waarbij men sinds de 
respectievelijke oprichtingen in 1956 en 
1961 is aangesloten, was uitgenodigd om 
de jubilea te vieren.
Uiteraard feliciteren wij graag deze 

 verenigingen en dat onderstrepen wij 
met een oorkonde.
Traditioneel is er dan een ‘foto momentje’, 
waarbij het dit keer wel héél bijzon-
der is dat je met voorzitters van twee 
jubilarissen op de foto komt. Van links 
naar rechts de heren Theo Gozeling 
(WPS), Hans Kraaibeek (KNBF) en 
Otto K nottnerus (VPVS) met de oor-
kondes en persoonlijke zegels van beide 
verenigingen.

De beide ‘zusjes’ zijn dan wel van middel-
bare leeftijd, deze verenigingen bruisen 
van de activiteiten, hetgeen nog eens tot 
uiting kwam in het competitieve element 
bij de tentoongestelde verzamelingen in 
de kaders. Het publiek mocht jureren en 
er waren voor de mooiste verzamelingen 
prijzen voor de inzenders.
Een heel geslaagde dag daar in Warmond 
en complimenten aan de verenigingen 
die er samen zo’n mooi feest van hebben 
gemaakt.

Jubilerende zusjes

Afwisseling in de filatelistische schatkamer

De Bondsbibliotheek is op zoek naar 
mensen met filatelistische belang-
stelling die het leuk vinden om 

kennis te delen en ons huidige team van 
vijf personen te komen versterken.
We zijn op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om regelmatig in een klein team 
te werken om de bibliotheek draaiende 
te houden (klanten helpen, nieuwe 
tijdschriften en boeken innemen/rubri-
ceren en plaatsen, uitlening verzorgen en 

uitleenadministratie bijhouden), en hun 
eigen vaardigheden in kunnen brengen. 
Zo zijn we ook op zoek naar ervaring met 
automatisering o.a.
Wij bieden: afwisseling in de ‘filatelis-
tische schatkamer’, volgens rooster, 
 gemiddeld 1 x per maand in Baarn. 
Reiskosten  worden vergoed.
Inlichtingen bij de bibliothecaris, 
Henk Weevers: 023 5353624 of 
 bibliotheek@knbf.nl
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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
bibliotheek@knbf.nl
Openingstijden: elke
woensdag van 10 – 17 uur.

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

Wat doet de Bond voor u? Audio Visueel Centrum

In het Bondsbureau van 
de KNBF bevindt zich 
een grote hoeveel-

heid diaseries die door 
verenigingen geleend 
kunnen worden om een 
verenigingsavond nog 
meer inhoud te geven. Wie 
van deze service gebruik 
maakt, betaalt alleen de 
verzendkosten.
Omdat de KNBF met zijn 
tijd meegaat, hebben 
twee vrijwilligers inmid-
dels alle dia’s gedigita-
liseerd en omgezet in 
powerpoints. U bespaart 
daarbij de verzendkosten, 
maar u moet wel kunnen 
beschikken over beamer, 
laptop en projectie-

scherm. Bij alle lezin-
gen is een geschreven 
toelichting beschikbaar. 
Bij tijdig aanvragen kan 
ook die digitaal worden 
aangeleverd.
Behalve de dia’s / power-
points zijn er ook enkele 
dvd’s gemaakt. Omdat 
deze nogal gevoelig zijn 

voor beschadigingen, 
onderzoeken we de mo-
gelijkheid om deze op een 
usb-stick aan te leveren. 
Veel verenigingen hebben 
intussen de weg naar het 
Audio Visueel Centrum 
gevonden, er wordt opval-
lend veel gebruik gemaakt 
van de mogelijkheden. Op 
de website van de Bond 
(www.knbf.nl) is de lijst 
van beschikbare presen-
taties te vinden. Kies de 
knop Diensten / Audio 
visueel centrum en u kunt 
een lijst downloaden en 
kijken wat er beschikbaar 
is. Het aanbod is enorm. 
Er zijn puzzels, diverse 
lezingen over landenver-

zamelingen, tientallen 
thematische onder-
werpen, lezingen over 
astro-filatelie, lucht- en 
ruimtevaart en verschil-
lende cursussen. Op de 
lijst vindt u ook de spelre-
gels voor het aanvragen 
van een presentatie. 
Hebben we nog wensen? 
Ja, het zou mooi zijn 
als de lijst uitgebreid 
kan worden met nieuwe 
presentaties. Misschien 
is er iemand die deze klus 
wil oppakken? Misschien 
heeft u zelf nog een mooie 
powerpoint beschikbaar? 
Reageren mag naar de 
dames van het Bonds-
bureau: info@knbf.nl

Bondsbibliotheek zoekt tijdschriften

De Bondsbibliotheek is op zoek 
naar de volgende tijdschrift-
nummers die helaas in de 

collectie nog ontbreken:
Balienieuws 1998 nrs. 26, 29, 37, 40
Balienieuws 2002 nrs. 40, 42, 43, 

46, 48, 49
Balienieuws 2012 nrs. 1, 5, 15, 20, 
21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 38, 39
Stamplover 2013 nr. 1
Gibbons Stamp Monthly 2015 nr. 3

Reacties graag naar de Bonds-
bibliotheek KNBF, Hoofdstraat 1,  
3741 AC Baarn, bibliotheek@knbf.nl
Of telefonisch naar de bibliothe-
caris Henk Weevers: 023-5353624.

Vereniging stelt zich voor: Liechtenstein

De Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechtenstein, 

kortweg de NVPVL is een actieve 
vereniging van enthousiaste verza-
melaars van postzegels en alles wat 
daarbij hoort van het mooie Alpen-
land Liechtenstein. Deze vereniging 
is opgericht in 1970, dus al meer 
dan 46 jaar wordt dit kleine landje 
omarmd om zijn mooie pracht aan 
zegels. Allemaal nog prima bij te 
houden door het alleszins terug-
houdende uitgiftebeleid!
Twee keer per jaar komen de leden 
(en natuurlijk is een introducé ook 
best welkom) bijeen in het bonds-
bureau van de KNBF in Utrecht. 
Gezellige bijeenkomsten met een 
hapje en een drankje en natuurlijk…
veel postzegelen. Naast de mede-
delingen en het uitwisselen van de 
jongste berichten is er altijd ruimte 
voor een kleine veiling, het snuf-
felen in de meegebrachte boeken 
en het uitzoeken van de nieuwste 
zegels van de vereniging zelf. Soms 

een lezing en veel nieuws van alle 
buitenlandse zusterverenigingen. 
Natuurlijk heeft de vereniging een 
meer dan uitgebreide nieuwtjes-
dienst waar u met een slechts zeer 
geringe opslag alle nieuwe uitgiften 
kunt bestellen. En… ophalen hoeft 
niet want u krijgt het allemaal mak-
kelijk thuisgestuurd.
Meerdere keren per jaar brengt de 
vereniging zich voor het voetlicht 
bij de grote filatelistische beurzen 
in geheel Nederland. Kom dan 
gerust eens langs voor een praatje 
en laat u dan meteen overhalen om 
lid te worden van deze vereniging. 

Voor het contributiebedrag van twin-
tig euro per jaar hoeft u het niet te 
laten. Dan krijgt u in ieder geval vier 
keer per jaar het prachtige mede-
delingenblad toegezonden, recht-
streeks en mooi gefrankeerd uit 
Liechtenstein zelf, met hierin vaak 
een schriftelijke veiling, mooie en 
informatieve artikelen en rubrieken 
zoals nieuws uit Liechtenstein, de 
stempelrubriek, bespreking van de 
nieuwe uitgiften en nog veel meer. 
Alle informatie van de vereniging 
kunt u vinden op www.nvpvl.nl of 
telefonisch bij de secretaris:  
0341-417557.

http://www.knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
http://www.nvpvl.nl/
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Decemberzegels 2016

Op 14 november 2016 verschenen 
de Decemberzegels in hangblokken 
van 20+1 zelfklevende zegels, dat 
wil zeggen 10 verschillende zegels 
in tweevoud met nog 1 extra zegel. 
Hier suggererend dat deze 21e zegel 
gratis zou zijn. Dus niet! 21x65c = 
13,65 en dat is de verkoopprijs.
Ook dit jaar weer 3 versies met ver-
schillende logo’s: de PostNL versie, 
de Kruidvat versie en de Trekpleister 
versie. Albert Heijn en andere super-
markten gebruiken de PostNL versie. 
Maar bij Albert Heijn is er sinds 
28 november ook een aparte 
versie in de verkoop: een kaart met 
10  zegels voor 6.50
Ontwerp Edgar Smaling en Carlo 

Elias van Bureau Smel.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren 
offset op de Müller-Martini druk-
aan-de-rol pers van Joh. Enschedé 
Security Print, te Haarlem. De 
4-kleuren CMYK ofwel cyaan, 
magenta, geel en zwart, daarnaast 
de fosfor L-vormige balk. De zwarte 
haak is voor de decemberzegels 
met een langere poot dan bij de ‘2’. 
De diverse kleuren hebben raster-
maat 120, met verschillende ras-
terhoeken: cyaan onder 75 graden, 
magenta 15, zwart 45 en geel 0.
De fosforbalk reageert zoals elk jaar 
oranje dat wil zeggen geheel anders 
dan de ‘normale’ zegels waarbij de 
fosforbalk geel oplicht en nalicht.

Het papier heeft een horizontale 
looprichting overeenkomend met 
de drukrichting.
De zegels zijn zelfklevend en met 
behulp van een slitplaat voorzien 
van een ‘tanding’. Het hangoog en 
de buitenrand van het blok vertonen 
enkele hechtpuntjes opdat na het 
slitten bij de verdere afwerking de 
hangogen en de blokken niet losra-
ken uit de baan. In de hangogen mid-

denonder, aan de buitenranden 4x 
boven en onder, links en rechts 1x. 
De artikelnummers en product-
barcodes zijn per versie verschil-
lend en staan op de achterzijde van 
het hangblok: 
PostNL: 361460 en +110558; 
Trekpleister: 361461 en +110589; 
Kruidvat: 361462 en +110602. 
Kaart van 10 zegels: 361464 en 
+111043.
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Uitgegeven op 14 oktober 2016. Blok 
met 5x2 dezelfde zegels ‘1 Nederland’ .
Gedrukt bij Joh. Enschedé, Haarlem in 
offset. Het zegelformaat is 30x40mm. 
Kamtanding 13.333:13.000 met 
20/26 tanden horizizontaal/verticaal. 
De tanding loopt links en rechts door, 
boven en onder niet. 
De drukvellen zijn 4 horizontale rijen 
van 2 blokken naast elkaar groot. Ac-
cordering van 20 juni 2016.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een raster 
van 120 onder rasterhoeken per kleur 
verschillend: magenta 15 graden, cy-
aan 75 graden, geel 0 graden en zwart 
45 graden. 
Papierrichting | (verticaal = per zegel 
de lengterichting). Artikelnummer 
361261 en productbarcode +89984. 

Gelijktijdig werd een prestigeboekje 
uitgegeven [nr. 67] met een uitvoerige 
beschrijving van de ontstaansgeschie-
denis. In het boekje zitten 5 bladzijden 
met elk 2 zegels naast elkaar. Deze 
zegels wijken echter als ‘los’ zegel 
slechts op één punt af van die uit 
het blok. De papierrichting is <-> 
(horizontaal).

Dag van de postzegel

Op 9 november 2016 verscheen 
een blok van 6 [=3x2]verschillen-
de zegels ‘1’ in de ‘Fiep-bus’ naar 
tekeningen van Fiep Westendorp 
met een toeslag van 36c voor het 
kind. Ontwerp Wietske Lute.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleu-
ren offset met velinleg bij Cartor, 
La Loupe, Frankrijk. Rastermaat 
150. De kleuren en hun raster-
hoeken:  cyaanblauw (75), 
ma gen ta (15), geel (0) en zwart 
(45). Daar bovenop de L-vormige 
fosforbalk.
De drukvellen zijn 8 horizontale 
rijen van 3 blokken naast elkaar 
groot. 

Accordering van het modelvel 
op 9 mei 2016.
Papierrichting | (verticaal).
Het zegelformaat is 36x25 mm. 
De gebruikte kamtanding loopt 
horizontaal links en rechts door, 
geen doorlopende tanding aan 
de boven- en onderkant.
De tandingmaat is mak-
kelijk 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 361360 en 
 product-barcode +110039.

Voor het kind 2016

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.  .............................................................................

Let op! Hierboven de naam/adresgegevens opnemen die u in de advertentie opgenomen wilt hebben.
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl

 •
 M

A
X

I M A F I L I E
 •

Amsterdam, Parijs en Franse nieuwtjes

V
oor de Parijse Herfstsalon 
komt sinds 2002 een 
Frans velletje uit in de 
serie Europese Hoofdste-

den met vier postzegels en was dit 
keer aan Amsterdam gewijd.  Voor 
de 70e Salon waren Nederlandse 
filatelisten gevraagd van twee 
gespecialiseerde verenigingen 
(Maximafilie en Po&Po) om Neder-
land te laten zien. In de eregalerij 
hingen zo Nederlandse postwaar-
denstukken uit de regeringsperiode 
van koningin Beatrix gebroederlijk 
naast Nederlandse maximumkaar-
ten. Thema’s waren Nederland al-
gemeen, de stad Amsterdam en de 
kunst in de Amsterdamse musea. 
Topstuk vormde de Staalmeesters 
(afb. 1) van de eerste Rembrandt-
serie, gestempeld Amsterdam, 
15 februari 1930, de eerste dag van 
uitgifte. Extra aandacht kreeg de 
beste maximumkaart van 2015 van 
Van Gogh, zie het artikel in het 
novembernummer.
Van het Franse velletje is de kaart 

(afb. 2) gemaakt van de zegel van 
het Begijnhof. Hoewel de naam 
en het wapen van Amsterdam 
duidelijk in het stempel staan, is 
de plaats van stempeling Parijs, 
waar dit Begijnhof niet staat. Als 
gebouw voldoet de kaart daarmee 
niet aan de FIP-regels. Wel goed is 
de maximumkaart (afb. 3) van de 
automaatstrook (Lisa type 1) met 
de (wel verplaatsbare) Nederlandse 
tegels. De elementen molen en 
scheepje komen mooi terug op de 
kaart met het Delfts Blauw. De Fran-
se Vereniging raadde me af Lisas 
van het type 2 (met voorlopende 
drie sterren*) te kopen. De geprinte 
waardeaanduiding vervaagt en 
verdwijnt uiteindelijk.
Op (afb. 4) staat de bij uitgever 
Yvert nieuw verschenen Franse 
Maximafilie catalogus 2017. De 
eerste catalogus dateert uit 2000, 
was 900 pagina’s dik, de tweede uit 
2007 kende 1.100 pagina’s en de 
nieuwste haalt nu 1.400 pagina’s!
afb. 5 uit de langlopende serie 

kunst toont de tapijtzegel van het 
Offer van Abraham uit de tapijtstad 
Aubusson. De afbeelding is speciaal 
gedrukt op een laagje velours op de 
postzegel en daarom zeer gezocht. 
Vlaamse wevers brachten er de 
kennis. In het stempel 350 jaar 
 Aubusson en de hulpmiddelen 

nodig bij het weven van dit type 
gladde tapijten, dat sinds 2009 op 
de lijst van immaterieel werelderf-
goed staat.
De series semi-permanenten 
waren in 2015 en 2016 gewijd aan 
schilderkunst met de onderwerpen 
stillevens, respectievelijk portret-
ten. Uit 2015 is het ‘Stilleven met 
mandoline’ van Gaugain (afb. 6). 
Uit 2016 het bekende zelfportret 
van Van Gogh, dat in 1956 ook al 
in Frankrijk is uitgegeven (afb. 7). 
Beide schilderijen hangen in het 
Musée d’Orsay, daarom het stempel 
Paris-Orsay, Rue de Courty, 7e Ar-
rondissement, het dichtstbijzijnde 
postkantoor. 
Uit de serie mooiste stadhuizen 
van Frankrijk met veelal represen-
tatieve oudere gebouwen wordt op 
(afb. 8) de enige moderne getoond. 
Dit stadhuis van Créteil dateert uit 
1974, heeft een 75 meter hoge toren 
en is ontworpen door de architect 
Pierre Dufou.

1

4

2 6 7 8

3 5

Speciale 
catalogus 

2017

€12.90

www.nvph.nl
Specialiteiten-
catalogus 2e editie 
€ 59.90€ 33.90

Verkrijgbaar vanaf 11 januari 2017
Met originele NVPH-Nummering 
en Prijsnoteringen
Alle postzegels tot einde 2016Ook nog verkrijgbaar:

Postzegels van Nederland en Caribisch Nederland

2017/18

17492 Adv NVPH JC2016-2017_Filatelie_210x297.indd   117492 Adv NVPH JC2016-2017_Filatelie_210x297.indd   1 05-12-16   13:1105-12-16   13:11



14 FILATELIE  JANUARI 2017

en van de partij. In die zon kon zich 
ook de prille Dag van de Postzegel 
koesteren.

Hilversum en Essen
Op de Filateliebeurs in januari 
troffen onze hoofdredacteur en 
ik elkaar. Hij had juist ergens in 
het wereldwijde web een recente 
publicatie van de Forschungsge-
meinschaft Tag der Briefmarke 
im Bund Deutscher Philatelisten 
aangetroffen. De titel was Wie der 
Tag der Briefmarke entstand 1, en 
René Hillesum dacht dat ik daar 
wel een artikel voor ons maandblad 
aan zou kunnen ophangen. Zo’n 
verwachting wil je natuurlijk niet 
beschamen, temeer daar ik, als 
Duitslandverzamelaar, een kleine 
tien jaar geleden een stevig werk 
had aangeschaft met de titel Die 
Philatelie im “Dritten Reich”2. Het 
enige wat nog ontbrak was enig 
filatelistisch materiaal om het 
onderwerp te illustreren. Maar dat 
was zonder al te diep in de buidel 
te hoeven tasten wel te krijgen. 
Mijn verkenningen naar het thema 
Tag der Briefmarke vonden hun 
bekroning op de Briefmarkenmesse 

e periode van 1933 tot 
1945 was vreemd genoeg 
een bloeitijd van de 
filatelie, in elk geval in 

Duitsland. Het Postministerie en 
de Reichspost deden hun best met 
veel fraaie uitgaven, onder andere 
de fel begeerde blokken, een vloed 
van bijzondere stempels verscheen 
– het Ostropa-blok uit 1935 (afb 1) 
vormt een mooie illustratie – en 
de organisaties van de filatelie en 
de postzegelhandel hadden de 
warme aandacht van de regering 

Tag der Briefmarke 
1936-1944: filatelie 
in nazi-Duitsland [1]
D

De Dag van de Postzegel – Tag der Briefmarke – 
was een Duitse ‘uitvinding’ en tegelijkertijd een 
van meest in het oog lopende uitingen van de 
georganiseerde filatelie in het Derde Rijk. 
door Adriaan van Oosten

in Essen, waar ik zowaar een stand 
van bovenvenoemde Forschungs-
gemeinschaft aantrof, met daarin 
onder andere dr. Horst Schmollin-
ger zelf, de schrijver van het artikel 
dat René Hillesum had gevonden. 
De cirkel was rond. Het artikel 
hoefde alleen nog maar geschreven 
te worden.

Geen nazi-bedenksel
Om te beginnen: de Dag van de 
Postzegel is geen nazi-bedenksel. 
De gedachte dat het goed zou zijn 
om meer eenheid en werfkracht 
te brengen in het toenmalige 
landschap van organisaties van 

verzamelaars, en om één dag per 
jaar de filatelie volop in de schijn-
werpers te zetten, dateerde al van 
de grote IPOSTA-tentoonstelling in 
Berlijn in 1931. Hans von Rudolphi 
(afb 2), een prominent verzamelaar 
en wetenschappelijk filatelist uit die 
dagen, lanceerde het idee, en kwam 
erop terug in december 1933 toen 
in Berlijn de fusie werd beklonken 
tussen de plaatselijke afdelingen 
van de twee grote filatelistische 
organisaties. Dat waren de Bund 
Deutscher Philatelistenverbände im 
In- und Auslande en de Germania-
Ring. Op 4 augustus 1934 werd in 
Danzig besloten een ‘Dag van de 

1

2

3
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Postzegelverzamelaar’ in het leven 
te roepen, natuurlijk te organiseren 
door diezelfde Von Rudolphi. Hij 
ging vlijtig aan het werk, met als 
visioen een jaarlijkse dag waarop al-
les in het Duitse Rijk gericht zou zijn 
op het verzamelen van postzegels: 
vergaderingen van de verenigingen, 
tentoonstellingen, krantenartikelen, 
radioreportages en lessen op alle 
scholen. Een mooie klus!

De ariërparagraaf
In de loop van 1934 werd het 
steeds duidelijker dat de nationaal-
socialistische politiek ook aan de 
filatelistische organisaties eisen 
stelde. Die eisen spitsten zich toe 
op twee hoofdpunten. In de eerste 
plaats was er de toepassing van de 
zogenoemde ‘ariërparagraaf’, die 
tot doel had ‘niet-ariërs’, namelijk 
Joden, uit te sluiten van het lid-
maatschap. Dit leidde tot conflicten 
in veel verenigingen, waar ariërs en 
niet-ariërs met gelijke hartstocht en 
wederzijdse waardering hun hobby 
bedreven. Maar in alle gevallen won 
uiteindelijk de macht, en verdwe-
nen de joodse verzamelaars plus 
een minderheid van leden die die 
uitsluiting niet konden accepte-
ren. Het tweede hoofdpunt van de 
NS-politiek was het Führerprinzip. 
Zoals in staat en partij de leiding 
eenhoofdig was, zo moest dat 
overal zijn. Zelfs in filatelistische 
organisaties werd die eenhoofdige 
leiding doorgevoerd. De ‘Führer’ 
stelde de overige bestuursleden 
aan, die dan ook aan hem verant-

woording schuldig waren. Weg met 
de democratie!

De eerste Tag der Briefmarke
Tussen een dapper besluit en de 
uitvoering daarvan kan nog veel 
gebeuren. De oorspronkelijke 
gedachte van Von Rudolphi was de 
Dag van de Postzegel regionaal te 
organiseren, op voor de verschil-
lende regio’s geschikte dagen. Een 
van de gevolgen daarvan was dat 
de eerste Dag van de Postzegel 
niet werd gehouden in Duitsland, 
maar in Oostenrijk. Dat gebeurde 
op 1 december 1935, de dag 
waarop in Oostenrijk traditioneel de 
liefdadigheidszegels uitkwamen. In 
het hele Duitse Rijk werd gekozen 
voor 7 januari, de geboortedag van 
Heinrich von Stephan, de oprichter 
van de Internationale Postunie (IPU 
of UPI). Diens 100e geboortedag in 
1931 was herdacht met een bijzon-
dere briefkaart. afb 3 toont die met 
een eerstedag-afstempeling van 
Stolp in Pommeren, de geboor-
teplaats van Von Stephan. Maar 
ook met postzegels is de grote 
man uitbundig geëerd. Hier enkele 
voorbeelden (afb 4a-d).

7 januari 1936
De briefkaart die aan het begin van 
dit artikel staat afgedrukt meldt 
voor 7 januari 1936 twee bijzondere 
gebeurtenissen. Niet alleen was 
het de eerste Dag van de Postzegel, 
maar bovendien de oprichtingsdag 
van het Reichsverband der Philatelis-
ten. Strikt genomen was dat laatste 

al twee dagen eerder gebeurd, maar 
belangrijker was dat het fusiepro-
ces nog verder ging. Op 19 januari 
besloot de de Bund Deutscher Phila-
telistenverbände im In- und Auslande 
in te gaan op een fusievoorstel 
met het nieuwe Reichsverband, 
en zo werd op 31 januari 1936 de 
Reichsbund der Philatelisten (RdP) 
opgericht. Die naam, en die afkorting 
zullen we in het vervolg nog wel eens 
tegenkomen. 
De Tag der Briefmarke 1936 was in 
zeer korte tijd georganiseerd, en het 
aantal filatelistische uitingen ervan 
was navenant beperkt. Afgezien van 
de al getoonde officieuze briefkaart, 
waren er twee bijzondere stempels 
(Sonderstempel), in Aschaffen-
burg en Berlijn W62 (afb 5). De 
hakenkruisen daarin geven al aan 
dat de nieuwe organisatie zich dicht 
tegen het regime aan vlijde, maar 
expliciete nazi-symboliek op filate-
listische producten was zeker niet 
verplicht, zoals u in het vervolg van 
dit artikel zult kunnen vaststellen.

10 januari 1937
10 januari? Maar Von Stephan was 
toch op de zevende geboren? De of-
ficieuze feestkaart (afb 6) geeft het 
antwoord. Het was Duitsland gelukt 
om via de Fédération Internationale 
de Philatelie (FIP) alle landen, be-
halve Oostenrijk, ertoe te bewegen 
de Dag van de Postzegel voortaan 
te vieren op de eerste zondag na 
7 januari. Die afgesproken datum 
werd overigens door alle landen, 
behalve het Duitse Rijk, al snel 

weer verlaten. Begin januari werd 
algemeen als een weinig praktische 
periode beschouwd. Kaarten als die 
in afbeelding 6, met voorgedrukte 
3 Pfennigzegel voor drukwerk, 
hadden eigenlijk uitsluitend een 
filatelistisch doel: een Sonderstem-
pel erop, en je hebt weer iets moois 
voor je verzameling.
Maakwerk, zult u zeggen? Ja, we zit-
ten hier in de sfeer van eerstedag-
enveloppen en maximumkaarten, 
en veel filatelisten voelden zich 
daartoe – ook toen al – zeer 
aangetrokken. Maar het kan nog 
commerciëler. Het object (afb 7) is 
niets anders dan reclame voor een 
postzegelhandel. De gedrukte tekst 
op de achterkant maakt dat nog ex-
tra duidelijk. Deze postzegel is dan 
ook niet voorgedrukt, maar gewoon 
opgeplakt. Toch is de kaart kennelijk 
geïnspireerd op de ‘echte’, en het 
Sonderstempel, hier van Breslau 
(Wrocław), is deze keer wel aanwe-
zig. Daar zal de firma Behrens graag 
voor gezorgd hebben.
In 1937 veranderde de betiteling 
van de voorzitter van de Reichsbund 
van Bundespräsident in Reichsbun-
desführer, en werd eenstemmig 
besloten de ariërparagraaf van 
toepassing te verklaren.

Kraft durch Freude
Een van de prioriteiten van het nazi-
regime bestond in het organiseren 
van vakanties en uitstapjes voor het 
hardwerkende Duitse volk. Dat ge-
beurde door de ‘N.S.-Gemeinschaft 
Kraft durch Freude’. In 1936 werd 
daaraan ook een Amt Feierabend 
verbonden dat zich gericht bezig-
hield met de vrijetijdsbesteding van 
de werkers. Het duurde niet lang 
voor ook de filatelie in het vizier 
kwam. Zie bij voorbeeld de – naar 
ik vrees niet echt gelopen – kaart 
(afb 8), die luister moet bijzetten 
aan de nationale tentoonstelling 

4a 4b 4c 4d

5
6
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Sammeln am Feierabend in Berlijn 
(september 1937), met ook in het 
speciale stempel het logo van de 
nieuwe Sammler-gemeinschaft. 
Natuurlijk werd er toenadering 
gezocht tot de Reichsbund. Die was 
daar evenwel niet bijzonder van 
gecharmeerd, en het is interessant 
te zien hoe zich nu een spannings-
veld gaat ontwikkelen tussen de 
Reichsbund, die leunt op de rege-
ring, en de K.d.F.-Sammlergruppen, 
die tot het partijapparaat behoren. 
Die spanning tussen regering en 
partij is een van de hoofdthema’s 
in de geschiedenis van het Derde 
Rijk, en ze heeft voortbestaan tot 
het bittere einde in 1945. We zullen 
daarvan nog meer zien.

9 januari 1938
Bij de volgende Dag van de 
Postzegel nam het aantal beschik-
bare Sonderstempel opnieuw 
toe. In 1936 waren het er twee, in 
1937 18 en in 1938 21. De combi-
natie van een feestbriefkaart en 
het bijbehorende stempel was een 
geliefd verzamelobject geworden. 
Die, nu officiële, briefkaart bestond 
in 1938 in twee kleuren, zoals u kunt 

zien (afb 9+10), met afstempelin-
gen van respectievelijk Breslau en 
Sorau in Oost-Brandenburg (nu 
Zary in Polen). Voor het laatste 
stadje diende het stempel ook als 
attractie op zijn eerste postzegel-
tentoonstelling. Belgard aan de Per-
sante in Pommeren (nu Białogard) 
had ook een tentoonstelling op 
de Dag van de Postzegel, zonder 
die laatste overigens te noemen 
(afb 11). Het stempel van Breslau in 
afbeelding 9 vermeldt ook nog de 
naam en de afkorting van de nieuwe 
Reichsbund. 
Intussen begon ook de regering zich 
te bemoeien met de toenemende 
spanningen tussen de Reichsbund 

en de K.d.F.-Sammler gruppen. Per 
brief riep de propagandaminister 
Goebbels beide organisaties op 
goed samen te werken, waarbij de 
Reichsbund overigens wel de Duitse 
vertegenwoordiging in de FIP kreeg 
toebedeeld. Maar ook die oproep 
had niet het gewenste succes. 
Volledig onverwacht werd enkele 
maanden later, in juni 1938, op de 
44e Duitse Filatelistendag in Bre-
men, meegedeeld dat er voortaan 
nog maar één Duitse filatelisten-

organisatie zou zijn, de Gemeinschaft 
Deutscher Sammler (GDS) der N.S.-
Gemeinschaft ‘Kraft durch Freude’. 
Dat heuglijke feit werd ook vermeld 
op de speciale RdP-briefkaart die in 
Bremen uitkwam: ‘Geboortedag van 
de eenheidsorganisatie’ (afb 12). 
Merkwaardig genoeg is van die 
GDS tot in 1942 verder niets meer 
vernomen, en eind 1938 gingen 
de Reichsbund en de KdF-groepen 
weer gewoon hun eigen gang.

