
Een streep door de postzegels

FILATELIE
M A A N D B L A D  V O O R  P O S T Z E G E LV E R Z A M E L A A R S  •  L O S S E  N U M M E R S  €  4 ,7 5 2017

2
Bij dit

nummer:een geschenk voor onze
 abonnees!



www.filatelie.nu



FEBRUARI 2017 FILATELIE 67

‘Filatelie’ (waarin opgenomen De Philatelist 
en De Posthoorn) wordt uitgegeven door de  
Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Btw-nummer: 00.196.1305.B01, KvK-nummer: 41152295

Verschijnt niet in de maand juli.

De mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de pagina’s van De Posthoorn 
vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

HOOFDREDACTIE
René Hillesum, Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht
tel.: 078-610 15 20, hillesum@filatelist.com www.filatelie.nu 

ADVERTENTIEVERKOOP
Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie
Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht
ads.filatelie@gmail.com www.filatelie.nu
René Hillesum, verkoop, advies, routing: 078-6101520
Hans Kraaibeek, administratie: 06-30887835

ABONNEMENTEN EN BEZORGKLACHTEN
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Mutaties: klantenservice@aboland.nl  
0251 313 939, fax: 0251 310 405 

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen geeft u op aan de secretaris van de vereniging 
waarvan u lid bent. Individuele abonnees zenden hun adres-
wijziging aan Abonnementenland (zie ‘Abonnementen’). 

‘HOE WORD IK ABONNEE?’ 
Er zijn twee abonnementsmethoden.
1. een collectief abonnement: U kunt lid worden van een vereni-
ging die bij ‘Filatelie’ is aangesloten; het abonnementsgeld maakt 
dan deel uit van uw verenigingscontributie.
2. een individueel abonnement: hiervoor kunt u zich aanmelden 
bij Abonnementenland in Uitgeest (zie ‘Abonnementen’) voor 
€ 33,10 (Nederland. Buitenland op aanvraag). Een individueel 
 abonnement gaat per de eerste van een willekeurige maand in; 
het loopt minimaal één jaar (11 nummers). 

OPZEGGING ABONNEMENT
Opzeggen kan via uw vereniging. Een individueel abonnement 
kan aan het eind van de lopende abonnementsperiode worden 
beëindigd. U doet dit door uiterlijk vier weken vóór het aflopen 
van uw abonnement een brief te schrijven aan Abonnementen-
land in Uitgeest (adres: zie ‘Abonnementen’). 

LOSSE NUMMERS
Nummers van de lopende jaargang kunnen (mits voorradig) 
voor € 4,75 per nummer (inclusief porto) worden besteld via 
bank NL41 ABNA 0588 245 070 van Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie; vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres. 

BESTUUR
Voorzitter: Hans Kraaibeek
Secretaris: Leo Elzinga, Schalmei 5, 4876 VC Etten-Leur,
tel.: 076-5035295, secretaris.filatelie@gmail.com
Penningmeester: Marion van der Weijden

ONTWERP EN VORMGEVING
Fake Booij, www.fakebooij.nl

DRUK
Verloop drukkerij, www.verloop.nl

Copyright: © 2017 Maandblad Filatelie 

Drukoplage van dit nummer: 19.110 exemplaren 

ISSN-nummer: 0166-3437

Het maandblad Filatelie is 
Official Partner van de AIJP  
(Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques).

FILATELIE
J A A R G A N G  9 5  •  F E B R U A R I  2 0 1 7  •  N R .  1 0 6 6

I N H O U D

100 Naamstempels op brieven 
en postzegels emissie 1852 [1]

www.filatelie.nu

47The Philatelic Journalist / No. 145 / October 2014

Information from the Board

Präsident/President

Wolfgang Maassen
Vogelsrather Weg 27, D-41366 Schwalmtal, Deutschland

Tel. +49/(0) 21 63/4 97 60 

Fax +49/(0) 21 63/3 00 03 

E-Mail: W.Maassen@aijp.org

Generalsekretär/General secretary

Rainer von Scharpen 
Tucholskyweg 5, 55127 Mainz, Deutschland

Tel. +49/(0) 61 31/7 17 27

E-Mail: Rainervonscharpen@t-online.de

Vizepräsidenten/vice presidents

Aad Knikman
Achtergracht 71, NL-1381 BL Weesp

Tel. +31/(0) 294/43 28 01

E-Mail: A.Knikman@aijp.org

Dr. Giancarlo Morolli
Seconda Strada 12, I-20090 Segrate (Mi), Italien

Tel. +39/(0) 27 53 28 02

Fax: +39/(0) 2 70 30 07 27

E-Mail: g.morolli@aijp.org

Schatzmeister/treasurer0

Hans Schwarz
Postfach 177, CH-5707 Seengen, Switzerland 

Tel. +41/52 301 44 05 

Fax +41/52 301 45 31

E-Mail: H.Schwarz@aijp.org

Direktoren /Directors

Dr. Mark Bottu
Patijntjestraat 168, B-9000 Gent, Belgium

Tel. +32/92 20 04 94

Fax +32/92 20 09 90

E-Mail: M.Bottu@aijp.org

René Hillesum 
Postbus 7, NL-3330 AA Zwijndrecht, Netherlands

Tel. +31/78 610 15 20

Fax +31/78 610 60 33

E-Mail: hillesum@fi latelist.com

Konto der AIJP/bank account of AIJP

Postbank Frankfurt (Deutschland) 

Nr./No. 301 040 605 (BLZ 500 100 60)

AIJP

z.H. Herrn Hans Schwarz

Postfach 177

5707 Seengen

Schweiz

For payment from foreign countries: 

IBAN: DE78 5001 0060 0301 0406 05 

BIC: PBNKDEFF (only in Euros!)

Die AIJP wurde am 22. Mai 1981 im Vereinsregister der 

Handelskammer in Den Haag, Niederlande, Nr. 40 410 379, 

eingetragen. Der Verband hat seinen Sitz in Den Haag, Nieder-

lande.

The AIJP was registered on May 22, 1981, at the Chamber 

of Commerce in Den Hag, Netherlands, under the number 40 

410 379. The Associatoin is constituted with headquarters in 

Den Haag.

Impressum

Herausgeber / Publisher

Association Internationale des Journalistes Philatéliques

«The Philatelic Journalist» erscheint 3 x pro Jahr im März, 

Juni und Oktober

Aufl age: 750 Exemplare

Redaktion / Editor
Wolfgang Maassen, Michael Maassen

Übersetzungen / translations
Aad Knikman, Dr. Mark Bottu, Rainer von Scharpen

Layout und Satz
Phil*Creativ GmbH, Vogelsrather Weg 27, 

41366 Schwalmtal, Germany

Druck
Drukkerij Van den Berg b.v.

NL 3334 Zwijndrecht

Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques

AIJPAIJP

Official
partner

90 Carl Wilhelm Mieling 

84 De bijpost kantoren van 
Amsterdam 1873-1905

 68 Uit de wereld van de filatelie
 72 Bondspagina’s
 74 Verzamelgebied Nederland
 75 Open brief aan PostNL
 76 We will collect you
 81 Maximafilie
 82 Koninklijke beeltenis Albert I, 

1915-1922
 84 De bijpostkantoren van
  Amsterdam 1873-1905
 89 Boekenplank
 90 Carl Wilhelm Mieling 
 91 Open brief aan PostNL
 92 Duitse civiele postcensuur 

tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 9

 94 Tempo doeloe 1902
 95 De Posthoorn
 100 Naamstempels op brieven en
  postzegels emissie 1852 [1]
 103 Nederlandse stempels
 103 Boekenplank

 104 Filatelistische evenementen
 106 Post van de Filatelistische 

Dienst [3A]
 110 Wij lazen voor u
 112 Terug naar 1912
 113 Tag der Briefmarke 

1936-1944 [2]
 117 Open brief aan PostNL
 118 Postzegelboekjes
 120 Lezerspost
 121 Nieuwe uitgiften
 127 Boekenplank
 128 Thematisch panorama
 130 Kleine annonces

BIJ DE VOORPAGINA:
Zelden heeft het doen of laten van 
PostNL zoveel stof doen opwaaien 
als het afschaffen van de dagteken-
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stofwolk werd nog veel groter toen 
net voor de jaarwisseling ook nog 
bleek dat voor het stempel de pen-
ontwaarding de standaard zou worden!
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In het Italiaanse Venetië werd begin 
november 2016 de oprichting van de 
I.A.T.P. wereldkundig gemaakt. Dit staat 
voor International Academy for Thematic 
Philately.
De nieuwe academie stelt zich ten doel:
• Het organiseren van bijeenkomsten met 
thematische verzamelaars op hoog niveau 
• Het promoten van de deelname van 
thematische collecties in de ereklasse 
op (internationale) tentoonstellingen of 
gespecialiseerde tentoonstellingen
• Het promoten van de deelname van 
thematische filatelisten aan organisaties 

van een hoog niveau, zoals academies
• Promotie van thematische presentaties 
bij (internationale) bijeenkomsten en 
congressen
• Promotie voor de publicatie van themati-
sche collecties in boekvorm of op websites

Lidmaatschap staat niet uitsluitend open 
voor verzamelaars met een groot-gouden, 
gouden of verguld zilveren thematische 
collectie, maar ook voor hen die aantoon-
baar (bijvoorbeeld door een publicatie) 
van grote betekenis zijn voor de themati-
sche filatelie. Info: mark.bottu@telenet.be 

‘Gouden’ thematici verenigen zich

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. 

Restitutie van dubbel betaalde abonnementen
Abonnees van Filatelie die in het gehele kalender 
jaar 2016 lid waren van twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen, kunnen restitutie 
krijgen van het dubbel betaalde abonnement.
Als u vorig jaar restitutie over 2015 ontving en 
u voldoet nog steeds aan de voorwaarde, dan 
krijgt u het bedrag voor 2016 automatisch op uw 
rekening gestort. U hoeft de restitutie dus niet 
apart aan te vragen, tenzij uw rekeningnummer 

is gewijzigd. De uitbetaling volgt begin mei.
Abonnees die vorig jaar geen restitutie kregen, 
maar denken nu wel in aanmerking te komen 
kunnen voor 15 maart 2017 een e-mail sturen 
aan Abonnementenland : klantenservice@ 
aboland.nl Vermeld in uw e-mail, met als onder-
werp ‘Restitutie Filatelie’:
a. De namen van de verenigingen waarvan u het 
gehele jaar 2016 lid bent geweest (let op, alleen 

verenigingen die bij Filatelie zijn aangesloten 
komen in aanmerking!)
b. Het rekeningnummer waarop u het geld wilt 
ontvangen.
c. Uw naam en adres.
Heeft u niet de beschikking over e-mail, stuur 
dan een brief aan: Abonnementenland 
t.a.v. administratie Filatelie (restitutie)
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest

Baliestempels ’17
Er ontstaat wellicht een klein, niche 
verzamelgebied. Er zijn diverse 
stempels bekend die begin 2017 nog 
in gebruik waren. Hieronder een van 
Helmond-Dorpsstraat van 3 januari 

2017, gebruikt op een aangetekend 
stuk. Detail: het stuk werd op 4 janu-
ari verzonden. Benieuwd of PostNL 
boek houdt van niet retour ontvangen 
stempels en of er gemaand wordt 
(en wanneer) bij niet terugontvangen. 
Ook lijkt het erop dat er ‘antieke 
stempels’ uit de lade worden geto-
verd, zoals hier een afdruk van het 
ciliderbalk hamerstempel Zwolle/14 
dat op 5-1-2017 werd gebruikt.

Een oplettende lezer
Heeft u afdrukken van stempels 
(uitsluitend op echt gelopen stukken!) 
uit 2017, we zien graag uw melding, 
voorzien van een duidelijke scan.
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Een heel mooi filatelistisch jaar had ik u in het januari nummer 
al gewenst. Hoewel ik in dat nummer al afsloot met het einde 
van de stempels aan de postbalies, konden we op het moment 

van schrijven toen (eerste helft december) niet vermoeden dat het 
helemaal niet zo’n mooi filatelistisch jaar belooft te worden. 

Het einde der stempels stond wel vast. We hadden ons er al op 
voorbereid om gebruikt Nederland te gaan verzamelen voorzien 
van ‘charmante golflijntjes’. Immers, de rolstempels blijven bestaan 
in de sorteercentra en als we geen collectie wensen met uitsluitend 
stempels Collect Club Den Haag, dan zouden we daar wellicht mor-
rend genoegen mee nemen.

Hoe anders tekende zich de ramp in de laatste dagen van 2016 af. 
Wij sturen elkaar traditioneel relatief veel aangetekende zen-
dingen en pakketten toe. We kopen ons suf bij (internet)veilingen 
en winkels of ruilen met elkaar en laten Tante dat  allemaal veilig 
thuisbezorgen. Natuurlijk willen we graag mooie postzegels op de 
aangetekende stukken en de pakketten. We zijn immers postzegel-
verzamelaars en geen verzamelaars van stickers.