(wordt vervolgd)
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en verrassing uit Menado in Noord-
Celebes. De afzender dacht de 
geadresseerde uit Amsterdam eens te 
verwennen met een mooi gestempelde 

complete serie Witte Kruis-kolonie. Hij plakte de 
zegels keurig op een envelop en verzond deze 
op 24-11-1932, met de bedoeling gedeeltelijk 
per luchtpost van Batavia naar Medan en verder 
met de mail. Welnu, de Amsterdammer werd 
getrakteerd op een ongestempeld gebleven serie, 
en moest daarvoor op oudejaarsdag nota bene 
eerst nog 25 cent port betalen. De serie was al 
sedert oktober 1932 niet meer voor frankering 
geldig. Het couvert werd daarom door de post-
dienst als ongefrankeerd beschouwd, waardoor 
deze met de gewone middelen van vervoer (dus 
niet gedeeltelijk per vliegmachine) werd verzon-
den. Daarvoor bedroeg het briefport 12½ cent.
Eigenlijk is dit alles niet zo bijzonder. De afzender 
zal zich niet hebben gerealiseerd dat de serie 
niet meer gebruikt mocht worden. Wat wij echter 
wel bijzonder vinden, is de schoonheid van de 
vier zegels van deze serie. Sterker nog, de combi-
natie van typisch Indische taferelen én plaatdruk 
maakt het misschien wel de mooiste serie 
weldadigheidszegels die ooit in Nederlands-Indië 
is uitgegeven.
Het ontwerp van de serie werd gegund aan bouw-
kundig ingenieur A.R.M. Kreisler, toen werkzaam 
bij de Indische PTT en wonende aan de Huygens-
weg 10 te Bandoeng. Hij was van geboorte 
Oosten rijker en kwam in 1920 op 32-jarige leeftijd 
in Indië aan om daar tot 1958 te werken, tijdens 
de Japanse bezetting onderbroken door 2½ jaar 
internering. In 1931, het jaar van uitgifte van de 
eerste door hem ontworpen zegels, nam Kreisler 
de Nederlandse nationaliteit aan omdat dit van 
hem werd geëist (door zijn werkgever?).
Elf jaar na aankomst in Indië is Kreisler er volledig 
in geslaagd karakteristieke Indische taferelen te 
tekenen. Kijkt u eens naar de zegels. Valt u het 

middengedeelte op, dat een wit middenvak is in 
de vorm van een kruis? Daarin zijn de voorstel-
lingen aangebracht, met links en rechts naast de 
waarde-aanduiding een passende versiering. De 
zegel van 2 cent (drukwerk) geeft de landbouw 
weer: een tani (landbouwer) die een sawah (rijst-
veld) bewerkt met een eg, voortgetrokken door 
twee karbouwen. Op de 5 cent (briefkaart) zien wij 
de visserij afgebeeld door middel van een Indisch 
scheepje in schuin vooraanzicht, terwijl de twee-
koppige bemanning bezig is met de visvangst. De 
12½ cent (brief, ook naar Nederland, Curaçao en 
Suriname) laat twee wayang orang-figuren zien 
in een bepaalde spelepisode (een toneelspel met 
dans gebaseerd op de Ramayana, het van oor-
sprong Indiase verhaal van de god Rama met de 
vele gezichten, uitgevoerd door mensen in plaats 
van met poppen). De 15 cent (brief naar overige 
UPU-lidstaten) ten slotte beeldt twee spelers met 
hun gamelan-instrumenten af, de rebab (strijkin-
strument) en de bonang (rij van bronzen gongs). 
En in een benedenhoek van elke waarde zien we 
als ‘geheim teken’ de initialen A.KR.
De toeslag (11 cent per serie) van deze tweede 
Indische weldadigheidsserie kwam ten goede aan 
de Vereeniging Witte Kruis-kolonie bij Salatiga. 
In 1901 begon het echtpaar A.Th.J. van Emmerik 
en A. van Emmerik-Cleverly, voordien officieren 
van het Leger des Heils, aan hun levenswerk: een 
kolonie voor opvang van en hulp aan Indonesi-
sche (‘inlandse’) blinden, kreupelen, zwakzinni-
gen, moederloze zuigelingen, wezen, weduwen en 
bejaarden. Zieken werden verzorgd, een schooltje 
werd geopend. Overigens was een andere 
belangrijke doelstelling de verkondiging van het 
evangelie. Zij kregen voor hun werk nauwelijks 
enige subsidie en waren hoofdzakelijk afhan-
kelijk van vrijwillige giften. In 1931 werden zo’n 
800 hulpbehoevenden verzorgd en vonden daar 
ook werk. De Japanse bezetter maakte een eind 
aan dit liefdadigheidswerk en een naoorlogse 

poging van een zoon het werk weer op te pakken 
strandde door de politieke omstandigheden.
In de stempelmachines van de grote postkanto-
ren te Bandoeng, Batavia, Batavia-Centrum en 
Soerabaja is op 1 oktober 1931 een reclamevlag 
opgenomen met de tekst ‘Koopt in December 
/ Witte-Kruis / Kolonie / Postzegels’ om het 
publiek aan te moedigen de serie te gaan kopen. 
Maar de opbrengst viel desondanks wat tegen. 
De totale toeslag bedroeg ƒ 11.000,94½. Daarvan 
kon de PTT, na aftrek van gemaakte onkosten 
zoals de drukkosten, ƒ 5.475,69½ aan de Witte 
Kruis-kolonie uitkeren. Dat is minder dan een 
derde van de toeslag die aan de Stichting Jeugd-
zorg kon worden uitgekeerd na de verkoop van 
de weldadigheidszegels van 1930, om precies te 
zijn ƒ 19.459,21. Waaraan lag deze tegenvaller? 
Volgens dr. H.W. Borel uit Bandoeng, prominent 
filatelist in Indië, lag dat onder meer aan de 
toegenomen economische crisis waaronder ook 
Indië gebukt ging. Verder was de Jeugdzorgserie 
uit 1930 een nieuwtje, immers, het was de eerste 
weldadigheidsserie. Daarnaast is door de Ver-
eeniging Jeugdzorg zelf een groot aantal zegels 
opgekocht om deze na de termijn van verkoop 
aan de postkantoren nog verkrijgbaar te stellen. 
Ten slotte lezen wij in het jaarverslag van de PTT 
dat de verkoop van de Jeugdzorgzegels in januari 
1931 nog werd voortgezet, dus een maand langer 
dan de emissie Witte Kruis-kolonie.
Maar… het echtpaar Van Emmerik zal toch zeer 
dankbaar zijn geweest. En wij met de bewaard 
gebleven envelop, waarvoor Gerard van Leeuwen 
84 jaar geleden een kwartje port moest neertellen.

Peter Storm van Leeuwen
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r hebben nog meer elementen 
bestaan, maar ook die zijn uitgestor-
ven, vele ervan kunnen wij in onze 
machtige deeltjesversnellers onder-

tussen synthetisch wel weer maken, maar de 
meeste daarvan zijn binnen een seconde al 
weer verdwenen (afb 1. CERN Spanje 2000).

Wat zijn chemische elementen nu 
eigenlijk en hoe worden ze gemaakt?
Chemische elementen of atomen (afb 2. 
GB Rutherford, 2010) werden tot voor kort 
beschouwd als het kleinste ondeelbare deeltje 
(oudgrieks atomos = ondeelbaar), waaruit 
alles was opgebouwd. Door de onderzoe-
kingen van Niels Bohr, Hendrik Lorentz, 
J.J.Thompson, Ernest Rutherford, James 
Chadwick, Robert Millikan en vele anderen 
werd aan het begin van de vorige eeuw 
aangetoond dat een atoom helemaal niet 
ondeelbaar was, maar bestond uit een kern, 
bestaande uit protonen en neutronen met 
daaromheen verschillende wolken elektronen.
Een proton is een heel klein (1,67x 10-27 kg) 
positief geladen deeltje (om ons dat voor te 
stellen ter vergelijking: de inhoud van nog 
minder dan een speldenknop ten opzichte van 
die van de aarde).
Een neutron is net zo iets superkleins maar 
heeft geen lading. Dan zijn er dus nog de elek-
tronen die in ‘schillen’ in een elektronenwolk 
op een zekere afstand rondom de kern van 
protonen en neutronen cirkelen. Deze elektro-
nen zijn nog kleiner (9,11x10-31 kg) en negatief 
geladen. Als de ladingen in evenwicht zijn, zijn 
de elementen of atomen ‘stabiel’. Er bestaan 
dus ook 18 ‘instabiele’ elementen die onder 
uitzending van radioactieve straling uiteenval-
len tot andere elementen of ermee reageren 
tot ze weer stabiel zijn. Ondertussen is ont-
dekt dat ook de atomen weer uit nog kleinere 
deeltjes (quarks en nog kleiner) bestaan, maar 
dat onderdeel bespaar ik u graag. De hele 
opbouw van een atoom is uiterst ijl. In feite 
bestaat onze hele wereld en ook uzelf uit ‘lege’ 
ruimte. Dat ik ‘leeg’ tussen aanhalingstekens 
plaats is het gevolg van het feit dat wij nog 

De bouwstenen van ons heelal
De bouwstenen van ons heelal zijn de chemische elementen  
of atomen. In de ons waarneembare wereld zijn dat er 98,  
waarvan 18 in meer of mindere mate radioactief en die vallen 
 met verschillende snelheden langzaam uiteen. 
door John Beenen

niet weten hoe en waarmee deze ‘lege’ ruimte 
zou kunnen zijn gevuld en dus misschien niet 
zo leeg is als wij denken. 

Periodiek systeem
Hoe het systeem van protonen en neutro-
nen in elkaar zit en stabiel of instabiel kan 
zijn, is door briljante wetenschappers zoals 
de Duitser Max Planck (1858-1947) (afb 3. 
Planck Zweden 1978 Yv1034) verklaard in de 
‘quantumtheorie’, waarvan hij zelf (en Einstein 
ook) de consequenties aanvankelijk niet eens 
helemaal begreep. Ik zal die daarom niet 
proberen uit te leggen, dat kan ik helemaal 
niet, maar feit is, dat als die elektronen rond 
de kern zouden draaien zoals satellieten om 
de aarde en daar langzaam naar toe vallen, wij 
niet hadden kunnen bestaan! De quantum-
theorie verklaart waarom dat niet gebeurt. 
De belangrijke wetenschapper, de Rus Dmitri 
Mendelejev (1834-1907) (afb 4. Mendelejev 
USSR 1969 Yv3501) maakte in 1872 bekend 
dat de toen bekende 56 of 60 elementen in 
volgorde van hun hoeveelheid protonen in de 
kern in acht groepen in een systeem konden 
worden geplaatst. Dat werd het ‘periodiek 
systeem van de elementen’. Protonen zijn 
het onderscheidende deel van een element. 
Mendelejev kon aan de hand van zijn systeem 
het bestaan van een aantal nieuwe elementen 
voorspellen. En dat is later ook echt gebeurd.
Waterstof werd in dit systeem element nummer 
één, opgebouwd uit één proton, één neutron en 
één elektron. De opvolgende elementen bezitten 
dan in principe steeds één proton en neutron 
meer. In het echt zijn er wat afwijkingen maar 
dat laten we voor het gemak maar even zitten. 
De eerste 10 elementen van ons systeem 
zijn: waterstof (afgekort: H), helium (He), 
 lithium (Li), beryllium (Be), boor of borium (B), 
koolstof (C), stikstof (N), zuurstof (O), en 
fluor (F); Te onthouden door het woord: 
Hahelibebocnof.

Verbinding
Ik heb al gezegd dat een atoom door een 
tekort of te veel aan elektronen instabiel wordt 

en daardoor reageert met andere atomen. 
Dat worden ‘verbindingen’ genoemd. De ons 
omringende wereld en wijzelf ook bestaan 
doorgaans niet uit elementen of atomen maar 
uit dergelijke verbindingen. Het resultaat van 
die reacties heten ‘moleculen’. Die kunnen heel 
eenvoudig zijn, zoals zoutzuur, een verbinding 
van waterstof en chloor, maar ook heel inge-
wikkeld zoals ons DNA.
Dat bestaat, zoals vrijwel alle verbindingen in 
ons lichaam, uit de elementen zuurstof, kool-
stof, waterstof en stikstof en kleine hoeveel-
heden van andere stoffen. 
De meeste elementen kunnen gemakkelijk 
elektronen opnemen of afgeven en zijn dus 
‘reactief’. Ze komen in de natuur niet op zichzelf 
voor maar meestal gebonden in de ‘mineralen’. 
Die mineralen worden gevonden in mijnen, 
onder en boven de grond en zijn afhankelijk van 
hun waarde, helaas vaak inzet van grote strijd. 
Om de elementen te kunnen gebruiken moeten 
ze uit hun mineralen worden vrijgemaakt en dat 
werd de basis voor veel ‘zware industrie’. Som-
mige elementen zoals goud en diamant (een 
vorm van koolstof) komen wel vrij in de natuur 
voor en kunnen als zodanig worden ‘gewonnen’. 

De vroegste ontdekkers
Als vroegst bekende chemische reactie kan 
het gebruik van ‘vuur’ worden beschouwd.
Koken of roosteren is een vorm van reageren 
van verbindingen (warmte verhoogt de reac-
tiesnelheid). Wat de vroege mens ook deed, 
is houtskool branden om een gemakkelijke 
brandstof te maken (afb 5. DDR 1965 Yv1142) 
Op dat moment vond men het element 
koolstof (6) uit. Houtskool is koolstof in een 
bepaalde vorm. Andere vormen van koolstof 
zijn diamant, kolen en grafiet. Koolstof is het 
belangrijkste onderdeel van de koolstofche-
mie. Heel onze wereld bestaat er uit. 
Een ander onmisbaar element voor onze samen-
leving is calcium (20). Het werd in 1808 ontdekt 
door de Engelse chemicus Sir Humphry Davy, 
maar was lang daarvoor al bekend als kalk. Het 
is een onmisbaar element voor ons beender-
gestel. Ook schelpen van zeedieren bestaan uit 
een verbinding met calcium. En wat te denken 
van marmer, gips en cement. Gelukkig bestaat 
4% van de aardkorst uit calcium dat daarmee 
het vijfde element op aarde is. 
De voorraden zijn voorlopig onuitputtelijk. 
De eerste vijf elementen in de aardkorst zijn: 
zuurstof (46%), silicium (28%), aluminium 
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(8%), ijzer (5%), calcium (4%). Dat is in het 
heelal overigens heel anders waar waterstof 
(ca. 75%) en helium (ca. 25%) het meest 
voorkomen. 
Uw lichaam zit daartussenin met 61-65% 
zuurstof, 18% koolstof, 10% waterstof, 
3% stikstof en 1,5% calcium. En dat komt 
natuurlijk omdat u voor zo’n 60% bestaat 
uit water (H20), maar vergist u niet, bijna alle 
elementen komen in een of andere vorm wel in 
uw lichaam voor. 

Mineralen
Al heel lang geleden is het smelten van be-
paalde mineralen ontdekt, waaruit koper (29), 
tin (50), zink (30) en lood (82) kon worden 
gemaakt. Ook de elementen arseen (33) en 
antimoon (51) waren al bekend als toevoegin-
gen aan lood om het harder te maken.
Arsenicum is iets anders, namelijk een verbin-
ding van arseen met zuurstof en werd bekend 
als vergif. Arseenverbindingen zijn lang 
gebruikt als landbouwgif, vandaar dat in de 
omgeving waar ik woon, waar vroeger vrucht-
boomgaarden stonden, soms veldjes worden 
gevonden met ongewoon hoge concentraties 
arseenverbindingen. 
Brons is een mengsel van koper en tin, waar-
van wapens en gebruiksartikelen konden wor-
den gesmeed. Dat gebeurde al in de ‘bronstijd’ 
die loopt van 3.000–800 v. Chr. Toen men in 
staat was hetere vuren te maken, kon ook ijzer 
uit zijn mineralen worden gesmolten en begon 
de ‘ijzertijd’, 800-57 v. Chr. 
Overigens komt ijzer (26) industrieel vooral 
voor als staal (afb 6. US steel 1957 Yv627) een 
legering (vast mengsel) uit ijzer en koolstof. 
Om bepaalde eigenschappen te krijgen 
worden kleine hoeveelheden van andere 
elementen toegevoegd. 
In de Romeinse tijd werd lood gebruikt voor 
drinkwaterbuizen en drinkbekers voor wijn. 
Dat leverde loodvergiftigingen op, waaraan, 
zoals bekend, Romeinse keizers zijn gestor-
ven. Tot ver in de vorige eeuw werden in oude 
binnensteden nog loden drinkwaterleidingen 
aangetroffen. Ook de loodtoevoeging van onze 
benzine vroeger was niet ongevaarlijk en is 
gelukkig verboden.

Echte chemie was in de oude tijd niet aan de 
orde. De ontdekkingen kwamen min of meer 
toevallig tot stand en hoewel de oude Grieken 
nog filosofeerden over de samenstelling van 
de oerstoffen, kwamen zij niet verder dan de 
door mij eerder besproken ‘vier of vijf elemen-
ten’, dus nog in abstracte vorm: vuur, water, 
lucht en aarde.

De alchemisten
De eerste ‘echte’ chemie kwam op gang toen de 
metallurgie en glasbereiding een vak werden. 
In de Middeleeuwen ontwikkelden de alche-
misten het vak verder in hun pogingen goud en 
zilver te maken uit van alles en nog wat. Daarbij 
ontdekten zij ook de elementen zwavel (16) en 
kwik (80). Een van de belangrijkste alche-
misten was Paracelsus (1493-1541) (afb 7. 
Paracelsus Duitsland 1993 Yv1704 en afb 8. 
(Monaco 1971 Yv856)
In een of andere vorm zijn zwavelverbindingen 
een belangrijke grondstof voor veel processen 
in de chemische industrie zoals: het zuiveren 
van ertsen, in accu’s, droogmiddel, in de levens-
middelenindustrie, gootsteenontstopper enz.
Zwavelverbindingen ruiken doorgaans niet fris 
en iedereen kent wel de karakteristieke geur 
van rotte eieren. Verder is het een onaange-
naam bestanddeel van smog en daarom moet 
worden voorkomen dat het in uitlaatgassen 
en brandstoffen zit. Het is een van de drie ba-
sisingrediënten van buskruit. De andere zijn: 
kaliumnitraat (75%) en houtskool (15%).
(afb 9. Buskruit Griekenland 1966 Yv885) 
Buskruit werd al in de 10e eeuw in China 
gebruikt, maar het verhaal gaat toch dat het 
tussen 1313 en 1353 per ongeluk ontdekt zou 
zijn door de Duitse monnik Berthold Schwarz.
Vanwege zijn giftigheid is kwik tegenwoordig 
veel minder belangrijk dan in de Middel eeuwen.
Kwik is een vloeibaar zilverwit metaal en werd 
daarom als zeer bijzonder beschouwd. De 
chemische naam ‘Hydrargyrum’ (afgekort Hg) 
= zilverwater, doet daar aan denken. Vroeger 
werd het gebruikt in thermometers, maar 
daar zit tegenwoordig wat anders in. Het 
gebruik van kwik is al eeuwenoud en werd 
voor onze jaartelling gebruikt in cosmetica en 
geneesmiddelen (sic!). Voordat kunststoffen 

die functie overnamen werd het gebruikt in 
kwikamalgaam (met zilver, tin en koper) als 
vulling voor tanden en kiezen.

Modernere opvattingen
De eerste die zich aan de middeleeuwse filo-
sofieën trachtte te onttrekken was de filosoof 
en wiskundige René Descartes (1596-1650) 
(afb 10. cover Descartes Frankrijk 1937 Yv341) 
de grondlegger van het ‘rationalisme’. Als 
zodanig zijn zijn ideeën tot in onze tijd actueel. 
In zijn voetsporen volgden de geleerden zoals 
de Engelsman Robert Boyle (1627-1691) 
(afb 11. Boyle GB 2010). Boyle was een 
universeel genie die behalve chemicus, ook 
filosoof, fysicus, bioloog en theoloog was. Hij 
was de opsteller van de beroemde gaswet van 
Boyle over de relatie tussen druk en volume. 
Hij bestreed de ‘vier elementen’ theorie van de 
oude Grieken, voerde een nieuwe elementen-
leer in en herdefinieerde het element als een 
ondeelbaar deeltje. 
Na hem kwam de Franse scheikundige Antoine 
Lavoisier (1743-1794) (afb 12. Lavoisier 
Frankrijk 1943 Yv581) die de middeleeuwse 
phlogistontheorie weerlegde. Deze in de 
16e eeuw opgestelde theorie hield in dat alle 
brandbare materialen een stof, ‘phlogiston’, 
zouden bevatten, dat door verbranding werd 
vrijgemaakt.
Lavoisier weerlegde dit met de ‘Wet van 
behoud van massa’, die zegt dat in een geslo-
ten systeem de massa constant zal blijven, 
onafhankelijk van de processen die er binnen 
plaatsvinden. Dit is een wet die universeel en 
altijd geldt. Massa of energie kan nooit ver-
loren gaan, het kan echter wel in een andere 
vorm optreden. Alle chemische en fysische 
reacties berusten dus altijd op dit principe. 
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Het is daarom dat het perpetuum mobile niet 
bestaat en ook nooit bestaan kan hebben.

Verbranding
Lavoisier ontdekte dat verbranding niet meer 
was dan opname van zuurstof uit de atmosfeer 
en verklaarde het roesten van ijzer en het 
gedrag van planten hieruit. In 1777 vond hij dat 
zwavel (16) een element was, in 1778 ontdekte 
hij zuurstof (8) en in 1783 het waterstof (1). 
Ook probeerde hij al de bekende elementen in 
een bepaald systeem te brengen. De ontdek-
king van zuurstof werd eigenlijk eerder in 
1771 gedaan door de Zweeds Carl Wilhelm 
Scheele (1742-1786) (afb 13a. Scheele Zweden 
1942 Yv296/7) en enkele jaren later door 
de Engelsman Joseph Priestley (1733-1804) 
(afb 13b. 1983 Yv 1472, die echter nog wel in 
de phlogistontheorie bleef geloven en de wet 
van Lavoisier nooit zou aanvaarden. Scheele 
ontdekte ook een aantal andere elementen 
zoals: barium (56), chloor (17), mangaan (25), 
molybdeen (42) en wolfraam (74) en verschil-
lende verbindingen van andere elementen. 
Ook de universeel-wetenschapper Rus Michail 
Lomonosov (ЛOMOHOCOB, 1711-1765) 
(afb 14a Lomonosov USSR 1986 Yv5356) en 

enkele anderen hadden de ‘wet van behoud van 
gewicht’ eigenlijk al eerder geformuleerd. Lo-
monosov was astronoom, maar op chemisch 
gebied classificeerde hij 3000 mineralen en 
deed verschillende andere ontdekkingen.
In 1766 ontdekte de excentrieke Henry Caven-
dish (1731-1810) het waterstof (1) (afb 14b. 
USA 2000), dus jaren voor Lavoisier en vond 
dat onze atmosfeer voor 20,8% uit zuurstof 
bestond. Hij werd ook bekend door zijn werk 
op natuurkundig gebied. Cavendish is weer 
een van die vergeten wetenschappers waar-
voor bij postzegelontwerpers weinig belang-
stelling is. Ik ken één zegel uit Mali (2011). 

Kunstmest
Een belangrijk element is stikstof (7) ontdekt 
in 1772 door Daniël Rutherford (1749-1819).
Stikstof is voor 78% aanwezig in onze omge-
vingslucht. Het is daarin weinig reactief en een 
vlam dooft erin. Het werd toch een belangrijk 
element, vooral toen in de Duitse chemicus 
Fritz Haber (1868-1934) (afb 15. Haber Zweden 
1978 Yv1033) samen met Carl Bosch (1874-
1940) in 1909 de ammoniaksynthese uitvond, 
een proces bepalend voor de ontwikkeling van 
kunstmest. Andere elementen belangrijk voor 

kunstmest zijn fosfor (15), kalium (19). 
De man die als eerste kunstmest uitvond 
is echter de Duitser Justus von Liebig 
(1803-1873) (afb 16. von Liebig Duitsland 
1954 Yv166). Een aardig weetje is dat hij, 
doordat hij gisten wist te concentreren, het 
product ‘Marmite’ maakte. 
Habers verdiensten zijn omstreden daar hij in 
WW I ook betrokken was bij de ontwikkeling 
van strijdgassen, zoals mosterdgas, chloor en 
Zyklon B. Aan de andere kant weigerde hij als 
Jood voor WW II de nationaalsocialistische 
principes te ondersteunen en werd uit Duits-
land verbannen.
In Frankrijk was zijn tegenhanger Victor 
Grignard (1871-1935) (afb 17. Cover Grignard 
Frankrijk 1971 Yv1669) die de strijdgassen fos-
geen en mosterdgas ontwikkelde. Daarnaast is 
Grignard bekend van de Grignardsynthese een 
belangrijke synthese in de organische chemie, 
de chemie op basis van koolstof, zuurstof en 
waterstof. 
Zo zien we dus dat wetenschap behalve posi-
tieve vaak ook negatieve aspecten met zich 
meebrengt. 

Batterijen
In 1800 werd door de Italiaan Alessandro Volta 
(1745-1827) (afb 18. Volta Italië 1999 M2650) 
de eigenschap van zink (30) als galvanisch 
element ontdekt en werd daarna in de ‘Zuil van 
Volta’ en na verschillende verbeteringen door 
Daniell, Planté en Leclanché tot in onze tijd in 
batterijen toegepast. Naast ijzer is zink een 
van de meest belangrijke metalen die in ons 
lichaam voorkomt en is hierin onderdeel van 
een zeker een tiental belangrijke processen.
Het metaal aluminium (13) werd in 1807 ont-
dekt door de Britse scheikundige Sir Humphry 
Davy (1778-1829) en in 1825 nog eens door 
de Deen Hans Christian Ørsted (1777-1851) 
(afb 19+20. Ørsted Denemarken 1951 Yv 339; 
1970 Yv 507). 
Bauxiet is de belangrijkste grondstof hiervoor 
(afb 21. Aluminium Frankrijk 1955 Yv 1015). 
Ook van Davy zijn behalve van Comores 
(2008) en paar postzegellanden geen zegels 
bekend. Zoals zo vaak leggen andere landen 
ook graag een claim op een of andere uitvin-
ding. Vooral Frankrijk heeft hierin een naam. 
Vandaar dat voor aluminium de eer door dit 
land wordt gegund aan Sainte Claire deVille 
(1818-1881), maar dat dat 10 jaar tevoren al 
was gevonden, wist hij niet. 
Gebruikmakend van de ‘Zuil van Volta’ ontdekte 
Davy nog verschillende andere elementen zo-
als: natrium (10) (Engels sodium), kalium (19) 
(Engels potassium), calcium (20), stron-
tium (38), barium (56) en magnesium (17).

Zout
Natrium (afb 22. Zout, Anguilla 1969 Yv33) 
behoort tot de tien meest voorkomende 
elementen op aarde en is een van de belang-
rijkste industriële elementen die we kennen. 
Het komt in verbinding met chloor voor in keu-
kenzout, in verbinding met water in loog en in 
verbinding met koolstof en zuurstof als soda. 
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Dit zout was al bekend bij de Egyptenaren. 
Dergelijke ‘zouten’ zijn de grondstof voor een 
reeks van industrieën zoals: plastics, textiel- 
en papierindustrie, kunstmest, verlichting, 
aluminiumproductie, levensmiddelen, 
wasmiddelen, petrochemie, glas, cosmetica, 
zeep, enz. Daarnaast is het een essentieel 
bestanddeel van alle levende organismen.
Over de zoutwinning zijn mooie zegels 
verschenen van Anguilla, Zuidwest-Afrika en 
andere landen. 

En nog steeds zijn dit lang niet alle elemen-
ten die voor ons van belang zijn.
Silicium (14) is tegenwoordig algemeen 
bekend. Het is na zuurstof (47%) het 
meest voorkomende element in de aard-
korst (28%). Niet in de hele aarde, daarin 
heeft ijzer het grootste aandeel (35%) en is 
silicium een goede derde met 15%.
Vroeger dacht men nog dat het in veel 
organische verbindingen koolstof zou kunnen 
vervangen en dan betere producten zou 
opleveren, maar dat is tegengevallen. Toch 
werd zeer zuiver silicium een onvervangbaar 
onderdeel van onze samenleving in de vorm 
van halfgeleiders. Anderzijds kennen wij 
siliciumverbindingen uit onze siliconenkit 
en soms niet zo goede implantaten. Chips 
worden afgebeeld op zegels van vele landen 
(afb 23. Chip Zweden 1984 Yv1268). Onzuiver 
siliciumoxide is zand. 
Het element werd al in 1787 waargenomen 
door Lavoisier, maar pas in 1824 door de 
Zweed Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) in 
zuivere vorm verkregen.

Lucifers
Ook fosfor(15) (afb 24. Fosfaatwinning 
Senegal 1964 Yv239) hebben we nog niet 
besproken. Chemisch gesproken komt 
het voor in twee vormen. Witte fosfor, de 
belangrijkste, is buitengewoon brandbaar en 
werd al in 1669 ontdekt in Hamburg door de 
Duitser Hennig Brand (1630-1692). Hij werd 
beschouwd als de laatste van de alchemisten 
en vond, bij het inkoken van een grote hoe-
veelheid urine, het fosfor bij toeval toen hij 
op zoek was naar de ‘Steen der Wijzen’. Ook 
Robert Boyle bemoeide zich met de fosfor-
chemie, maar pas in 1777 herkende Lavoisier 
het als een element. Omdat het element zo 
reactief is, komt het op aarde niet als fosfor 
voor, maar altijd in een of andere verbinding, 
meestal in de vorm van de zogenoemde ‘fos-
faten’. Fosfaten zijn een belangrijk onderdeel 
van ons kunstmest, maar ook zit in gebonden 
vorm ook in strijkvlakken van lucifers.
Fosfor is essentieel voor leven en is een 
onderdeel van ons DNA en van onze celmem-
branen. Ook komt het voor in ons beenderge-
stel. Dat werd al lang geleden geconstateerd 
door de arts Jacob Moleschott (1822-1893) 
die stelde: ‘zonder fosfor geen gedachten’.

Goud
Ook goud (79), zilver (47) en platina (78) 
zijn elementen, gebruikt voor sieraden 

maar ook voor geld. Goudwinning (afb 25. 
Goudwinning Zuid-Afrika 1936 Yv 116/7) is een 
geliefd postzegelonderwerp, vooral de diverse 
‘goldrushes’. Die in de Verenigde Staten in 
Californië 1849, Klondike 1898 en Australië in 
1851 spreken erg aan. Interessant zijn ook de 
zegels van goudzoekers die het goud uit het 
water zeven. Van Zuid-Afrika zijn de tweetalige 
goudmijnzegels bekend.

Minder bekende elementen
En dan hebben we het nog niet steeds gehad 
over de misschien wat minder bekende 
elementen: jodium (53) als geneesmid-
del, neon (10) en xenon (54) in lampen, 
nikkel (28) in geld, titaan (22) in titaanwit 
(Senegal 1964 Yv 236) het meest gebruikte 
witte pigment in verven, niobium (41), vroeger 
geheten columbium, in piercings, gallium (31) 
in halfgeleiders en LED-lampen, rodium (45) 
en palladium (46) in katalysatoren voor auto’s, 
europium (63) in spaarlampen, tantaal (73) 
in de vorm van het zeer gewilde coltan in 
vrijwel elk elektrisch apparaat, wolfraam (74) 
in die ouderwetse gloeilampen, het licht 
radio actieve americium (95) in ionisatie rook-
melders en osmium (76) in vulpennen. 
Niobium en tantaal worden gewonnen uit het 
zeer gewilde mineraal coltan (bestaande uit 
columbiet en tantaliet) en staat daardoor 
onder druk van veel tegengestelde politieke 
en economische belangen met name in het 
Ituri gebied onderdeel van de Democratische 
Republiek Congo. Overigens komt het grootste 
deel uit Australië. 
Het meest nutteloze natuurlijke element is, 
denk ik, het radioactieve francium (87), dat 
een zeer korte levensduur kent (als het ont-
staat is de helft is binnen 22 minuten al weer 
verdwenen) en waarvan ik geen toepassingen 
heb kunnen vinden. Lutetium (71) is een 

goede tweede. In elk geval heeft dat maar een 
paar obscure toepassingen.
Het zeldzaamste element in de aardkorst is 
iridium (77). Ook thulium (69) komt weinig 
voor. In elk geval zijn dat niet de zogenaamde 
‘zeldzame aarden’ (58-71), de ‘lanthaniden’ 
genoemd, alle met min of meer vergelijkbare 
eigenschappen, die samen één plaats in het 
periodiek systeem innemen.
Maar in een of andere vorm zijn alle natuur-
lijke elementen voor ons van belang. Wij 
bestaan er uit. 

Literatuur
De elementen, Een visuele verkenning van alle atomen 
in het heelal, Theodore Gray, Nick Mann, 2010, Fontaine 
Uitgevers, ISBN 978 90 5956 361 2,
http://library.buffalo.edu Chemistry IV- Sci-Philately, 
A selective history of science on stamps
http://teacherspace.swindsor.k12.ct.us/ Lab.apparatus 
on stamps
http://web.lemoyne.edu database on history of 
chemistry
https://en.wikipedia.org Composition of the human 
body
https://en.wikipedia.org The history of chemistry
www.chemistry2011.org IYC postage stamp central – 
International year of Chemistry 2011
www.columbia.edu/ Chemical history (timeline)
www.cpossu.edu/ chemistry and physics on stamps
www.juliantrubin.com Chemistry biography: Chemists
www.library.drexel.org Chemistry on stamps
www.postmarks.tripod.com Chemistry on stamps on 
line (covers)
www.scifun.chem.wisk.edu/ chemistry on stamps
www.stampmagazine.co.uk/ International year of 
chemistry stamps (2011)
www.stamprussia.com Russian topical stamps: 
Chemistry
www.waldorfresearchinstitute.org A brief history of 
chemistry

18 19

20

2221

2524

23

http://library.buffalo.edu/
http://www.teacherspace.swindsor.k12.ct.us/
http://web.lemoyne.edu/
https://e.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://www.chemistry2011.org/
http://www.columbia.edu/
http://www.cpossu.edu/
http://www.juliantrubin.com/
http://www.library.drexel.org/
http://www.postmarks.tripod.com/
http://www.scifun.chem.wisk.edu/
http://www.stampmagazine.co.uk/
http://www.stamprussia.com/
http://www.waldorfresearchinstitute.org/


22 FILATELIE  JANUARI 2017

p een mooie herfstdag in oktober 
spreek ik Julius Vermeulen bij hem 
thuis in het woon-/werkpand in 
Amsterdam. Een pand dat creativiteit 

ademt en waar bij mijn aankomst zijn partner, 
Irma Boom, net een broodje eet met een 
medewerker. Omringd door stapels boeken die 
onder handen genomen worden. 

Afscheid van PostNL
Julius Vermeulen (1953) heeft 28 jaar van 
zijn creatieve leven gewerkt bij Tante Pos, van 
PTT tot en met PostNL, als adviseur visuele 
communicatie. Het belangrijkste onderdeel 
hiervan waren de postzegels en sedert 
2011 uitsluitend de postzegels. Behalve de 
persoonlijke postzegels, die vielen hier buiten.
Ondanks dat het afscheid van PostNL niet met 
pensionering te maken heeft, zit er toch een 
dankbaar mens voor mij. Dankbaar dat hij op 
deze stoel heeft mogen zitten. “Het is uniek in 
het bedrijfsleven waar ook vele boeken over 
gepubliceerd zijn.”
De PTT was al heel vroeg geïnteresseerd in 
het werken met kunstenaars en grafici om 
middels de postzegelontwerpen het bedrijf 
op de kaart te zetten. 

O

Dat is nog een grote vraag hoe die eruit gaan zien. Tot 1 januari 2017 
was Julius Vermeulen het gezicht achter de Nederlandse postzegels. 
door René Hillesum

Feitelijk heeft Vermeulen het beleid geconti-
nueerd. dat in de jaren dertig van de  vorige 
eeuw werd ingezet door J.F. Van Royen 
(met o.a. en Karel De Bazel en Piet Zwart)

Postzegels als kunstvoorwerp
Belangrijk voor Julius was altijd het verdedi-
gen van de vrijheid van de kunstenaar en de 
ontwerper. Soms werd hij teruggefloten. Hoewel 
Nederland vooruitstrevend is, kan toch niet 
alles. Tom of Finland komt ter sprake. Dit had 
in Nederland niet gekund. Hij zou het wel graag 
gewild hebben om iets dergelijks als Tom of 
Finland op de postzegel te laten zetten. De post-
zegel is een echte cultuurdrager. De tijd echter 
dat de Directeur-Generaal van de PTT nog per-
soonlijk tekende voor een emissie is reeds lang 
voorbij. Toen was het ontwerpen van postzegels 
ook nog een heel voorname opdracht.

Postzegels ontwerpen is dankbaar werk
Ontwerpers vinden het bijzonder interes-
sant om een postzegel te mogen ontwerpen. 
Postzegels worden in grote aantallen gedrukt 
en reizen de hele wereld over. Voor Julius 
– die zelf ook postzegels heeft ontworpen – 
is de postzegel meer dan alleen een waarde-

De Nederlandse 
postzegels na Julius?

papiertje. Het is een cultuurdrager, een kleine 
ambassadeur. Postzegels verzamelt hij ook op 
bescheiden schaal, maar niet om compleet 
te zijn. Ook niet als waardepapier, maar als 
cultuurdrager.
Hij heeft zijn werk nooit ‘als werk’ gezien. Het 
moeilijkste deel van zijn werk was het intern 
‘verkopen’ van de ontwerpen.

Ontwerpers
Julius vindt dat Nederland een fantastisch 
ontwerpland is. We hebben hier de beste 
ontwerp-opleidingen. Vroeger, toen er meer 
tijd was en de afdeling uit meerdere medewer-
kers bestond ging hij naar academies toe om 
ontwerpers te ontmoeten en opdrachten te 
verstrekken. De laatste jaren werd voorna-
melijk via internet jong talent opgespoord, 
maar er waren ook ontwerpers die zichzelf 
presenteerden en vroegen of ze hun werk eens 
mochten laten zien. Hier zijn ook opdrachten 
uit voortgekomen.

Doutzen Kroes
Van tijd tot tijd ontwierp Julius ook zelf 
postzegels. De eerste in 1993. Het laatste 
ontwerp waar hij zelf voor getekend heeft is 
het verleden jaar verschenen vel Mode en 
Muze met foto’s van topmodel Doutzen Kroes. 
Wie denkt dat een lingeriefabrikant hier de 
(financiële) hand in gehad heeft komt bedro-
gen uit. Het was zijn eigen idee. Hij heeft eerst 
Anton Corbijn (de fotograaf) benaderd en 
daarna Doutzen met de vraag of ze door Anton 
voor een serie postzegels gefotografeerd zou 
willen worden. De blauwe stippen zijn gebruikt 
als symbool van de mode. Commentaar was 
er ook. Vermeulen kreeg persoonlijk een brief 
met de vraag waarom er postzegels waren 
uitgegeven met een schaars gekleed model.

Reacties
Er kwamen wel meer reacties binnen over 
emissies. De brieven kwamen allemaal bij 
Julius terecht. Een deel ervan – vooral als er 
vragen bij waren – werden ook door hem per-
soonlijk beantwoord. Filatelisten zijn kritisch 
en vaak ook terecht. Een markant voorbeeld 
zijn de postzegelvelletjes De Veluwe uit 2004. 
Filatelisten ontdekten dat alle afgebeelde die-

Julius Vermeulen 
met post zegels en 
 covers van Jan  Wolkers, 
ont worpen door 
zijn vader.

Blauwe 
Mauritius, 
1995

Europa-
zegel, 1993
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ren niet op de Veluwe voorkomen. Sterker nog, 
niet eens in Nederland. Dit was natuurlijk een 
ernstige fout van de ontwerper, maar Julius 
had uiteindelijk zijn handtekening eronder ge-
zet. De reactie van zijn directeur: “We kunnen 
deze beesten natuurlijk vrijlaten op De Veluwe, 
dan klopt het weer”. Deze uitglijder bleef voor 
hem zonder gevolgen. 

Commercieel interessant
Postzegels zijn nog steeds commercieel inte-
ressant voor PostNL. Weliswaar worden steeds 
minder postzegels gekocht om op een brief te 
plakken, maar wel veel door verzamelaars. En 
daar staat geen dienst tegenover. De postze-
gel zal niet verdwijnen. PostNL heeft wel het 
probleem dat het moeilijk is om je als modern 
bedrijf te profileren met ‘stoffige postzegels’. 
Er zijn ook steeds minder bedrijven die een 
verzoek indienen voor een postzegeluitgifte.
Volgens Vermeulen moet men het juist om-
draaien: de postzegel moet verheven worden 
tot ultieme kunst. De uitgifte van postzegels 
zou radicaal verminderd moeten worden en 
ze moeten veel bijzonderder gemaakt worden. 
Dan is het voor het bedrijf wel te verdedigen 
om er meer voor te vragen. De oplage zou dan 
wel verkleind moeten worden.

Marketing
In de loop der jaren kreeg de afdeling mar-
keting een duidelijke stem ten aanzien van 
de ontwerpen van toekomstige postzegels. 
De organisatie is in de loop der jaren platter 
geworden en ‘democratischer’. Hierdoor had-
den de business units ineens ook een stem 
in het kapittel, want die mogen hun ‘eigen 
beleid’ maken. Doordat meerdere mensen hun 
zegje konden doen ontstonden er regelmatig 
‘gevechten’ over ontwerpen. Julius is ook van 
mening dat het bedrijf op ontwerpgebied 
conservatiever is geworden.

Korte termijn
Er wordt door PostNL gekeken naar de korte 
termijn. De tijd dat de postzegel er nog zal 

zijn. Hoe lang die termijn is, is echter geen 
gespreksonderwerp binnen PostNL. Er wordt 
absoluut niet over gesproken noch over 
nagedacht. Zo worden er voornamelijk nog 
gewone postzegels gemaakt. Het blijft nog 
steeds een goede melkkoe, maar ze willen er 
niet te veel effort meer in steken.

Hoe gaat het nu verder?
Simpel gezegd gaat ‘de creatieve geest’ er 
tussenuit. De functie van Vermeulen wordt 
niet opgevuld. Het is een bezuinigingsmaat-
regel. Het is nog niet bekend hoe het verder 
ingevuld gaat worden. Zo is het nog niet 
bekend of men doorgaat met verschillende 
ontwerpers of dat men naar één bureau 
toegaat voor het ontwerpen van postzegels. 
Zeker is wel dat alles zeer versimpeld zal 
gaan worden.
In een interview in Vrij Nederland (28 oktober 
2014) werd over Julius opgetekend: ‘Hij wil en 
zal het uitstervend fenomeen tot aan zijn on-
vermijdelijke einde begeleiden.’ Hij is bezorgd 
over het voortbestaan van de postzegel als 
kunstuiting in de toekomst.

De postzegel na Julius
Zijn vertrek bij PostNL ziet hij zelf als het 
einde van een tijdperk. Hij is bang dat de 
postzegel generieker gaat worden. Minder 
kunst en meer – letterlijk – appelen en peren 
en kastelen. Wat er gaat veranderen, daar 
heeft hij echter totaal geen idee van. Daar is 
niet over gesproken. Tot ver in 2017 (ca. 75%) 
heeft Vermeulen nog voor de Nederlandse 
postzegels getekend. Wat er daarna komt? 
Ook voor hem is dat afwachten.

Toekomst
Julius gaat zeker niet met pensioen. Al 
die 28 jaar heeft hij met heel veel plezier 
het werk gedaan bij PostNL, maar nu gaat 
hij voor zichzelf beginnen. Het devies is: 
doorgaan met dit werk. Of dat dan weer op 
postzegelformaat zal zijn of niet is minder 
van belang. Op de vraag of hij voor een 

Schets Mode & Muze (uitgave: PostNL, ontwerp: Julius Vermeulen, 
fotografie: Anton Corbijn, model: Doutzen Kroes)

buitenlandse postadministratie zou kunnen 
ontwerpen wordt geantwoord: “niets is 
ondenkbaar”. Hij moet dan wel een grote 
vrijheid hebben. Dat was de laatste tijd bij 
PostNL zijn grootste strijd.

Creativiteit
De creativiteit heeft Julius van zijn vader, 
Jan Vermeulen. Hij was een jeugdvriend van 
Jan Wolkers. Jan heeft Wolkers naar uit-
geverij Meulenhoff gehaald en hij is toen de 
omslagen voor de boeken van Jan Wolkers 
gaan ontwerpen. Toen hij 14 jaar oud was 
vroeg zijn vader of hij op de omslag van het 
boek van Jan Wolkers ‘Horrible Tango’ de 
letters wilde inkleuren. Julius was direct 
v erkocht voor het vak van ontwerper. Hij 
heeft overigens meer met Wolkers: zijn 
 moeder is de zus van Jan.

Eigen bedrijf
Het nieuwe pand van drie verdiepingen aan 
de Koninginneweg in Amsterdam wordt mo-
menteel uitgebreid en verbouwd. Architect 
is Barend Koolhaas (1975). Als dat klaar is 
dan zal hij de beschikking hebben over een 
mooie, grote kunstruimte. Hij zal dan zijn 
expertise en netwerk inzetten voor projecten 
met totale vrijheid. In zijn kunstruimte is 
er plaats voor tentoonstellingen. Het zou 
zomaar kunnen dat er ook eens postzegels 
tentoongesteld zullen worden, als bijzonder 
icoon van de Nederlandse cultuur.
Er zal gebruik gemaakt worden van alle 
kunstvormen, maar er zullen geen bestaande 
kunstwerken getoond worden. 

Aan het einde van het gesprek krijg ik nog 
een quote mee: “Ik ben dankbaar dat ik dit 
heb mogen doen! Tegelijkertijd stemt het 
mij droevig dat er nu een einde komt aan 
de lange geschiedenis van het bijzondere 
vormgevings beleid waarmee PostNL zo 
beroemd is geworden”.
We gaan het zien!

Proefdruk Europazegels, 1993 (collectie Museum voor Communicatie) 
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9. Wat voorafging en wat nog komt
In de voorafgaande delen van dit drieluik 
hebben we stilgestaan bij de geschiedenis 
van de Filatelistische Dienst, de organisa-
torische ontwikkelingen en de door de FD 
gebruikte stempels en enveloppen. Het is nu 
tijd om aandacht te geven aan de ‘inhoud’ 
van de enveloppen en aan alternatieve 
manieren waarop de FD haar producten 
(brochures, bestelde waren, rekeningen, 
aankoopvoorwaarden, etc.) overbracht aan 
haar cliënten. Hierbij stuiten we op een 
probleem. Weliswaar zijn behoorlijke aantal-
len enveloppen op de markt gekomen, maar 
– begrijpelijkerwijze – is de inhoud daarvan 
doorgaans door de ontvanger verwijderd. 
Dit geldt zeker voor de verstuurde postwaar-
den, maar ook voor veel verzendvoorwaar-
den, rekeningen, bestelkaarten en ander 
administratief materiaal. Eigenlijk is vooral 
van het propagandamateriaal met enig 
zoeken nog wel het nodige terug te vinden, 

Post van de Filatelistische Dienst [3]
De winnende artikelen bij de Filatelie Verenigingsbladprijzen worden, 
met toestemming van de auteurs, in Filatelie volledig opgenomen. 
Dit artikel werd gepubliceerd in drie delen in De Kartelrand, 
informatieblad van Filatelisten Vereniging Wageningen. 
door Bert van Marrewijk

zij het meestal los en maar een enkele keer 
compleet en in de bijbehorende verpakking. 
Dit propagandamateriaal is overigens ook 
het meest interessant, dus ik zal mij in zeer 
overwegende mate daarop concentreren. 
Aangezien ikzelf vooral in de stempels en 
enveloppen geïnteresseerd ben, moet ik hier 
regelmatig een beroep doen op gegevens 
van derden. Po&Po/ZWP-collega’s Han 
Dijkstra en Jan van den Berg hebben mij 
daarvoor het benodigde materiaal verschaft. 
Aangezien de hoeveelheid door de FD 
verzonden materiaal gigantisch is – in de 
periode 1949-1978 komt Kuypers (1) al op 
bijna 300 zendingen – moet ik mij bij de 
bespreking en vooral bij de afbeeldingen 
beperken tot voorbeeldmatig aanduiden 
van opvallende trends en wijzigingen in het 
verzonden propagandamateriaal. Enkele 
andere aspecten als de verschillende talen 
en de samenstelling van zendingen zullen 
alleen kort aangestipt worden. 

10. Propagandamateriaal van de 
Filatelistische Dienst
Propagandamateriaal is door de FD op twee 
verschillende wijzen verzonden, als drukwerk-
kaart of als brochure in envelop.

10.1. Propaganda via drukwerkkaarten
Informatie via kaarten is maar weinig toege-
past. De eerste kaart in 1954 dient als melding 
voor een ‘plotselinge’, niet vooraangekondigde 
zegelemissie, de Statuutzegel. Deze is inmid-
dels al verschenen en is dus ook op de kaart 
geplakt (afb. 66a+b). In juni 1955 wordt een 
kaart verzonden om enkele prijscorrecties 
door te geven. De derde briefkaart verschijnt in 
1956. Het is de in Deel 1; afb. 4a+b al weergege-
ven kaart met de Rembrandtzegel van 5 cent. 
Deze zending lijkt vooral uit nood geboren. De 
belangstelling voor de reeds aangekondigde 
Rembrandtzegels, artistieke juweeltjes van 
de eerste orde, is veel geringer dan verwacht/
gehoopt. Via een ‘herinneringskaart’, met Rem-
brandtzegel van 5 cent en eerstedagstempel, 
wordt de clientèle zachtjes gemaand om wat 
meer van deze zegels te bestellen. Erg veel hel-
pen doet dat overigens niet; de verkochte aan-
tallen Rembrandtzegels zijn wel iets hoger dan 
van de Zomerzegels van 1955 en 1957, maar 
blijven ruim onder de oplage van bijvoorbeeld 
de Kinderzegels van 1955. Dat geldt vooral 

66a

67a

66b

67b
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voor de gangbare waarden van 2 en 10 cent:
Kind 1955 beide > 9 mio; Rembrandt 926.539
resp. 1.525.466 (2). Cultuurbarbaren!
Ook de Leprazegels 1956 (zie onder 11) en 
Kinderzorgzegels 1957 (afb. 67a+b) van 
Nederlands Nieuw-Guinea zijn per kaart 
aangekondigd.
Eigenlijk kan men de sedert begin 1967 tot 
eind 1968 verzonden vouwkaarten (self-
mailers; afb. 68) ook tot de drukwerkkaarten 
rekenen, maar ik behandel deze toch in de 
volgende paragraaf.
 
10.2. Propaganda via brochures in envelop
Verzending van brochures in envelop is ver-
reweg de belangrijkste manier om abonnees te 
informeren over nieuwe uitgiften en overzichten 
van voorhanden zegelwaarden. In de vormge-
ving van de brochures zit weinig systeem; regel-
matig veranderen ze van formaat en uitvoering.
Kijken we bijvoorbeeld naar de schutbladen 
van de lijsten van beschikbare postzegels no. 4 
(okt. 1951), no. 7 (aug. 1953) en no. 9 (okt. 
1955) (afb. 69a-c), dan zien we dat no. 4 en 
no. 9 een omslagblad in meerkleurendruk heb-
ben, terwijl no. 7 (op de tekst na) zwart-wit is. 
Overzicht no. 4 heeft een harmonicavouwing 
en de zegels zijn in kleur afgebeeld, terwijl de 
twee andere boekjes geniet zijn en zwart-witte 
afbeeldingen laten zien. Qua vormgeving 
verschillen ze hemelsbreed van elkaar.

Laten we de brochures daarom maar eens 
stelselmatig nalopen. Het allereerste bericht 
over nieuwe uitgiften, verzonden in mei 1949, 
betreft de Kinderzegels van 1949 en is niet 

meer dan een enkel velletje met basale infor-
matie (afb. 70), dat samen met een inschrij-
vingsformulier voor het openen van een lopen-
de rekening wordt verzonden. In november 
van hetzelfde jaar verschijnt ook een overzicht 
van beschikbare postwaarden met uitslui-
tend de post- en portzegels van Nederland 
(afb. 71). Deze brochure is nog geheel-zwart 
wit, maar kort daarna – vanaf de zomerzegels 
1950 – worden de postwaarden van nieuwe 
emissies in de originele kleuren afgebeeld. Een 
voorbeeld daarvan zien we bij de Zomerzegels 
(kastelenserie) van 1951 (afb. 72). Ook de kort 

daarvoor uitgebrachte Lijst no. 3 van beschik-
bare zegelwaarden, nu tevens met de eerste 
eigen zegels van Nieuw-Guinea en de dienst-
zegels van het Cour Internationale de Justice, 
is geheel in kleur (afb. 73). Omdat daar van 
officiële Amerikaanse zijde bezwaar tegen 
wordt gemaakt, wordt hier weer van afgestapt. 
De in werkelijkheid zo kleurrijke Zomerzegels 
(bloemen) van 1953 worden in zwart-wit 
afgebeeld (afb. 74) en staan in schrijnend 
contrast met het veelkleurige boeket op de 
kaft. Kennelijk is deze ingreep als toch wel erg 
drastisch ervaren, want de daarop volgende 
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Rode-Kruis-emissie wordt weliswaar niet in 
originele kleur afgebeeld, maar wel met een 
rood kruis op grijze ondergrond (afb. 75). Dit 
valt kennelijk goed, want ook de Kinderzegels 
van 1953 krijgen er een, zij het wat minder 
opvallend, steunkleurtje bij.

We maken nu een sprongetje van 3 jaar en wel 
naar de brochure van de emissie ter gelegen-
heid van de Olympische Spelen van 1956. De 
kleuren spatten van de buitenkaft af en onze 
Fanny, the Flying Housewife, zoals het in de 
tekst heet, spurt pijlsnel op haar zoveelste 
zege af (afb. 76a). Betreurenswaardig is dan 
wel, dat de zegels zelf volledig kleurloos zijn 
afgebeeld (afb. 76b).
Overigens zal Nederland deze editie van de 
Olympische Spelen (samen met Spanje en 
Zwitserland) boycotten, vanwege het neer-
slaan van de Hongaarse Opstand van oktober 
1956 door de Sovjet-Unie en haar vazallen. 
Toen hadden we nog ballen!
Weer vier jaar verder is kleur weer even he-
lemaal terug. Een liefst tienbladige brochure 
etaleert de vijf zomerzegels met typisch Ne-
derlandse bloemen en uitgebreide beschrijvin-
gen ter gelegenheid van de eerste Floriade in 
1960 in het nog volop in herbouw verkerende 
Rotterdam (afb. 77).

72
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76a 76b

Als tuinbouwkundig student aan de toenma-
lige Landbouwhogeschool ingehuurd door 
het Proefstation voor de Glastuinbouw in 
Naaldwijk, bedenk ik daar met enkele kornui-
ten de ‘bloeiende spaghettiboom’ en mag ik 
zelfs ‘de majesteit’ bij mijn stand ontvangen. 
Op een voor die dagen nog revolutionair groot 

televisiescherm kan ik ‘life’ microscopische 
beelden laten zien van krioelende ‘wortelknob-
belaaltjes’, een wortelparasiet van de tomaat. 
Als deze door waterverdamping plotseling 
stilvallen, vertel ik de vorstin, dat dat komt uit 
ontzag voor haar aanwezigheid. 

(Wordt vervolgd)
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stempels 
zijn er nog?
Normaal beginnen we in het nieuwe jaar met de wens 
‘Gelukkig nieuwjaar!’, maar geldt dit ook voor de 
verzamelaars van poststempelafdrukken? Eind vorig 
jaar hebben we formeel afscheid genomen van de 
dagtekeningstempels bij de postvestigingen. Er kan 
niet worden uitgesloten dat er hier en daar nog een 
stempel aanwezig is. Wellicht kunt u dat eens vragen 
wanneer u bij de postvestiging bent?

De laatste echte poststempels (ik heb het niet over 
geprinte ‘stempelafdrukken’) zijn de rolstempels 
 (firma Raab, zie de afbeelding) en stempelafdruk-
ken die nog met de machine worden aangebracht in 
drukke periodes en bij de Collect Club op postzegel-
velletjes. PostNL heeft het postproces vereenvou-
digd, maar toch wordt er in dat proces nog steeds 
een stempelafdruk gebruikt die met de hand wordt 
aangebracht, hoe eenvoudig het proces ook is. Het is 
nog steeds mogelijk om pakketpost tot 10 kg en aan-
getekende poststukken met postzegels te frankeren. 
Wellicht komt uw poststuk er dan als onderstaande 
afbeelding uit te zien:

samenstelling Kees Verhulst, 
kees.verhulst@gmail.com samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Bijzonder stempel voor 
de kinderpostzegels
De vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie krijgt nog 
steeds de mogelijkheid 
om twee keer per jaar 
een bijzonder poststem-
pel aan te vragen dat 
past bij een postzege-
luitgifte. Deze stempels 
worden geproduceerd 
onder de verantwoorde-
lijkheid van PostNL. Deze 
keer is er gekozen voor 
een stempel dat past bij 
de Kinderpostzegels van 
2016. Het is een auto-

band met afbeeldingen 
van bekende figuren van 
Fiep Westendorp. De Fiep 
Westendorp Foundation 
heeft zijn goedkeuring 
gegeven aan dit stempel.



28 FILATELIE  JANUARI 2017

e kavels werden omschreven als ‘met 
als curiositeit ‘Kissprint’ de druk is 
aan de achterzijde zichtbaar’. Maar 
waren dit wel ‘kissprints’? Nee dus! 

Een kissprint ziet er geheel anders uit dan de 
aangeboden kavels. (afb 1+2)

Spookachtig beeld
In de Engelse filatelie bestaat de term ‘Ivory 
Head’ en is er als het ware een spookachtig 
beeld zichtbaar aan de achterzijde van de 
‘Penny’s’.  Wij hebben er hier in Nederland een 
geheel andere term voor die minder leuk klinkt 
als Ivory head. Het zou eigenlijk ‘inkt doorslag’ 
genoemd moeten worden. (afb 3)
 
Wat is er gebeurd? 
Tijdens de papierfabricage wordt er lijm aan 
de papierbrij toegevoegd die ervoor moet zor-
gen dat het uiteindelijk te bedrukken papier 
ook daadwerkelijk bedrukt kan worden. Noem 
het een soort ‘coating’. Deze verlijming, niet te 
verwarren met de Arabische gom die gebruikt 
werd om de postzegels aan de brieven te 

D

Tijdens de 633e veiling van Van 
Dieten in Roermond werden twee 
kavels op 18 maart 2016 aangeboden 
onder de kavelnummers 6 en 9 en 
werden respectievelijk toegeslagen 
voor € 230,– en € 290,– exclusief 
22% veilingkosten. 
door Hans Caarls

hechten, was een geheim procedé maar was 
een mengsel waarin onder andere schapenvet 
was verwerkt. 
Na het drogen werd het papier voor de eerste 
keer gesatineerd en geperst om de droogte 
rimpels uit het papier te krijgen. De ‘coating’ 
op en in het papier moest ervoor zorgen dat 
de inkt niet doorsloeg naar de achterzijde 
van het papier. Bij de geveilde exemplaren is 
duidelijk te zien dat die coating onvoldoende 
was aangebracht. En dat is duidelijk zichtbaar, 
kavel 6 stamt nagenoeg uit de periode dat de 
Muntmeester zich ging beklagen over het het 
doorslaan van het papier, kavel 9 is van een 
later tijdstip. 

Muntmeester
In een brief, gedateerd op 15 januari 1852, 
nr. 32, beklaagt Muntmeester Bake zich over 
de slechte kwaliteit van het postzegelpapier 
en weet dat aan de slechte verlijming van het 
papier. Hij benoemt een verhouding dat van 
iedere 8.000 vellen papier er zo’n 1.240 uit-
geschoten zullen worden.
Het probleem bestond uit het verschijnsel 
dat enerzijds de inkt naar de achterzijde 
doorsloeg en anderzijds de naderhand aange-
brachte gomlaag naar de voorzijde doorsloeg 
waardoor de zegels een vlekkerig geheel 
verkregen. Veel zegels/vellen zijn om die rede-
nen afgekeurd wat resulteerde in een ernstig 
papier tekort en uiteindelijk leidde dat er in 
maart 1852 toe dat een productiestop moest 
worden ingesteld omdat er geen postzegel-
papier meer voorhanden was. De kavels 6 en 
9 dienden dus aangeboden te worden onder 
de term Ivory Head of doorgeslagen inkt. Maar 
onder geen beding als ‘Kissprint’. 

Kissprint
En nu we het toch over dit zeldzame feno-
meen hebben, een kissprint ontstaat op een 
geheel andere wijze. Als het voor-bevochtigte 
postzegelpapier op de voor-geïnkte drukplaat 

Ivory head of kissprint? Wat is het nu?
wordt gelegd kan het een keer voorkomen dat 
er een luchtbel zich onder het postzegelpapier 
bevindt. De eerste keer dat het papier de druk-
plaat raakt is dus de ‘kiss’ en is zichtbaar aan 
de hele lichte weergave van onderdelen van het 
zegelbeeld. Vaak is deze ‘kiss’ zichtbaar aan de 
kaderlijnen van het zegelbeeld, hoogst zelden 
komt er een totale kissprint voor. Meestal 
werden dergelijk ‘misdrukken’ uitgeschoten en 
zijn dus echt zeldzaam te noemen. 
Gedeeltelijke kissprints komen regelmatig 
voor en worden hier getoond. (afb 4-6)
Kissprint 1. Hier zijn duidelijk waarneembaar 
de horizontale kaderlijnen, een fractie naar 
beneden geschoven. Bij kissprint 2 is het 
gehele zegelbeeld circa 1 mm. naar beneden 
geschoven en bij kissprint 3 is het totale zegel-
beeld een fractie naar rechts verschoven met 
als gevolg dat het gehele aspect van het zegel 
welhaast een aquarel-achtig uiterlijk heeft 
gekregen, alle gravurelijnen zijn vervaagd.

Geen dubbeldrukken
Voor de goede orde, het zijn dus geen dubbel-
drukken, want dan zou de kiss net zo scherp 
waarneembaar moeten zijn als de uiteindelijke 
druk. Ook hier winnen de Engelsen het in de 
doeltreffendheid van de benaming. Kissprint 
klinkt toch veel charmanter dan ‘getrilde druk’, 
wat het in feite ook nog niet eens is. 
Ik wil alleen maar duidelijk maken dat er voor-
zichtiger moet worden om gegaan met het 
benoemen van een bepaalde variant van een 
postzegel en niet klakkeloos iets benoemen 
wat het niet is.
En zeg nu eerlijk, op deze manier blijft filatelie 
toch een fantastische hobby waarbij iedere 
keer iets te beleven valt.

Bronnen
Muntarchief van het Munt Colege 1851-1902 postzegel– 
en stempelfabriek doos 1416.
Van Dieten veiling catalogus veiling nr. 633
Eigen collectie1. Kavel 6 2. Kavel 9 3. Ivory head 

2 penny’s blauw

4. gedeeltelijke kissprint nr. 1 5. volledige kissprint nr. 2 6. volledige kissprint naar rechts nr. 3
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Vaarwel JFN, welkom Stamps4Friends
Vorige maand hebben we afscheid 

 genomen van Jeugdfilatelie 
 Nederland. Deze maand verwelkomen 
we Stamps4Friends.
Deze nieuwe werkgroep van de Konink-
lijke Bond van Filatelistenverengingen 

gaat speciale aandacht besteden aan de 
jeugd en beginnende verzamelaars. Met 
het verdwijnen van JFN, verandert er 
ook het een en ander aan De Posthoorn. 
De redactie heeft versterking  gekregen 
en daar zijn we heel blij mee. 

De vertrouwde rubrieken blijven, 
maar de voorpagina krijgt een andere 
 invulling. We hopen zo nog meer ver-
zamelaars te laten zien hoe leuk onze 
hobby is.

Jeffrey Groeneveld

Jaargang 67

Een vreemde eend…
Een postzegel zonder 

landsnaam? Is die 
wel echt? Jazeker, het 
is zelfs een Neder-
landse postzegel uit 
1924, uitgegeven bij het 

100-jarig bestaan van 
de NZHRM, de Noord- 
en Zuid-Hollandsche 
ReddingsMaatschappij. 
De afbeelding in de stijl 
van Art Nouveau toont 
schepen in stormweer 
op zee. De zegel is ge-

drukt op gewoon papier 
zonder watermerk en 
heeft een lijnperforatie 
van 11,5. De zegel was 
bestemd voor binnen-
lands drukwerk en was 
geldig tot 1936. Het 
merkwaardige van deze 

uitgifte is dat er 5 ver-
schillende uitvoeringen 
bekend zijn. Voer voor 
de verzamelaar van 
plaatfouten/ontwerp-
fouten dus. Catalogus 
NVPH  nummer 139.