Postzegels dus, daar draait het om. En natuurlijk moet daar een 
– liefst mooi – stempel op komen. Dat mooie hadden we  natuurlijk 
al een tijdje naast ons neergelegd, want, de ‘eitjes’ van de laatste 
jaren verdienden geen schoonheidsprijs. Maar goed, er was mee te 
leven. Het was immers een stempel.

Maar goed, in de herfst van 2016 dus, het onheilsbericht dat het 
echt gedaan is met stempels op aangetekende stukken en pakketten. 
Wat  PostNL heeft ‘bedacht’ – naar later bleek – zou zelfs de grootste 
postzegel hater niet hebben kunnen verzinnen. De aan de balie 
aangeboden aan getekende stukken en pakketten moeten verplicht 
door de baliemedewerker ongeldig gemaakt worden met de pen. 
 Letter lijke  instructie: ‘Zet met pen een streep door de postzegels’.

U weet vast niet zeker of u dit aanzetten tot postzegelmoord wel 
goed gelezen heeft. Welnu, elders in dit blad treft u een scan van 
de officiële mededeling aan. Een ding is zeker: wie denkt dat 
 filatelie bedrijven een saaie aangelegenheid is weet nu wel anders. 
 Filatelistisch Nederland is massaal in opstand gekomen.

Bpost is op zichzelf rustig momenteel. Geen avances meer na het 
laatste finale bod. Maar, als gevolg van de avances van bpost en de 
afwijzing van PostNL is er wel een behoorlijke reuring. Een van de 
grote aandeelhouders heeft begin januari een uitzonderlijk groot 
pakket verkocht. Het is geen geheim dat een groot aantal aandeel-
houders voorstander was van het doorgaan van het huwelijk tussen 
bpost en PostNL. Uitgerekend de aandeelhouder die het grote 
 pakket heeft verkocht, had zich nog niet laten horen. Geen woorden 
maar daden zullen we maar zeggen.

We kregen allemaal een kerstkaart van PostNL, met envelop. Aardig 
natuurlijk. Er zat echter ook een bedoeling achter, namelijk om deze 
te versturen aan een bijzonder persoon, gefrankeerd met de 21e 
zegel uit het decembervel. Ook die ‘extra’ zegel was bestemd voor 
een bijzonder persoon. Je zou denken bij ‘extra zegel’ gratis, cadeau. 
Een beetje rekenen leerde echter dat u die zelf betaald had…

Natuurlijk handig van PostNL om zo ‘iedereen’ op eigen kosten een 
kaart te laten versturen. De envelop is voorzien van een matrixcode. 
Soms lukte het daarmee om de kaart zonder postzegel te versturen. 
In andere gevallen kreeg de ontvanger een portkaart in de bus. Wel 
een met het volle port en niet het Decembertarief. En dat is vreemd 
natuurlijk, de envelop was immers herkenbaar.

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutatie is in het over-
zicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:
Maassluis
VPM: P.M.J.A. van der Aa, Richard 
Hollaan 147, 3144 BS Maassluis,
secretarisvpm@gmail.com

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

M U T A T I E S

NL-verzamelaars
in shock!

Goud op de Chicagopex
Op de jaarlijkse tentoonstelling 
Chicagopex (afgelopen jaar 
van 18-20 november in Itasca, 
Illinois) had de vereniging 
ZuidWest Pacific het door haar 
uitgegeven boek ‘Postal Censor-

ship and Internment Camp Mail 
in the Netherlands Indies 1940-
1942 (geschreven door Piet 
van Putten en Nico de Weijer) 
ingezonden. En met succes: met 
goud bekroond.

mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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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.

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

FEB/MRT BEURZEN
12/02  ETTEN-LEUR  Nieuwe Nobelaer  10-16u

18/02  RODEN - NOORD 2017  De Hullen 10-16u 

25/02  CAPELLE A/D IJSSEL  De Lijster 10-17u

05/03  WASSENAAR   Van der Valk Bijhorst  10-16u

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

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

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

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

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS

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

There’s always
something new
at Sandafayre

MISSING “C” 
IN WATERMARK

WATERMARK 
INVERTED

WATERMARK 
INVERTED 

& REVERSED

WATERMARK 
INVERTED

“A” OF “CA” 
MISSING FROM

WATERMARK

WATERMARK 
INVERTED 

& REVERSED

WATERMARK
REVERSED

OVERPRINT DOUBLE 
- ONE ALBINO

WATERMARK 
INVERTED

WATERMARK 
INVERTED

WATERMARK
REVERSED

RECENT NEW DISCOVERIES
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Nederlandse vogels
met gratis bewaarmap

Nu verkrijgbaar op alle 
postkantoren en collectclub.nl
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Niet al te lang geleden bezocht ik als vertegenwoordiger 
van de KNBF een (deel van een) verenigingsavond in een 
middelgrote stad. Leuk om te zien dat met veel plezier 
een groep mensen informatie uitwisselde, ook postze-
gels uitwisselde, deelnam aan een veiling, deelnam aan 
een loterij en wat geld ophaalde voor de plaatselijke 
voedselbank. Veel van de mensen komen vaker, zijn 
vrienden geworden. Ook zijn er mensen die minder vaak 
komen, ook die ‘nieuwe’ mensen zijn altijd van harte 
welkom. Goed dat dit nog steeds zo werkt!
Er was ook een korte, zakelijke, vergadering. Eén van de 
leden vroeg het woord. Hij had gesproken met iemand 
over de postzegelverzameling van zijn onlangs overleden 
vader. Nee, het ging niet echt om een taxatie, hij wist wel 
dat het moeilijk zou zijn een goede prijs voor de verza-
meling te krijgen. De zoon wilde alleen een gesprek.
Vader was meer dan een halve eeuw hartstochtelijk ver-
zamelaar geweest, hij had er zijn ziel en zaligheid, en ook 
best wat geld, aan gegeven. De zoon hoefde geen geld 
voor de verzameling. Wat hij wilde, was dat de verzame-
ling van vader werd doorgegeven aan andere geïnteres-
seerde verzamelaars. Dan kwamen de postzegels goed 
terecht. 
En zo is geschied. Een belangrijk deel van de verzameling 
is bij een groot aantal geïnteresseerden terechtgeko-
men. In de nalatenschap zat ook nog best wat ‘frankeer-
geldig’ materiaal. Dat kon goed worden verkocht. En er 
was ook best wat ‘eenvoudig’ materiaal. Op deze avond 
had het verenigingslid 65 enveloppen bij zich. Met daarin 
een veelheid aan materiaal, zoals tamelijk nieuwe eerste-
dagenveloppen. Die enveloppen met inhoud vonden hun 
weg onder de aanwezigen als Sinterklaaspakketjes. Voor 
iedereen was dat toch leuk en met ten dele vaak ook 
echt interessant ‘eenvoudig’ materiaal. Met de op-
brengst van de frankeergeldige zegels kon de zoon zeer 
royaal uit eten, wat hij – ook in nagedachtenis aan vader 
en de filatelie- ook graag heeft gedaan. 
Het zou mooi zijn als nalatenschappen als deelverza-
melingen ook bij nieuwe geïnteresseerde verzamelaars 
terecht kunnen komen. Nieuwe verzamelaars zijn overi-
gens niet altijd jeugdigen, ook oudere beginnende verza-
melaars hebben behoefte aan materiaal en inspiratie! 
Het was een heel gezellige verenigingsavond. En voor ve-
len ook een ‘nuttige’ avond met nieuwe kennis en nieuw 
materiaal. Postzegels verzamelen is leuk, ieder doet dat 
ontspannen op zijn eigen manier. Lid zijn van een vereni-
ging heeft veel voordelen. Je kunt contact hebben met 
medeverzamelaars, je krijgt antwoord op vragen, je komt 
aan nieuw en bijzonder materiaal voor je verzameling. 
Je kunt meedoen aan veilingen en rondzendingen als je 
vereniging die organiseert. En ook, als je dat leuk vindt, 
kan je naar een verenigingsavond gaan. 

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF.

Column (19): 
Een verenigingsavond

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

Postzegelvereniging Haarlemmer-
meer is 40 jaar geleden opgericht 
in Hoofddorp en later heeft zich 

de vereniging uit Badhoevedorp bij 
haar aangesloten. Men houdt vanwege 
het grote 'werkgebied' maandelijks 
op 3 plaatsen een clubbijeenkomst, in 
Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoeve-
dorp. Veel leden bezoeken alle drie de 
bijeenkomsten, om maar niets van de 
vele activiteiten te willen missen.
Op vrijdag 2 december jl. werd dit 
40-jarig bestaan van Postzegel vereniging 
Haarlemmermeer gevierd met een 
speciale bijeenkomst voor haar leden. 
Midden in de Haarlemmermeerpolder, 
om precies te zijn in Hoofddorp, onder 
de rook (en geluid) van Schiphol kwamen 
ruim 100 leden met partners bijeen in 

gebouw 'De jeugd van gisteren'.
Met die jeugd zat het wel goed: jong en 
oud waren aanwezig.
Bij binnenkomst werden de leden 
getrakteerd op koffie en gebak waarna de 
jubileumbijeenkomst door de voorzit-
ter werd geopend. Een tweetal gratis 
verlotingen met bijzonder veel en vooral 
fraaie prijzen verhoogde de feestvreugde. 
Tussen door werd ook een veiling 
gehouden, waarbij maar weinig kavels 
onverkocht bleven. Onder het genot van 
een hapje en een drankje werden voorts 
ook weer vele contacten verstevigd en 
nieuwe contacten gemaakt.
De vereniging had ook voor alle leden 
een cadeau bedacht. Als eerste mocht 
één van de oprichters van de vereniging, 
de heer G.J. Bakker, een zeer fraai en dik 
stockboek in ontvangst nemen.
Gezelligheid kent geen tijd en het door 
het bestuur bedachte programma liep 
dan ook flink uit. Pas na 23.00 uur verlie-
ten de laatste leden de zaal, met allemaal 
een fraai stockboek onder de arm.
Ook nieuwsgierig hoe het normaal toe-
gaat daar in de polder? Neem contact op 
met de secretaris:
Mw. M. van Ditzhuyzen- Albarda,  
tel.: 0252-673134, e-mail: secretaris@
pzvh.nl of kijk op www.pzvh.nl

Feestje in de polder

Extra zaterdagopenstelling Bondsbibliotheek

Ook in 2017 zal de Bondsbibliotheek 
weer een aantal zaterdagen open 
zijn voor onderzoek en wel op:

4 maart, 6 mei, 2 september en 
4  november. De bibliotheek is dan 
geopend van 10:00–12:00 uur.

Voor de goede orde nog even de 
 gegevens: Bondsbibliotheek KNBF, 
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn. 
Bibliothecaris:  
Henk  Weevers, 06-336 876 75  
E-mail: bibliotheek@knbf.nl

Het bestuur van de vereniging

file:///C:\EIGEN%20BESTANDEN\TO%20DO%20artkelen%20maandblad\www.pzvh.nl
mailto: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. 06-336 876 75
De bibliotheek is gevestigd
op het volgende adres
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
bibliotheek@knbf.nl
Openingstijden: elke
woensdag van 10 – 17 uur.
Zaterdag: 4 maart 2017.
Zaterdag: 6 mei 2017.
Zaterdag: 2 september 2017.
Zaterdag: 4  november 2017.