Toon Oomens

E lke maand stellen we de vraag is dit een top 
in je verzameling of een flop? Deze maand 

een kaart van de bloedbank van het Rode 
Kruis. Neem je deze kaart op in je verzameling 
over de gezondheidszorg in het algemeen of 
het geven van bloed in het bijzonder?
a. Ja, in de rechterbovenhoek staat dat er 
geen postzegel nodig is, dus dit is een post-
waardestuk en die mag je opnemen.

b. Ja, de kaart moet gestuurd worden 
aan een antwoordnummer en dat is 
 filatelistisch element.
c. Nee, de kaart is niet uitgegeven door de 
post en is geen postwaardestuk.
d. Nee, er staat geen poststempel op en 
dus is de kaart niet echt gelopen.
Het antwoord op de vraag staat op de 
 volgende bladzijde.?Top 

of 
Flop

Natuurlijk verzamel je al op een of an-
dere manier (anders zou je dit blad 

niet lezen), maar misschien breng ik je 
toch op een idee of je laat dit verhaaltje 
lezen aan iemand die nog op zoek is 
naar een leuke hobby. 
De meeste verzamelaars van post
zegels wachten met engelengeduld 
tot de ontbrekende zegels voor een 
betaalbare prijs opduiken óf ze kopen 
gehoorzaam elk jaar alle aanvullingen… 
en dat is het dan. Niet erg opwindend en 
het kan veel actiever. Een hard oordeel? 
Niet persoonlijk bedoeld, maar je verza-
melt om er plezier aan te beleven en om 
dat op te krikken mag er wel iets meer 
gebeuren. Aan het eind van mijn verhaal 
kun je direct beginnen!

Eerst maar eens de schoenendozen met 
al je filatelistisch afval openen. Bij mij 
zat de schoenengeur nog in de doos en 
daardoor rolde er niet alleen een hoop 
materiaal uit, maar ook een idee: een ver-
zameling opbouwen over schoenen. Hoe 
dat moet? Er zijn twee mogelijkheden.
1. Alle zegels over schoenen verzamelen 
die je kunt vinden. Dan wordt het een 
zogenaamde motiefverzameling. Het 
aanbod van postzegels bepaalt dan de 
verzameling. Maar pas op. Zodra de we-
reld in de gaten krijgt dat men schoenen 
op postzegels verzamelt verschijnen er 
veel nieuwe schoenenzegels! We hebben 
zoiets al eens gezien bij andere populaire 
onderwerpen (planten, dieren, Prinses 
Diana, Mozart) en dan is het einde zoek.

2. Zelf bepalen wat je over schoenen 
wilt vertellen, wat je belangrijk en 
interessant vindt en daar materiaal bij 
zoeken. Je bepaalt zelf of je sandalen, 
voetbalschoenen en schoenen met 
schaatsen wel of niet in de verzameling 
opneemt en of je het over leer, rubber, 
schoensmeer en veters wilt hebben. De 
verzameling wordt een stuk boeiender 
als je ook ander filatelistisch materiaal 
gebruikt. Deze aanpak heet thematisch 
verzamelen. Je kunt zo veel dieper op 
de zaken ingaan en een eigen verhaal 
maken (en niet dat van de uitgevers van 
postzegels). En.. schoenen zijn maar 
een voorbeeld want er zijn nog 1001 
andere onderwerpen, dus aan de slag! 

Sjoerd Bangma

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Open de schoenendoos
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Wat vinden jullie van deze 
eerste aflevering van de 
vernieuwde Posthoorn?
We hopen dat jullie hem met 
veel plezier gelezen hebben. 

Suggesties om De Posthoorn 
nog beter maken zijn van 
harte welkom!

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Dit zijn toch meteen prachtige 
 dieren, vind je niet? Alleen al 
daarom zou je postzegels verza-
melen. Maar zo zitten wij niet in 
elkaar. Wij zijn filatelisten. Dat 
betekent, dat we opzoeken wat de 
afbeelding van de zegel is. Daarna 
kijken we of we er nog meer van 
weten en tenslotte maken we er 
een collectie van, toch? 

De halsbandparkiet
Iedere dag scheren ze in groepjes 
rond ons huis: de halsbandpar-
kieten. Ik weet dat er in de steden 
grote groepen leven, maar ook op 
ons dorp zit een aardige troep. 

Je herkent ze meteen aan hun 
schreeuw; die is heel schel en klinkt 
een beetje dwingend. Ik heb geen 
idee waar ze nestelen, maar ik weet 
wel dat het succesvol is. Want het 
worden er ieder jaar meer en ze 
komen onze winters goed door. 
Oorspronkelijk komen ze uit Afrika 
en ze zijn hier begonnen als volière-
vogel, en toen Oeps! weggevlogen.

De Rozekopdwergpapegaai 
Dit noem je een dwergpapegaaitje. 
Hij komt ook uit Afrika, leeft daar 
in grote groepen in de bomen. Na-
tuurlijk komt hij in onze volières ook 
voor, hij wordt maar 15 centimeter 
groot. Zie je die witte oogring, daar 
herken je hem aan.

De roze kaketoe 
Een kaketoe is wat je noemt: een 
papegaaiachtige. Deze soort komt 
voor in Australië en ze blijven hun 
hele leven bij dezelfde partner. Ze 
broeden gezamenlijk op het nest 
in de bomen. Ze leven in grote 

W ie Het Postzegelhoekje (voorheen 
JFN) wil uitnodigen voor een beurs of 

tentoonstelling kan contact opnemen met 
Ger de Boo, per telefoon: 0555787263 of 
0614111042 of per mail: gerdeboo@gmail.com.

Wist
je dat…
…ook een kind 
koning kan worden? 
Ja dat komt wel 
eens voor. Dit manneke op 
deze postzegel bijvoorbeeld 
is Michael van Roemenië 
toen hij in 1927 op 5-jarige 
leeftijd koning werd. Hij 
volgde zijn opa, koning 
Ferdinand I op, want zijn 
vader was met een vriendin 
het land uitgegaan. Drie jaar 

later kwam zijn 
vader plotseling 
alleen weer terug 
en werd meteen 
tot koning Carol II 
gekroond. En dat 
was ook niet voor 
lang want in 1940 

werd hij afgezet en kwam de 
toen 19-jarige Michael weer 
opnieuw op de troon. In 1947 
kwam daar een einde aan, 
toen werden de communis-
ten de baas in Roemenië en 
was het koninkrijk Roemenië 
voorbij. 

Toon Oomens

Het juiste antwoord is c. De kaart is 
gemaakt door het Rode Kruis. Dat 

betekent dat het een particuliere kaart 
is die niet door de post is uitgegeven. 
Het is daarom geen postwaardestuk 
en mag niet in je verzameling worden 
opgenomen als je mee wilt doen aan een 
tentoonstelling. De kaart is inderdaad 

niet afgestempeld en heeft dus niet echt 
gelopen, maar er is geen regel die zegt 
dat een postwaardestuk echt gebruikt 
moet zijn geweest. Waar je wel op moet 
letten is dat je stukken van goede 
kwaliteit zijn. Deze kaart heeft een vouw 
over het midden en ook daarom is het af 
te raden om hem op te nemen. 

Het Postzegelhoekje

mailto:gerdeboo@gmail.com
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groepen, in open landschap met 
weilanden en akkers. Het is geen 
bedreigde diersoort. 

De regenbooglori 
Wat een prachtige kleuren heeft 
deze papegaai, vind je niet? Dit 
is ook wel het moment om even 
over de snavel te beginnen. Kijk er 
eens goed naar, dan zie je dat de 
bovensnavel ruim over de onderste 
valt. Daar mee kraakt hij harde 
zaden en noten. En pas op! Als een 
papagaai geen zin in jou heeft kan 
hij je vinger een geweldige knauw 

geven. Allemaal met dat leuke 
bekkie.

Zwartwangagapornis
Dit Afrikaantje leeft in de jungle van 
Zambia. Ik wil je wat leren over de 
naam. Hij hoort bij de familie van de 
Agaporniden; en agapein betekent 
liefkozen. Ornis betekent vogel en zo 
komt het vogeltje dus aan zijn soort-
naam: lieve vogeltjes. In het Engels 
noemen ze de dwergpapegaaitjes 
“lovebirds” en dat komt omdat ze 
zo aanhankelijk zijn. Als je er zelf 
een hebt, dan weet je dat hij de hele 

dag op je schouder wil zitten, en 
maar met zijn kopje langs jouw kin 
wrijven. Echt supergezellig.

Grijskopparkiet
Nu hoef ik het bijna niet te vertel-
len, je ziet het leefgebied van 
deze papegaai al in zijn naam: de 
Himalaya. De papegaaien die ik in 
deze KidsCorner besproken heb, 
zijn papegaaien van de Oude Wereld 
(Afrika, Azië, Australië en Polyne-
sië) en die van de Nieuwe Wereld 
(De Amerika’s en het Caraïbisch 
gebied). Wist jij dat? 

De Cubaanse papegaai
Hier heb je hem dan, een papegaai 
uit het Caraïbisch gebied. Hij komt 
voor op Cuba, de Bahama’s en de 
Kaaimaneilanden. Deze Kaaiman-
eilanden horen bij het Verenigd 
Koninkrijk en ze zijn om iets heel 
anders bekend. Dat heeft niks met 
papegaaitjes te maken, maar die 
eilanden noemt men belastingpa-
radijzen. Dat betekent dat je daar 
maar heel weinig belasting hoeft 
te betalen. En wie wil dat nou niet? 
Dus als je daar zegt dat je voor de 
vogeltjes komt, geloven ze je niet.

Succes er mee!

Cursus BBF:
Niets moet, alles mag! 
Onder deze noemer 

is onlangs de 
cursus Begeleiding 
Bij Filatelie van start 
gegaan bij de Eindho-
vense Filatelisten Ver-
eniging. Niets moet: 

omdat eenieder wordt 
uitgedaagd om zelf te 
bedenken hoe hij wil 
verzamelen. Alles mag: 
omdat er tegenwoor-
dig veel mogelijk is 
binnen de Filatelie. Een 

voorbeeldje is dat het 
tegenwoordig steeds 
meer gebruikelijk is 
om ook ansichtkaar-
ten te gebruiken als 
beeldmateriaal in de 
collectie.
De Eindhovense 
vereniging kreeg deze 
zomer nieuwe leden 
binnen en het is daar 
gebruikelijk om deze 
deelnemers gratis een 
cursus aan te bieden. 
Geïnteresseerd om 
ook voor uw club een 
cursus te organise-
ren? Het gaat om 
vier cursusavonden 
verspreid over een 
aantal maanden. Mail 
naar info@knbf.nl en 
geef uw wensen door. 

De 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 bijvoorbeeld een 
interessante enveloppe. Iemand had 
geen postzegel op een brief geplakt 
en de post vond dat niet in orde. Hij 

stopte die brief in deze enveloppe 
en liet weten dat er extra geld 
(Port) betaald moest worden. Dat 
gebeurde met het speciale stempel. 
De enveloppe was bedoeld om te 
voorkomen dat de geadresseerde 
eerst zou lezen wat er op de kaart 
stond en dan de kaart zou weigeren. 

Willeke ten Noever Bakker

mailto:info@knbf.nl
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werd. Doordat ze in bundels en/of in postzak-
ken werden vervoerd, kregen niet alle post-
stukken onderweg stempels of aanduidingen, 
als dat überhaupt al gebeurde. Ook waren er 
vaak maar weinig afzenders – meest bedrij-
ven – die er zich van bewust waren dat ze zelf 
konden beïnvloeden langs welke weg hun post 
vervoerd zou gaan worden, bijvoorbeeld door 
op een brief een aanduiding te plaatsen.
Deze twee aspecten kun je terug vinden op 
poststukken van Zuid-Afrika. In de periode 
vanaf het begin van de reguliere luchtverbin-
ding door Imperial Airways met Londen in 
1932, tot na de Tweede Wereldoorlog (begin 
jaren 50), waren de ontwikkelingen nogal 
roerig. Daarna kunnen we aan poststukken 
zien dat de postverbindingen (weer) stabiel 
waren; sommige aanduidingen komen vanaf 
die periode dan ook nauwelijks meer voor.

Civiele en buitenlandse post-
verbindingen 1932-1952
Zuid-Afrika is een groot land waar grote 
hoeveelheden post van en naar toe werden 
verstuurd, zowel over land, over zee als door 
de lucht. De verbindingen per luchtpost 
werden in rap tempo belangrijk doordat in 
1932 Imperial Airways begon met reguliere 
vluchten van Londen naar Kaapstad vice 
versa. Daarmee was ‘gewone’ luchtpost, naast 
experimentele en/of filatelistische lucht-
post, van Zuid-Afrika naar Londen mogelijk 
geworden. Omdat niet naar alle plaatsen of 
continenten nog reguliere luchtpost moge-
lijk was, treffen we vooral in de jaren dertig 
poststukken aan waarop aanduidingen zijn 
geplaatst om aan te geven dat luchtpost-post 

et name door de komst van luchtpost 
werd voor afzenders van poststuk-
ken veel meer mogelijk, terwijl 
tegelijkertijd conflicten en oorlogen 

deze ontwikkelingen weer dramatisch hebben 
beïnvloed.
Aan de meeste poststukken kun je echter niet 
goed zien wat er met de brief onderweg nou 
echt gebeurd is, omdat er vaak alleen de fran-
kering, een stempel en soms een luchtpost-
strook op zit. Natuurlijk is het aannemelijk dat 
een brief met een luchtpoststrook zus-en-zo 
gevlogen heeft, en misschien ook wel een 
stukje met de trein, maar dat blijkt vaak niet 
verder uit de brief zelf.

Boeiend verhaal
In sommige gevallen is dit wél mogelijk en 
vertelt een poststuk het – vaak boeiende – 
verhaal achter de ontwikkeling van postver-
bindingen van/naar Zuid-Afrika in de periode 
1930 – 1952. 
In dit artikel wil ik een deel van deze fascine-
rende geschiedenis illustreren aan de hand 
van een aantal van dergelijke poststukken, 
allemaal uit eigen collectie.

Filatelistisch kader
In New York, waar ik voorjaar 2016 op de 
Stamp Show een dagje de stand van de Royal 
Philatelic Society London bemenste, kreeg ik 
de vraag waarom ik nou juist dit onderwerp 
en in deze periode verzamelde. De reden is 
simpel.
Zoals hiervoor al gezegd, vertelt niet elk 
poststuk uit zichzelf het verhaal wat ermee 
gebeurde op het moment dat de brief gepost 

Zuid-Afrika: civiele en buitenlandse 
postverbindingen 1932-1952

M

De filatelie van Zuid-Afrika is bijzonder doordat je in de post-
geschiedenis alle ontwikkelingen van het internationale postvervoer 
terug kan zien in poststukken die verstuurd zijn van en naar het land. 
door Wilbert Davids

niet over de gehele route mogelijk was (afb 1). 
Voor Londen bijvoorbeeld, zijn dit stempels in 
de vorm van twee karakteristieke horizontale 
rode balken die overigens zeer verzamel-
waardig zijn. Op Zuid-Afrikaanse poststukken 
komen ze vanaf 1932 regelmatig voor, maar 
de getoonde brief is een vroeg exemplaar. Dit 
soort annuleringen werden op verschillende 
luchtpostknooppunten in de wereld geplaatst 
(Marseille, New York, Singapore etc.) en op 
Zuid-Afrika zelfs ook van de bekende Duitse 
katapultvluchten. In de periode die volgde 
werden veel luchtpostverbindingen opgezet, 
terwijl de volumes post over zee ook groot 
bleven. Zeepost was in die tijd weliswaar nog 
veel voordeliger, maar het was vooral Imperial 
Airways waarvan afzenders van luchtpost in 
Zuid-Afrika gebruik maakten en waarvoor veel 
reclame werd gemaakt, ook via labels die op 
brieven konden worden geplakt (afb 2).

Tweede Wereldoorlog
Net voor de Tweede Wereldoorlog kwam ook 
een reguliere luchtpostverbinding tussen En-
geland en de USA met vliegboten beschikbaar 
– de Panam Airways ‘Clippers’ – waarmee de 
(lucht)postverbindingen van Zuid-Afrika, via 
Londen, met de USA en de rest van Noord-
Amerika zeer volwassen waren geworden. 
Echter, de Tweede Wereldoorlog zorgde er 
al snel voor dat sommige postverbindingen 
met Zuid-Afrika – zowel over zee als door de 
lucht – niet meer mogelijk waren of werden 
omgeleid. De postverbinding vanuit (niet 
bezet) Europa, door de Middellandse Zee naar 
Egypte in september 1940 bijvoorbeeld, werd 
kortstondig helemaal omgeleid via Zuid-Afrika 
(afb 3a+b). De afgebeelde brief heeft op de 
achterzijde naast een Egyptische, ook een 
Zuid-Afrikaanse censuur. 
Verbluffend vind ik – nog steeds – dat 
ondanks de oorlogshandelingen en klimatolo-
gische omstandigheden de postverbindingen 

1. Augustus 1932: brief met annulering London naar New York 2. December 1933: brief Imperial met propaganda voor luchtpost naar India
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überhaupt beschikbaar bleven en vaak over 
grote afstanden, zoals van Kaapstad naar New 
York of naar Australië. Sommige alternatieve 
routes waren maar kort beschikbaar, andere 
over een veel langere periode. Dat geldt ook 
voor de alternatieve luchtpostroute naar de 
USA via Zuid-Amerika in plaats van de (meer 
noordelijke) route over de Atlantische Oceaan. 
De zogenoemde ‘west coast’-brieven uit Zuid-
Afrika werden van een aanduiding voorzien 
om te bevorderen dat post via West-Afrika 
(Bolama in Guinea of Fishermans Lake in 
 Liberia) en Natal (Brazilië) naar Noord Ame-
rika zou vliegen. (afb 4)

Aanwijzingen en aanduidingen
Particulieren en bedrijven die post wilden 
versturen waren vaak op de hoogte van 
dergelijke verbindingen van Zuid-Afrika met 
het buitenland. Via het Postkantoor – dat ook 
goed op de hoogte gehouden werd – wist men 
welke verbindingen mogelijk waren, en in veel 
gevallen probeerde men daar vooraf rekening 
mee te houden, door bijvoorbeeld zelf aanwij-
zingen op brieven te plaatsen. Vooral bedrijven 
deden dit vaak (afb 5).
In andere gevallen werden onderweg aan-
duidingen op poststukken geplaatst – vaak 

op alleen het bovenste poststuk in een 
bundel – om aan te geven welke vervolgroute 
bedoeld werd. Niet alle aanduidingen waren 
het gevolg van incidenten of oorlogshande-
lingen. In veel gevallen konden poststukken 
niet het gehele traject per vliegtuig vervoerd 
worden omdat ofwel deze er simpelweg niet 
was of dat niet voor het gehele lucht-traject 
was betaald. Ook werden poststukken op 
voorhand al uit het luchtpostverkeer gehaald 
als men vooraf al wist dat de verbinding niet 
mogelijk was. Heel schaars van Zuid-Afrika 
zijn zogenoemde ‘surface mail - air lifted’ 
brieven uit de Tweede Wereldoorlog (afb 6). 
De getoonde brief uit Lüderitz, Zuid-West-
Afrika is gefrankeerd met het zeeposttarief 
van 3 pence. In tegenstelling tot zee/land-
post van Zuid -Afrika naar Zweden, die vaak 
via Cairo/Istanbul/Wenen ging, is deze brief 
naar Londen gegaan. Over zee was echter 
daarna geen (haalbare) zee- of landverbin-
ding naar Zweden mogelijk, dus werd deze 
brief alsnog per vliegtuig vervoerd. Dit is 
te zien aan het zogenoemde OAT-stempel 
(Onward Air Transmission) dat in Londen 
geplaatst is. OAT-brieven van Zuid-Afrika zijn 
op zich niet zeldzaam (mij zijn honderden 
bekend), maar deze combinatie is dat wel.

Horseshoe-luchtpostroute
De oorlogshandelingen zorgden echter voor 
meer fraaie poststukken. Zoals we gezien 
hebben zijn dergelijke stukken vaak schaars. 
Een heel bekend fenomeen is de zoge-
noemde ‘Horseshoe-luchtpostroute’, die zijn 
naam dankt aan de hoefijzer-achtige vorm 
van de route op de kaart. Deze route werd 
als gevolg van de oorlog in Europa ingesteld, 
omdat een directe luchtpostverbinding 
van Europa met Australië/India niet meer 
mogelijk was. In plaats daarvan werd vanaf 
1941 van Zuid-Afrika via Caïro naar India/
Australië en vice versa gevlogen. Via Zuid-
Afrika was het dan weer mogelijk post naar 
Londen of Amerika te kunnen vervoeren 
(afb 7). Zuid-Afrika werd op dat moment een 
transitpunt, en was (tijdelijk) geen begin- of 
eindpunt meer. Caïro was overigens voor 
Zuid-Afrika samen met Londen, de belang-
rijkste ‘hub’ in de oorlogsjaren voor zowel de 
land- zee- als luchtpostroutes. Bijzonder aan 
‘horseshoe-brieven’ is dat het er meestal 
niet (zo niet: zelden) op staat. Een vertrek- 
en aankomststempel alleen zeggen namelijk 
niets over de route. Daardoor zijn brieven 
waaruit de transit via Zuid-Afrika wél blijkt 
relatief zeldzaam.

3a + b. September 1940: brief Lyon Terreaux naar Alexandrië, Egypte via Zuid-Afrika

4. Juni 1944: brief ‘Via West Coast’, bedoeld om in West-Afrika (Guinea/Liberia) 
de verbindende Panam-vlucht te halen via Zuid-Amerika naar New York.

5. April 1940: brief ‘per Direct s/s via Capetown’, geplaatst door Bateman Ltd. 
In Johannesburg
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Verbroken verbinding
Het aspect dat sommige bestemmingen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk niet 
beschikbaar waren, kwam in de oorlogsjaren 
regelmatig voor en daarvan zijn ook brieven 
uit Zuid-Afrika bekend (hier nu niet getoond). 
Veel minder vaak kwamen dit soort onder-
brekingen na de oorlog voor. De getoonde 
brief (afb 8) naar China werd vlak voor de 
proclamatie van de Volksrepubliek China 
op 1 oktober 1949 naar Zuid-Afrika terug-
gestuurd, omdat de postverbinding (tijdelijk) 
was opgeschort.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de post-
verbindingen snel weer genormaliseerd, maar 
het tijdperk van pionieren en de romantiek 
van de Clipper vliegboten was snel voorbij. Op 
poststukken uit Zuid-Afrika tref je na 1945 nog 
maar weinig aanduidingen aan omdat deze 
in normale gevallen niet meer nodig waren. 
Een voorbeeld van een aanduiding van kort na 
de Tweede Wereldoorlog zijn de zogenoemde 
AV2-markeringen. Deze AV2-markeringen 
komen op brieven van sommige landen (Libië, 
Thailand) nog wel regelmatig voor, maar op 

Zuid-Afrika – en zeker zoals op de getoonde 
brief via Tripoli (naamstempel op achterzijde) 
naar Frans Marokko – zijn ze schaars (afb 9). 
AV2-makeringen kunnen voorkomen op (dus 
niet op alle) poststukken van ‘open’ luchtpost 
(dat wil zeggen in losse bundels, niet in een 
gesloten postzak) en werden als administra-
tief stempel (ten behoeve van het tellen van 
post) geplaatst op tussenstops waar een post-
bundel het vliegtuig verliet om een andere 
route te gaan volgen. Als zodanig zijn ze een 
bewijs van transit via een bepaalde plaats, in 
dit geval Tripoli, Libië.
Het gebeurde dus heel vaak dat post in 
bundels werd vervoerd, soms ‘open’, maar 
meestal in gesloten postzakken (vaak met 
labeltjes aan het bindtouw) en meestal 
in enorme hoeveelheden, ook tijdens de 
oorlog. Van poststukken in bundels kreeg het 
bovenste poststuk vaak als enige een aan-
duiding en alle onderliggende poststukken 
dus niet. Post in postzakken kregen meestal 
überhaupt geen bijzondere aanduidingen 
onderweg, behalve soms een transit- en/of 
een aankomststempel. 

Slot
In dit artikel heb ik een kleine selectie 
gemaakt van poststukken uit een veelvoud 
van fascinerende objecten die een veel breder 
verhaal vertellen dan dat hier ruimte voor is. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor militaire en civiele 
censuur, zwerfbrieven in oorlogstijd en de 
postverbinding over Lissabon. Alle dergelijke 
poststukken van Zuid-Afrika vormen een bijna 
‘levend’ geschiedenisboek zonder dat veel 
tekst nodig is: de poststukken vertellen het 
verhaal namelijk gewoon zelf!

Literatuur
Heifetz, M.: O.A.T. and A.V.2 Markings, third edition, 
American Airmail Society (2004)
Beveren, F. van: Introducing Comb-mail (1997)
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7 2013-2016
Boyle, T.H.: Airmail operations during World War II 
(1998)
Aitink, H.E. & Hovenkamp, E.: Bridging the continents – 
important airmail routes 1939-1945 (2005)

(Links) 6. Juli 1944: overland/zee brief OAT naar Zweden

(Boven) 7. November 1943: brief Iraq ‘By Air Mail up to South Africa’

(Boven) 8. September 1949: brief ‘Return to sender - service suspended’ naar China

(Links) 9. Februari 1952: brief 1952 AV2 naar Frans Marokko.
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n de negentiger jaren van 
de 19e eeuw werd het 
schrijven van brieven en 
briefkaarten steeds popu-

lairder. De relatief lage frankeerkos-
ten (5 cent voor een brief, 2½ cent 
voor een briefkaart) maakte het 
voor velen mogelijk hiervan gebruik 
te maken (zie de komende afleverin-
gen van het Handboek Postwaarden 
Nederland). 
In 1894 verzond iemand in Mak-
kum (???), mogelijk ‘J van de 
Linde Getuige Gebieder der volken, 
Koning David 2 enz.’ (zie boven) een 
briefkaart naar de ‘Min, is, ter van 
binnelanse zaken ’s Hage verders 
Officier van Justisie Leeuwarden’ 
met daarbij de vermelding ‘dieren 
moordenaars apotheker burgemees-
ter’, waarbij meester werd gewijzigd 
in ‘oom’ en ‘vrouw’, en verder gaand 
met ‘vreemde dokter, 2 poe lies jes 
weg jagen’. Op de achterzijde van 
deze briefkaart (midden) wordt 
onder meer opgemerkt ‘betaal mijn 
dochter Esther 30 gulden volgens 
Wet Esra 7: 26, 27, 28’ en even verder 
‘geef geld terug van belastingen’. 
Op 26 februari kwam de briefkaart, 
waarschijnlijk na een bootreis van 
Makkum naar Enkhuizen, aldaar 
op het postkantoor aan waar deze 
tussen 6 en 7 uur in de morgen werd 
afgestempeld. Vervolgens kwam op 
het postkantoor Enkhuizen de vraag 
op waarheen deze briefkaart nu 
precies verzonden moest worden. 
Twee uur later (tussen 8 en 9 uur ’s 
morgens) besloot men in Enkhuizen 
de briefkaart in een dienstenvelop 
te verzenden naar ‘Zijne Excellentie 
den Minister van Binnenlandsche 
Zaken te ’s-Gravenhage’ met 
daarbij op de envelop de vermelding 
‘Briefkaart met zonderling adres’. 
Dezelfde dag kwam deze diensten-
velop op het Ministerie van Binnenl. 
Zaken aan met de ‘tweede post’ en 
een dag later werd de briefkaart 
een ‘Exh 27 Febr 1894 No 957 MP’. 
In hoeverre er in Den Haag naar 
aanleiding van deze briefkaart iets 
is ondernomen is onbekend, maar 
wel is opmerkelijk dat de briefkaart 
en envelop in particuliere handen is 
terechtgekomen.

Gert Holstege

I

Terug naar 
1894
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5 voor Nederland, 5 / 50 voor Europa 
en 5 / 50 voor buiten Europa - euro

p 28 januari 2002 
verscheen de euro-versie 
van de 3 zegels ontwor-
pen door Lex Reitsma. 

Geïntegreerde hangboekjes met 
zelfklevende zegels gedrukt door 
Walsall Security Printing.
39c, 54c en 75c
De zegels voor buiten Nederland 
waren voorzien van een priority-tab 
die via een scheurlijn met inkepin-
gen verbonden is met het zegel-
gedeelte.
Gedrukt op de 9-kleuren Chesnut-
rakeldiepdrukpersen met 5 kleuren 
aan de zegelzijde en 4 kleuren aan 
de buitenkant van de hangboekjes, 
op het drager papier.
Er is variatie bij deze zegels van-
wege:

O
• het voorkomen van zowel een 
hangboekje met 5 zegels voor alle 
3 waarden respectievelijk met 
50 zegels voor de zegels voor het 
buitenland, waarbij de lay-out bij de 
hangboekjes van 50 nogal afwijkend 
was
• ten behoeve van verzamelaars 
compleet doorgestanste zegels
• de rastering per kleur van de 
elektromechanisch gegraveerde 
cilinders
• herkenbare oplagen van de 39c 
hangboekjes van 5
 
De hangboekjes met 5 zegels waren 
redelijk rechttoe rechtaan met een 
scheurlijn van inkepingen voor de 
beide zegels ten behoeve van het 
buitenland.
De lay-out bij de boekjes met 
50 zegels was met 5 blokken boven 
elkaar van 10 zegels waarvan 3 ze-
gels liggend en 7 zegels naar boven 
gericht met de basis naar rechts. Bij 
alle oplagen waren scheurlijnen met 
inkepingen aangebracht.

Compleet doorgestanst
De compleet doorgestanste zegels 
kregen een zeer grove scheurlijn 
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samenstelling Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2018)

met 22 inkepingen binnenin en 2 
aan de boven- respectievelijk onder-

kant. De zegels uit de boekjes met 5 
respectievelijk 50 – voorzover met 
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scheurlijn – hadden 44 inkepingen 
met 2 aan de boven- respectieve-
lijk onderkant. Dus dubbel zoveel. 
Hiermee mag duidelijk zijn dat de 
compleet doorgestanste zegel altijd 
– 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 afbeelding op de achterkant van 
het hangboekje van 5 is kopstaand 
ten opzichte van die van de 2001 
emissie.

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 [rood], Y [geel] 
en K [zwart]. De rasterhoek voor de 
‘kleurloze’ fosfor is slechts inciden-
teel goed vast te stellen.

Hangboekjes van 5:
39c: C = 60, M = 30, Y = 0, K = 60
54c/75c: C = 30, M = 60, Y = 0, K = 30
dit verschil vanwege de stand van 
de 39c – met de basis naar rechts – 
in de boekjes.
Bij de 39c is bovendien het raster 
een stuk grover ten opzichte van 
de duale versie. Verder loopt bij de 
euro-versie zwart steeds gelijk op 
met cyaan. Bij de duale versie had 
zwart een hoek van circa 45 graden.

Rasterhoeken bij de hangboekjes 
van 50:
3 zegels: C = 30, M = 60, Y = 0, K = 30
7 zegels: C = 60, M = 30, Y = 0, K = 60

54c:

75c:

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.

De oplage van de 39c
Bij de 39c zijn er 2 oplagen geweest 
waarvan de 2e voornamelijk te vinden 
was bij vestigingen van Albert Heijn.
De 2e oplage kenmerkt zich door 
verschillen in de zwarte cilinder.  
Let op de dikte van de verticale lijn.

Alles tesamen levert dit  
3 varianten per waarde op 
39c
2062a: uit hangboekjes van 5; 
1e oplage W1W1W1W1; dikke verti-
cale streep
2062b: compleet doorgestanst uit 
de 1e oplage hangboekjes van 5
2062c: uit hangboekjes van 5, 
2e oplage W1W1W1W2; dunne 
verticale streep

54c
2063a: uit hangboekjes van 5 lig-
gende zegels respectievelijk uit 
hangboekjes van 50 -3 liggende 
zegels; cyaan onder 30 graden, 
magenta onder 60 graden, fijne 
inkepingen
2063b: compleet doorgestanst uit 
de hangboekjes van 5, cyaan onder 
30 graden, magenta onder 60 gra-
den, grove inkepingen
2063c: uit hangboekjes van 50 -7 
staande zegels; cyaan onder 60 
graden, magenta onder 30 graden, 
fijne inkepingen

75c
2064a: uit hangboekjes van 5 lig-
gende zegels respectievelijk uit 
hangboekjes van 50 -3 liggende 
zegels; cyaan onder 30 graden, 
magenta onder 60 graden, fijne 
inkepingen
2064b: compleet doorgestanst uit 
de hangboekjes van 5, cyaan onder 
30 graden, magenta onder 60 gra-
den, grove inkepingen
2064c: uit hangboekjes van 50 
-7 staande zegels; cyaan onder 
60 graden, magenta onder 30 gra-
den, fijne inkepingen
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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. 

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 

20-22 oktober:
Apeldoorn, Postex, Americahal, 
Laan van Erica 50. www.postex.nl

30 november-2 december:
Monaco. Monacophil 2017. 
www.monacophil.eu 

28-29 december:
Barneveld. Eindejaarsbeurs/
Stamptales. Veluwehal, 
Markt 6, 10.00-17.00/16.00 uur. 
T: 055-3558600. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

7 januari:
Deventer. USCA. Party en vergader 
centrum De Horst, Kerkstraat 5, 
8.00-18.00 uur. emulder@planet.nl
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. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 

Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof,  
Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur.  
T: 0297-563773. fvu001@gmail.com
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl

8 januari:
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, 
Valkenierslaan 285a, 
9.30-12.30 uur. T: 0765144671. 
cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
Den Haag. Nationaal Archief,  
Filatelie Café, 14.00 uur.  
Verhuizen in Indië, Peter Storm 
van Leeuwen. T: 070-3307567.  
aanmelden@muscom.nl

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

14 januari:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur.T: 070-3867303. www.zhpv.nl
Hoofddorp: Gebouw “De Jeugd van 
Gisteren”, Beemsterstraat 4,  
10.00-16.00 uur. T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. deloupe@hccnet.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.

16 januari:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur.  
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
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28-29 januari:
Hilversum. Filateliebeurs.  
Dudok-Arena, Arena 303.  
www.filateliebeurs.nl

26-27 februari:
Borculo. Filafestival. Gebouw 
Muziekvereniging Volharding, 
 Haarloseweg 7. 9.30-17.00 uur. 
T: 0545 273404.  
philatoon@planet.nl

4-5 maart: 
Heinkenszand. Befilex 2017. de 
Stenge Stengeplein 1, 10.00-
18.00/16.00 uur. T: 0113-228562 
postzegelclubdebevelanden.nl

17-18 maart:
’s-Hertogenbosch. Filafair. 
Maaspoort Sports & Events, Mara-
thonloop 1. 10.00-17.00/16.00 uur. 
T: 073-6567680. www.filafair.nl
 
24-25 maart:
Antwerpen, België. Antwerpfila. 
www.antwerpfila.be

14-15 april:
Gouda. Brievenbeurs. 10.30-
17.00/10.00-16.00 uur. Sporthal  
De Mammoet, Calslaan 101.  
www.brievenbeurs.com

22-23 april:
Diemen. Filamanifestatie.  
10.00-18.00 /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. 
16.00-21.00/10.00-18.00/ 
10.00-16.00 uur.  
achterhoek2017@outlook.com 
www.goo.gl/HeETBU

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

2-3 juni:
Barneveld. Hollandfila. Veluwehal, 
Markt 6, 10.00-17.00/16.00 uur. 
T: 055-3558600. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl

http://Www.bandung2017.org/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:emulder@planet.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.pvbreda.nl/
mailto:aanmelden@muscom.nl
http://www.zhpv.nl/
http://www.filateliebeurs.com/
http://www.filafair.nl/
http://Www.antwerpfila.be/
http://Www.brievenbeurs.com/
http://Www.filamanifestatie.nl/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
mailto:achterhoek2017@outlook.com
http://Www.finlandia2017.fi/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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17 januari:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 020-6942002
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13.00-16.00 uur. T:024-
3561969. secretaris@noviopost.nl 

21 januari:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885.  
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum Het Bol-
werk, Ravellijn 55, 10.00-16.00 uur. 
T: 055-3558600.  
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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. Wijkgebouw 
de Wiek Fresiastraat 19, 10.00-15.00 
uur. T: 071- 5173995. www.postzegel-
verenigingkatwijkrijnsburg.nl
Leidschendam. Wijkcentrum de 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. T: 070-3867303.  
www.zhpv.nl
Purmerend. wijkcentrum “De Inval”, 
Karekietpark 16, 10.00-16.00 uur. 
j.groot89@chello.nl

22 januari:
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. 
postzegelbeursveldhoven@upcmail.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, snellinger-
dijk 39, 10.00-16.00 uur. T: 0592-
388585 
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475 582658. 
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:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Heerhugowaard. Zalencentrum 
“De Swan”, Middenweg 178, 10.00-
15.00 uur. T: 072-5715665.
Huissen. Cultureel centrum 
‘de Brink’, Brink 7, 10.00-14.30 uur. 
jan.s.roelofsen@kpnmail.nl 

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. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com

5 februari:
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, 
Valkenierslaan 285a, 9.30-12.30 
uur. T: 0765144671. 
cees.mertens@ziggo.nl 
www.pvbreda.nl
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 040-2019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

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
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.

12 februari:
Den Haag. Nationaal Archief, 
Filatelie Café, 14.00 uur. Stuur 
mij een rol toiletpapier – Post van 
vluchtelingen en kampbewoners 
in Westerbork. Jeffrey Groeneveld. 
T: 070-3307567. aanmelden@
muscom.nl

14 februari:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 020-6942002
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13.00-16.00 uur. T:024-
3561969. secretaris@noviopost.nl 

18 februari:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
 Gerberastraat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum Het Bol-
werk, Ravellijn 55, 10.00-16.00 uur. 
T: 055-3558600.  
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Bilthoven, Oost Europa, 
’t Vogelnest, Boslaan 1, 10-16 uur,  
T 0346 – 572593 
Kloetinge. Amicitia, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.00-22.00uur 
T:0113-228562. ecm@zeelandnet.nl 

19 februari:
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. 
post zegelbeursveldhoven@upcmail.nl

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

25 februari:
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. 
T:0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
Coevorden. De Schalm, Hoofdweg 
47, 10.00-16.00 uur. T: 0524-
516024. 
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475 582658.

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

26 februari:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Huissen. Cultureel centrum 
‘de Brink’, 10.00-14.30 uur. 
jan.s.roelofsen@kpnmail.nl 
Pijnacker. USCA. De Acker, Park 
Berkenoord, 9.00-16.00 uur. 
Emulder@planet.nl

4 maart:
Drachten. Wijkcentrum De Utwyk, 
Oud Ambacht 116, 9.30-15.00 uur. 
T: 0513-620814.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
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. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com

5 maart:
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, 
Valkenierslaan 285a, 9.30-12.30 
uur. T: 0765144671. 
cees.mertens@ziggo.nl 
www.pvbreda.nl
Nijmegen. Wijkcentrum 
“Titus Brandsma”, Tweede Oude 
 Heselaan 386, 10.00-16.00 uur. 
T: +49-2826916843.
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 040-2019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 82, 
2518 AD ’s-Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Museum wegens verbouwing geslo-
ten tot najaar 2017.
Filatelie Café: In het Nationaal 
Archief. Zie agenda.
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mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:aanmelden@muscom.nl
mailto:aanmelden@muscom.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
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mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
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mailto:Emulder@planet.nl
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mailto:fvu001@gmail.com
http://www.pvbreda.nl/
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl


42 FILATELIE  JANUARI 2017

 
samenstelling Charles Beterams, charlesbeterams@xs4all.nl 

ls ik dit schrijf vindt in 
’s Gravenhage de 407e 
veiling plaats van Rietdijk 
Veilingen. Het veilinghuis, 

dat over drie jaar haar honderdste 
verjaardag viert, sluit daarmee 
het seizoen af wat betreft de grote 
veilinghuizen. In december volgt 
nog (traditioneel) Rynmond, en is er 
ook een veiling van het in brieven en 
poststukken gespecialiseerd Shera-
ton & Peel. Als de werkelijke wereld 
zich liet spiegelen aan die van de 
postzegelmarkt zou 2016 er behoor-
lijk wat rustiger hebben uitgezien. 
Het beeld dat we in het najaar te 
zien kregen van de veilingen straalde 
rust uit en bood weinig verrassingen, 
zeker als het gaat om Nederlandse 
zegels. De verrassingen kwamen in 
de tweede helft van 2016 voorname-
lijk uit het aanbod buitenland. 
Rietdijk veilt vanaf dit najaar niet 
langer in de Paleiskerk maar ver-
huisde naar een hotel nabij het aan 
het Noordeinde gelegen veilinghuis. 
Traditiegetrouw een veilingcata-
logus met veel stempelmateriaal 
en veel aandacht voor punt- en 
kleinrondstempels. Echte uitschie-
ters waren er niet maar zelfs de wat 
bekendere hulpkantoren brachten 
goede prijzen op en laten een ver-
zamelgebied zien dat bij een grote 
groep collectioneurs nog immer in 
trek is. Een zeer bescheiden bedrag 
leverden enkele brieven eerste 

emissie met langstempels op, 
ondanks dat plaatsen als Wommels 
als onbekend vermeld staan in het 
(verre van complete) overzicht in 
de Specialiteitencatalogus. Meer 
interesse was er voor de mooie 
collecties Oostenrijk, met veel 
aandacht voor ongetand materiaal, 
en het prachtige aanbod China 
dat voor mooie prijzen wegging. 
Vermeldenswaardig tot slot is nog 
een nagenoeg complete serie jaar-
gangen van ons aller maandblad, 
haar voorloper Het Philatelistisch 
Maandblad (vanaf 1912) incluis. 
Ook de Nederlandsche Postzegel 
Veiling staat aan de vooravond 
van een jubileum met een 75-jarig 
bestaan in 2017. We rekenen daarbij 
op het nodige spektakel, gezien 
het feit dat zelfs een reguliere 
veiling als die van eind oktober uit 
haar voegen barste van de mooie 
collecties binnen- en buitenland en 
een relatief beperkt maar adem-
benemend aanbod losse kavels 
Nederland met dito opbrengsten. 
De 9IIC, 15ct oranjebruin Kt.13½ 
kl.g. type II, postfris (afb. 1) staat 
voor € 8.000,– in de NVPH-
catalogus, maar ging weg voor 
maar liefst € 13.500.–. Soortgelijke 
opbrengsten, hoger dan de huidige 
cataloguswaarde, waren er voor de 
10IA, 20ct donkergroen Kt.12¾:11¾ 
type I, postfris (afb. 2), catalogus 
€ 9.000,– en opbrengst € 18.000,– 

A
en de 26L, 25ct matviolet Kt.12½ 
gr.g., postfris (afb. 3), catalogus 
€ 5.025,– en opbrengst € 8.400,-. 
Opvallend is ook het aanbod (deels) 
ongeperforeerde zegels. Hoewel die 
niet allemaal een nieuwe eigenaar 
vonden, ook hier mooie resultaten 
voor de 124Fva, 10ct oranjerood, 
variëteit ‘rechterzijde ongeperfo-
reerd’, postfris, (afb. 4). In deze 
tanding tot op heden onbekend in 
NVPH-catalogus bracht het zegel 
€ 6.400,– op. De hoogste prijs is er 
voor de 287v, 6ct wijnrood 300 jaar 
Universiteit Utrecht, variëteit 
‘horizontaal paar, tussen de zegels 
ongeperforeerd’, postfris (afb. 5) 
die ondanks een bruin vlekje van 
eigenaar verruilde voor € 13.000,–.
Mooi aanbod Nederland was er als 
vanouds ook bij Van Dieten, begin 
oktober, maar alle aandacht ging uit 
naar de speciale veiling (634) van 
de collectie Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië en de Republiek 
Indonesië 1945-49 van prof. dr. 
M. Hardjasudarma, en een kwalita-
tief hoogstaand aanbod Duitsland, 
opgenomen in de reguliere veiling 
(635). Inclusief alle klassiekers zo-
als de ‘Schwarzer Einser’ uit Bayern 
(afb. 6) en de ‘Sachsendreier’, die 
voor respectievelijk € 1.400,– en 
€ 4.200,– van eigenaar verwis-
selden. Handelaren uit Duitsland 
die denken net over de grens in 
Roermond even een koopje te doen 
komen bedrogen uit, want ook ver-
zamelingen gingen meermaals voor 
ruim boven de taxatie de deur uit. 
Hoogtepunten bij Van Dieten waren 
echter de brieven Nederlands-Indië 
uit de collectie Han Siem, die voor 
astronomische bedragen verkocht 
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werden. Een tricolore brief met de 
10 cent 9A, 20 cent 12A en 50 cent 
15A van Amboina (met halfrond) 
naar Schotland (afb. 7) bracht 
€ 18.000,– op, een soortgelijke 
brief met tricolore van de 5 cent 8A, 
10 cent 9A (paar) en 50 cent 15A, 
viermaal afgestempeld met halfrond 
Passoeroean, maar liefst € 21.000,–. 
En dan te bedenken dat beide brieven 
getaxeerd waren op respectievelijk 
€ 1.300.– en € 1.000.-. In navolging 
van Corinphila neemt ook Van Dieten 
sinds deze veiling de kosten op zich 
van het online bieden. Directeur Van 
Lokven toonde zich tijdens de Postex, 
een week na veiling, niet zonder 
reden zeer tevreden over de digitale 
ontwikkelingen en meldt veel nieuwe 
bieders te hebben verwelkomd 
tijdens de veilingdagen. 
Bij het voornoemde Corinphila, 
dat samen met MPO het seizoen in 
september opende, lag de nadruk als 
vanzelfsprekend op het tweede deel 
van de Luis Alemany Indarte collectie 
(wederom in een separate catalo-
gus). Hoewel er ook hier de nodige 
mooie opbrengstprijzen genoteerd 
werden voor onder andere een 
mooie serie tweede emissie Koning 
Willem III met opdruk Specimen 
(afb. 8) die voor € 9.000,– werd 
afgetimmerd en het befaamde ovaal 
stempel Hulpkantoor Gorssel op 
5 cent donkerblauw plaat III op een 
ongedateerde briefomslag lokaal te 
Gorssel (afb. 9) die voor € 4.800,– 
werd verkocht, zorgde de deels 
matige kwaliteit van het aanbod van 
de collectie voor een wat matte sfeer 
in de veilingzaal. Meerdere kavels 
bleven dan ook onverkocht of gingen 
tegen inzetprijs weg. 

1 2 3 4 5

6 8

7 9



JANUARI 2017 FILATELIE 43

 



44 FILATELIE  JANUARI 2017

Marxistische regering
Van deze opdrukken zijn de eerste twee uit 
1985 nog het gemakkelijkste te vinden, ze zijn 

ook relatief be-
taalbaar. Rond 
die tijd was er 
in het land een 
marxistische 
regering aan 
de macht. Op 
deze zegels is 
de tekst ‘DU 
DAHOMEY’ 
overdrukt met 
een horizon-
tale zwarte 
balk, en is aan 
‘REPUBLIQUE’ 
de verticale 
tekst ‘POPU-
LAIRE / DU 
BENIN’ toege-
voegd. Van de 
zegel met de 
Tyrannosaurus 
is de oorspron-
kelijke waarde 
ook afgedekt, 
met daaronder 
de nieuwe 
waarde ‘90 f’. 
Deze zegel 
heeft Michel-
nummer 414.
De zegel voor-
zag duidelijk 
in een postale 
behoefte, want 

et kleine Afrikaanse land Benin (het 
vroegere Dahomey, ten westen van 
Nigeria aan de Golf van Guinee) 
is bij thematische verzamelaars 

bekend / berucht vanwege de vele uitgiften 
en vooral vanwege het grote aantal opdruk-
ken die er worden uitgegeven. Veel van die 
opdrukken zijn behoorlijk zeldzaam en zeer 
lastig om te pakken te krijgen. Om over de 
vraagprijzen dan nog maar te zwijgen. Er lijken 
ook verdacht vaak verschoven, dubbele, en 
kopstaande opdrukken voor te komen. Maar 
er moet worden toegeven dat echt gelopen 
opdrukzegels ook voorkomen (afb. 1).
Een van de series die meerdere malen van op-
drukken is voorzien is er een van drie waarden 
luchtpostzegels uit 1974 met afbeeldingen van 
prehistorische dieren, uit de tijd dat het land 
nog Dahomey heette, Michel 594-596 (afb. 2).

Opdrukvarianten van Benin Michel 414

H

In deze digitale tijden heeft een groot 
deel van de filatelistische handel zich 
verplaatst naar het internet. Maar 
het op postzegelbeurzen in dozen 
snuffelen blijft toch ook zijn eigen 
charme houden. Het levert soms 
totaal onverwachte verrassingen op. 
door Ton van Eijden

gestempelde exemplaren en gelopen brieven 
zijn niet al te lastig om te vinden. In mijn 
verzameling prehistorische dieren had ik dan 
ook een postfris exemplaar en een exemplaar 
als enkelfrankering op een envelop die naar 
Frankrijk is verstuurd.

Een toevallige vondst
Hoewel ik de meeste uitbreidingen van mijn 
collectie tegenwoordig via het internet aan-
schaf bezoek ik nog steeds graag postzegel-
beurzen. Het internet is weliswaar gemakke-
lijk, maar het snuffelen door dozen en albums 
geeft meer contact met mede-verzamelaars 
en blijft spannend omdat je nooit weet wat er 
kan opduiken.
Op deze manier vond ik nog een envelop met 
een exemplaar van Benin Michel 414. Omdat 
hij vrij goedkoop was schafte ik hem aan. 
Weliswaar had ik er al een in mijn verzameling, 
maar ik had het idee er iemand een plezier 
mee te kunnen doen.
Maar toen ik thuis het nieuwe exemplaar ver-
geleek met de zegels die ik al had viel mij iets 
totaal onverwachts op: de opdrukken op de 
zegels verschilden van elkaar. Op mijn nieuwe 
aanwinst stond de waarde ‘90 f’ in de rechter 
onderhoek van het zegel, en niet in de rechter 
bovenhoek zoals op de andere zegels (afb. 3). 
In deze afbeelding staat een digitaal duide-
lijker gemaakte uitvergroting van de nieuwe 
waarde in de rechter onderhoek.

Vergelijkingen
Op het postfrisse exemplaar in mijn verzame-
ling staat de nieuwe waarde ook rechtsboven. 
Dit is eveneens het geval bij het exemplaar 
dat is afgebeeld in de Domfil-catalogus van 
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prehistorische dieren op postzegels.
Hierdoor gefascineerd ging ik op internet-
veilingsites zoeken naar meer afbeeldingen 
van dit zegel. En toen werd het al snel nog 
interessanter. Niet alleen kon ik een tweede 
gebruikt exemplaar met de nieuwe waarde 
rechtsonder aanschaffen, het bleek ook dat er 
twee varianten bestaan van de zegel met de 
waarde rechtsboven.

Deze verschillen 
van elkaar in de 
lengte van de twee 
regels tekst ‘POPU-
LAIRE / DU BENIN’. 
Bij de ene zijn deze 
vrijwel even lang 
(links in afb. 4), bij 
de andere is het 
‘POPULAIRE’ duide-

lijk langer dan het ‘DU BENIN’ (rechts).
De beide ‘lage 90 f’-zegels behoren tot het 
tweede type, maar bij de ‘hoge 90 f’-zegels 
komen beide typen voor. Hierbij valt op dat de 
kwaliteit van de opdruk verschilt: de opdruk 
waarvan de regels vrijwel even lang zijn is wat 
uitgelopen en minder strak dan de opdruk 
waarvan de regels in lengte verschillen (afb. 5).
Als laatste verrassing dook er op het internet 
ook nog een paartje zegels op. Deze zijn van 
het type waarin ‘POPULAIRE’ langer is dan ‘DU 
BENIN’, maar de ‘f’ van ‘90 f’ is op een zegel 
duidelijk kleiner (afb. 6).

Digitaal spelen
Beeldbewerkingssoftware biedt fantastische 
mogelijkheden om afbeeldingen te vergelijken. 
Ik heb de zegels uit mijn verzameling gescand 
en van de op het internet aangeboden zegels 
de scans gekopieerd. Daarna heb ik al deze 
scans op dezelfde schaal gebracht. Vervolgens 
heb de opdrukken digitaal ‘losgemaakt’ van 
de zegels en heb alle opdrukken verschillende 
kleuren gegeven. Door de afbeeldingen van de 
opdrukken tenslotte op elkaar te projecteren 
kunnen deze goed worden vergeleken.
Ik vond 7 exemplaren waarvan het ‘POPULAIRE’ 
even lang is als het ‘DU BENIN’ en met ‘90 f’ 
rechtsboven. Van vijf hiervan had ik een bruik-
bare scan, een afbeelding was te klein en een 

andere onscherp en te zeer vervormd. Ik heb 
steeds de linker bovenhoeken van de horizon-
tale balken op elkaar gelegd. Te zien is dat de 
afstand tussen de tekst en de horizontale balk 
weinig variatie vertoont. Wel staat de tekst bij 
het ene exemplaar wat meer naar links en bij 
het andere wat meer naar rechts (afb. 7).
Van de vijf zegels waarin het ‘POPULAIRE’ dui-
delijk langer is dan het ‘DU BENIN’ zijn er drie 
met de ‘hoge 90 f’, en twee met de ‘lage 90 f’. 
De afstand tussen de tekst en de horizontale 
balk is bij alle zegels duidelijk verschillend, en 
ook horizontaal is er een grote spreiding. Op-
vallend is dat bij de zegels met de laagstaande 
‘90 f’ de tekst veel dichter bij de horizontale 
balk staat (afb. 8).

Conclusies
Duidelijk is dat er onder Benin Michelnummer 
414 drie gemakkelijk te herkennen verschil-
lende opdruktypen schuilgaan.
1. ‘POPULAIRE’ en ‘DU BENIN’ vrijwel even 

lang, ‘90 f’ rechtsboven
2. ‘POPULAIRE’ en ‘DU BENIN’ niet even lang, 

‘90 f’ rechtsboven
3. ‘POPULAIRE’ en ‘DU BENIN’ niet even lang, 

‘90 f’ rechtsonder
Het zegel met de kleinere ‘f’ in de opdruk heb ik 
beschouwd als een variant van het tweede type.
Uiteraard is het met dit beperkte aantal zegels 
niet mogelijk om behoorlijk statistiek te bedrij-
ven, maar met zeven exemplaren lijkt het eerste 
type het vaakst voor te komen. Van dit type heb 
ik bovendien na het maken van de figuren nog 
drie nieuwe exemplaren te koop aangeboden 
gezien op het internet. De wat onduidelijke, 
vlekkerige opdruk lijkt met een rubberachtig 
materiaal te zijn aangebracht. De nettere, 
scherpere opdruk van de andere twee typen 
lijkt eerder op een metalen cliché te duiden.
Dit zou betekenen dat er (tenminste) twee op-
lagen zijn vervaardigd. Onbeantwoord blijft de 
vraag of de ‘hoge 90 f’ en de ‘lage 90 f’ twee 
verschillende oplagen vertegenwoordigen, 
of dat beide typen in één vel voorkomen. Om 
deze vraag te beantwoorden zijn vellen of vel-
delen nodig, of informatie uit de drukkerij(en) 
waar de opdrukken zijn aangebracht.
En tenslotte laat dit zien dat met een beetje 
oplettendheid iedereen leuke filatelistische 
ontdekkingen kan doen.

Een eerdere versie van dit artikel is in 2015  
verschenen in ‘Glückauf’, het blad van de ‘Arbeits-
gemeinschaft Bergbau und Geowissenschaften’, 
nummer 126, blz. 77-79.
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BINNENLANDSE BLADEN

Plakken
In het oktobernummer van Hertog-
post een enthousiast verhaal over 
de zeer goed bezochte (80 leden!) 
septemberbijeenkomst. Albert 
Pennings verzorgde daar onder mee 
een boeiende lezing – aan de hand 
van prentbriefkaarten – over de 
geschiedenis van de prentbriefkaart 
en daaraan gekoppeld het dorp 
Berlicum. ‘Een prachtig inkijkje (…) 
in het Brabantse dorpsleven van 
honderd jaar geleden.’
Het lijkt erop dat de toenemende 
belangstelling van filatelisten 
voor prentbriefkaarten voor een 
verrijking van onze hobby kan gaan 
zorgen.
Een van de leden van de vereniging, 
Christ van Prooijen, presenteert zijn 
zegels op een bijzondere manier: hij 
beplakt er etalagepoppen en andere 
voorwerpen mee. Zijn exposities 
bij lokale banken en instellingen 
krijgen veel aandacht en oogsten 
bewondering. Het plan bestaat om 
de kunstwerken ook op de komende 
Filafair (maart 2017) te tonen.
Huber van Werkhoven haalt nog wat 
eentjes uit de kast, poststukken 
gefrankeerd met NVPH 460, Van 
Krimpen (‘eenvoudig en tegelijk 
vol raffinement’). Er zijn van die 
postzegel van één cent meer dan 
235 miljoen exemplaren verkocht 
en Huber heeft inmiddels een 
prachtige verzameling aangelegd 
van poststukken met dit zegeltje.
Zonder bijdragen van Adam van der 
Linden is een aflevering van Hertog-
post niet compleet. Deze keer 
bespreekt hij een aantal rouwbrie-

ven die ambtshalve per expresse 
verzonden werden. Als poststuk van 
de maand presenteert hij bovendien 
een ‘petit paquet’, een pakje dat 
vanwege zijn geringe omvang voor 
verzending als brief kon worden 
gefrankeerd. 
www.hertogpost.nl

Lering en vermaak
Tijdens de Postex werden prijzen 
uitgereikt voor het beste vereni-
gingsblad (gespecialiseerde ver-
enigingen ) en het beste artikel. De 
prijs voor het beste artikel sleepte 
Ed Boers in de wacht met een stuk 
dat in China Filatelie (afl. 177) 
verscheen. Het ging over Bevrijde 
Gebieden en werd door de jury 
gekwalificeerd als ‘goed leesbaar, 
leuk, behoorlijk diepgravend en 
uitnodigend om zelf op onderzoek 
uit te gaan’. 
Die kwalificaties gelden wat mij 
betreft voor het hele blad dat de 
Studiegroep China Filatelie uitgeeft, 
met als toevoeging dat het blad 
er altijd prachtig verzorgd uitziet. 
In aflevering 182 staat ook zo’n 
stuk dat de lezers zal prikkelen de 
stockboeken in te duiken. Johan 
Sevenhuijsen en Jan van der Zouw 
belichten de ‘New Peking Printings’, 
die vanaf 1941 verschenen en in 
de Michel worden beschreven 
als ‘Nachdrucke’. Het gaat om 
18 verschillende zegeltjes, voer voor 
specialisten.
Ton van Doornen bespreekt een 
perfin N.C.H. van de North China 
Herald in de Grote Drakenzegels van 
China en Japan. Ze zijn zeldzaam 
en dus prijzig. Van Doornen spreekt 
van ‘een stukje verzamelgebied van 
China waarvan nog lang niet alles 
boven water is gekomen’. 
Johan Sevenhuijsen verdiepte zich 

in de achtergronden van enkele 
zegels in zijn verzameling en vertelt 
een aantal sprookjes na die afge-
beeld zijn op een in 1987 in China 
verschenen serie. Reuzen, goden, 
scheppingsverhalen, zonnen, 
manen en mythische vogels komen 
langs. Leuk. 
www.chinafilatelie.nl

Rust en bezinning
Veel verenigingen maken van de de-
cember bijeenkomst iets speciaals. 
Een dialezing, een powerpoint-pre-
sentatie, een veiling voor het goede 
doel, waarbij en passant ook nog 
wat jubilarissen worden gehuldigd 
onder het genot van een stukje 
warm banket. Bij De Postkoets in 
Nieuwegein koesteren ze een oude 
traditie: een feestelijke bingo veiling, 
met aardige attenties voor alle 
deelnemers. 
Ton Vis vult een belangrijk deel van 
het clubblad met een fors artikel 
over ‘De twaalf dagen van Kerstmis’. 
Regelmatig kom ik artikelen van 
de auteur tegen in andere vereni-
gingsbladen en dat zal ook wel met 
dit stuk gebeuren: informatief, vlot 
geschreven en mooi geïllustreerd, 
want postzegels en kerst gaan goed 
samen.

De twee kerstdagen zoals we die 
nu kennen staan voor veel mensen 
in het teken van familiebezoek, 
lekker eten en een bezoek aan de 
meubelboulevard, maar in vroeger 
tijden duurden de festiviteiten rond 
Kerstmis veel langer. ‘De twaalf 
dagen van Kerstmis’ bestreken de 
periode vanaf de Kerstnacht (25 de-
cember) tot en met Driekoningen 
(6 januari). Vis laat in zijn artikel 
zien hoe vroeger en nu in verschil-
lende culturen Kerst werd gevierd, 
een feest vol symboliek en tradities, 
die meestal een diepere betekenis 
hebben. Een tijd van rust en bezin-
ning in het midden van de winter. 
www.depostkoets.nl

Catalogus
Het verschijnen van een nieuwe 
landencatalogus gaat altijd gepaard 

W
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met het nodige commentaar en 
slechts zelden zijn die commenta-
ren positief. Diverse prijsverande-
ringen in de laatste NVPH-catalo-
gus leverden verbaasde reacties op; 
bij de Italiaanse Sassone is het niet 
anders. 
Vincent Prange (voorzitter, redac-
teur, veilingmeester) van Filitalia 
is er eens goed voor gaan zitten en 
bespreekt de catalogus uitgebreid 
(jaargang 19-5).
Hij opent met de vraag wat er niet 
in deze prachtige catalogus staat en 
concludeert dat dat aardig wat is. 
Uit het overzicht dat hij presenteert, 
blijkt dat het vooral om afwijkingen 
gaat die in zijn eigen verzameling 
wel, maar in de catalogus niet 
aanwezig zijn: opdrukken, kleurver-
schillen, tandingen, watermerken, 
enz.
Is er veel verschil tussen de editie 
2016 en die van 2017? Prange 
vergeleek beide delen bladzij voor 
bladzij en kwam tot een simpele 
conclusie: ‘Veel prijzen hetzelfde, 
hap/snap verhogingen en een 
enkele tekstuitbreiding hier en daar. 
Weinig nieuws dus.’ Uiteraard volgt 
daarna een uitgebreide toelich-
ting. Over SMOM (de Orde van de 
Malthezer Ridders) heeft hij een 
duidelijk standpunt: ‘(…) ik blijf dit 
spookgebied een schandelijke geld 
uit de zak klopperij vinden. Niet 
verzamelen dit gebied of anders 
uw geld direct aan een goed doel 
schenken. Dat geeft veel méér 
voldoening.’
Naast al dit catalogus-nieuws nog 
een waarschuwing voor de belache-
lijke fantasie-opdrukken die op Ebay 
worden aangeboden en een stuk 
van Jan van Riel over een perfin van 
de eerste Italiaanse farmaceutische 
industrie, de firma Carlo Erba S.A. 
www.filitalia.nl

samenstelling nederland: John Dehé, johndehe@gmail.com buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

http://www.hertogpost.nl/
http://www.chinafilatelie.nl/
http://www.depostkoets.nl/
http://www.filitalia.nl/
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BUITENLANDSE BLADEN

Vele jaren heeft Edwin  Muller 
met verve zijn deel van de 
gecombineerde rubriek ‘Wij 
Lazen Voor U’ gevuld, samen 
met John Dehé, die Nederland 
voor zijn rekening neemt. In 
verband met gewijzigde privé-
omstandigheden heeft Edwin 
aangegeven het stokje te 
willen overgeven. In november 
heeft zijn laatste bijdrage 
gestaan. Ingaande dit  nummer 
neemt Jan  Vellekoop  het van 
hem over.