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

Jubileumexpositie in Rijssen

Postzegelclub ’n Poszeagl uit 
Rijssen bestond 40 jaar en dat 
hebben ze publiekelijk gevierd 

met een expositie die van 15 t/m 21 
december 2016 plaatsvond in het 
winkelcentrum van Rijssen.
De officiële opening werd verricht 
door wethouder Roland Cornelis-
sen van Rijssen, waarna het publiek 
kon kennismaken met postzegel-
verzamelingen, die in 28 door de 
KNBF beschikbaar gestelde kaders 
werden tentoongesteld. Daarvan 
werd gretig gebruik gemaakt en de 
vereniging kon al direct 2 nieuwe 
leden noteren en ook een aantal 

potentiële jeugdleden.
Voor de jeugd was er een fotopuz-
zelwedstrijd. Twee kids hadden 0 fout 
en vier waren er met slechts één fout. 
Deze zes en de jongste deelnemer 
van 3 jaar, die nog niet kon schrijven, 
maar wel een formulier inleverde 
met een aantekening van zijn zus, 
kregen als prijs een stockboek met 
postzegels, het ABC voor de verza-
melaar. De beiden met 0 fout kregen 
bovendien nog een loep en een 
pincet. Tevens kon men het aantal 
zegels in een grote stolpfles raden. 
Drie deelnemers die het dichtst bij 
het juiste aantal zaten mochten een 

prijs in ontvangst nemen.
Bezoekers konden ook een top drie 
inleveren van wat zij het mooiste 
kader vonden. Het kader met de 
oude ansichtkaarten uit de Eerste 
Wereldoorlog en het kader van 
het jeugdlid met Brandweerzegels 
kregen de meeste stemmen.
De eerste 3 dagen waren enkele 
plaatselijke handelaren aanwezig, 
en de maandag t/m woensdag 
daarop was JFN aanwezig met 
veel materiaal waarbij de jeugdige 
bezoekers 25 zegels gratis mochten 
uitzoeken. Ook een schoolklas 
kwam op bezoek bij de expositie.
Donderdagavond 29 december 
werden de prijzen uitgereikt aan de 
winnaars van de fotopuzzelwed-
strijd, waarbij veel ouders aanwezig 
waren. Het was heel gezellig en de 
organisatie kijkt tevreden terug op 
een geslaagd evenement, waarmee 
de club zich in de gemeenschap op 
een hele mooie wijze heeft kunnen 
presenteren.
Woont u in de buurt van Rijssen en 
zoekt u nog een leuke postzegelclub? 
Informatie: A. Haase, 0548 788552, 
e-mail: arno1998@zonnet.nl

Jo Toussainttoernooi 5 maart 2017 te Nijmegen

De organisatie van het “Jo 
Toussainttoernooi”, als 
onderdeel van het filatelistisch 

evenement “Postzegeltotaal” van 
NOVIOPOST te Nijmegen, nodigt 
u uit om deel te nemen aan dit 
lezingentoernooi.
Op dit moment, begin januari, is 
er nog voldoende ruimte om u aan 

te melden. Het toernooi biedt een 
uitstekende manier om iets over uw 
specialiteit op filatelistisch gebied 
te vertellen. De winnaars van de 
categorie, er zijn er twee, Algemeen 
en Thematisch, mag zelfs op de 
Postex in Apeldoorn zijn presentatie 
nogmaals laten zien.
Schroom niet om in te schrijven en 

enthousiasmeer uw collega-filate-
listen om mee te doen. We hopen 
op uw medewerking en vertrouwen 
erop dat met uw steun het een zeer 
geslaagd en goed bezet toernooi zal 
worden.
Inlichtingen: P. Grutters, 
p.grutters@upcmail.nl 
T: 024-3556644.

Rectificatie: Nationale 
Tentoonstelling Achterhoek

In de Hamalandhal in Lichtenvoorde wordt 
van 19 tot 21 mei 2017 de tentoonstelling 
Achterhoek 2017 gehouden. Deze tentoon-

stelling in de klasse 1 en 2 staat open voor alle 
categorieën. 
De organisatie laat weten dat er nog kaders 
beschikbaar zijn en dat de inschrijving, in 
tegenstelling tot eerdere berichten, sluit op 
15 februari 2017.
Wilt u nog inschrijven, wees er dan snel bij! 
Aanmelden kan via: www.pzvdeachterhoek.nl 
of achterhoek2017@  outlook.com
De tentoonstelling is geopend op vrijdag 
19 mei van 16.00 tot 21.00 uur, zaterdag 
20 mei van 10.00 tot 18.00 uur en zondag 
21 mei van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie: www.goo.gl/HeETBU

Afscheid secretaris
T ijdens de najaarsver ga-

dering op 28 november 
nam de Enschedese Phi-

latelisten Vereniging(EPV) 
na 22 jaar afscheid van zijn 
secretaris de heer Pim Bijl. 
Voorzitter Carol Visscher 
bedankte hem namens de 
leden voor zijn vele werk-
zaamheden en zijn jaren-
lange betrokkenheid bij de 
vereniging en overhandigde 
hem een gepast cadeau 
alsmede een bloemetje voor 
zijn echtgenote.
Als extra compliment ontving 
Pim Bijl de ‘Bondsspeld’ uit 
handen van penningmeester 

Harrie Jans van de Konink-
lijke Nederlandse Bond van 
Filatelisten verenigingen 
(KNBF) voor zijn jarenlange 
inzet en bijdrage voor de 
EPV, de regio en de filatelie in 
het algemeen.

mailto:arno1998@zonnet.nl
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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De Nederlandse Ikonen zegels

Rastermaat

In het aprilnummer van 2016 werd de herdruk 
van de hangblokken van 10 en de hangboekjes 
van 50 besproken. Op eventuele verschillen in 
druk is toen niet ingegaan.
Alle zegels zijn gedrukt door de Engelse drukkers 
Walsall Security Printers in rakeldiepdruk met 
druk-aan-de-rol. In 2014 op een Chestnut pers 
nog in Walsall; in 2015 op een Cerutti in Wol-
verhampton. Voor verzamelaars is het verschil 
allereerst herkenbaar aan de cilindernummers: 

Bij de traditionele rakeldiepdruk 
wordt een kruisraster gebruikt 
waarbij in glas evenwijdige lijnen 
worden gegraveerd op een bepaalde 
onderlinge afstand. Twee stelsels 
lijnen zijn nodig die loodrecht op 
elkaar staan vandaar de naam 
‘kruisraster’. Meestal – en voor 
Nederland altijd – is het raster zo-
danig gebruikt ten opzichte van de 
zegelafbeeldingen dat de lijnen zelf 
een hoek vormen van 45 graden. 
De rastermaat is het aantal lijnen 
per cm die het andere stelsel van lij-
nen kruist. Bij het kruisraster maakt 
het niet uit waar je meet: in het ene 
stelsel lijnen of in het andere.
Typisch voorbeeld van een kruis-
raster bij rakeldiepdruk:

De rastermaat meten is als het 
meten van de tandingsmaat. In 
plaats van tanden meet je het aan-
tal vierkantjes/rondjes per cm. In 
de praktijk ga je niet zo ver als dan 
tot 1 cm. 1 mm is genoeg. En ook 
is meestal handiger om te meten/
tellen langs de horizontale respec-
tievelijk verticale zijden van een 
afbeelding. Omdat de ‘echte’ lijnen 
een hoek van 45 graden vormen 
moet wat er gemeten/geteld wordt 
langs de horizontale c.q. verticale 
zijden gecorrigeerd worden met 
een factor wortel(2) ofwel als we 
5 ‘kartels’ geteld hebben per mm is 
de rastermaat niet 50 [10x van mm 
naar cm] doch 50x1.414 ofwel circa 
70 lijnen per cm.
De meest voorkomende raster-
maten van 60, 70, 80, 90, 100 en 
120 geven zo 4.2, 5.0, 5.6, 6.4, 7.1 en 
8.5 ‘kartels’ per mm langs de zijden. 
Deze getallen liggen voldoende uit 
elkaar om er mee te kunnen werken.
In het bovenafgebeelde zegelfrag-
ment is zowel goed direct te meten 
– diagonaal – in het koninginnen-
hoofd, als ook indirect binnen de 
belettering of langs de onderrand 
van de zegel.

W2W2W2W2 i.p.v. W1W1W1W1.
De theorie over rastermaten zoals in het boven-
staande verhaal gaat weliswaar op maar is door 
de aard van de afbeeldingen niet zo makkelijk 
toepasbaar. Als het na moeizaam een plek 
zoeken toch enigszins lukt blijken er duidelijke 
verschillen gevonden bij cyaan, magenta en 
zwart. Geel is nauwelijks apart waarneembaar.
1e druk: C [9/6], M [6/9], K (key = zwart) [10/11] 
2e druk: C [8/4.5], M [5/7], K [8/9].
Kortom, bij alle kleuren is voor de tweede druk 
een grover raster gebruikt.
De eenvoudigste manier om beide drukken te 
onderscheiden is om te kijken naar de onderkant 
van het cijfer ‘4’ van ‘2014’. Zien we daar 6 kartels 
dan is er sprake van de 1e druk, zien we er 4 of 5 
dan hebben we de 2e druk te pakken. 
Tegen een lichtere achtergrond:

Deze kruisrasters zijn bij rakeldiep-
druk niet meer in gebruik maar wel 
nog steeds bij offset. Zij het daar 
meestal met per kleur een andere 
rasterhoek.

De niet meer geëtste maar gegra-
veerde cilinders bij rakeldiepdruk 
vertonen nog steeds als het ware 
twee stelsels van evenwijdige lijnen 
hoewel de computersturing van de 
graveerbeitel geheel anders loopt. 
De gegraveerde punten hebben een 
min of meer ruitvormige aanblik die 
al niet minder langgerekt is tot zelfs 
gewoon vierkant.
De ‘lijnen’ vormen een bepaalde 
hoek met de horizon. Bijvoorbeeld 
–60 graden voor het ene stelsel en 
60 voor het andere. Er is altijd een 
symmetrie zowel horizontaal als ver-
ticaal. Voor de rastermaat is het no-
dig om langs de lijnen zelf te meten 
zoals dat ook bij een kruisraster kon, 
maar handiger is het om 2x te meten 
en te tellen: horizontaal en verticaal 
langs de zijden van de afbeelding. 
We vinden vaak 7 respectievelijk 
10 kartels of 10 respectievelijk 

7 kartels. Met het aantal punten per 
virtuele lijn – virtueel want eigenlijk 
is die lijn nooit getrokken zoals bij 
een glasraster – kunnen we weinig 
omdat een ander raster bijvoorbeeld 
met 7 respectievelijk 8 kartels een 
zelfde resultaat zou geven. Voor de 
drukker is er misschien sprake van 
raster 120 in alle gevallen, maar voor 
de filatelist zijn er verschillen die te 
meten/ tellen zijn. En dat laatste telt.

In zo’n fragment zijn magenta 
en cyaan zowel horizontaal als 
verticaal te meten. Bij geel zijn de 
rasterpunten nauwelijks te onder-
scheiden. Directe meting langs de 
‘lijnen’ is ook mogelijk. 
Voor Nederland werd de computer-
gestuurde gravering van een raster 
in 1991 ingevoerd en vonden we 
bijna steeds de volgende combina-
ties: 7/10, 10/7 [voor magenta en 
cyaan], 7/8 of 8/7 [voor geel] en 
12/15 of 15/12 voor zwart.

Tegen een donkerder achtergrond:

Ook in het woord ‘Internationaal’ is voor zowel 
magenta als ook geel verschil te zien. Bij deze 
vergroting geeft het geel verticaal langs de ‘I’ 
9 dan wel 7/8 punten te zien. 
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PostNL BV
Mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen CEO

Postbus 30250
2500 GG ’s-Gravenhage  

Utrecht, 6-1-2017

Betreft: Afschaffen stempeling bij retailers en penvernietiging

Geachte mevrouw Verhagen,

Tot onze verbijstering werden wij op 2 januari jl. door veel verzamelaars benaderd met de mededeling dat PostNL aan de 

retailers op de verkooppunten de instructie heeft doen uitgaan dat de postzegels op pakketten en aangetekende zendingen 

voortaan met de pen vernietigd dienen te worden.

Geruime tijd geleden bereikte ons het bericht dat de stempels bij retailers per 1-1-2017 zouden worden afgeschaft uit efficiency 

overwegingen. Een besluit dat wij met gemengde gevoelens ontvingen en wat voor ons reden was met onze contactpersonen 

binnen PostNL in gesprek te gaan welk alternatief hiervoor zou komen. Er was sprake van dat de met postzegels gefrankeerde 

pakketten en aangetekende zendingen welke bij retailers worden aangeboden op de sorteercentra van een rolstempel zouden 

worden voorzien. Hiermee worden de postzegels op voor verzamelaars enigermate acceptabele wijze ontwaard.

PostNL is echter blijkbaar van mening dat ontwaarding van zegels door middel van pennenstreken een beter alternatief is. Als 

vertegenwoordigers van de filatelie in Nederland protesteren wij ten stelligste tegen de gang van zaken. Onze leden/verzamelaars 

plakken met veel liefde de bij PostNL aangekochte zegels op hun zendingen om op deze wijze collega’s in het bezit te stellen van 

gestempelde zegels. Het vernietigen middels een pennenstreek maakt deze zegels echter volstrekt waardeloos als verzamelobject.

Het lijkt erop dat PostNL geen idee heeft wat de postzegelverzamelaar zoal verzamelt. Naast postfris (de zegels zoals die aan het 

loket werden verkocht), is er ook een hele grote groep verzamelaars die de postzegels gestempeld verzamelen. 

De gewone consument gebruikt zegels om een enkele brief te versturen. Hiervoor wordt op de verkooppunten veelal de 

 standaard zegels aangeboden aan het publiek. Alle andere mooie door PostNL uitgegeven postzegelproducten worden ten 

principale – wellicht op kinderzegels na – vervaardigd voor de postzegelverzamelaars. Uw klanten dus. Veel van de door u tegen 

postprijs verkochte zegels verdwijnen in het album. En daar staat dus geen postale dienst tegenover.

U gaat blijkbaar totaal voorbij aan deze grote groep verzamelaars die de postzegels (vaak per se) gebruikt willen verzamelen. 

Deze verzamelaars zullen nu noodgedwongen afhaken. Een zogenoemd ‘Cancelled To Order’ stempel (zoals het stempel van 

PostNL Collect Club) is voor veel van deze liefhebbers geen bespreekbaar alternatief. Deze verzamelaars zullen dus echt nood-

gedwongen stoppen. Niet alleen dat dit voor ons, als nationale belangenbehartiger van de postzegelverzamelaar, een niet te 

overziene ramp zal zijn, ook voor u heeft dit bijzonder nadelige gevolgen.

Zoals wij al eerder aangaven zijn er ook verzamelaars die zowel postfris als gestempeld verzamelen. Welnu, ons bereiken nu 

sterke geluiden dat deze verzamelaars niet uitsluitend – noodgedwongen – met gestempelde zegels stoppen, maar ook met 

ongestempelde postzegels. En dat raakt u natuurlijk ook. Voor ons kan het hopelijk nog iets meevallen, want er zijn ook geluiden 

van verzamelaars die zeggen met Nederland te stoppen, en vervolgens een ander verzamelland kiezen. Dat hoeft voor de filatelie 

dus niet per se ongunstig te zijn.

Het ware natuurlijk goed, mevrouw Verhagen, als u zich eens in de wereld van de filatelist zou begeven en eens kennis zou 

willen nemen van wat er leeft onder filatelisten. U zou dan bijvoorbeeld – met een glimlach – kunnen constateren dat op een 

beurs hele hordes filatelisten enveloppen beplakken met uw postzegels om die vervolgens door een van uw medewerkers te 

laten afstempelen. Die enveloppen, die u verder niet hoeft te vervoeren noch te bezorgen, verdwijnen in het album. Deze groep 

verzamelt vrijwel altijd ook gewone Nederlandse zegels, gestempeld en/of ongestempeld. U begrijpt natuurlijk zelf ook dat als 

men dan geen Nederland meer verzamelt, men deze enveloppen ook niet meer gaat creëren.

Wij verzoeken u dringend de penvernietiging van postzegels direct te beëindigen en gefrankeerde  pakketten en aangetekende 

stukken te laten afstempelen, bijvoorbeeld bij de sorteercentra. Wij nodigen u graag uit om samen met ons een groot 

postzegelevenement te bezoeken, zodat u zelf kunt waarnemen wat ons bezig houdt.

Met vriendelijke groeten,

drs. J.C. van Duin, voorzitter KNBF
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ie jaren zijn bij niemand ongemerkt 
voorbij gegaan, bedenk ik als ik de 
rij bekijk. Met mijn 41 ben ik zeker 
niet een van de oudsten. Veel man-

nen maar ook vrouwen die zeker mijn ouders 
of in ieder geval oudere broers en zussen 
hadden kunnen zijn, staan voor me. Maar 
goed, wat maakt dat uit? Deze passie houd je 
toch jong van geest.

Fanclub-dag
Nee, de deuren verschaffen niet de entree 
tot een filatelistisch evenement maar tot de 
fanclub-dag van de Engelse rockband Queen. 
Queen is bekend van hits als Bohemian 
Rhapsody, We are the champions, We will 
rock you, Don’t stop me now, Radio Ga Ga en 
The show must go on. De band bestond van 
1971 tot 1991 uit vier dezelfde bandleden, 
wat bijzonder is in de muziekwereld: zanger 
Freddie Mercury, gitarist Brian May, drummer 
Roger Taylor en bassist John Deacon. Allen 
componeerden, maar Mercury en May heb-
ben de meeste songs op hun naam staan.
Queenfans laten hun love of their life niet 
los. Op de fanclub-dag is dat te merken. De 
muziek wordt uit volle borst meegezongen. 
Fans gaan op de foto met Peter Freestone, de 
persoonlijke assistent van Freddie Mercury. 
En er wordt zelfs met champagne geproost 
op Freddie die op 5 september 2016 70 jaar 

D
geworden zou zijn. Zou 
zijn. Want hij overleed in 
1991 aan de gevolgen van 
AIDS. 
Natuurlijk wordt er ook 
het nodige verhandeld op 
zo’n dag. Platen, cd’s en 
dvd’s zijn voor de hand 
liggend. Evenals zwarte 
T-shirts; de klederdracht 
voor de ware rockfan. 
Er zijn voldoende boeken 
over Queen om vele kas-
ten mee te vullen. Ook 
curiosa en memorabilia 
in overdaad, want in de schaduw van de band 
is een hele industrie ontstaan. Tussen al 
die spullen liggen ook een paar exemplaren 
waarnaar ik op zoek ben: postale uitgaven van 
Queen. Bij meerdere kraampjes is het raak. 
Op een wijze gepresenteerd die een filatelist 
zou verafschuwen, staan een aantal velletjes 
en eerstedagenveloppen op een plankje. 
Queen en filatelie is een combinatie die min-
der vergezocht is dan je op het eerste oog zou 
vermoeden. (afb. 1)

I see a little silhouetto of a man…
Sommige rockbands komen in het nieuws 
vanwege rellen zoals ongeplande verbouwin-
gen van hotelkamers, het uren laten wachten 

We will collect you

van hun fans, ordinaire feesten met topless 
serveersters en uren in de gevangenis wegens 
dronkenschap. Maar niet bij Queen. Nou ja, die 
laatste twee vergrijpen hebben zich wel voor-
gedaan en Mercury hield de roddelpers aan 
het werk dankzij zijn rock ‘n’roll-levensstijl. 
Verder heeft Queen een relatief rustig imago. 
Desondanks heeft de band een ware rel ver-
oorzaakt. Nog wel in de doorgaans zo rustige 
filatelistische wereld. In de kranten stonden 
koppen als ‘’Koninklijke’ zegel Freddie Mercury 
onder vuur’.1 Wat was daarvan de oorzaak?
In 1999 werd als onderdeel van de Millen-
nium Series-uitgifte in Groot-Brittannië een 
serie The Entertainer’s Tale gemaakt.2 Op de 
19 penny-postzegel staat Freddie Mercury in 

postale uitgaven 
van rockband queen
De deuren van theater Koningshof zijn nog gesloten als 
mijn broer en ik achter in de rij aansluiten. We hebben 
een traditie opgepakt om samen naar dit evenement te 
gaan. Een traditie met een tussenpoos van zo’n 15 jaar. 
door Leon Mijderwijk

(links) 2 Krantenknipsel ’Koninklijke’ zegel Freddie Mercury onder vuur’. Rijn & 
Gouwe, 5 juni 1999. 

(boven) 3 Ansichtkaart met postzegel Freddie Mercury (GB 1999, SG 1403).

1 Queen in 1974, 
 ansichtkaart.
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als kunstacademicus – vulde hij de zwarte al-
bumbladen. Op één van de bladen gebruikte hij 
de postzegels om een hoofdletter F te vormen.
Freddies vader Bomi was ambtenaar op 
Zanzibar. Hij verzamelde zelf fiscale zegels 
van het eiland. Hoewel Freddie zijn interes-
ses verlegde, bewaarde Bomi zijn album. In 
1993 bracht hij zijn verzameling en het album 
van Freddie naar veilinghuis Sotheby’s om het 
te veilen. Met Brits gevoel voor understate-
ment staat in de beschrijving: ‘De organisatie 
is niet dat van een conventionele verzame-
laar…’.5 Het National Postal Museum wist het 
te bemachtigen voor ruim drieduizend pond. 
De opbrengst ging naar The Mercury Phoenix 
Trust, een AIDS-organisatie die de overgeble-
ven bandleden hebben opgezet. 
Het museum zag de presentatie van het album 
als de manier om een jonger en ander publiek 
naar het museum te trekken. En dat lukte. 
De manier waarop het museum het tentoon-
stelde, was namelijk al even onconventioneel 
als het album zelf. Bezoekers mochten het 
aanraken en kregen een certificaat als bewijs. 
In 1994 werden 825 mensen verblijd met dit 
certificaat.6 De manager van het museum kon 
concluderen dat de opzet was geslaagd: ‘Voor 
velen was het album een deel van de zanger 
en fans maakten een pelgrimstocht naar het 
museum. Velen lieten rode rozen achter.’7

In 1998, na sluiting van het museum – het lijkt 
een traditie te zijn om postmusea voor lange 
tijd te sluiten – ging het album op tournee. In 
Melbourne, Australië zagen duizenden mensen 

het album op de World Philatelic Exhibition. In 
september 2016 was het album, naast dat van 
Beatles-icoon John Lennons collectie, te zien 
op Stampex in Londen.
De activiteiten van het National Postal 
Museum hebben een missionair trekje. Laten 
zien dat een beroemdheid ook van verzamelen 
kon genieten, kan bij bezoekers een vonk van 
enthousiasme doen ontbranden. De extra 
inkomsten dankzij de verkoop van merchan-
dise aan kooplustige fans zijn natuurlijk mooi 
meegenomen. (afb. 6)

You don’t fool me
Queen heeft in veel landen opgetreden. Niet 
alleen in Europa, Noord-Amerika maar ook 
in Australië en Zuid-Amerika verzorgden zij 
concertreeksen. In Japan waren zij al aan het 
begin van hun carrière razend populair. Queen 
speelde ook over politieke grenzen heen. 
Niet altijd tot ieders goedkeuren. Zij traden 
in 1984 op in het resort Sun City, Zuid-Afrika 
(1984). Dit kwam hen in en buiten de muziek-
wereld op scherpe reacties te staan vanwege de 
apartheidspolitiek die dat land voerde. In 1986, 
enkele jaren voor de val van de Muur, gaven zij 
een stadionconcert in Boedapest, Hongarije.
Er zijn ook landen waar zij niet speelden. 
Bijvoorbeeld niet in Rusland. Ook traden zij 
niet op in andere Afrikaanse landen dan Zuid-
Afrika. Waar verschenen juist na de dood van 
Freddie Mercury postzegelvellen? In gebieden 
als de Russische republiek Mordovia, Turk-
menistan, Tadzjikistan, het Russische eiland 

een voor hem vertrouwde pose. Met zijn losse 
microfoonstandaard. Het ontblote bovenli-
chaam gebogen naar achteren. Was die naakt-
heid het probleem? Zo conservatief zijn de 
Britten toch niet. Nee, wat echt shamefull was, 
was dat op de achtergrond, achter de drumkit 
en in een zee van licht drummer Roger Taylor 
te zien is. Of toch in ieder geval zijn silhouet.
Een levend persoon op een Britse postzegel 
was voor de eeuwwisseling nog not done. Zelfs 
voor Winston Churchill werd na de Tweede 
Wereldoorlog geen uitzondering gemaakt. 
Tegen degenen die het idee opperden om de 
oorlogspremier op die manier te eren werd ge-
zegd dat het toch beter was om te wachten tot 
na zijn dood. In 1965 was het zover: Churchill 
overleed en de zegels verschenen. De regel 
was dus strikt. Het recht om in levende lijve je 
eigen beeltenis op een postzegel te zien was 
voorbehouden aan de koninklijke familie. Kort 
na de millenniumwisseling liet Royal Mail de 
teugels vieren. ‘Vandaag de dag kan iedereen 
op een postzegel verschijnen zo lang zij maar 
commercieel interessant zijn.’3 (afb.2-4)

We will rock you
Commercieel interessant. Dat verklaart meteen 
de uitgifte van de serie Musicals in 2011. Acht 
postzegels, met onder meer Monty Pythons 
Spamalot en Billy Elliot met muziek van Elton 
John, zijn namelijk niet alleen voor filatelisten 
uitgegeven. In die serie is ook een zegel van 
We will rock you opgenomen. Deze musical is 
geschreven door komiek en auteur Ben Elton, in 
samenwerking met Queen-leden May en Taylor. 
De muziek van Queen vormt de basis voor de 
musical waarin een groep vrije denkers onder 
leiding van Galileo in opstand komt tegen de ge-
vestigde orde. De musical draaide van 2002 tot 
2014 in het Londense Dominion Theatre. In dit 
theater werden de postzegels gepresenteerd 
door de beide muzikanten. ‘We zijn opgetogen 
dat We will rock you is vereeuwigd op een Royal 
Mail postzegel. De afbeelding neemt ons terug 
naar de tijd dat we toerden met Queen en 
belichaamt de rock ‘n’ rollmuziek die we wilden 
vieren in de musical.’4 (afb. 5)