De Treasury roulette
Verzamelaars van Groot-Brittannië 
worden uitstekend van informatie 
voorzien door enkele algemene 
tijdschriften (Gibbons Stamp 
Monthly, de Stamp Lover en Stamp 
Magazine) en natuurlijk door de 
London Philatelist. Al deze bladen 
kijken echter verder dan alleen 
Britse postzegels. In 1956 werd een 
vereniging opgericht die uitsluitend 
de zegels van Groot-Brittannië als 
onderwerp heeft, de Great Britain 
Philatelic Society.
De vereniging geeft viermaal per 
jaar een eigen blad uit, The GB 
Journal met daarnaast een Newslet-
ter voor verenigingsnieuws en korte 
meldingen.
In het jongste novembernummer 
van het Journal behandelt David B. 
Escott de technische kant van wat 
in Engeland bekend staat als de 
Treasury roulette.
Dat betreft zegels van1 penny rood 
uit de jaren 1851-1854 met het 
portret van koningin Victoria, die 
toen nog ongeperforeerd aan het 
postkantoor werden verkocht. In 
1897 ontdekte men een envelop 
met daarop zo’n zegel die aan alle 
vier zijden was voorzien van serpen-
tinevormige randen. De zegel was 
dus niet met een schaar uitgeknipt 
of met een mes uit het vel gesne-
den, maar kennelijk met een gegolfd 
snijdend wieltje uit het vel gehaald. 

Omdat de enveloppe was gericht 
aan de bekende politicus William 
Gladstone, in de jaren 1850 minis-
ter van financiën, ontstond het idee 
dat deze soort van doorsteek een 
proefneming van zijn departement 
was en werd er de naam Treausry 
roulette aan gegeven. In de loop der 
tijd werden ongeveer 60 envelop-
pen teruggevonden met zegels met 
zo’n doorsteek, alsmede diverse 
losse gebruikte en zelfs onge-
bruikte exemplaren. Pas veel later, 
namelijk in 2013, werd overtuigend 
aangetoond dat het hier geen 
officiële proef betrof, maar dat het 
vermoedelijk gaat om zegels die in 
Londense gentlemen’s clubs zo uit 
het vel werden gesneden om los te 
worden verkocht aan de leden. De 
zegels werden er met deze nieuwe 
informatie niet minder geliefd door.
Escott is een specialist op het 
gebied van perforaties en heeft met 
de hulpmiddelen van deze moderne 
tijd een eigen techniek ontwik-
kelt, waarbij hij met zorgvuldig 
gemaakte digitale plaatjes allerlei 
metingen aan postzegels verricht. 
Uit de door hem al doende opge-
bouwde databases met plaatjes 
van vele geperforeerde zegels, was 
hij al in staat interessante details 
over de diverse in Groot-Brittannië 
gebruikte (oude en nieuwere) 
perforeerkammen vast te leggen, 
wat niet alleen helpt bij de datering 
en identificatie, maar ook bij het 
beoordelen van de echtheid van 
zeldzame varianten. Over deze per-
foration fingerprints schreef hij al 
een tweetal boeken, beide gericht 
op Britse zegels.
Hij heeft nu dus zijn aandacht ook 
gericht op de curieuze doorstoken 
zegels met de Treasury roulette. 
Van het meest voorkomende type 
met 4 x 3 naar binnen golvende 
boogjes kon hij de nodige exempla-
ren bestuderen en zo bijvoorbeeld 
vaststellen dat voor dit type één 
specifiek radeerwieltje is gebruikt, 
dat een diameter van precies 
3 inches moet hebben gehad. Zijn 
fingerprinting techniek opent na-
tuurlijk ook voor perforaties van an-
dere landen interessante perspec-
tieven, men denke bijvoorbeeld aan 
onze oudere Nederlandse zegels.
www.gbps.org.uk

Postzegels of niet
Al in de jaren 1960 ontdekte 
de postadministratie van het 
kleine Liechtenstein dat er met de 
regelmatige uitgifte van nieuwe 

 

logusuitgevers in de problemen. 
De Zwitserse firma Zumstein laat 
de uitgiften van dieMarke.li geheel 
buiten beschouwing, maar de 
Michel-catalogi nemen de velletjes 
van 10 op als ‘officiële verzame-
laarsvelletjes’.
De zegels van dieMarke.li zijn 
echter gewoon te gebruiken om het 
verschuldigde port van postzen-
dingen vanuit Liechtenstein vooraf 
te betalen en komen derhalve ook 
echt gebruikt voor. Welke naam 
en status moeten we nu aan deze 
moderne frankeermiddelen gaan 
toekennen?
www.briefmarken.ch

Alleseters
Het tweede algemene postzegel-
tijdschrift uit Zwitserland is de 
SBZ, de Schweizer Briefmarken 
Zeitung, het is het officiële blad 
van de Zwitserse bond. Het blad 
bevat bijdragen in het Duits, Frans 
en Italiaans. In het oktobernummer 
van 2016 bespreekt Urs Beck een 
aardig thematisch onderwerp, de 
das.
Dassen behoren tot de orde der 
roofdieren, het is een onderfamilie 
van de marterachtigen, met als 
Latijnse familienaam Melinae, de 
dasachtigen. Ze komen op alle 
werelddelen voor, behalve op 
Antarctica en in Australië alleen 
als recent importdier. De auteur 
neemt ook de stinkdas of skunk 
mee, maar die wordt tegenwoordig 
als behorend tot een aparte familie 
beschouwd.
Behalve vlees van dieren als de 
regenworm eet de das ook plant-
aardig voedsel als plantenwortels 
en vruchten. Heel veel postwaarden 
met afbeeldingen van dassen zijn 
er niet, dus beeldt de auteur ook 
een Zwitsers zegel afgestempeld 
met de plaatsnaam Dachsen af, een 
plaatsje in de buurt van Zürich. Al 
naar gelang hun taalgebied kunnen 
verzamelaars vast nog wel meer 
afbeeldingen van een ‘das’ vinden.
www.vsphv.ch/de/schweizer- 
briefmarken-zeitung

postzegels een aardig centje bij te 
verdienen was. Nog in de vroege ja-
ren 80 lagen de oplagen van allerlei 
bijzondere emissies, waarvan het 
merendeel direct in de albums van 
verzamelaars verdween, in de orde 
van grootte van enkele miljoenen. 
Daar is inmiddels aardig de klad in 
gekomen, in 2012 schommelden 
de aantallen tussen de 126.000 en 
260.000, met uitschieters naar 
zo’n 600.000 stuks voor uitgiften 
gewijd aan tekens van de Chinese 
dierenriem, waarvoor vanuit het 
Verre Oosten veel belangstelling 
was. Aldus de Berner Briefmarken 
Zeitung van oktober 2016, het huis-
orgaan van de firma Zumstein.
Om de teruglopende inkomsten te 
verbeteren ontwikkelde het post-
bedrijf (Liechtensteinische Post 
AG) een nieuw digitaal platform 
postgate.li, waarop diverse nieuwe 
producten werden aangeboden. 
Het bracht nog niet de gewenste 
inkomsten. Op weer een nieuwe 
website (www.dieMarke.li) kunnen 
klanten inmiddels persoonlijke 
postzegels bestellen. Dat kan in 
allerlei vormen, zoals het bijgaand 
afgebeelde velletje met drie zegels 
met het Bazeler duifje illustreert. 
Dit velletje is vervaardigd voor een 
postzegelfirma uit Bazel. Ook is 
het mogelijk panoramavelletjes 
te betrekken. Daarop wordt één 
aangeleverd beeld verspreid over 
10 zegelbeelden. Tweemaal per 
jaar biedt de website bovendien 
‘verzamelaarsvelletjes’ aan met 
tien verschillende door het bedrijf 
zelf gekozen afbeeldingen. Prijs 
per velletje 10 Zwitserse franken. 
Nadrukkelijk vermeldt men bij de 
verkoop dat het hier niet om offici-
ele uitgiften van de Liechtensteinse 
posterijen gaat, alle persoonlijke 
zegels en de genoemde velletjes 
dragen de tekst ‘Liechtensteinische 
Post AG’, het logo van dieMarke.li  
alsmede aanduiding van de fran-
keerwaarde, terwijl op de ‘echte’ 
postzegels uitsluitend de tekst 
‘Fuerstentum Liechtenstein’ 
gebruikt wordt. Dat bracht cata-

http://www.gbps.org.uk/
http://www.briefmarken.ch/
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e beurs vormt samen met die van 
Essen een van de pijlers op de Duitse 
filatelistische beurskalender. Vanuit 
Nederland mag de afstand en de daar-

mee gepaard gaande overnachtingsnoodzaak 
misschien als een drempel ervaren worden, de 
omvang en veelzijdigheid van het aanbod en het 
indrukwekkende programma eromheen maken 
dit nadeel echter meer dan goed.

Veel bezoekers
Met ongeveer tienduizend bezoekers (afb 1) 
verdeeld over drie dagen, maakte ‘Sindelfingen’ 
ook afgelopen jaar haar faam waar. Traditioneel 
is de opening op donderdag, de drukste dag. 
Dat de bezoekers hierbij voor het merendeel uit 

D

De jaarlijkse driedaagse internationale filateliebeurs (afgelopen 
jaar van 27-29 oktober) in Sindelfingen bij Stuttgart, Duitsland, 
is inmiddels een begrip ver over de Duitse grenzen heen. 
door Hans Wilderbeek  foto’s René Hillesum

Duitsland komen, zal niet verbazen. ‘Sindelfin-
gen’ is echter al jaren een beurs met een sterk 
internationaal karakter, wat ieder jaar onder-
streept wordt door een groot aantal bezoekers 
uit aangrenzende landen, waaronder Neder-
land, Oost-Europa en dit jaar bijvoorbeeld ook 
door meerdere bussen met verzamelaars uit 
Zwitserland. Het internationale aanbod wordt 
daarnaast verder bepaald door bijna twintig 
postadministraties (met Nederland als opval-
lende afwezige) en circa zeventig handelaren 
en veilinghuizen, die daarmee een belangrijke 
steunpilaar van de beurs vormen. Hierbij zijn 
ook enkele Nederlandse handelaren al jaren 
structureel aanwezig, maar voor de Nederland-
se verzamelaar op zoek naar nieuwe aanwin-
sten zal de toegevoegde waarde vooral liggen in 
de Duitse en andere internationale handel, die 
normaal niet of nauwelijks op de traditionele 
Nederlandse beurzen aanwezig is.

Veilinghuizen
Bij de vertegenwoordigde veilinghuizen, viel 
afgelopen jaar op dat de internationale gere-
nommeerde firma’s Spink en Stanley Gibbons 
voor de eerste keer vertegenwoordigd waren. 
Het onderstreept de toenemende aantrek-
kingskracht van ‘Sindelfingen’ als jaarlijkse 
ontmoetingsplaats van de internationale 
filatelie. Vergeleken met de afgelopen jaren lijkt 
het aantal vertegenwoordigde Duitse veiling-
huizen daarentegen iets afgenomen te zijn. Dit 
kan geïnterpreteerd worden als teken van de 
grote concurrentie in een geleidelijk kleiner 
wordende Duitse markt. Het zwaartepunt ligt 
momenteel dan ook op regionale en de be-
kende pan-regionale firma’s, en het traditionele 
bovensegment met internationaal karakter.

Toekomst positief
Desgevraagd ziet organisator Jan Billion de 
toekomst van ‘Sindelfingen’ als beurs onver-
minderd positief in, en verwacht hij voor dit 
jaar geen enkel probleem een dergelijke opzet 
in dezelfde omvang weer op de kaart te zetten. 
Wie tegelijkertijd bij de handel langsloopt, hoort 
hier en daar ook wat genuanceerdere geluiden. 
Het ongetwijfeld ook demografisch bepaalde 
teruglopende aantal verzamelaars wordt hier 
en daar wel gemerkt. Desalniettemin lijkt de 
positie van de beurs voor de komende jaren 
alleen maar versterkt te zijn. 
Dit is niet op de laatste plaats ook aan een be-
langrijke tweede steunpilaar te danken. Naast 
de aanwezige handel, herbergt ‘Sindelfingen’ 
namelijk elk jaar ook een wedstrijdtentoonstel-
ling, dit jaar zo’n 250 kaders (afb 2) en een 
speciale sectie gewijd aan prentbriefkaarten, en 
een literatuurtentoonstelling van de in Duits-
land goed georganiseerde, talrijke en kwalitatief 
hoogstaande ‘Arbeitsgemeinschaften’ (gespeci-
aliseerde verenigingen & studiegroepen).

Arbeitsgemeinschaften
Deze laatste groep vormt in ‘Sindelfingen’ een 
belangrijke derde steunpilaar. Niet alleen is er 
traditioneel een bijzonder grote vertegenwoor-
diging van goed bezette en druk bezochte infor-
matiestands van deze  Arbeitsgemeinschaften 
(afb 3), vele gebruiken ‘Sindelfingen’ ook voor 
hun ledenbijeenkomst en slaan daarmee voor 
alle leden gelijk meerdere vliegen in een klap. 
Nieuw was ook de stand van de Royal Philatelic 
Society London, en na enkele jaren van afwezig-
heid ook de terugkeer van de stand van de Duitse 
Bond voor filatelistische keurmeesters (BPP), 
die verspreid over drie dagen met meerdere 
honderden adviesgesprekken duidelijk aantoont 
onverminderd in een belangrijke behoefte te 
voorzien. Speciaal vertegenwoordigd was dit jaar 
de Deutscher Altbriefsammler Verein (DASV), 
die niet alleen ‘Sindelfingen’ als haar officieuze 
thuishaven ziet, maar ook haar 75 jarige jubileum 
vierde met een uitgebreide en indrukwekkende 
overzichtstentoonstelling, verzorgd door haar 
leden. Dit illustreert ook goed een andere rol van 
‘Sindelfingen’, die van trefpunt van de experts van 
internationale postgeschiedenis. Onderdeel hier-
van is de kwalitatief zeer hoogstaande wedstrijd 
om de gouden, zilveren en bronzen posthoorn, 
voor de beste posthistorische verzameling in ver-
schillende categorieën, en het inmiddels al jaren 
gratis toegankelijke symposium ‘Postgeschichte 
Live’ met vooraanstaande sprekers. Last but not 
least, dient uiteraard ook te worden vermeld dat 
bij de uitreiking van de dit jaar alweer 4e editie 
van de CG-Awards voor periodieke filatelistische 
publicaties, het maandblad Filatelie uit meer 
dan 40 internationale inzendingen een mooie 7e 
plaats in de wacht wist te slepen.
Tussen dit alles door loopt als rode draad de 
gelegenheid om de internationale contacten 
met collega-verzamelaars en specialisten aan 
te halen, en reeds bestaande samenwerking te 
intensiveren. Wie ‘Sindelfingen’ inmiddels ook 
eens zelf wil ervaren, kan alvast 26-28 oktober 
2017 als eerstvolgende gelegenheid noteren.

1

Sindelfingen 
maakt faam waar

2

3
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Zaterdag 28 januari 10:00–17:00 uur
Zondag 29 januari 10:00–16:30 uur

Dudok-Arena - Hilversum
Arena 303 • 1213 NW Hilversum
(bij station Hilversum-Sportpark)

Ruim 100 stands van handelaren en gespecialiseerde verenigingen!
Gratis toegang • Gratis parkeren

2 minuten lopen van station Hilversum-Sportpark

www.filateliebeurs.nl

29e Filateliebeurs 2017
Georganiseerd door de Stichting Filateliebeurs 

i.s.m. de N.V.P.H. en de K.N.B.F.
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
2017
Voor het eerste halfjaar van 2017 staan drie 
prestigeboekjes op het programma:
2 januari: Nederlandse kippenrassen (afb. 1), 
10x1, € 12.45
24 april: Botanische tuinen, 10x1, € 12.45
22 mei: Mooi Nederland – beek- en rivierdalen, 
10x1, € 12.45

ALBANIË
Moeder Teresa
Nadat ze al eerder in 2003 zalig was verklaard, 
ging de katholieke kerk op 4 september van het 
afgelopen jaar een stapje verder en verklaarde 
zij Agnes Gonxhe Bojaxhiu, oftewel Moeder 
Teresa, heilig. Haar leven in India stond in het 
teken van het helpen van de armsten in de 
samenleving.
Ze werd geboren in Skopje in een Albanese 
katholieke familie, waarmee verklaard wordt dat 
de post, ook op 4 september, deze gebeurte-
nis luister bijzette met het uitgeven van een 
speciale postzegel. Van de oplage van 39.000 
zegels werden er 3000 uitgegeven in een boekje 
(afb. 2). Ofschoon de zegel 120 Leke kost, moet 
er voor het boekje met ook maar één zegel 
205 Leke betaald worden.

FINLAND
Offerbeelden
Finland kent een vrij unieke traditie: houten 
beelden met een gleuf erin om geld te doneren 
voor armlastigen. Te vergelijken met het offer-
blok in onze streken. Ze bevinden zich bij kerken 
en de oudste dateren uit de 17e eeuw. Kerken en 
beelden zijn te zien op zes eersteklas (= € 1.20) 
zegels in een op 10 november verschenen boekje 
(afb. 3). Er zijn 130.000 boekjes vervaardigd.
Het is dat het in de toelichting op de kaft staat, 
maar in het opengeslagen boekje (afb. 4) is 
het moeilijk de zegels te herkennen. Het zijn 
normale foto’s waarin je – als je heel goed kijkt, 
dus op het plaatje hierbij al helemaal niet – een 
stans kunt waarnemen. 

Prettige winter
De feestdagen zijn voorbij, maar normale 
winterwensen zijn nooit weg. Dat kan met de op 
10 november uitgekomen postzegels (1e klas, 
buitenland, € 1.30). Ze zijn in boekjes (afb. 5) 
van tien stuks te koop. Afgebeeld is een rood 
huisje in een sneeuwlandschap. Men verwacht 
veel vraag: de oplage bedraagt 1 miljoen 
boekjes.
Sinds 1 januari kent Finland nog maar twee 
basistarieven: € 1.20 voor binnenlandse post tot 
50 gram en € 1.30 voor buitenland tot 20 gram. 
De aanduiding op de zegels geschiedt door een 
landkaartje van Finland of een wereldbol.
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Nieuwe boekjes dit jaar
Een drietal boekjes is al aangekondigd. Binnen-
kort, op 20 januari verschijnt een boekje met 
Valentijnszegels. Het bevat vijf eersteklas zegels 
en kost dus € 6.00.
Twee boekjes op 24 mei: een gemeenschap-
pelijke uitgifte met Åland met afbeeldingen van 
sauna’s (vijf maal eersteklas). En een Moomins 
boekje (vijf maal internationaal) waarin door 
de stripfamilie door de tijd gereisd wordt. Later 
volgt meer informatie.

LETLAND
Sindelfingen
De post van Letland heeft nog steeds de gewoon-
te bij grote, vooral Duitse, postzegelmanifesta-
ties met een tentoonstellingsboekje te komen. 
Zo ook bij de beurs te Sindelfingen. Op de ope-
ningsdag (27 oktober) kwam een boekje (afb. 6) 
met vier zegels van € 0.90 met de vuurtoren 
van Ovīšu. De zegel past in de langlopende serie 
vuurtorens. De oplage bedraagt 5000 boekjes.

LUXEMBURG
Kleine musea
Een boekje van € 7.00 met vijf maal twee zegels 
met afbeeldingen die betrekking hebben op kleine 
musea verscheen op 6 december. Het gaat om de 
volgende musea: Leisteenmuseum in Haut-Marte-
lange (hamer en houweel), luchtvaartmuseum in 
Mondorf-les-Bains (vliegtuigje), boerderij- en am-
bachtsmuseum in Peppange (rijtuig), Minett Park 
in Fond-de-Gras (mijnstadje, locomotief) en het 
drukkerijmuseum in Grevenmacher (kaartspel).

NEW ZEALAND
Kerstboekjes
Er verscheen op 2 november een drietal kerst-
boekjes met zelfklevende zegels waarop traditio-
nele geboorteplaatjes (Maria, Jozef, Kind) staan 
afgebeeld: tien maal $1.00, $2.20 en $2.70.

NIEUW-CALEDONIË
Cagou
De cagou (of kagoe) is een bedreigde vogel-
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soort die alleen op het eiland Nieuw-Caledonië 
voorkomt. De permanente series van dit Franse 
overzeese gebiedsdeel hebben al jarenlang deze 
vogel als afbeelding.
Op 3 november verscheen er een aantal nieuwe 
waarden in offset. Twee ervan zijn ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. Het gaat om de rode 75F 
en de oranje 120F (afb. 7). Het betreft een nieuw 
ontwerp dat in de plaats komt van dat uit 2009.

NOORWEGEN
Kerstzegels
In Noorwegen is Fredrik Skavlan als presentator 
van talkshows een populaire BN’er. Maar hij 
maakt ook strips en tekent boekillustraties. De 
kerstzegels, verschenen op 11 november, zijn van 
zijn hand: de Kerstman als bezorger van cadeaus 
en glijdend op een slee.
Vijf van beide zelfklevende zegels bevinden zich 
in een boekje (afb. 8 ). Het is een product van 
Joh. Enschedé.

POLYNESIË
Tane
Bij Frans Polynesië denken we als eerste aan 
gebruinde, lachende vrouwen met bloemenkran-
sen. Met diverse postzegeluitgiften (waaronder 
ook boekjes) wordt dat al jaren bevestigd. Nu zijn 
de mannen aan de beurt. Maar eigenlijk gaat het 
om Tane, een mythologische figuur, de god van 
schoonheid en licht. 
Maar dat is verleden tijd. Nu betreft het de 
sterke, viriele man, de winnaar van de Tane 
Maohi wedstrijden. In een op 3 november uitge-
komen boekje staan daarvan zes voorbeelden op 
zelfklevende postzegels van elk 100F.

PORTUGAL
Harmonicaboekje
Na Madeira volgde op 23 september ook het 
moederland met een opvouwbaar boekje (afb. 9) 
met zelfklevende zegels. Het bevat vijf velletjes 
van elk zes zegels. Er staat geen waarde op ver-
meld, maar wel de aanduiding E20g voor brieven 
binnen Europa. Op dit moment (eind 2016) 75c.
Het gaat om zegels die al eerder – in de periode 
2008 tot 2015 - verschenen zijn. Afgebeeld zijn 
de 25 April Brug in Lissabon, het Christus Koning 
monument in dezelfde stad (in navolging van Rio 
de Janeiro), de opleidingsdriemaster Sagres, de 
verdedigingswerken van Elvas, een stervormig 
vestingstadje bij de Spaanse grens en de Toren 
van Belém in de historische wijk van Lissabon. 
De oplage is niet al te groot: 10.000 boekjes. De 
afbeeldingen worden aangeduid met Continente 
/ SUL. Hiermee wordt de streek rond Lissabon 
bedoeld en de regio Alentejo, het zuid-centrale 
gebied.

VATICAANSTAD
Kerstboekje
Op 17 november verscheen een boekje met vier 
zegels van € 1.00. De zegel is uit de serie kerst-
zegels met keramiek uit de vijftiende eeuw. Afge-
beeld op de zegel is een fragment met het Kind in 
de kribbe. Er zijn 60.000 boekjes vervaardigd.

ooralsnog komen 
er twee verschil-
lende stroken, die 
ieder een eigen 

waarde hebben. Overigens 
spreekt PostNL meestal over 
automaatzegels en niet over 
stroken. Het is een vlinder 
met de waarde 1, binnenland 
en een tulp met de waarde 1, 
internationaal. In de toekomst 
zal het ook mogelijk worden 
om andere waarden (meer-
vouden van 1) te printen en 
ook de basiszegel zal uitgewis-
seld kunnen worden.

Geen velletje van 10
Het grote voordeel van de au-
tomaatstrook zal zijn dat deze 
per stuk te koop is. Niet zoals 
gebruikelijk in een velletje van 
tien of vijf.
Het gaat vooralsnog om een 
proef gedurende het jaar 
2017. PostNL wil testen of er 
behoefte is aan het product.

Engelse automaten
De zelfbedieningszuilen 
die worden gebruikt door 
PostNL zijn van het bedrijf 
 Intelligent AR uit Bristol. De 
zuilen zijn sinds 2013 in ge-
bruik bij Royal Mail onder de 
naam Post & Go. In Nederland 
komen er twee aangepaste 
versies. (afb 1)
Om te beginnen worden er 
vier automaten in gebruik 

V

Officieel verschijnen er op 30 januari 
weer automaatstroken. U leest het 
goed, er staat ‘officieel’ bij. PostNL gaan 
blijkbaar – net als bpost; alvast wennen? – 
de nieuwe automaatstroken in de voor-
verkoop aanbieden op de Filatelie beurs 
in Hilversum, op 29 en 30 januari. 
door René Hillesum

Terug van 
weggeweest: 
automaatstroken

3. De zegels zoals ze uit de automaat zullen komen. Rechts de code zoals die op de Filateliebeurs wordt gebruikt.

1. Een van de twee versies (met weegschaal). Hier 
getoond de Engelse zuil met het PostNL logo inge-
monteerd. Op de Filateliebeurs zal een exemplaar 
zonder weegschaal staan. (Bij het ter perse gaan had 
PostNL geen betere afbeelding voorhanden. Zodra be-
schikbaar wordt de foto op www.filatelie.nu afgebeeld)

genomen. Er kan uitsluitend 
met een betaalpas betaald 
worden. 

Herkenbaar
De automaatzegels zijn her-
kenbaar middels een nummer 
uit welke automaat ze afkom-
stig zijn. De vier automaten 
drukken een nummer af op de 
zegels. Bijvoorbeeld:
BJNL17 0001 0001 001
Het nummer laat zich als volgt 
herleiden:
BJNL17 = machineserie B, 
NL-versie
0001 = welke zuil het betreft 
(zie onder)
0001 = (de volgende combi-
natie). Het volg nummer van 
de bestelsessie
001 = de eerste postzegel uit 
de serie

Nummers van de zuilen
0000 = Collectclub ten 
behoeve van abonnees
0001 = beurszuil (voor het 
eerst ingezet dus op de 
Filateliebeurs en daarna zal 
deze naar het Duitse Essen 
gaan. De zegels zullen ook 
gebranded worden, zodat te 

zien van welke beurs de zegel 
afkomstig is).
0002 = Collect Club Winkel, 
Bussum
0003 = Concept Store, 
Den Haag, Kerkplein

De zegels
Beide zegels werden ont-
worpen door Frank Janse uit 
Gouda. De illustraties zijn 
van de hand van Janneke 
Brinkman-Salentijn. Gedrukt 
bij Walsall in Engeland. 
Ze zijn zelfklevend en de 
rolgrootte voor de automaten 
is 1500 stuks. Voor baliever-
koop, waarvan de proef in 
Amersfoort zal plaatsvinden, 
worden rollen van 250 zegels 
aangemaakt. (afb 2+3)
De rollen van 250 zegels (voor 
balieverkoop dus) zullen wor-
den voorzien van een rugnum-
mer, iedere vijf zegels. Ook 
hier wordt een ‘machinenum-
mer’ gebruikt (hoewel dus niet 
afkomstig uit een machine) 
en wel die van de Collect Club. 
De zegels van de balie zullen 
duidelijk anders zijn, want deze 
krijgen in het dragerpapier een 
perforatie aan de korte zijde.

2. De gedrukte zegels zoals ze de automaat ingaan 

http://www.filatelie.nu/
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Tel. +298 346200, Fax. +298 346201
E-mail: stamps@posta.fo

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

Buy Faroese Stamps here: www.stamps.fo
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New Stamp Issues February 2017

The largest lake in the Faroe Islands has two local 
names - Leitisvatn and Sørvágsvatn. It is situated 
close to Vágar Airport on Vágar island. Photos: Eirik 
Sørstrømmen.

FAROE ISLANDS STAMPS

Date of issue: 27.02.2017
Values: DKK 17,00 and 19,00

The Lakes of the Faroe Islands

Everywhere, in the fjords along the coasts and in port 
facilities, you will see large and small flocks of eiders 
gently swaying on the waves in all kinds of weather. 
Artist: Edward Fuglø.

Date of issue: 27.02.2017
Values: DKK 18,00 and 27,00

The Faroese Eider

The lovely little cottage, built for relaxation and 
days of "easy living", stands close to the 

foaming waterfall in Skorá River in the centre of 
Streymoy island. Photo: Saviour Mifsud.

Date of issue: 27.02.2017
Value: DKK 9,50

Skorá River
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EDWARD FUGLØ 2017Somateria mollissima faeroensis 
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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

ANDORRA FRANS
5-11-’16. Flora.
€ 0.80. Lavendel.

5-11-’16. Hond.
€ 1.- Catalaanse herder.
26-11-’16. De zielen van St. 
Julià en St. Germa de Lòria.
€ 0.80. Engelen op deel 
van schilderij van Antoni 
Viladomat i Manault (1678-
1755).

ARMENIË
13-11-’16. Eerste bijbeldruk 
in Armenië 350 jaar 
geleden.
560 d. Bijbel.
18-11-’16. Sergei Parajanov 
Museum in Yerevan.
300, 380 d. (samenhan-
gend). Resp. deel van 
voorzijde, museumzaal. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
24-11-’16. Cultureel en 
historisch erfgoed.
1.- KM. Grafsteen. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
1-11-’16. Kikkers.
Viermaal 2.10 KM. Rana 
graeca, Rana arvalis, Bom-
bina bombina, Bombina 
variegata.
1-11-’16. Waterlelies.
2.70, 2.70 KM. Nymphaea 
alba, Nymphaea lutea. 

17-11-’16. Wereld Filosofie 
Dag.
0.90 KM. Griekse filosoof 
Aristoteles (384 v.Chr.-
322 v.Chr.)
19-11-’16. Internationale 
Dag van de Man.
5.- KM. Boord met 
stropdas.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
21-10-’16. Nationale 
Assemblee van Republiek 
Servië 25 jaar.
0.90 KM. Gebouw Natio-
nale Vergadering.

BULGARIJE
14-11-’16. 25e Bulgaarse 
Antarctische expeditie.
0.65 L. Expeditieleden met 
Zodiac boot. 

16-11-’16. Kerst.
1.- L. Kat, haardvuur.