The great pretender
In zijn jeugd legde Freddie Mercury zelf een 
postzegelverzameling aan. Zijn naam was toen 
nog Farrokh Bulsara. In 1946 was hij geboren 
in het Britse protectoraat Zanzibar (nu is het 
eiland deel van Tanzania). Tussen zijn negende 
en twaalfde verzamelde hij postzegels van 

Groot-Brittannië, 
Zanzibar en kroonko-
lonie Aden (in Jemen) 
en Monaco. Als je het 
album bekijkt waarin 
hij de zegels rang-
schikte, zie je dat hij 
de verzameling eerder 
artistiek rangschikte 
dan filatelistisch. 
Met gevoel voor kleur 
en symmetrie – in 
1969 studeerde hij af 

4 Inleg Eerstedagenvelop Entertainer’s Tale.

5 Postzegel musical 
We will rock you 
(GB 2011, SG 2336).
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Sakhalin en Congo, Benin, Ivoorkust en Togo. 
De drijfveer achter deze uitgiften is er één van 
pure commercie. 
Het heeft bijna iets vermakelijks om de knul-
ligheid te zien waarmee een aantal van deze 
uitgiften tot stand is gekomen. Het printwerk 
van enkele enveloppen is van een ronduit belab-
berde kwaliteit. Als je al blij bent dat de naam 
van Freddie niet is gespeld als Freddy (waaraan 
ook veel Europese journalisten zich schuldig 
maken), is het goed om nog eens een tweede 
blik te werpen op de envelop met de zegel uit 
Mordovia. In sommige gevallen is er in ieder ge-
val nog aandacht besteed aan de vormgeving en 
de spelling maar in feite zijn deze uitgaven niet 
anders te bestempelen dan zwendel, een kans 
om te verdienen aan fans die oprecht denken 
dat ze iets bijzonders verzamelen. (afb. 7-12)

Let me entertain you
Niet minder commercieel maar in ieder geval 
legaal zijn de postale uitgaven die platenmaat-
schappijen maakten om nieuwe singles en 
albums onder de aandacht te brengen. 
Om verschillende redenen springt het vel eruit 
dat in Italië in 1978 is uitgegeven ter gelegen-
heid van het album Jazz.8 In de rechterboven-
hoek staat de naam van de single met de dub-
bele A-kant: Bicycle Race/Fat bottomed girls. Op 
de zegel staat een dame op de fiets. Een naakte 
dame, op een kleine roze onderbroek na. Voor de 
goede orde; deze is erop getekend. Zij stond er 
niet zomaar op. Ter promotie van de single was 
er namelijk een video gemaakt waarop naakte 
dames op racefietsen rondjes reden door het 
Wimbledon-stadion. Het werd geen fotofinish 
maar de foto van de tientallen dames die net 

voor de start werd gemaakt, zat wel als poster 
bij het album ingesloten. Overigens niet bij de 
Amerikaanse versie. Het verhaal gaat dat het 
bedrijf dat de fietsen had uitgeleend (Halfords) 
erop stond dat alle zadels werden vervangen 
omdat deze op onjuiste wijze waren gebruikt. 
Minder shockerend is de cinderella met de 
verlegen bassist John Deacon. Op het velletje 
zegels dat is gemaakt voor het – inmiddels op-
geheven – muziekblad Popfoto wordt hij onder 
meer vergezeld door ABBA-ster Annafrid, An-
dré van Duins alter ego Joep Meloen en Miggy, 
zangeres van het legendarische Annie (hou jij 
m’n tassie even vast). Een droom zal voor hem 
in vervulling zijn gegaan. 
Deacon hing na het herdenkingsconcert The 
Freddie Mercury Tribute (1992) en enkele 
andere muzikale eerbetuigingen zijn bas aan 

6 Ansichtkaart met een pagina uit Freddie 
Mercury’s postzegelalbum. 

7 Enkele postzegeluitgiften in de Collectors Corner. Magazine van 
The Official International Queen Fan Club, herfst 2000.

(boven) 8 Postzegelvel Tadzjikistan. 

(rechts) 9 Postzegelvel Maрий (de autonome republiek Mari El). 



FEBRUARI 2017 FILATELIE 79

de wilgen. May en Taylor hebben hun muzi-
kale carrière nog niet beëindigd. Samen met 
zanger Adam Lambert toeren zij als Queen + 
Adam Lambert nog steeds all over the world. 
Zij brachten beiden ook enkele soloalbums 
uit. Ook het solomateriaal van Mercury werd 
opnieuw en/of in andere versies uitgebracht 
waarbij eerbetoon en commercie om voorrang 
vochten. Bij de platenmaatschappij won niet 
zelden de laatste.
Eén van de promotionele acties om de nieuwe 
albums onder de aandacht te brengen, waren 
prentbriefkaarten. Ook voor de laatste Queen-
albums hadden de platenmaatschappij-mar-
keteers deze al ingezet, bijvoorbeeld voor The 
Miracle (1989). Op de kaart zijn de bandleden 
samen te zien als een éénkoppig, mytholo-
gisch monster, herrezen na enkele jaren stilte. 
De tekst klinkt als een bijbeltekst: ‘As it was 
said, The Miracle occurred, 6:6’ (‘Zoals het 
was gezegd, geschiedde een wonder’). Op de 
achterzijde volgde de openbaring: op 6 juni 
kwam ‘The miracle, the new testament from 
Queen’ uit. 
Hierna zou nog één Queen-album volgen 
voordat Freddie Mercury overleed, namelijk 
 Innuendo (1991). Postuum verscheen nog 
Made in heaven (1995). (afb. 13-19)

‘Long may she reign’
Hoewel er nu al meer jaren verstreken zijn 
sinds het laatste Queen-album dan dat er jaren 
waren dat de band heeft bestaan, blijven de 
oude fans trouw en komen er nieuwe bij. Als dat 
ergens uit blijkt, is dat wel uit het voortbestaan 
van de fanclub. The Official International Queen 
Fan Club bestaat al sinds 1974. De Nederlandse 
fanclub, slechts één jaar jonger, maakt hiervan 
onderdeel uit.9 Hoewel de meeste contacten nu 

10 Postzegelvel Turkmenistan.

11 Envelop met post-
zegel Tadzjikistan. 

12 Envelop met post-
zegel Mordovia. 

(boven ) 14 John 
 Deacon op een 
Pop zegel, Popfoto 
nummer 3 (1980?). 

(onder) 13 Jazz 
 promozegels, 1978. 

15 Prentbriefkaart 
Queen, album The 
Miracle (1989). 
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21 Stempel (uitsnede envelop) The Official International Queen Fan Club, 2016. 

verlopen via e-mail valt het magazine nog drie 
keer per jaar op de deurmat. Met nieuws van 
het Queen-front, met verslagen op fanclub-

activiteiten en met verhalen vol herinneringen. 
These are the days of our lives. (afb. 20-22)

Noten
1. Rijn & Gouwe (krant), 5 juni 1999.
2. Internetbron: www.collectgbstamps.co.uk/explore/
issues/?issue=239. Geraadpleegd 30 oktober 2016.
3. Garfield, Simon, The error world, A memoir of obses-
sion and desire (eerste druk 2008; Londen 2009) 95.
4. Internetbron: www.wewillrockyou.co.uk/news/story/

royal-mail-stamps. Geraadpleegd 13 november 2016.
5. Internet: intellectualonly-mercury.ru/mythology/
table_sale.html. Geraadpleegd 13 november 2016.
6. Garfield, The error world, 97.
7. Internetbron: www.queenzone.com/forums/709498/
freddies-childhood-stamp-collection.aspx. Geraadpleegd 
13 november 2016.
8. Magazine The Official International Queen Fan Club, 
lente 2002.
9. Lees meer: www.queenfanclub.nl

17 Prentbriefkaart Freddie Mercury, single Living on my 
own (No more brothers mix, 1993). 

18 Prentbriefkaart Brian May, single Why don’t we try 
again van Another world (1998).

19 Envelop Roger Taylor, album Electric Fire (1998). 

16 Prentbriefkaart 
Queen, single A  winter’s 
tale van Made in 
Heaven (1995).

20 Envelop Queen Fan Club, 1991. 

22 Stempel op post Nederlandse 
afdeling Queen Fanclub.
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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H
et velletje Postcrossing verscheen 
in maart in het internationale tarief 
met Nederlandse iconen. Ze passen 
uitstekend bij dit fenomeen, waar in het 

huidige digitale tijdperk circa 650.000 mensen 
uit 208 landen elkaar ongeveer 1.300 brieven en 
kaarten per uur sturen. Ouderwets Nederlands 
zijn de groene houten huisjes van de Zaanse 
Schans (afb. 1). Net als de zwoegende kaasdra-
gers (afb. 2) in de traditionele witte kleding, die 
veel toeristen naar de Alkmaarse waag trekken. De 
halfopen Oosterscheldekering (afb. 3) is het sym-
bool van de moderne Nederlandse strijd tegen het 
water, wat inmiddels een belangrijk exportartikel 
is. De kaart toont de binnenkomende getijden-
stroom goed, net als de golven op de zegel. 
In mei verschenen zegels van de jonge Wolf-
gang Amadeus Mozart, die 250 jaar geleden als 
‘wonderkind’ Nederland bezocht. Door ziekte 
gedwongen, bleef de familie Mozart hier langer 

1

7

4

5

6

8

2

3

Beide kaarten zijn toepasselijk gestempeld in Den 
Bommel, waar ook Bommels standbeeld staat.
Zomers doen de twee kaarten aan met de tien 
appel- en perenrassen die in augustus in vel ver-
schenen. De zegelontwerper gebruikte de met de 
hand ingekleurde afbeeldingen uit het in 1868 uit-
gegeven boek ‘De Nederlandsche Boomgaard’ van 
Samuel Berghuis uitgegeven door ‘Het bestuur 
der Vereeniging tot Regeling en Verbetering van 
de Vruchtsoorten’ te Boskoop. De maker van de 
maximumkaarten kwam toevallig bij zijn bezoek 
aan het Boomkwekerijmuseum in deze plaats in 
contact met Dirk van Gelderen. Als eigenaar van 
PlantenTuin Esveld in Boskoop, enthousiast filate-
list en abonnee van de Filatelie zorgde hij voor de 
juiste afbeeldingen uit dit boek voor de maximum-
kaarten van de hele serie. Hieruit de kleurrijke 
Rode Herfstcalville en de bekende Williams peer 
(afb. 7+8). Stempeling PostNL Overslag-Boskoop, 
waar de plaatselijke VVV gevestigd is.

en gaven meer concerten aan de kringen rond 
het hof tot de Prins van Oranje gelegenheid had 
hen aan het hof te ontvangen. Bij hun bezoek aan 
Haarlem bespeelde de toen 10-jarige Wolfgang 
het Müllerorgel in de Sint-Bavokerk. Dat is te zien 
(afb. 4) met zijn portret, het orgel en een pagina 
uit de partituur van het muziekstuk dat Wolfgang 
componeerde voor stadhouder Willem V in 1765. 
In juni kwamen twee zegels uit van een andere 
heer van stand, Olivier B. Bommel en zijn jonge 
vriend Tom Poes ter gelegenheid van hun 75e ver-
jaardag. In 1941 was Tom Poes als kinderstrip 
voor het eerst verschenen in De Telegraaf, die 
door het kunstig taalgebruik van zijn auteur 
Maarten Toonder in de loop der tijd tot serieuze 
literatuur geëvolueerd was. Op (afb. 5) staat de 
heer van stand te pronken met zijn ‘oplossing’ 
voor de wateroverlast, terwijl Tom Poes een list 
aan het verzinnen is. Dat is weer goed gelukt 
(afb. 6) om een nieuw avontuur aan te gaan. 

Oogst Nederland 2016 III
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e emissie Albert I van 1915 is 
grotendeels gedrukt in boekdruk in 
Engeland bij Waterlow and Sons, Lon-
den. Alle waarden op de 3c na waren 

in 1915 beschikbaar in het onbezette deel van 
België. Na de Eerste Wereldoorlog werden 
de zegels ook elders in België ingezet en nog 
steeds gedrukt in Engeland. In 1920 verscheen 
nog de 3c die in Engeland werd gedrukt. Pas in 
1922 zijn twee waarden, de 5c en 20c, ook in 
Mechelen aangemaakt. 

Bij bestudering van de catalogi – de hande-
larencatalogus Officiële Postzegelcatalogus 
België (OPB) en de Duitse Michel – valt op 
dat er diverse typen worden onderscheiden. 
De afbeeldingen zijn echter niet altijd even 
duidelijk. De tekst die erbij staat verduidelijkt 
het ook niet. 