16-11-’16. 100 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Zwitserland.
1.- L. Vlaggen, portret 
Zwitsers-Bulgaarse sport-
pedagoog Louis-Emil Eyer 
(1865-1916).
17-11-’16. 200e geboor-
tedag schilder Dimitar 
Dobrovich (1816-1905).
Velletje met 0.65, 2.- L. 
Schilderijen resp. ‘Zelfpor-
tret’, ‘Spinster’.
22-11-’16. Nationale 
Academie van de Kunsten 
120 jaar.
0.65 L. Portret schrijver 
Konstantin Welitschkov 
(1855-1907).
22-11-’16. 100e ge-
boortedag Vasil Yonchev 
(1916-1985).
0.65 L. Portret schilder en 
boekillustrator, boeken, 
pennen. 

CYPRUS
17-11-’16. Kerst.
€ 0.34, 0.41, 0.64. Resp. 
slinger met lampjes, kerst-
boom, aanbidding door de 
Drie Wijzen.
17-11-’16. Voorzitterschap 
Europese Commissie.
€ 1.- takken, letter C. 

DUITSLAND
8-12-’16. Duitse ontwerpen.
€ 0.70, 1.45. Resp. stoel 
van Luigi Colani (1928), 
glaswerk van Hans Theo 
Baumann (1924-2016). 

8-12-’16. Schip.
€ 0.70. Raderstoomschip 
‘Die Weser’ 200 jaar 
geleden gebouwd.

ESTLAND
8-11-’16. Baltische Raad 25 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Letland en Litouwen.
€ 0.65; blok € 1.40. Resp. 
beeldmerk met vlaggen; 
idem. Landkaart op rand.
17-11-’16. Kunst.
€ 0.65. ‘Vis van Karlova’ van 
Valve Janov (1921-2003). 

18-11-’16. Kerst.
€ 0.65, 1.40. Resp. ster, 
kerstboom.

FINLAND
11-11-’16. Kerken en 
houten poppen. Aanvulling 
melding nov. jl.
(Nationaal tot 20 gr., 
€ 1.20). Viermaal Kerk in 
Hauho, poppen in kerken 
van Soini, Alarjärvi, Hauho. 

11-11-’16. Kerst. Aanvulling 
melding nov. jl.
(Nationaal kaarten tot 
50 gr., € 0.90). Meisje met 
eekhoorn.
11-11-’16. Wintergroeten.
(Internationaal tot 20 gr., 
€ 1.30). Winterlandschap 
met rood huis.

FRANKRIJK
14-11-’16. Wenszegels, 
kraszegels.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Zon en maan 
met ijskristal, pakje, hart, 
ster, gelukwens, liefde, 
geluk, gelukkig Nieuwjaar, 
wandelstokken en hoed, 
kerstballen, klavertjes vier 
en hartjes, kerstboom en 
hartjes. 

GEORGIË
3-11-’16. Europa, ‘Ecologie, 
denk groen’. 
2.90 L. Resp. Beeldmerk 
Expo 2017 in Astana, 
windmolens en bomen met 
verfroller en fietser.
3-11-’16. Fauna.
0.10, 0.15, 0.20 L. Resp. 
baardmannetje (Panurus 
biarmicus), witkruin-
roodstaart (Phoenicurus 
erythrogastrus), panter 
(Panthera pardus Lin-
naeus). 

GIBRALTAR
2-11-’16. Kerst.
G, 40, 64, 70, 80 p., 
£ 2.-. Kerstkoekjes resp. 
kerstman, hert, klok, boom, 
sterren, sneeuwpop. 

GRIEKENLAND
21-11-’16. 50 jaar Griekse 
televisie.
€ 1.50. Tv-toestel met 
testbeeld. 

GUERNSEY 
8-11-’16. Kerst.
38, 43, 57, 58, 64, 70, 78 p. 
Kerstklokken met resp. 
hulsttak, kerstboom, ca-
deautje, kerstman, rendier, 
sneeuwpop, sterren.
11-11-’16. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, III. 
43, 57, 58, 64, 70, 78 p. 
Knipsels uit krantenarti-
kelen met resp. zeeman 
James Gale, stoker George 
Arthur, onderzeebootbe-
manningsleden T. Gibson 
en H. Broadbent, zeeman 
Wilfried Cochrane, onderof-
ficier Harold Taylor, zeeman 
John Helman. 

HONGARIJE
8-11-’16. Cultuur in 
Europese Unie.
Blok 600 Ft. Bekende 
plaatsen in landen van 
Europa, op zegel en rand. 

8-11-’16. Kerst.
Belföld. Kunstschaatsers 
vormen hart, huizen.
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8-11-’16. Kledinghistorie, I.
Tweemaal 250 Ft. Huwelijks-
kleding van koning Lodewijk 
II van Hongarije (1506-
1526), koningin Maria van 
Hongarije (1505-1558).
21-11-’16. Budapest Water 
Summit 2016.
Blok 400 Ft. Vogelfiguur.

ITALIË
28-10-’16. Vijftigste editie 
van Comics a Lucca.
€ 0.95. Beeldmerk, vrouw 
met getatoeëerde stripfi-
guren op armen.
4-11-’16. Overstroming 
Florence 50 jaar geleden.
€ 0.95. Kindertekening: 
rivier Arno met reddings-
boot, huizen en kerken. 

8-11-’16. Internationale 
fiets- en motortentoonstel-
ling EICMA.
€ 0.95. Beeldmerk met 
wielen.
18-11-’16. Pastaproducent 
Pastificio De Cecco 130 
jaar.
€ 0.95. Beeldmerk van 
boerin in traditionele 
klederdracht van regio Ab-
ruzzen met tarweschoven. 
20-11-’16. Unicef* 70 jaar.
€ 1.-. Beeldmerk.
25-11-’16. Artistiek en 
cultureel erfgoed.
Zesmaal € 0.95. Villa 
Grock (Imperia), Fort Bard, 
bronzen sculptuur ‘Atleet 
van Fano’, kerk van Heilige 
Maria van het Kruis (Ca-
sarano), gemeentetheater 
‘Bonci’ (Cesena), basiliek 
van heilige Maria van de Eik 
(Viterbo). 

KOSOVO
15-10-’16. Nationale 
klederdracht.
€ 0.80, 0.90; blok € 2.-. 
Resp. blouse en vest, 
vrouw, man en vrouw.

28-10-‘16. Auerhoen.
€0.90, 1.30. Capricalle 
tetrau urogallus resp. man-
netje, vrouwtje. 

KROATIË
15-11-’16. Heiligverklaring 
Moeder Teresa (1910-1997).
7.60 kn. Heilige Teresa 
van Kolkata en winnares 
Nobelprijs voor de Vrede. 

24-11-’16. Kerst.
3.10 kn. Heilige Familie 
en de Drie Wijzen uit het 
Oosten.
28-11-’16. Welzijnsstich-
ting Adris 10 jaar. 
3.10 kn. Zonnestraal in 
water.

LETLAND
8-11-’16. Baltische Raad 25 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Estland en Litouwen.
Blok € 0.50. Beeldmerk 
met vlaggen. Landkaart 
op rand.
15-11-’16. Kampioenen 
Paralympische Spelen in 
Rio de Janeiro.
Velletje met driemaal 
€ 0.50. Discuswerpster 
Diānai Dadzītei, discus-
werper Aigaram Apinim, 
kogelstoter Edgaram 
Bergam.
17-11-’16. Letse republiek 
100 jaar geleden gesticht, 
sportgeschiedenis.
€ 0.50, 0.57, 1.42. Resp. 
Inese Jaunzeme met 
Jānim Lūsim en Dainim 
Kūlam (speerwerpen), 
Uļjana Semjonova en Jānis 
Krūmiņš (basketbal), 
Helmuts Balderis en Artūrs 
Irbe en, Sandis Ozoliņš met 
Kārlis Skrastiņš en Sergejs 
Žoltoks (ijshockey). 

25-11-’16. Kerst en 
Nieuwjaar.
€ 0.50, 0.78. Resp. kind 
met poppen en pakjes in 
vliegtuig, kind met pakje 
en haan.

LITOUWEN
8-10-’16. Hedendaagse 
Litouwse kunst.
€ 0.48. Tekening ‘Zittend’ 
van graficus Petras Repšys 
(1940). 

29-10-’16. 150e 
geboortedag Kazys Grinius 
(1866-1950).
€ 0.45. Portret oud-
president.
5-11-’16. Herstel onafhan-
kelijkheid 100 jaar geleden.
Velletje met driemaal 
€ 1.16. Titelblad van eerste 
Litouwse krant ‘Auszra’, 
portret nationalist en 
oprichter krant dr. Jonas 
Basanavičius (1851-1927), 
‘Varpa’ maandelijks 
nieuwsblad uitgegeven 
tijdens opheffing persvrij-
heid.
8-11-’16. Baltische Raad 25 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Estland en Letland.
€ 0.97; blok € 0.57. 
Beeldmerk met vlaggen. 
Landkaart op rand. 
12-11-’16. Kerst en 
Nieuwjaar.
€ 0.39, 0.81. Sneeuw met 
resp. kerstboom en huizen, 
straat met mensen. 

MACEDONIË
25-10-’16. Fauna.
11, 20, 30, 100 den. Resp. 
Meles meles, Vormela 
peregusna, Mustela nivalis, 
Lutra lutra.
7-11-’16. Kerst.
40 den. Maria met Jezus en 
ezels, kerstbrood. 

MALTA
18-11-’16. Kerst.
€ 0.26, 0.59, 0.63. Resp. 
Maria met Josef en Jezus, 
Heilige Familie in stal, 
Wijzen uit het Oosten. 

MAN
16-8-’16. Successen Team 
GB op Olympische Spelen.
Velletje met viermaal 
£ 1.27. Wielrennen, atletiek, 
turnen, zwemmen. Op 
velletje ook zegels zonder 
waardeaanduiding waarop 
afbeeldingen van schutter 
Tim Neale en wielrenner 
Mark Cavendish. 

MOLDAVIË
29-10-’16. In Europa 
uitgestorven dieren.
1.20, 1.75, 4.-, 5.75 L.; blok 
15.50 L. Resp. tapir (Tapi-
rus), aap (Dolichopithecus 
ruscinensis), grottenhyena 
(Crocuta crocuta spelaea), 
kameel (Paracamelus 
alexejevi); reuzenhert 
(Megaloceros giganteus). 

22-11-’16. 100e geboorte-
dag schilder Mihail Grecu 
(1916-1998).
5.75 L. Portret, werkzaam 
in atelier.

MONTENEGRO
10-11-’16. Nationaal 
erfgoed.
€ 0.30, 0.95. Resp. vuur-
steen, legende van prins 
Vladimir en prinses Kosare.

NEDERLAND
14-11-’16. Decemberzegels.
Elfmaal December. Handen 
vormen ster, pakjes op slee, 
schaats, glazenbol met 
sneeuwpop, eekhoorns, 
kerstboom en sterren, fiets 
met kerstboom, kerstballen 
en glühwein, glazen, huizen 
en kind met kerstmuts, 
kerstklok en grammofoon-
plaat. 

NOORWEGEN
11-11-‘16. Kerst.
Tweemaal A Innland. Ka-
bouter trekt slee, kabouter 
op slee.
2-1-’17. Roofvogels.
20.-, 20.- kr. Falco colom-
barius, Falco subbuteo. 

OEKRAÏNE
11-11-’16. Nieuwjaar.
4.40 Hr. (ruitvormig). Haan. 

POLEN
16-11-’16. Kerst, iconen.
2.-, 6.- ZŁ. Resp. Maria met 
engel, Heilige Familie. Ook 
velletje met de zegels. 

PORTUGAL
31-10-’16. Portugese 
conservenindustrie.
€ 0.47, 0.58, 0.65, 0.75, 
0.80. 1.-. Resp. ansjovis, 
makreel, sardines, tonijn, 
inktvis, aal. 

ROEMENIË
1-11-’16. Wereldbank 
25 jaar in Roemenië.
12.- L. Landkaart, picto-
grammen van sectoren 
waarin bank werkzaam is. 
11-11-’16. Kerst.
1.30, 1.30 L. Resp. icoon 
met afbeelding ‘De ge-
boorte’, Poinsettiabloem.
24-11-’16. Leef en eet 
gezond, bijbels voedsel.
1.60, 4.50, 8.-, 15.- L. Resp. 
tarwe en gerst met brood, 
vijgen en granaatappelen, 
druiven en wijnrank op 
kruis, olijven en olijfolie. 
Ook velletje met de zegels. 

RUSLAND
10-11-’16. 100e geboorte-
dag Djamaldin Kh. Yandiev 
(1916-1979).
19.- r. Portret dichter, 
landschap in Tsjetseens-
Ingoesjetische Autonome 
Socialistische Republiek 
met toren.
14-11-’16. Theetradities. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Argentinië.
29.-, 29.- r. (samenhan-
gend). Porseleinen theeset, 
matékalebas met rietje. 

16-11-’16. Weg naar 
overwinning. Gezamenlijke 
uitgifte met Kazachstan.
35.- r. Militairen bij Slag om 
Moskou.
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SERVIË
3-11-’16. Museumstukken.
23, 46, 50 din. Verschil-
lende middeleeuwse 
grafstenen. 

9-11-’16. Kinderzegels, 
fauna.
Viermaal 23 din. (samen-
hangend). Kikkers, twee-
maal kikker en ooievaar, 
kikkers en ooievaar.
23-11-’16. Kunst.
Velletje met 23, 23, 23, 
23, 70, 70, 70, 70 din. (in 
boekje) Resp. Servische 
dichter Milutinović Sarajlija 
(1791-1847), Servische 
dichter Stanislav Vinaver 
(1891-1955), Russische 
schrijver Michail Bulgakov 
(1891-1940), Russische 
schilder Wassily Kandinsky 
(1866-1944), Servische 
dichter Laza Kostić (1841-
1910), Kroatische dichter 
Tin Ujević (1891-1955), 
Hongaarse roman- en 
toneelschrijver Lajos Zilahy 
(1891-1974), Tsjechische 
componist Antonin Dvořák 
(1841-1904). 

SLOVENIË
4-11-’16. Kerst en 
Nieuwjaar.
A, C, C. Resp. Vadertje Vorst 
met knapzak en dennen-
takken, Sinaasappel met 
kruidnagelen in vorm van 
vijfpuntige ster, deuren. 

SLOWAKIJE
11-11-’16. Kerst.
T2 50g, € 0.50. Resp. De 
Drie Koningen, engeltje.
18-11-’16. 100e geboorte-
dag acteur Franz Dibarboru 
(1916-1987).
€ 0.85. Ogen. 

2-12-’16. Dag van de 
Postzegel.
€ 0.65. Postkantoor in 
Piešťany.

TURKIJE
17-10-’16. Pijpleiding voor 
water met Turks Cyprus. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Turks Cyprus.
Blok 1.60 NTL. Landkaar-
ten, pijpleiding. 
29-10-’16. Nationale en re-
ligieuze feestdag Bayram.
1.60 NTL. Feestvierende 
menigte met vlaggen en 
kanon. 

VATICAAN
17-11-’16. Jaar van Barm-
hartigheid, IV.
€ 0.95, 1.-. Resp. engel met 
kaars en roos en pauw, 
Jezus met Heilige Deur. 

17-11-’16. Kerst.
€ 0.95, 1.-. Resp. Heilige 
Familie met Sint Franciscus 
en Sint Anthonius van 
Padua met engelen, kindje 
Jezus.
17-11-’16. Paus Franciscus I 
80 jaar.
€ 1.-. Paus geeft zegening, 
patrones van Argentinië 
Onze Lieve Vrouwe van 
Luján.
17-11-’16. Stichting Orde 
van Dominicanen 800 jaar 
geleden.
€ 0.95. Stichter Dominic de 
Gúzman (1170-1221), hond 
met fakkel. 

WIT-RUSLAND
30-11-’16. Medaillewin-
naars Olympische Spelen 
2016.
P, H, N. Resp. brons: 
Aleksandra Gerasime-
nya (zwemmen|), Javid 
Hamzatov (worstelen), 
Margartita Makhneva en 
Nadezhda Lepeshko en 
Olga Khudenko en Marina 
Litvinchuk (kayak), Ibrahim 
Saidov (worstelen), zilver: 
Darya Naumoa (gewicht-
heffen), Vadim Streltsov 
(gewichtheffen), Maria 
Mamoshuk (worstelen), 
Ivan Tikhon (atletiek), 
goud: Vladimir Goncharov 
(trampoline).
30-11-’16. Medaillewin-
naars Paralympische 
Spelen 2016.
Velletje met H, M, M, N. 
Resp. Ihar Boki (zwem-
men), Alexander Triput 
(speerwerpen), Uladzimir 
Izotau (zwemmen), Andrei 
Pranevich (schermen).
3-1-’17. Post Crossing.
M. Meisje met hart.
20-1-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China.
H. Staatwapens.

IJSLAND
3-11-’16. IJslandse kunst, 
geometrische abstractie.
50g Innanlands, 100g Til 
Evrópu, 1000g Innan-
lands, 100g Utan Evrópu. 
Schilderijen van resp. Nína 
Tryggvadóttir (1913-
1968), Valtýr Pétursson 
(1919-1988) and Þorvaldur 
Skúlason (1906-1984). 

3-11-’16. Kerst, borduur-
werk.
B 50g,B 50g Innanlands, 
B 50g Evrópu. Resp. val-
lende ster, kaars, kerstbal.

ZWEDEN
10-11-’16. Noorderlicht.
Vijfmaal 13.- kr. (in boekje). 
Verschillende afbeeldingen 
van Aurora Borealis. 

10-11-’16. Kerst, kabouters.
Zesmaal Julpost. Kabouter 
met pan eten, kat, pool-
haas, hond, eland, vos.
10-11-’16. Universiteit van 
Lund 350 jaar.
Velletje met tweemaal 
13.- kr. Studenten en 
universiteit, gevel van 
hoofdgebouw met sfinxen.
10-11-’16. Hertachtigen in 
Zweden.
Vijfmaal Brev. Rendier 
(Rangifer tarandus), eland 
(Alces alces), damhert 
(Dama dama), ree (Capreo-
lus capreolus). 

BUITEN EUROPA

AITUTAKI
10-5-’16. Koningin Eliza-
beth II 90 jaar. 
Velletje met tweemaal 
$ 3.-. Britse vorstin. 

ALGERIJE
28-10-’16. Aïssa Mes-
saoudi (1931-1994).
25.- Dh. Portret journalist 
en vrijheidsactivist.
12-11-’16. Belastingwet-
geving en kadaster
10.-, 25.- Dh. Resp. 
landkaart en handen, 
plattegrond met huizen en 
brug en fabriek en boom. 

ANTIGUA EN
BARBUDA
29-7-’16. Koningin Elisa-
beth II 90 jaar.
Velletje met viermaal $ 4.-; 
velletje met $ 7.-, 7.-. Resp. 
tweemaal portret, wapen-
schild Groot-Brittannië, 
logo koningin; beeldmerk, 
portret. 

ARGENTINIË
9-10-’16. Frankeerzegels, 
groenten en fruit.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 
5.-, 8.-, 8.-, 10.-, 10.-, 30.-, 
30.-, 40.-, 50.-, 50.-, 100.-, 
100.-. Resp. perzik, wortel, 
appel, artisjok, zoete maïs, 
tomaat, asperge, citroen, 
pruim, aubergine, aardap-
pel, kers, druif, peper, 
peer, sinaasappel, kalebas, 
watermeloen, ui.
17-10-’16. Heiligverklaring 
José Gabriel del Rosario 
Brochero (1840-1914).
$ 11.-. Portret priester, 
Brochero op paard. 

14-11-’16. Theetradities. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland.
$ 11.-, 11.-. Porseleinen 
theeset, matékalebas met 
rietje. Vlaggen op beide 
zegels.

ARUBA
31-10-’16. Muziekinstru-
menten.
100, 140, 205, 220, 500 c. 
Muzieksleutel met resp. 
bongo, raspa, accordeon, 
marimba, steelpan. 

BARBADOS
18-11-’16. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
10, 65 c., $ 1.-, 1.50, 1.80, 
2.20; blok $ 8.- Resp. 
beeldmerk met vlag en 
resp. transport: autobus, 
scholing: Samuel Jack-
son Prescot Polytechnic, 
productie: Pine Hill melk-
fabriek, sport: Blenheim 
Cricket Ground, landbouw: 
Barbados Blackbelly-
schaap, toerisme: Hilton 
Barbados; oud-premier 
Sir Errol Barrow tijdens 
onafhankelijkheidsviering 
in 1966. 

BERMUDA
20-10-’16. Monarchvlinder.
50 c., $ 1.-, 1.15, 1.35. 
Verschillende afbeeldingen 
van levenscyclus van 
Danaus plexippus. Ook 
velletje met de zegels. 
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BHUTAN
Okt.’16. Werelds grootste 
Buddhastandbeelden. 
Velletje met viermaal 
10 nu.; velletje met twee-
maal 50 nu. Verschillende 
standbeelden.
18-10-’16. Toerisme.
Velletje met zevenmaal 
30 nu. Layap-vrouw met 
yak, Taktshang-klooster, 
tempel Punakjja Dzong, 
rundergems (Budorcas 
taxicolor), Mebartsho-
meer, bamboe mandjes, 
kinderen van Sakteng.
18-10-’16. Flora en fauna.
Velletje met viermaal 
30 nu.; viermaal blok 
60 nu. Resp. Resp. raaf 
(Corvus corax), runder-
gems (Budorcas taxicolor) 
en cipres (Cupressus 
torulosa), blauwe papaver 
(Meconopsis grandis), vlin-
der (Bhutanitis ludlowi); 
zelfde afbeeldingen. 

BRAZILIË
11-11-’16. Kunst op de huid.
Velletje met vijfmaal 1o Por-
te Carta Comercial. Hoofd 
met gezichtstatoeage en 
pen met landkaart en vis, 
vrouwenhoofd, historisch 
beeld, vrouwenhoofd, borst 
en schoudertatoeage. 

21-11-’16. GeoPark Aripe, 
fossielen.
Tweemaal 1o Porte Carta 
Comercial. Libel, vlinder.

CAYMANEILANDEN
2016. Koningin Elizabeth 
II 90 jaar.
20, 25, 75, 80 c. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Britse vorstin. 

CHILI
21-10-’16. Upaep*, Olympi-
sche Spelen.
$ 310. Griekse pilaar. 

27-10-’16. Nationale 
monumenten in Pica.
$ 310, 310. Stadswapen 
met kerk van Heilige 
Andreas, kerk in Matilla. 
Nov.’16. Kerst.
% 310. Wereldbol als 
kerstbal.

CHINA   
 VOLKSREPUBLIEK
Apr.’16. Verkiezing mooiste 
zegel 2015.
Blok 1.20 y. Verzets-
museum. Zegel uitgegeven 
op 3 sept. 2015.
9-10-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
1.20 y.; velletje met 1.20, 
3.- y. Resp. haan; haan, 
Chinees karakterteken.
14-10-’16. Dag van de 
Armoedebestrijding.
1.20 y. Hart met datum.
22-10-’16. Overwinning 
van het Rode Leger van 
Chinese werkers en boeren.
1.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.50, 
1.50 y. Resp. start van 
de Lange Mars: com-
munisten met vlag, Zunyi 
Conferentie: leiders in 
gesprek, oversteek van 
Chishui-rivier: deelnemers 
Mars met geweren en vlag, 
oversteek Yalong-berg en 
grasland: deelnemers Mars 
met bewapening en vlag, 
samenkomst drie leger: 
deelnemers met wapens 
en vlaggen, aandacht voor 
beginners Mars en voort-
gang Nieuwe Lange Mars: 
deelnemers en vlaggen.

12-11-’16. 150e geboor-
tedag Dr. Sun Yat-sen 
(1866-1925), 
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. 
Resp. standbeeld van 
revolutionair en eerste 
president van China, 
museum, herdenkingshal in 
Zhongshan Park, Sun Yat-
sen-school in Zhongshan. 

2-12-’16. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Nanning.
1.20, 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. Zhuang-brokaat, 
zijden bal, beeld van eend.

COLOMBIA
4-11-’16. 60e geboortedag 
Ismael Enrique Arciniegas 
(1865-1938).
$ 20.000 (rond te maken 
zegel). Portret dichter. 

COOKEILANDEN
10-5-’16. Koningin 
 Elizabeth II 90 jaar.
Velletje met tweemaal 
$ 3.-. Britse vorstin.

COSTA RICA
10-10-’16. Nationale 
schrijvers.
Velletje met 420, 650 Cs. 
Portretten en tekstregels 
van resp. Aquileo J. 
Echeverria (1866-1909), 
Yolanda Oreamuno (1916-
1956).
1-11-’16. 75 jaar Sociale 
Verzekeringsbank.
600 Cs. Beeld met moeder 
en kind. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
27-10-’16. Inlandse flora.
Vel met twaalfmaal 10.- P. 
Peltophorum berteroanum, 
Phyllostylon rhamnoides, 
Guarea guidonia, Haema-
toxylon campechianum, 
Magnolia pallescens, 
Capparis cynophallap-
hora, Guaiacum officinalis, 
Coccoloba pubencens, 
Calophyllum calaba, 
Krugiodendron ferreum, 
Ekmanianthe longiflora, 
Juniperus gracilior. 

2-11-’16. Dr. Román 
Bautista Brache Almánzar 
(1905-1965).
20.- P. Portret arts.

ECUADOR
24-10-’16. Intisana-school 
50 jaar.
$ 2.-. Beeldmerk met 
roofvogel.
28-10-’16. Document 
‘ Carta de Jamaica’ van 
Simón Bolívar.
$ 10.-, 10.-. Vrijheidsstrijder 
en landkaart, vlag met 
landkaart en document. 

EQUATORIAAL
GUINEE
2016. Schilderijen van 
Jheronimus Bosch 
(ca.1450-1516).
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Details 
van resp. ‘Tuin der lusten’ 
(linker paneel), ‘Tuin der 
lusten’ (rechter paneel), 
‘De hooiwagen’, ‘Johannes 
de Doper in de wildernis’.

2016. 400e sterfdag 
schrijver Miguel de Cervan-
tes (1547-1616). 
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Verschil-
lende afbeeldingen van 
schilderijen in Prado-
museum (Madrid).
2016. 500e sterfdag Jhero-
nimus Bosch, schilderijen.
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Details 
van resp. ‘Tuin der lusten’ 
(linkerpaneel), ‘Tuin der 
lusten’(middenpaneel), 
‘De hooiwagen’(midden-
paneel), ‘Johannes de 
Doper in de wildernis’. 

ERITREA
24-5-’16. 25 jaar onafhan-
kelijkheid, II.
Velletje met 3.-, 4.-, 5.- n. 
(doorlopend beeld. Man 
met vlag op kameel. 

FILIPPIJNEN
11-11-’16. Veiligheids-
commissie 80 jaar.
12.- P. Beeldmerken.
12-11-’16. 150e geboor-
tedag Dr. Sun Yat-sen 
(1866-1925).
18.- P.; blok 45.- P. Resp. 
revolutionair en eerste 
president van China; met 
Filippijnse revolutionaire 
held Mariano Ponce (1863-
1918).

HONDURAS
15-4-’16. Vereniging van 
de Ridders van de heilige 
begrafenis van Tegucigalpa 
80 jaar.
5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 10.-, 15.-, 
15.-, 25.- L. Resp. proces-
siedragers, kruisafneming, 
gezicht van Jezus, groeps-
foto, processie, processie, 
wapenschild.
9-8-’16. Opleidingsinstituut 
van advocaten 100 jaar.
25.- L. Beeldmerk met 
weegschaal.
9-11-’16. Nationale 
Pedagogische Universiteit 
60 jaar.
10.-, 10.-, 10.-, 15.-, 25.- L. 
Jubileum beeldmerk met 
resp. portretten, verschil-
lende pictogrammen 
van sporters, schilderij, 
entree van gebouw, portret 
nationale held Francisco 
Morazán (1792-1842) met 
vlinders, kunstwerk met 
vlag. 

HONGKONG 
13-10-’16. Wandelpaden op 
eiland Lantau.
Twaalfmaal $ 1.70. Sham 
Wat Road, Man Cheung Po, 
Tai O, Kau Ling Chung, Shek 
Pik, Nam Shan, Pak Kung 
Au, Ngong Ping, Mui Wo, 
Pui O, Tung Chung Road, 
Shui Han. Ook velletje met 
de zegels en landkaart op 
rand. 
6-12-’16. Stadsgezichten.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-; blok $ 10.-. 
Pentekeningen van Kong 
Kai-Ming (1932) resp. 
tunnel bij vliegveld, Argyle 
Street, Kwun Tong-station, 
Wan Chai Tram Depot, 
Canton Road, Zoroastrian-
kerk; Abderdeen. 

INDIA
1-11-’16. Dag van Nationale 
Eenheid, geboortedag Val-
labhbai Patel (1875-1950).
10.- R. Portret en 
standbeeld van jurist en 
staatsman.
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2-11-’16. Staat Haryana 
50 jaar.
5.- R. Beeldmerk met 
schelp, landkaart en 
paardenkar.
15-11-’16. Dag van het 
Kind.
15.-, 15.- R. Kinderen en 
ouders aan het picknicken, 
spelende kinderen. Ook 
velletje met de zegels. 

19-11-’16. Derde bataljon 
Garwhal Rifles.
5.- R. Militairen in berg-
gebied.

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
18-11-’16. Schildpadden.
60, 60 p., £ 1.-, 1.-, 3.-, 
5.-; blok £ 5.-. Resp. 
Eretmochelys imbricata, 
Chelonia mydas, Chelonia 
mydas, Eretmochelys 
imbricata, Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata; 
Eretmochelys imbricata. 

INDONESIË
5-11-’16. Vlinders.
Velletje met vijfmaal 3.000 
Rp.; blok 10.000 Rp. Resp. 
Troides haliphron, Troides 
helena, Junonia atlites, 
Cethosia biblis, Papilio 
ascalaphus; Troides helena. 

IRAK
13-11-’16. Shaikh Ahmed 
Al-Waili.
1.000 din. Portret geeste-
lijke en dichter.

JAMAICA
28-10-’16. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Mexico. Gezamenlijke uit-
gifte met Mexico, vlinders.
$ 60.-, 60.- (samenhan-
gend). Papilio cresphontes, 
Danaus plexippus. 

JAPAN
6-1-’17. Architectuur, II.
82, 82 yen. Kyogoku-pago-
de (Kyoto), Tokio Toren.
10-1-’17. Patronen van 
planten.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
tweemaal dennenbomen, 
tweemaal granaatappelen, 
tweemaal kalebassen, 
tweemaal bloemtrossen, 
tweemaal bladeren; pioe-
nen, bloemen, bloemen, 
tweemaal bladeren. Zegels 
met gelijke afbeeldingen 
hebben verschillende 
kleuren. 

19-1-’17. Achtste Aziatische 
Winterspelen in Sapporo.
Vijfmaal 82 yen. Skiën, bia-
thlon, schaatsen, ijshockey, 
curling.

KAAPVERDIË
6-10-’15. 40 jaar lid van VN*.
60.- e. Vlag, beeldmerk. 

16-10-’15. Voedsel- en 
landbouworganisatie VN* 
70 jaar.
Driemaal 60.- e. Zaden 
en bonen, terrasvormige 
landbouwgrond, schaal 
voedsel.

KAZACHSTAN
21-10-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
Blok 300 t. Aapje. Op rand 
Chinese dierenriem.
21-10-’16. Nieuwjaarsfeest 
Nauryz.
100 t. Tulpen. 

21-10-’16. Europa, ‘Ecolo-
gie, denk groen’. 
C, 300 t. (samenhangend). 
Resp. Beeldmerk Expo 2017 
in Astana, windmolens en 
bomen met verfroller en 
fietser.
2-11-’16. Europees kampi-
oenschap voetbal.
C, C. (samenhangend). 
Tweemaal spelers met bal 
in actie.
2-11-’16. Khans van Kazakh 
State.
200, 200 t. Kirei khan en 
Zhanibek khan.