Koninklijke beeltenis Albert I, 1915-1922
De Belgische langlopende emissies van de 20e eeuw zijn niet altijd even goed 
bestudeerd en indien wel, dan is het ondertussen behoorlijk lang geleden 
dat er over geschreven is. Grote uitzondering zijn gelukkig de emissies 
van na 1970: koning Boudewijn type Velghe en de Vogels van André Buzin. 
Dit dankzij studiegroepen als Koninklijke Beeltenis en André Buzin. 
door Jan Borluut

Er staan vier typen beschreven waarvan de 
vierde uitsluitend de in Mechelen gedrukte 
zegels betreft.
Een 5e type bij de 5c is als subtype van type I 
of als proef te beschouwen. 
Kijkend naar de chronologie en naar het 
feit dat meerdere drukkerijen zich met deze 
zegels hebben beziggehouden, dan kunnen we 
helaas constateren dat de catalogusmakers 
niet altijd even consequent en logisch zijn in 
hun opstelling.

In dit artikel is niet ingegaan op de zegels met 
opdrukken: ‘Allemagne Deutschland’, ‘Eupen& 
Malmédy’, ‘Eupen’ en ‘Malmédy’. Alle 4 typen 
zijn daar ook terug te vinden.

De Mechelse druk – uit 1922 – verdient een 
aparte status en zou eigenlijk als aparte emis-
sie opgevoerd moeten worden vlak voor de 
emissie Koning Albert I ontwerp Houyoux uit 
1922-1927.
Zoals ze nu staan opgevoerd in de OPB wor-
den ze als type verwaarloosd en slechts als 
onbeduidend gezien.

Typen
Terug naar de vier ‘typen’ of beter gezegd 
4 tekeningen.
De typen I-III hebben een kralenrand en een 
ornament links daarvan die een gelijkmatige 
afstand heeft. Bij de Mechelse druk (type IV) 
springt het ornament op een plek sterk naar 
binnen met een uitstulpsel.

Bij alle types [behalve II] gaat het om een 
doorbroken ç krul met een schuin wit lijntje. 
Zowel de linkerbovenhoek als de rechter-
bovenhoek vertonen hetzelfde beeld (in 
spiegelbeeld) wat handig kan zijn als een 
stempelafdruk het bekijken bemoeilijkt.

Type I links c.q. rechts met breuk in de ç krul:

D

OPB:Michel Europa 2004/2005:
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Type II links c.q. rechts zonder breuk in de 
ç krul:

Type III heeft net als type I de gebroken krul, 
maar in de linkeronderhoek van het zegel is aan 
de rechterbovenhoek van het waarde-cartou-
che een verschil te zien. Bij type III vertoont het 
witte ovale binnenkader naast de cartouche 
een fikse inkeping naar binnen [zie de 2c] die 
bij type I [zie de 5c] veel minder duidelijk is.

Links type I - rechts type III:

Bij de 2c type III:

In de linkerboven-
hoek is ook een 
duidelijk verschil te 
zien tussen type I en 
type III.
Type III is wat meer 
symmetrisch links 
- rechts bij deze 
ornamenten.

In de waarde-cartouches is veel variatie in de 
‘c’ wat betreft de gedrongenheid en de stand 
ten opzicht van het waardecijfer maar soms 
ook wat betreft de vorm van het cijfer. 
Dat laatste vooral bij de ‘5’.

Let ook op de vlag van de ‘5’ en de afstand tot 
het witte kader.

Papiergebruik
Nog niet eerder besproken is het papier-
gebruik. Het boekdrukpapier is zonder 
watermerk maar wel met een duidelijk 
zichtbare [tegen het licht houden] symme-
trische zeefstructuur (linnenbinding) met 
langwerpige ruiten. De richting van het papier 
– de lange diagonaal van de ruiten – is bij alle 
Waterlow-drukken verticaal en bij de Mechelse 
druk horizontaal. 

Er is een tweede aspect naast dat van de 
papierrichting dat deze emissie zo interessant 
maakt. Bijna alle postzegels – van de gehele 
wereld – uit de periode 1870-1938 vertonen de 
ruitenstructuur, zij het met een lengte – in de 
illustraties hier de hoogte – van een ruit van 
circa 1.25 mm.

Bij een van de Waterlow-drukken – met 
type I – hebben de ruiten een hoogte van circa 
1.00 mm.

Fijn-mazig, 1.00 mm hoge ruit: 

Grof-mazig, 1.25 mm hoge ruit: 

Overzicht van de emissie Koning 
Albert I naar typen
Emissie 1915 - platen en boekdruk 
 Waterlow
Albert I met type I, 1915, 1919-1922 (tussen 
haakjes de jaartallen waarvan het stempel 
Depot bekend is):
• 1c oranje (1915, 1919), 2c bruin (1915, 1920, 

1922, 1924 *), 5c groen (1915, 1919)
 10c rood (1915, 1919-1922), 15c violet (1915, 

1920), 20c lila (1915, 1919-1921) 
 25c blauw

Albert I met type II, 1919-1921 (tussen 
haakjes de jaartallen waarvan stempel Depot 
bekend is): 
• 1c oranje (1919), 2c bruin (1920), 3c grijs 

(1921), 5c groen (1920-1921)
 15c violet (1919-1921)

Albert I met type III, 1920 (tussen haakjes de 
jaartallen waarvan stempel Depot bekend is): 
• 2c bruin (1920), 5c groen (1920)
 10c rood (1920), 15c violet (1920); beide 

laatste schaars.

* Stempels met Depot 1924 komen voor, maar dat wil 
niet zeggen dat ze in dat jaar zijn gedrukt.

Emissie 1922 - platen Waterlow, boekdruk 
Zegelwerkplaats Mechelen
Albert I, met type IV, 1922 (tussen haakjes de 
jaartallen waarvan Depot bekend):
•  5c groen (1922), 20c bruinlila (1922)



84 FILATELIE  FEBRUARI 2017

et waren de bijkantoren, de depen-
dances van de hoofdpostkantoren, 
die stempels gebruikten met (sterk) 
afgekorte benamingen of toege-

voegde cijfers.
Dit artikel gaat over de bijkantoren van 
Amsterdam. Welke bijkantoren waren er in 
Amsterdam? Wanneer werden deze bijkan-
toren opgericht? In wat voor wijken lagen 
die bijkantoren? Welke stempels hebben ze 
gebruikt? Welke typen zijn er?

Groot succes
Grotere plaatsen kregen rond 1870, door de 
sterke toename van het postverkeer, veroor-
zaakt door sterke uitbreiding van steden en 
de industriële revolutie, behoefte aan het 
oprichten van bijpostkantoren (hierna te 
noemen ‘bijkantoren’). Door de oprichting van 
bijkantoren werd het voor klanten mogelijk op 
steeds meer plaatsen, en vaak dichter bij huis 
en bedrijf, postzaken te regelen. 
De bijkantoren waren een groot succes. 
Het eerste bijkantoor van Amsterdam was 
gevestigd in de Spiegelstraat, opgericht op 
30-9-1873. In 1874 volgde Amstel, in 1875 Haar-

H

Stempelafdrukken op postzegels hebben soms in eerste indruk wat 
cryptische benamingen, zoals Amsterdam-Tent: of Amsterdam 6. 
Wat betekenen die ‘tent’ en ‘6’? En welk postkantoor gebruikte de 
benaming Ams:P:C:H:Str: en Amst:Houtmk:? 
door Martijn Oppers

lemmerdijk en in 1879 PC Hooftstraat en Wes-
terdok. In de jaren 80 en 90 van de 19e eeuw 
werden nog meer bijkantoren geopend, evenals 
in het begin van de 20e eeuw. Rond 1905  waren 
er in Amsterdam 20 (bij)postkantoren in 
gebruik, inclusief het hoofdkantoor, het trein-
station en de Rijkspostspaarbank.

Stempeltypen gebruikt door 
de bijkantoren
De bijkantoren kregen een standaard set van 
stempels: onder andere een tweeletterstem-
pel (afb 1), dat diende als dagtekeningstem-
pel op poststukken en een puntstempel 5 (van 
Amsterdam, afb 2) voor het ontwaarden 
(afstempelen) van postzegels. In het punt-
stempel werd geen nadere aanduiding van het 
bijkantoor aangebracht: het was hetzelfde als 
dat van het hoofdpostkantoor. Dat geldt voor 
alle opgerichte bijkantoren die nog met een 
puntstempel hebben gewerkt. De bijkantoren 
ontwaardden postzegels meestal met het 
puntstempel (voor drukwerk golden overigens 
andere instructies dan voor andere post) en 
naast de postzegel werd dan het tweeletter-
stempel geplaatst, om aan te geven vanaf 

De bijpostkantoren van 
Amsterdam 1873-1905

welk bijkantoor en wanneer het poststuk was 
verstuurd.
Vanaf 1877 werden de tweeletter-karakters, 
onderin het stempel, waarmee het uurinterval 
van verzending werd aangegeven, vervangen 
door kleinrondkarakters. Dat betekende 
dat de letter achter het eerste cijfer van de 
uuraanduiding verviel en dat deze uuraandui-
ding preciezer werd. Verzamelaars noemen 
stempels met deze uuraanduiding kleinrond-
stempels (afb 3).
In juni 1893 werden de puntstempels 
afgeschaft en vond ontwaarding van zegels 
voortaan plaats met het kleinrondstempel. In 
eerste instantie gebeurde dit met een sterk 
afgekorte aanduiding van het bijkantoor, 
bijvoorbeeld Amst:-Spiegelstr: (afb 4), later 
met een minder afgekorte naam, bijvoorbeeld 
Amsterd:Spiegelstr: (afb 5), nog later met een 
cijfer, bijvoorbeeld Amsterdam 2. Deze laatste 
is in twee typen uitgegeven, eerst met dunne 
buitenring (afb 6), later met dikke buitenring 
(afb 7). Het kleinrondstempel Amsterdam 2 
komt daarnaast voor met twee verschillende 
cijfers 2 (zie ook de afbeeldingen 6 en 7), 
waarvan het ene type altijd met dunne en het 
andere altijd met dikke buitenring is.
Vanaf 1895 werden de kleinrondstempels 
vervangen door de grootrondstempels. Dit is 
heel geleidelijk gegaan en vaak werden klein- 
en grootrondstempels nog lang naast elkaar 
gebruikt. Grootrondstempels zijn in vele 
typen uitgegeven. De belangrijkste zijn: met 
klein cijfer (afb 8), met groot cijfer (afb 9), 
met vlag aan de 1 (afb 10), zonder vlag aan 
de 1 (afb 11), met dik cijfer (afb 12), met dun 
cijfer (afb 13),met smal cijfer (afb 14) en met 
breed cijfer (afb 15).
In tabel 1 is aangegeven welke bijkantoren 
Amsterdam had, waar die gevestigd waren, 
welk type dagtekeningstempels, welke naams-
en cijferaanduidingen en welke typen zijn 
gebruikt en wanneer ze zijn verschenen.

De bijkantoren
Onderstaand worden alle bijkantoren bespro-
ken. Het Centraal Station en de Rijkspost-
spaarbank zijn ook als bijkantoor opgenomen. 
Deze kantoren worden door verzamelaars 
echter niet tot de bijkantoren gerekend. Voor 
de volledigheid zijn ze wel in dit artikel mee-
genomen, omdat het aparte kantoren waren 
binnen de gemeente Amsterdam.
De stempels Amst:-C:Statn:P:P: en Amster-
dam-C:Statn:P:P: (met een of twee punten 
achter de laatste P) werden gebruikt voor 
interne pakketpost door het hoofdpostkan-
toor Amsterdam. Het betreffen hier dus geen 
bijkantoren en deze stempels zijn daardoor in 
dit artikel wel buiten beschouwing gelaten.

Afb. 16. Het Koninklijk Postkantoor Amsterdam van 1854 tot 1897, gevestigd op de Nieuwezijds Voorburgwal 192, circa 1895

Afb. 1. 
Tweeletter-
stempel (laat 
gebruikt) 
Rhenen 
12M-4A op 
NVPH 41

Afb. 2. 
Punt-
stempel 5 
(Amster-
dam) op 
NVPH 22

Afb. 3. 
Kleinrond-
stempel 
Amsterdam 
2-3N op 
NVPH 29

Afb. 4. 
Kleinrond-
stempel 
Amst:-
Spiegelstr: 
op NVPH 19

Afb. 5. 
Kleinrond-
stempel 
Amsterd: 
Spiegelstr: 
op NVPH 35
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Hoofdpostkantoor
Het Koninklijk Postkantoor Amsterdam was 
van 1854 tot 1897 gevestigd op de Nieuwe-
zijds Voorburgwal 192 (afb 16, het gebouw is 
afgebroken in 1897). Daarna is het postkan-
toor verplaatst naar het gebouw Magna Plaza, 
Nieuwezijds Voorburgwal 182, dat is gebouwd 
tussen 1895 en 1899.

Amsteldijk, Hermonystraat
Het bijkantoor aan de Amsteldijk is opgericht 
op 1 augustus 1882 en was gevestigd tussen 
de Ceintuurbaan en de Stadhouderskade, net 
in de stadswijk ‘De Pijp’. Per 1 mei 1900 is het 
kantoor verplaatst naar de Hemonystraat, de 
eerste evenwijdige straat van de Amsteldijk 
naar het westen. Het bijkantoor was gevestigd 
op nummer 45, waarschijnlijk op de hoek van 
de 2e Jan van der Heijdenstraat (indien de 
nummering niet is aangepast).
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
1-8-1882: Kleinrond Amst:Amsteldijk
20-11-1889: Kleinrond Amsterd:Amsteldijk
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 1, type B: dikke 
buitenring

25-6-1895: Grootrond Amsterdam 1, type Kv: klein, vlag
28-2-1905: Grootrond Amsterdam 1, type Gdv: groot, 
dik, vlag

Amstel, Amstelstraat
Het bijkantoor aan de Amstel is opgericht op 
10 december 1874. Op 1 januari 1883 is het 
kantoor verhuisd naar de Amstelstraat (om 
de hoek). Het kantoor bleef stempelen met 
het kleinrondstempel Amsterd:-Amstel, ook 
nog nadat het een vervangend (aanvullend) 
stempel kreeg in 1886: Amsterd:Amstelstr:
Op 24 januari 1903 verhuisde het bijkan-
toor terug naar de Amstel, naar het adres 
 Amstel 212, op de hoek met de Herengracht. 
In het gebouw is nu een restaurant gevestigd.
Dit kantoor kreeg als tweede Amsterdamse 
bijkantoor een kleinrondstempel met cijfer: 
Amsterdam 2. Het bijkantoor werd veel ge-
bruikt. Het lag centraal en was omringd door 
woningen en bedrijvigheid.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
10-12-1874: Tweeletter Amsterd:-Amstel
15-12-1877: Kleinrond Amsterd:-Amstel
23-11-1886: Kleinrond Amsterd:Amstelstr:

12-2-1891: Kleinrond Amsterdam 2, type A1: dunne 
buitenring
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 2, type B2: dikke 
buitenring, afwijkende 2
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 2, type K: klein
?-2-1900: Grootrond Amsterdam 2, type Gd: groot, dik

Bloemgracht
Het bijkantoor aan de Bloemgracht in de Jor-
daan, niet ver van de Westerkerk, is opgericht 
op 15 maart 1902. Het was gevestigd op num-
mer 16, op de hoek van de 1e Leliedwarsstraat, 
vlakbij de Prinsengracht. Op dat adres zit nu 
een café. Begin 20e eeuw was de Jordaan een 
arme buurt, met vaak onverharde straten en 
kleine arbeiderswoningen. 
Het bijkantoor kreeg een grootrondstempel 
Amsterdam 16, dat ruim 6 jaar in gebruik is 
geweest. Stempeltype:
15-3-1902: Grootrond Amsterdam 16, type Gd: groot, dik

Centraal Station1

Het Centraal Station werd in gebruik genomen 
op 15 oktober 1889. Twee weken later werd het 
bijpostkantoor op het centraal station geopend.
Het treinstation verving het tijdelijke treinsta-

Afb. 6. Klein-
rondstempel 
Amsterdam 2, 
met dunne 
buitenring en 
relatief kleine 
2, op NVPH 35

Afb. 7. Klein-
rondstempel 
Amsterdam 2, 
met dikke 
buitenring en 
relatief grote 2, 
op NVPH 39

Afb. 8. 
Grootrond-
stempel Am-
sterdam 3, 
met klein 
cijfer, op 
NVPH 77

Afb. 9. 
Grootrond-
stempel Am-
sterdam 3, 
met groot 
cijfer, op 
NVPH 57

Kantoornaam Nr Twee-          Kleinrond     Grootrond
  letter           Naam            Cijfer Naam    Cijfer
   Sterk  Minder Dunne Dikke      Cijfer klein     Cijfer groot
   verkort sterk  buiten- buiten-  Z vlag Vlag                     Cijfer niet dik      Cijfer dik
    verkort cirkel cirkel  (K) (Kv)          Z vlag          Vlag  Z vlag Vlag
     (A) (B)    Smal Breed Smal  Breed (Gd) (Gdv)
          (Gs) (Gb) (Gvs) (Gvb)  
Amsteldijk/Hermonystraat 1 - 82 89 - 93 - - 95 - - - - - 05
Amstel(straat) 2 74 77 86 91 93 - 95 - - - - - 00 -
Bloemgracht 16 - - - - - - - - - - - - 02 -
Centraal Station - - 84 89 - - 96 - - - - - - - -
Commelinstraat/Linaeusstraat 3 - 82 - - 93 - 95 - 97 - - - 02 -
Van Eeghenstraat 17 - - - - - - - - - - - - 04 -
Haarlemmerdijk - 75 77 - - - - - - - - - - - -
Handelskade 4 - - 86 - 93 - 95 - 97 - - - - -
Van der Helststraat 5 - - - 90 93 - - - - - - - 02 -
Houtmankade 6 - 84 89 - 93 - 95 - 97 - - - 01 -
Overtoom 7 - (81)* 83 - - 93 - 95 - - - - - - -
PC Hooftstraat/Hobbemastraat 8 - 79 89 - 93 - 95 - 97 - - - 99 -
Potgietersstraat 9 - - - 92 93 - - - 99 - - - 03 -
Prins Hendrikkade 10 - 80 89 - 93 - 95 - 99 - 99 - 01 -
R.P.S.B. - - 81** 89*** - - 97 - - - - - - - -
Spiegelstraat/Kerkstraat 11 73 83 89 - 93 - - 95 - - 97 01 04 03
Tentoonstelling - - - 83 - - 95 - - - - - - - -
Tulpplein 12 - - - 92 93 - 95 - 97 99 - - - -
Veemarkt 13 - - 87 - 93 - - - - - - - - -
Watergraafsmeer 15 - (89)**** - - - - - - 01 - - - 02 -
Westerdok***** 14 - 79 88 92 93 - - - - - - - 03 -

* Kleinrond ‘Overtoom’, niet als bijkantoor van Amsterdam van 1881 tot 1883, daarna ‘Amst:-Overtoom’ vanaf 1883.   ** Kleinrond ‘Amsterdam’ met hulpkantoorkarakters 
(zonder toevoeging ‘R.P.S.B.’).   *** Kleinrond ‘Amsterdam R.P.S.B.’   **** Kleinrond ‘Watergraafsmeer’, niet als bijkantoor van Amsterdam, bestaand tot 1894. Bijkantoor van 
Amsterdam vanaf 1901.   ***** Dit was het stationspostkantoor (genaamd Westerdok) tot opening van het centraal station. Opgeheven in 1889 en heropgericht in 1892. 

Tabel 1. Overzicht van de verschijningsjaren (eind 19e en begin 20e eeuw) van diverse typen tweeletter, klein- en grootrondstempels van Amsterdamse bijkantoren.



86 FILATELIE  FEBRUARI 2017

tion Westerdok, dat tussen 1878 en 1889 in 
gebruik was. Tot 1889 was daar ook het bijkan-
toor in gebruik (zie onder ‘Westerdok’).
Het bijkantoor (verzamelaars spreken liever 
van stationspostkantoor) Centraal Station 
heeft nooit een stempel met cijfer gekregen. 
Het station van Arnhem, bijvoorbeeld, kreeg 
wel een stempel met cijfer: Arnhem 2.
Het kleinrondstempel was iets korter van 
naam (Amsterdam C:Station) dan het groot-
rondstempel (Amsterdam-Centr:Station). 
Beide stempels zijn veel gebruikt en behoren 
tot de meest voorkomende afstempelingen 
van bijkantoren.
Vóór het bestaan van het centraal station 
zijn door de Nederlandse Munt de stempels 
Amst:-C:Station (vanaf 1884) en Amsterdam-
Stn (vanaf 1882) uitgegeven. Het stempel 
Amsterdam-Stn is mogelijk beperkt gebruikt 
bij het tijdelijke station aan de Westerdok (zie 
aldaar), al zijn afdrukken niet bekend. Het 
stempel Amst:C:Station was bedoeld voor het 
centraal station, maar toen dit gereed was, 
werd een stempel met langere naamsaandui-
ding (Amsterdam C:Station) verstrekt, waar-
door het korte stempel nauwelijks (mogelijk 
alleen bij drukte) is gebruikt. Er zijn afdrukken 
bekend van voor oktober 1889. Die moeten 
zijn gebruikt in het treinstation Westerdok.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
?-?-1884: Kleinrond Amst:C:Station
29-10-1889: Kleinrond Amsterdam-C:Station
4-7-1896: Grootrond Amsterdam-Centr:Station

Commelinstraat, Linaeusstraat
De Commelinstraat ligt in de Dapperbuurt, 
vlakbij het Tropenmuseum, in het oosten van 
Amsterdam, niet ver van het centrum en Artis.
Het bijkantoor is opgericht op 1 oktober 
1882 en lag in een arbeidersbuurt, die is 
ontstaan vanaf 1876. Op 1 oktober 1902 is het 
bijkantoor verhuisd naar de vlakbij gelegen 
Linaeusstraat. Het bijkantoor was daar ge-
vestigd op nummer 11. Dit pand heeft nu een 
horecabestemming (café).
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
1-7-1882: Kleinrond Amst:Commnstr:
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 3, type B: dikke 
buitenring
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 3, type K: klein
23-1-1897: Grootrond Amsterdam 3, type G: groot (cijfer 
raakt buitenrand niet)
1-6-1902: Grootrond Amsterdam 3, type Gd: groot, dik 
(cijfer raakt buitenrand)

Van Eeghenstraat
Het bijkantoor aan de Van Eeghenstraat is 
geopend op 1-9-1904, meteen na oplevering 

van de nieuwbouw ter plekke, en kreeg het 
grootrondstempel Amsterdam 17. Het bijkan-
toor was gevestigd op nummer 135-137, op de 
hoek met de Cornelis Schuytstraat.
De Van Eeghenstraat ligt in de Willemspark-
buurt, ten zuidwesten van het Museumplein, 
vlakbij het Vondelpark. De buurt is aangelegd 
vanaf 1902. De statige huizen zijn het gevolg 
van de wens rijke Amsterdammers in de stad 
te houden in een tijd dat velen van hen naar 
het Gooi trokken.
Het grootrondstempel Amsterdam 17 is in 
latere jaren (20-er jaren) veel gebruikt voor 
pakketkaarten, filatelistische doeleinden en 
voorafstempelingen. Je komt het stempel 
daardoor af en toe tegen op (hogere) waarden 
van de series Bontkraag en Veth en andere 
emissies van rond die tijd.
Stempeltype:
1-9-1904: Grootrond Amsterdam 17, type Gd: groot, dik

Haarlemmerdijk
Het bijkantoor aan de Haarlemmerdijk is 
tussen 1875 en 1879 in gebruik geweest en 
daarna verhuisd naar het tijdelijke treinsta-
tion Westerdok. Het bijkantoor was gevestigd 
op de Haarlemmerdijk 38. Indien de huidige 
straatnummering nog hetzelfde is, ligt dit 
ongeveer 400 meter van de Haarlemmerpoort 
(destijds Willemspoort) en het treinstation 
Amsterdam-Willemspoort.
Het kleinrondstempel Amst:-Haarl:Dijk is 
zeldzaam op zegel.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
24-5-1875: Tweeletter Amst:-Haarl:Dijk
1-4-1877: Kleinrond Amst:-Haarl:Dijk

Handelskade
De Handelskade (nu Oostelijke Handelskade) 
was de vroegere IJ-kade in het oostelijk haven-
gebied. Het gebied van de Oostelijke Handels-
kade werd aangelegd tussen 1875 en 1883, 
enerzijds vanwege de toenemende handel 
met Nederlands Indië, anderzijds vanwege 
het wegvallen van het oude havenfront bij 
de aanleg van het treinspoor en het centraal 
treinstation. De aanleg betekende nieuw land: 
waar voorheen de buitendijkse Rietlanden 
lagen, een drassig natuurgebied, verrees 
een nieuw havengebied. Ten noorden van de 
Oostelijke Handelskade werden korte tijd later 
smalle golfbrekers (Amsterdam lag toen nog 
aan Zee!) aangelegd, het latere Java-eiland en 
KNSM-eiland. Op 1 september 1886 werd op 
de Handelskade een bijkantoor geopend.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
1-9-1886: Kleinrond Amsterd÷Handelsk:
4-1-1887: Kleinrond Amsterd-Handelsk

23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 4, type B: dikke 
buitenring
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 4, type K: klein
23-1-1897: Grootrond Amsterdam 4, type G: groot