16-11-’16. Haaien in 
 Oceanarium van Astana. 
Velletje met viermaal 
100 t. Carcharhinus 
melanopterus, Triaenodon 
obesus, Chiloscyllium 
plagiosum, Negaprion 
brevirostris. 
16-11-’16. Regio Atyrau.
Velletje met 140, 200 t. 
Resp. gebouw, standbeeld 
van gevechtspilote Khiuaz 
Dospanova met vliegtuig en 
onderscheidingsmedaille. 
16-11-’16. Medaillewin-
naars Olympische Spelen.
Velletje met achtmaal 
200 t. Nijat Rahimov 
(gewichtheffen-goud), 
Dmitriy Baladin (zwemmen-
goud), Daniyar Yeleussinov 
(boksen-goud), Yeldos 
Smetov (judo-zilver),  

Zhazira Zhapparkul 
(gewichtheffen-zilver), Va-
siliy Levit (boksen-zilver), 
Adilbek Niyazymbetov 
(boksen-zilver), Guzel Man-
yurova (worstelen-zilver).
16-11-’16. Weg naar 
overwinning. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland.
300, 300 t. (samenhan-
gend). Militairen bij Slag 
om Moskou, herdenkings-
monument in Almaty.
16-11-’16. Wereld Post Dag.
100 t. Wereldkaart, duif.
16-11-’16. Nationale sport.
100, 200 t. (samenhan-
gend). Ruiters op paarden. 

KIRGIZIË
25-11-’16. Scheepvaart op 
meer Issyk-Kul.
50, 50, 100, 100 S. Resp. 
driemaster schoener 
‘Issyk-Kul’, m.s. ‘Vooruit-
gang van Kirgizië’, kruiser 
‘Moskou’, torpedoboot. Ook 
velletje met de zegels. 

KOREA ZUID
10-11-’16. Stempels uit 
Joseon-dynastie, II.
Viermaal 300 w. Driemaal 
schildpad, leeuw. Ook vel-
letje met de zegels. 

22-11-’16. Vogels. 
300, 300 w. (samenhan-
gend). Platalea minor, 
Parus major.

LAOS
2-12-’15. 40 jaar Volksre-
publiek Laos.
Velletje met viermaal 
5.000 k. Vlag, optocht met 
vlaggen en staatswapen, 
landbouwers, kerncentrale 
en trein. 

7-12-’15. Luang Prabang 
20 jaar op lijst werelderf-
goed Unesco*.
Velletje met viermaal 
5.000 k. Traditioneel 
handwerk, Mekongbrug, 
monniken, woning op palen.

LIBANON
22-10-’16. Universiteit La 
Sagesse 140 jaar.
L£ 2.000. Gebouw in 
Beiroet. 

MACAU
9-10-’16. Chinese land-
schappen.
2.-, 3.-, 4.-, 5.- ptcs.; blok 
12.- ptcs. Resp. waterval-
len, herfst in Danxia, Shen-
nongjia, herfst in Xiajiang; 
waterval.
12-11-’16. 150e geboor-
tedag Dr. Sun Yat-sen 
(1866-1925).
2.-, 3.-, 3.50, 4.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Verschil-
lende afbeeldingen van 
revolutionair en eerste 
president van China.
18-11-’16. Motorsport, 
vijftigste Grand Prix van 
Macau.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Winnaars 
resp. Michael Rutter op 
Ducati 998 (2003), Hiroshi 
Hasegawa op Yamaha 
(1967), Mick Grant op 
Kawasaki 750 (1977), Ron 
Haslam op Roc Elf Honda 
(1987); Kevin Schwantz 
op Suzuki 500 RGR. Plat-
tegrond circuit op rand. 

MALEISIË
21-11-’16. Gebedshuizen.
Vijfmaal 60 sen. Kapitan 
Keling-moskee (Georget-
own), kerk van St. Francis 
Xavier (Petaling Jaya), Sri 
Kandaswamy-tempel (Kuala 
Lumpur), Gurdwara Sahib 
Shapa (Kuala Lumpur), 
Perak Tong-tempel (Ipoh). 

MARSHALLEILANDEN
16-9-’16. Grondwet van 
1979.
Blok 98 c. Vergrootglas met 
leden wetgevend comité, 
vlag.
21-10-’16. 30 jaar onafhan-
kelijke staat.
$ 3.-. Inwoners en vlag. 

MAURITIUS
18-10-’16. Flora. 
11.-, 13.-, 16.-, 31.- Rs. Resp. 
Bacopa monnieri, Ludwigia 
octovalvis, Nelumbo nuci-
fera, Nelumbo nucifera.
16-11-’16. Wereld Diabetes 
Dag.
10.- Rs. Beeldmerk met 
hardloper en verschillende 
fruitsoorten. 

MEXICO
28-10-’16. 50 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Jamaica. Gezamen-
lijke uitgifte met Jamaica, 
vlinders.
$ 7.-, 11.50 (samenhan-
gend). Papilio cresphontes, 
Danaus plexippus. 
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31-10-’16. Dag van de 
Doden.
$ 15.-. Skeletten.
14-11-’16. Dag van de 
Postbode.
$ 7.-. Brievenbezorgers 
lopend, per fiets en met 
motor.
22-11-’16. Muziekgroep ‘La 
Rondalla de Saltillo’ 50 jaar.
$ 7.50. Gitaar.

MONGOLIË
30-10-’16. Vrouwelijke 
dieren.
600, 700, 800, 900, 
1.000 T. (ruitvormig). Resp. 
schaap, geit, rund, paard, 
kameel.
1-11-’16. Muziekinstru-
menten.
Velletje met 1.000, 1.500 T. 
Verschillende harpen. 

MONTSERRAT
23-9-’16. Schildpadden.
Velletje met viermaal 
$ 3.50; blok $ 7.-. Resp. 
Chelonia mydas, Caretta 
caretta, Lepidochelys oliva-
cea, Lepidochelys kempii, 
Eretmochelys imbricata. 

MYANMAR
31-8-’16. Union Peace 
Conference in Panglon.
100, 200, 500 k. Resp. 
Beeldmerk met handen en 
duif, verschillende etnische 
groeperingen, beeldmerk. 

NIEUW-CALEDONIË
3-11-’16. Caledonische 
inspiraties.
Velletje met viermaal 
110 F. Kerstboomworm, 
zeepaardje, varen, nautilus-
schelp.
3-11-’16. Legendarische 
pakketboot.
110 F. ‘Le Calédonien’. 

3-11-’16. Frankeerzegels, 
vogel.
Rood (binnenland 20g.), 
oranje (binnenland 50 g.), 
5, 10, 30 F. Rhynochetos 
jubatus.
3-11-’16. Kerst en 
Nieuwjaar.
110 F. Vogelkerstman, 
bomen, pakjes.

NIEUW-ZEELAND
7-9-’16. ‘Kiwi-dingen’.
Vel met veertienmaal $ 1.-. 
Verschillende humoristi-
sche afbeeldingen van het 
dagelijks leven in Nieuw-
Zeeland. Ook drie velletjes 
met resp. zes, vier en vier 
zegels.
19-10-’16. Hobbit en Lord 
of the Rings.
Velletje met $ 10.- (rond 
zegel). Ring. Landkaart 
op rand.
2-11-’16. Kerst.
$ 1.-, 1.80, 2.20, 2.70, 3.30. 
Resp. Jezus, Jozef, herder, 
Maria, Wijze uit het Oosten. 
Ook velletje met de zegels. 

11-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 1.-, 1.80, 2.20, 2.70. Resp. 
Chinees karakterteken, 
haan, haan, lampion 
en Oorlogsmuseum in 
Auckland. Ook velletje met 
de zegels.

NIUE
7-12-’16. Kerst.
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.-. 
Kindertekeningen resp. 
vis, palmboom en weg met 
auto en huis, pakje met lint, 
kerstboom en kinderen. 
Ook velletje met de zegels. 

PALESTIJNSE 
AUTORITEIT
8-8-’16. Watervoorziening.
420, 420, 800, 800 m. (per 
waarde samenhangend); 
blok 1.200 m. Resp. meer, 
water met prikkeldraad en 
vrouw, waterdruppel en 
tandwiel, waterdruppel en 
prikkeldraad; silhouet met 
waterdruppel. 
8-8-’16. Solomon’s Pools.
250, 420 m.; blok 1.500 m. 
Verschillende afbeeldingen 
van historisch waterreser-
voir bij al-Khader. 

17-8-’16. Arabische Dag 
van de Post. 
10, 480 m. (samenhan-
gend). Tweemaal beeld-
merk, wereldbol, brieven.
30-9-’16. Dag van Pales-
tijnse Vlag.
250, 420 m.; blok 1.800 m. 
Vlag met resp. gebouw 
VN* in New York, vrouw en 
boom; duif.
15-11-’16. Frankeerzegels, 
boom.
200, 1.400, 4.500 m. 
Boom op verschillende 
achtergrondkleuren. 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
28-10-’16. Traditionele 
zoutproductie door Keri-
bevolking.
1.45, 2.-, 4.-, 6.60 K.; 
velletje met 1.45, 2.-, 
4.-, 6.60 K.; blok 10.- K. 
Verschillende fases van 
zoutproductie door Keri-
mannen.

28-10-’16. Tonijnindustrie.
 1.45, 2.-, 5.-, 6.60 K.; 
velletje met 1.45, 2.-, 5.-, 
6.60 K.; blok 10.- K. Resp. 
Thunnus albacarus, Thun-
nus thynnus, Katsuwonus 
pelamis, Thunnus alalunga; 
Thunnus thynnus, Thunnus 
alalunga, Thunnus albaca-
rus, Katsuwonus pelamis; 
Thunnus thynnus. 

4-11-’16. WWF*, Nieuw-
Guinese tweeklauwschild-
pad.
1.45, 3.80, 3.80, 6.60 K. 
Pandabeeldmerk met 
verschillende afbeeldin-
gen van Carettochelys 
insculpta.

PENRHYN
10-5-’16. Koningin Eliza-
beth II 90 jaar.
Velletje met tweemaal 
$ 3.-. Britse vorstin. 

POLYNESIË 
3-11-’16. Francis Ariioehau 
Sanford (1912-1996).
500 F. Portret politicus.
3-11-’16. Maori-verhaal 
Tane.
Zesmaal 100 F. (in boekje).
Mannen in verschillende 
traditionele kleding. 

9-12-’16. Vogels.
80, 100 F. Butorides striata, 
Acrocephalus mendenae. 
Ook velletje met de zegels.

SEYCHELLEN
14-10-’16. Vierde 
Seychellen-India Dag.
10.- R. Vlaggen, hindoetem-
pel Arul Mihu Vinayagar in 
Victoria. 

SRI LANKA
2-11-’16. Onbekende 
pracht van Sri Lanka.
Vel met twaalfmaal 
25.- R. Bambarakanda-
waterval (Kalupahana), 
ruïne van bungalow van Sir 
Frederic North (Arippu), 
Hammenhiel-fort (Jaffna), 
blaasgat bij Hummanaya 
(Kudawella), zandduinen 
(Kawtharimunai), wilde 
paardenopvang (Delft Is-
land), rotsbergen bij 
Govinda Hela (Siyamba-
landuwa), uitzichtpunt bij 
World’s End (Pitamaruwa), 
Queen’s Tower (Delft 
Island), waterreservoir 
Senanayaka Samudraya 
(Ingiriyagala), vuurtoren en 
pier (Talaimannar), Kudira-
mala Point (Wilpattu). 

ST. MAARTEN
13-1-’16. Vlinders, III.
Viermaal blok 500 c. 
Rothschildia cincta, 
Ithomia iphianassa, Ptero-
nymia artena, Hyalophora 
cecropia. 

ST. PIERRE ET  
MIQUELON
12-11-’16. Slag aan de 
Somme 100 jaar geleden.
€ 1.10. Militairen met 
wapens en in loopgraven.
18-11-’16. Prettige 
feestdagen.
€ 0.80. Kindertekening: 
rendier, sneeuwpop, kerst-
man, pakje, bomen.

SURINAME
16-11-’16. Historische 
vliegtuigen.
SR$ 2.-, 3.-, 4.-, 6.-, 7.-, 8.-. 
Resp. Bleriot VII (1907), 
Breguet III (1912), De 
Pischoff 1 (1907), Fokker 
De Spin (1911), Santos-
Dumont 14 bis (1906), 
Short S 41 (1912). 

TAIWAN
5-1-’17. Zeesterren.
Viermaal NT$ 5.-. Fromia 
monilis, Culcita novaegui-
neae, Acanthaster planci, 
Linckia laevigata. 

20-1-’17. Lions Club 100 
jaar.
NT$ 5.-, 15.- (samenhan-
gend, doorlopend beeld).
Resp. meisje duwt man in 
rolstoel, man en vrouw met 
wereldbol.

THAILAND
Jun.’16. Frankeerzegels.
3.-, 9.- B. Koning Bhumibol 
resp. opaalgroen, oranje geel.
10-6-’16. Europees 
kampioenschap voetbal in 
Frankrijk, winnende landen 
vanaf 1960.
Vijftienmaal 3.- B. (in 
boekje). Rusland 1960: 
hamer en sikkel met land-
kaart, Spanje 1964: vlag 
en bal, Italië 1968: toren 
van Pisa en beeldmerk, 
Duitsland 1972: voetballer 
en beker, Tsjechië 1976: 
spelers en bal, Duitsland 
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1980: speler en banieren, 
Frankrijk 1984: Eiffeltoren 
en landkaart, Nederland 
1988: molen en vlag, Dene-
marken 1992: speler en bal 
met vlag, Duitsland 1996: 
bal met doelnet en speler, 
Frankrijk 2000: vlag en bal, 
Griekenland 2004: vlag, 
Spanje 2008: bal en vlag, 
Spanje 2012: bal, gastland 
Frankrijk: beker. 
9-10-’16. Wereld Post Dag.
3.-, 3.- B. Afbeeldingen van 
verschillende activiteiten 
van postdienst.
15-11-’16. Nieuwjaar, 
bloemen.
Viermaal 3.- B., tweemaal 
15.-, 15.- B. Verschillende 
kleuren canna’s. 

TOKELAU
7-12-’16. Kerst.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. Resp. 
herder met schapen, 
Heilige Familie, de Drie 
Koningen, engel. Ook vel-
letje met de zegels. 

TONGA
3-5-’16. Koningin Elizabeth 
90 jaar.
Velletje met tweemaal 
$ 2.-. Britse vorstin. 

TONGA NIUAFO’OU
25-4-’16. Aankomst 
Nederlanders 400 jaar 
geleden.
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Willem Schouten (1580-
1625), schip ‘Eendracht’, lo-
kale zeilschepen en vogels, 
Jacob Le Maire (ca.1585-
1616). Kompas, zandloper 
en passer op rand. 

3-5-’16. Koningin Elizabeth 
90 jaar.
Velletje met tweemaal 
$ 2.-. Britse vorstin.
10-6-’16. Tupou College 
150 jaar.
Velletje met $ 2.25, 5.-. 
Resp. gebouw in Toloa, 
studenten en gebouw.

TRISTAN DA CUNHA
30-11-’16. Biodiversiteit, I.
25, 35, 45, 60, 70 p., £ 2.-. 
Resp. blechnumvaren 
(Blechnum palmiforme), 
langoest (Jasus tristani), 
ijsvis (Bovichtus diacan-
thus), zuidpoolstern (Ster-
na vittata tristanensis), 
tristanlijster (Nesocichla 
eremita), subantarctische 
zeebeer (Arctocephalus 
tropicalis). 

7-12-’16. Biodiversiteit, II.
25, 35, 45, 60, 70 p., 
£ 2.-. Resp. wolfsklauw 
(Lycopodium diaphanum), 
zeester (Henricia simplex), 
cotula (Cotula goughensis), 
vlinder (Dimorphinoctua 
goughensis), inaccessible-
eilandral (Atlantisia 
rogersi), brilstormvogel 
(Procellaria conspicillata).

TUNESIË 
25-10-’16. Wereldcongres 
standaardisatie Telecom-
municatie
2.000 m. Beeldmerk. 

12-11-’16. Doelstellingen 
duurzame ontwikkeling.
Vel met twintigmaal 500 m. 
Verschillende pictogram-
men.

URUGUAY
16-11-’16. Toerisme, Rio 
Negro.
$ 20, 20. Krabbenetende 
vos (Cerdocyon thous), 
fabrieksinterieur van voor-
malig vleesverwerkingsbe-
drijf Frigorifico Anglo.

VENEZUELA
13-10-’16. Biodiversiteit.
Velletje met 0.50, 10.-, 
46.-, 71.-, 94.-, 110.-, 250.-, 
458.- Bs. Resp. Savanne 
van Barinas, 
herbebossing Nationaal 
Park Macarao, flamboy-
antboom (Delonix regia), 
rode ibis (Eudocimus 
ruber), oriconokrokodil 
(Crocodylus intermedius), 
Caribische heremietkreeft 
(Coenobita clypeatus), 
boom tabebuiaboom 
(Handroanthus chrysan-
thus), arrauschildpad 
(Podocnemis expansa). 

VERENIGDE NATIES
2-12-’16. 33e Internationa-
le postzegeltentoonstelling 
in Nanning, China.
Velletje met US$ 1.15, Zw.Fr. 
2.-, € 1.70. Verschillende af-
beeldingen van Apenkoning 
uit roman ’De reis naar het 
Westen’. 

VIETNAM
5-8-’16. 40 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Thailand. Gezamenlijke 
uitgifte met Thailand.
3.000, 10.500 d. Resp. 
Beeldmerk en gekostu-
meerde figuren uit resp. 
Vietnam, Thailand.
24-9-’16. Vijfde Aziatische 
Strandspelen in Da Nang.
3.000, 6.500 d. (ook 
ongetand). Resp. beach-
volleybal, roeien. 

10-10-’16. Traditionele 
muziek.
3.000 4.500, 8.000 d.; blok 
12.000 d. (ook ongetand). 
Verschillende zang- en 
muziekgroepen. 
22-11-’16. 100e sterfdag 
Jack London (1876-1916).
3.000 d. Portret Ameri-
kaans schrijver, boeken.

WALLIS EN FUTUNA
3-11-’16. Twin Otter 30 jaar 
in gebruik.
105 F. Vliegtuig ‘Ville de 
Paris’. 

3-11-’16. Dag van de Post.
205 F. Wereldbol, vlag.
30-11-’16. Vogels.
Velletje met driemaal 95 F. 
Fregata Ariel, Ptilinopus 
porphyraceus, Phaeton 
rubricauda.

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
28-11-’16. Zavodovski 
Island.
70, 80 p., £ 1.05, 1.25. Resp. 
macaronipinguïn (Eudyptes 
chrysolophus), storm-
bandpinguïns (Pygoscelis 
antarctica), pinguïnkui-
kens, pinguïnkolonie op 
vulkanisch eiland. 

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
3-11-’16. Onderzoekscen-
trum op Crozeteilanden.
Velletje met € 1.60, 2.70. 
Resp. Barakken en pinguïn, 
barak en portret ontwerper 
Ferdinand Fillod (1891-
1956). 
3-11-’16. Bergen op 
Kerguelen.
€ 0.50. Cirque du Château. 

ZUIDPOOLGEBIED
NIEUW-ZEELAND
(Ross Dependency)
16-11-’16. Leven op de 
Antarctische zeebodem.
$ 1.-, 1.80, 2.20, 2.70, 3.30. 
Resp. zeelelie, zeester, 
spons, hydroid, zeespin. 
Ook velletje met de zegels.

 

 

Afkortingen:
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. 

Postkantoor, anno 1683, (met filatelieloket) in de bovenstad 
(Toompea) van Tallinn, de hoofdstad van Estland. (juli 2016)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coenobita_clypeatus


60 FILATELIE  JANUARI 2017

 
 

2 3

5

6

7 9

10

15

17

18
19

11

13

16 21

12

14

20

8

4

1



JANUARI 2017 FILATELIE 61

 
 

oms lijkt het of klassieke en posthisto-
rische verzamelaars niet door één deur 
kunnen met thematische verzame-
laars. De klassieken vinden de anderen 

maar plaatjesverzamelaars, en de thematici 
vinden de klassieke filatelie maar saai. In dit 
verhaal wordt een combinatie gemaakt aan de 
hand van de stad Spa, zodat duidelijk wordt dat 
beide onderdelen van de filatelie boeiend zijn 
en helemaal geen tegenstelling. Tevens komen 
allerlei aspecten van de Belgische filatelie aan 
bod. Eigenlijk is het vreemd dat er in Nederland 
geen Studiegroep België bestaat, want België 
is filatelistisch buitengewoon interessant. Er is 
alleen een Studiegroep Voorafstempelingen, die 
ook veel met België bezig is. Laat er nu net van 
Spa geen voorafstempeling bestaan. Maar ik laat 
toch een voorafgestempelde zegel zien (afb 1).

De stad Spa
Spa is vooral bekend door het mineraalwater dat 
daar uit diepe ondergrondse bronnen gewonnen 
wordt. De stad ligt in de Belgische Ardennen 
in het Franstalige gebied. Het is een prachtige 
streek en de stad is een centrum van toerisme. 
België heeft meerdere reeksen toeristische 
 zegels uitgegeven en uiteraard is Spa erbij 
(afb 2).

Publibel
België heeft heel veel briefkaarten uitgegeven 
die reclame maken. Men begon met kaarten die 
toeristische plaatsen aanbevelen. Het leukste is 
als de kaart van Spa ook in Spa gestempeld werd 
(afb 3). Vanaf 1933 werden briefkaarten met 
commerciële reclame aan de loketten verkocht, 
waarbij elke kaart een Publibel nummer had. 
Overigens hadden de eerste 200 kaarten nog 
geen nummer. Publibel komt van Agence Belge 
de Publicité Postale, een organisatie die een 
exclusieve concessie had om reclame te maken 
op briefkaarten. Daarmee kon de post inkom-
sten genereren die voor goede doelen werden 
bestemd, onder andere voor werklozen. Publibel 
1105 ziet eruit alsof de afzender er een tekst 
op geschreven heeft, maar het is een gedrukte 
reclametekst voor een vakantie in Spa (afb 4). 
Deze kaart werd verkocht in het Nederlandse 
taalgebied zodat een afstempeling van Spa niet 
te vinden zal zijn. De laatste Publibel kaarten 
werden in 1984 uitgegeven. De nummers lopen 
tot 2790 maar het totale aantal is niet eenvou-
dig te bepalen omdat er veel kaarten bestaan 
met bijdruk wegens tariefwijzigingen, zoals 
afb 4. De oplagen per kaart lopen uiteen van 
500 tot 2 miljoen. Welk thema u ook verzamelt, 
er zijn altijd bijpassende Publibel kaarten te 
vinden, en soms hebben ze eigen websites zoals 
Publibels met speelkaarten:
www.bnsrl.com/bridge/carte/xbelgium.html 

Stempels van Spa
Hier zijn wat verschillende stempels van Spa 
(afb 5-16). In België zijn er twee reeksen met 
nummerstempels geweest. Bij de eerste staat het 
nummer tussen balkjes in cirkelvorm, waarbij Spa 
het nummer 110 had (afb 5). De tweede reeks 
lijkt wat op de Nederlandse puntstempels. Spa 
kreeg het nummer 340 (afb 6). In België werden 
aantekenstroken niet altijd bedrukt met een kan-
toornaam, maar die naam werd met een stempel 
aangebracht (afb 11). In het Frans worden zulke 
naamstempels ‘griffe’ genoemd. De spoorwegze-
gels zijn vaak met rechthoekige stationsstempels 
ongeldig gemaakt (afb 12). Er zijn verzamelaars 
die zich specialiseren in de Belgische spoorwe-
gen. Daar is veel materiaal van te krijgen voor 
weinig geld. België kende achtkantige telegraaf-
stempels (afb 13), terwijl de telegraafzegels 
zeskantig waren. Dat ziet er merkwaardig uit, 
want de vormen komen nooit overeen.

Oorlog en Vrede
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) is voor een 
groot deel op Belgisch grondgebied uitgevoch-
ten. Het grootste deel van het land was door 
Duitsland bezet en er kwamen Duitse zegels en 
briefkaarten met opdruk in gebruik. Ook werden 
er in Duitsland stempels gemaakt met ‘Belgien’ 
(afb 14). Duitsland verloor de oorlog en op 
11-11-1918 werd er een wapenstilstand geslo-
ten. Daarmee was deze verschrikkelijke oorlog 
voorbij. De hoofdvestiging van de internationale 
wapenstilstandscommissie was in Spa. Hier een 
brief uit 1919 van de Duitse delegatie die een 
eigen postkantoor had (afb 15). Dit werd gevolgd 
door een conferentie in 1920, ook in Spa, waar 
onderhandeld werd over de herstelbetalingen 
van Duitsland aan de overwinnaars. België 
kreeg slechts 8% daarvan toegewezen, terwijl 
de schade enorm was. De conferentie van Spa 
duurde van 5 t/m 16 juli 1920, en het bijzondere 
stempel (afb 16) was nog t/m 17 juli in gebruik.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 
werd België opnieuw door Duitsland bezet, maar 
er bleven Belgische zegels in gebruik. Na de oor-
log was er schaarste aan alles. Veel goederen en 
levensmiddelen waren alleen met distributiebon-
nen verkrijgbaar, in het Frans: timbres de ravitail-
lement. Maar wat doe je met de overgebleven 
bonzegels van het jaar ervoor? In Spa werden 
die als sluitstroken gebruikt op beschadigde 
brieven (afb 17). Op de envelop staat geschreven 
dat deze in slechte staat in de brievenbus was 
aangetroffen.

Provisorische zegels
Na de oorlog was er een enorme inflatie en op 
15-9-1945 had de Belgische post de tarieven fors 
verhoogd, binnenlandse tarieven met gemiddeld 
50% en de tarieven voor post naar het buitenland 

werden in veel gevallen verdubbeld. Daar kwam 
veel protest tegen zodat de Belgische Regering 
besloot om de tarieven met 10% te verlagen. De 
eerste minster was destijds Achiel van Acker, 
en de zegels worden ook ‘Van Acker-zegels’ 
genoemd. De tariefverlaging ging op 20-5-1946 in 
en er was zo weinig tijd dat er geen nieuwe zegels 
gedrukt konden worden. In een weekend moesten 
alle zegels van 1½, 2 en 5 frank en de briefkaar-
ten van 75 centiemen (afb 10) van een nieuwe 
waarde voorzien worden. Alle postkantoren 
mochten zegels overstempelen met ‘-10%’ en er 
bestaan dan ook bijna 500 verschillende opdruk-
ken. Spa gebruikte opdruk typen 42 en 353 vol-
gens Berlingin & Lejeune. Het zijn typen die in 
veel plaatsen werden gebruikt. De briefkaart 
heeft type 42 (afb 10).
Een heel andere provisorische zegel is de 
gehalveerde portzegel van 10 centiemen uit 1894 
(afb 9). Een portzegel van 5 centiemen zou pas 
in 1895 verschijnen.

Dit hebben ze in België nog nooit gezien
De reclamekaart (afb 18+19) van de rijdende SRV 
winkels werd in 1984 in Nederland verspreid onder 
klanten van de SRV. Tegen inlevering van de kaart 
kreeg men drie flessen Spa mineraalwater voor 
een lagere prijs. Alles op de kaart is tegelijk inge-
drukt: tekst, postzegel, stempel en adres. De kaart 
is zelfs nooit in België geweest, want in Nederland 
gedrukt. Trouwens, de echte postzegel van 2 frank 
was niet zwart en rood maar oranje (afb 20). Zulke 
pseudo-postzegels vind ik superleuk.

Thema’s
De volgende thema’s kwamen in dit verhaal aan 
de orde: geschiedenis, water, toerisme, reclame, 
oorlog en vrede, telegraaf, spoorwegen. Je zou 
ook kunnen zeggen dat de stad Spa het thema 
is, of zoals men dat in Duitsland noemt: een 
Heimatsammlung, een streekverzameling. 
Ten slotte: de letters s.p.a. staan voor ‘sanitas 
per aqua’, gezond door water. Vooral in het Engels 
wordt ‘spa’ gebruikt als aanduiding voor een 
kuuroord (afb 21).

Literatuur
Hier zou een lange lijst kunnen staan met boeken over 
Belgische filatelie maar slechts enkele kunnen hier 
genoemd worden:
Belgische Strafport, Henri van Roye
Catalogue des Cachets à Etoiles Belgique 1880-1980, 
A. Delfosse
Posttarieven in België sinds 1879, Frans Somers en 
Flor Peeters
Vademecum der Belgische Voorafstempelingen, 
 Studiegroep Voorafstempelingen
Guerre 1914-1918 et la Philatélie Belge, Salm Phila Club
Catalogue des -10% Van Acker, Berlingin & Lejeune
Uitgifte -10% 20.05.1946, Dr. K. Vander Mijnsbrugge

S
Spa

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

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

 

Aangeboden

Kilowaar Duitsland GRF waarbij 
Nieuw. 400 gram 12 euro.  
H.J. de Vries. Tel: 0252-518302.

Gevraagd

NVPH Catalogus 1953
M. Pijnenburg
bramarcdotcom@hotmail.com 

Omslagen/of albums Victoria 
klein.Importa blank.Hawidstroken 
zwart alle maten nieuw of gebruikt. 
J.A.de Kok,Vlielandhoeve 19,
3137 GV Vlaardingen.010-4742771.

Europapostzegels Ned. Zonder 
stempel voor verzamelaar. 
A.P.L. Flören. Tel: 0182-2514753.

Diversen

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

Verzamelt u Liechtenstein? Voor 
20 euro  per jaar bent u lid van 
de NVPVL.  4x  per jaar blad met 
veiling, nieuwtjes en artikelen 2x 
bijeenkomst in Utrecht of ontmoet 
ons bij een van de bekende  beur-
zen. www.nvpvl.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.

Filitalia, gezellige club voor verza-
melaars van Italië, San Marino en 
Vaticaan. Bekijk de veiling op 
www.filitalia.nl. Lid worden: 
bel 06-53313000 of 0181-774870. 
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VOOR HET OPGEVEN VAN KLEINE ANNONCES: ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD.

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

LID

 

 

 

 

DEZE MAAND BINNENGEKOMEN KILOWAAR
AUSTRALIË, DUITSLAND GROOT EN MISSIE, FRANKRIJK, 
JAPAN, OOSTENRIJK, NOORWEGEN MISSIE, ZWEDEN.

ER ZIJN WEER VOLOP NIEUWE PARTIJEN EN RESTANTEN, 
KOM LANGS.

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

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

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

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

De P.V.Katwijk-Rijnsburg organiseert 
op 14 februari 2017 een grote post-
zegelveiling in de Wiek, Fresiastr. 19 
Katwijk ad Rijn met kijkmiddag en 
avond. Inl. 071-5173995 www.post-
zegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl

mailto:bramarcdotcom@hotmail.com
http://www.nvpvl.nl/
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
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Nederlandse vogels
met gratis bewaarmap

Nu verkrijgbaar op alle 
postkantoren en collectclub.nl



CORINPHILA VEILINGEN BV
MORTELMOLEN 3 

1185 XV  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA
POSTZEGELS, PRENTBRIEFKAARTEN EN MUNTEN

Bel of e-mail ons voor het aanvragen van de  
catalogus of vraag deze aan via de website.

Als u zich inschrijft op de nieuwsbrief houden wij u per  
e-mail op de hoogte van de veilingen en online catalogus.

De catalogus komt medio februari uit.

WWW.CORINPHILA.NL

VOORJAARSVEILING 
8-11 MAART 2017
INCL. DE COLLECTIE  
LUIS ALEMANy INDARTE, DEEL 3

CATALOGUS ONTVANGEN?
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