Van der Helststraat
De Eerste en Tweede Van der Helststraat 
lopen van noord naar zuid door de Pijp, van de 
Stadhouderskade tot de Amstelkade en zijn ge-
scheiden door het Sarphatipark. Het bijkantoor 
lag waarschijnlijk aan de Eerste Van der Helst-
straat 56-58, ter hoogte van het Gerard Dou-
plein en is geopend op 1 juni 1890. Het kreeg 
meteen, als eerste bijkantoor van Amsterdam, 
een kleinrondstempel met cijfer: Amsterdam 5 
(en gek genoeg niet Amsterdam 1).
Het bijkantoor lag in de eind 19e eeuw 
aangelegde volkswijk De Pijp, een gebied met 
smalle huizen in zogenaamde revolutiebouw, 
waarmee wordt aangegeven dat de gebouwen 
goedkoop zijn gebouwd, om zoveel mogelijk 
winst te maken. Het oude slotenpatroon van de 
polder, waarin zich tot de bouw diverse houtza-
gerijen (molens) bevonden, werd gehandhaafd, 
zodat herverkaveling zo min mogelijk nodig 
was. Het resulteerde in smalle, lange straten.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
1-6-1890: Kleinrond Amsterdam 5, type A: dunne 
buitenring
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 5, type B: dikke 
buitenring
1-6-1902: Grootrond Amsterdam 5, type Gd: groot, dik

Houtmankade
Het bijkantoor aan de Houtmankade lag vanaf 
1 juni 1884 aan de noordwestelijke grens van 
Amsterdam, aan een havengebied (Wester-
dok, Westerkanaal) en aan de grens van het 
gebied dat later (eind 19e, begin 20e eeuw) de 
Spaarndammerbuurt zou worden. In 1884 was 
in de nabije omgeving slechts aan de Plancius-
straat en de Zeeheldenbuurt sprake van wo-
ningen, hoewel in het Westerdok, tussen alle 
havenactiviteiten, ook hier en daar sprake was 
van bewoning. De Spaarndammerbuurt werd 
pas bebouwd vanaf de laatste jaren van de 19e 
eeuw en met name in de eerste decennia van 
de 20e eeuw.
Het bijkantoor lag niet ver van het bijkantoor 
Westerdok (hemelsbreed een paar honderd 
meter). Ondanks de nog beperkte bewoning 
en de ligging nabij bijkantoor Westerdok was 
er blijkbaar behoefte aan een extra bijkan-
toor. Amsterdam-Houtmankade kreeg, om 
bovengenoemde redenen, in de 19e eeuw nog 
relatief weinig post te verwerken. Stempels 
van dit kantoor uit de 19e eeuw zijn daarom 
schaars. In het begin van de 20e eeuw werd 
het kantoor vaker gebruikt, toen de Spaarn-

Afb. 11. 
Grootrond-
stempel Am-
sterdam 10, 
zonder vlag 
aan de 1, op 
NVPH 60

Afb. 12. 
Grootrond-
stempel 
Amster-
dam 11, met 
dik cijfer, op 
NVPH 62

Afb. 13. 
Grootrond-
stempel Am-
sterdam 11, 
met dun 
cijfer, op 
NVPH 38

Afb. 10. 
Grootrond-
stempel Am-
sterdam 10, 
met vlag 
aan de 1, op 
NVPH 87
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dammerbuurt langzaam meer werd bewoond 
en het treinstation verhuisde van Westerdok 
naar de huidige locatie.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
1-6-1884: Kleinrond Amst:-Houtmk:
20-11-1889: Kleinrond Amsterd:Houtmanka:
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 6, type B: dikke 
buitenring
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 6, type K: klein cijfer
23-1-1897: Grootrond Amsterdam 6, type G: groot (cijfer 
raakt buitenrand niet)
1-7-1901: Grootrond Amsterdam 6, type Gd: groot, dik 
(cijfer raakt buitenrand)

Overtoom
De Overtoom is een lange doorgaande weg 
tussen de Singelgracht (de grens met het cen-
trum) en de Kostverlorenvaart (de natte ver-
binding tussen Schinkel en IJ). Tot 1904 was 
de Overtoom een kanaal, de Overtoomse Vaart 
of Heiligewegse Vaart, waarvan de noordoever 
Overtoom heette en de zuidoever Vondelkade. 
In 1904 werd het kanaal gedempt. De huidige 
straat is genoemd naar de voormalige over-
toom of overlaat: de installatie die schepen 
over land van de Overtoomse Vaart naar de 
Kostverlorenvaart en vice versa bracht.
De buurten ten noorden en zuiden van de 
Overtoomse Vaart worden vanaf 1884 vanuit 
het centrum aangelegd. Net als in De Pijp was 
hier sprake van revolutiebouw: goedkope, 
snelle bouw.
Tot 1896 hoorde het grootste deel van het 
gebied langs de Overtoomse Vaart tot de 
gemeente Nieuwer-Amstel. Het gehucht Over-
toom, dat rond de overlaat lag, had een eigen 
hulppostkantoor, dat niet tot de annexatie in 
1896, maar slechts tot 1883 heeft bestaan. 
Tegelijk met het afschaffen van het hulpkan-
toor Overtoom is het bijkantoor Amsterdam-
Overtoom geopend. Het bijkantoor lag 
waarschijnlijk niet op dezelfde plek als het 
oude hulpkantoor Overtoom, maar in het deel 
tussen de Singelgracht en Eerste Constantijn 
Huygensstraat, omdat daar zich de nieuw-
bouw in de beginjaren concentreerde en al-
leen daar sprake was van gemeentegrond van 
Amsterdam. Het hulpkantoor Overtoom lag 
in de gemeente Sloten en was verbonden met 
bewoning en bedrijvigheid rond de overlaat, 
helemaal in het zuidwesten. Het bijkantoor 
Amsterdam-Overtoom was juist verbonden 
met de toenemende bebouwing, die in het 
noordoosten, bij het centrum, begon. Deze 
twee punten liggen ongeveer 2 kilometer uit 
elkaar. In 1909, echter, was het bijkantoor 
gevestigd op het adres Overtoom 429, juist 
weer dichter bij de Kostverlorenvaart (mits de 
nummering niet te sterk is gewijzigd).
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
26-11-1881: Kleinrond Overtoom (niet behorend bij 
Amsterdam)
16-3-1883: Kleinrond Amst:-Overtoom
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 7, type B: dikke 
buitenring
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 7, type K: klein

PC Hooftstraat, Hobbemastraat
De PC Hooftstraat ligt in het Museumkwartier, 
ten westen van het Rijksmuseum, net buiten 
het centrum.
De plannen voor de bouw van een deftige 
woonwijk ten zuidwesten van het Rijksmuseum 
lagen er al in 1874, de eigenlijke bouw vond pas 
vanaf eind 19e eeuw plaats. Het gebied rond de 
PC Hooftstraat was echter al eerder gebouwd, 
rond 1876 en was destijds minder chic dan de 
rest van het later gebouwde Museumkwartier. 
De straat lag enkele tientallen jaren op de 
grens van stad en polder. In die tijd, op 21 juni 
1879, vestigde zich hier het bijkantoor. Het 
bijkantoor werd veel gebruikt door de nabijge-
legen industrieën, waaronder de Nederlandse 
Waskaarsenfabriek (tot 1906).
Op 1 mei 1896 is het bijkantoor verplaatst 
naar de Hobbemastraat 5, om de hoek van de 
PC Hooftstraat.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
21-6-1879: Kleinrond Ams:P:C:H:Str:
31-7-1882: Kleinrond Amst:P:C:H:Str:
20-11-1889: Kleinrond Amsterd:-P:C:Hooftstr:
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 8, type B: dikke 
buitenring
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 8, type K: klein
23-1-1897: Grootrond Amsterdam 8, type G: groot (cijfer 
raakt binnenrand niet)
8-4-1899: Grootrond Amsterdam 8, type Gd: groot, dik 
(cijfer raakt binnenrand)

Potgietersstraat
De Potgietersstraat ligt in de Da Costabuurt 
(onderdeel van de Kinkerbuurt), vlak buiten 
het centrum. De Da Costabuurt is aangelegd 
nadat de Da Costagracht is gegraven, in 1878.
Het bijkantoor is geopend op 1 juli 1892 en 
kreeg het kleinrondstempel Amsterdam 9.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
1-7-1892: Kleinrond Amsterdam 9, type A: dunne 
buitenring
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 9, type B: dikke 
buitenring
7-1-1899: Grootrond Amsterdam 9, type G: groot
24-7-1903: Grootrond Amsterdam 9, type Gd: groot, dik

Prins Hendrikkade
De Prins Hendrikkade is de kade die vroeger 
langs het IJ liep en nu de kade vormt van het 
water dat de oude stad scheidt van het cen-
traal station en het spoor. De Prins Hendrik-
kade kreeg zijn naam in 1879, na de dood van 
prins Hendrik, de broer van koning Willem III. 
Voor 1879 had de kade meerdere namen 
voor verschillende stukken, onder andere 
Oude Teertuinen (zie afb. 17) en IJgracht. Het 
bijkantoor werd op 1 maart 1880 geopend. Het 
adres van het bijkantoor was in 1909 Prins 
Hendrikkade 189, op de hoek met de Schip-
persgracht, vlakbij de ingang van de IJ-tunnel 
(die er destijds natuurlijk nog niet was). In het 
pand is nu een café-restaurant gevestigd.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
1-3-1880: Kleinrond Amst:P:H:Kade

20-11-1889: Kleinrond Amsterdam P:H:Kade
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 10, type B: dikke 
buitenring
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 10, type K: klein
7-1-1899: Grootrond Amsterdam 10, type Gv: groot, vlag
8-4-1899: Grootrond Amsterdam 10, type G: groot
1-7-1901: Grootrond Amsterdam 10, type Gd: groot, dik

Rijkspostspaarbank
De Rijkspostspaarbank is in 1881 opgericht en 
had tot doel sparen te stimuleren. In een spaar-
bankboekje werden postzegels geplakt, als bewijs 
van inleg, die werden afgestempeld. De minimum 
inleg was 25 cent. Vandaar dat stempels van de 
Rijkspostspaarbank relatief vaak voorkomen op 
zegels (in een veelvoud) van 25 cent.
Alleen het kleinrondstempel Utrecht R.P.S.B. is 
een veel voorkomend stempel van de Rijks-
postspaarbank op Nederlandse postzegels. 
Stempelafdrukken van andere plaatsnamen 
die verwijzen naar de Rijkspostspaarbank, zijn 
schaars tot zeer zeldzaam.
In Amsterdam is ten behoeve van de Rijks-
postspaarbank gestempeld met het gewone 
kleinrondstempel Amsterdam. Soms werden 
daar hulpkantoorkarakters, in plaats van post-
kantoorkarakters bij gebruikt. Dat wil zeggen dat 
de tijdkarakters, onderin het kleinrondstempel 
geen intervallen waren van 1, 2 of 6 uur, maar van 
4 of 8 uur. In andere steden is dit ook (spora-
disch) gebeurd. Afdrukken van Amsterdam met 
hulpkantoorkarakters zijn zeer zeldzaam.
In 1889 kreeg de Rijkspostspaarbank een stem-
pel, waarbij de uurkarakters waren vervangen 
voor de letters R.P.S.B. (RijksPostSpaarBank). 
Later is ook eenzelfde grootrondstempel 
verstrekt. Afdrukken van kleinrondstempel 
Amsterdam R.P.S.B. zijn onbekend en van het 
grootrondstempel zeldzaam.
Het ‘bijkantoor’ Amsterdam R.P.S.B. is feitelijk 
geen bijpostkantoor. Omdat verzamelaars van 
Amsterdamse postkantoren deze stempels 
ook verzamelen, is deze hier als zodanig wel 
opgenomen. Stempeltypen (in chronologische 
volgorde van verstrekking):
?-?-1881: Kleinrond Amsterdam met hulpkantoor-
karakters
3-12-1889: Kleinrond Amsterdam R.P.S.B.
18-8-1897: Grootrond Amsterdam R.P.S.B.

Afb. 14. 
Grootrond-
stempel 
Amster-
dam 11, 
met breed 
cijfer, op 
NVPH 68

Afb. 15. 
Grootrond-
stempel 
Amster-
dam 11, 
met smal 
cijfer, op 
NVPH 45

Afb. 17. Prins Hendrikkade in 1858, voordat deze Prins Hendrik-
kade heette, maar (op deze locatie) Oude Teertuinen



88 FILATELIE  FEBRUARI 2017

Spiegelstraat, Kerkstraat
De (Nieuwe) Spiegelstraat ligt in het zuidelijke 
centrum, in het Spiegelkwartier, tussen de 
Herengracht en Prinsengracht. Ten zuiden 
van de Prinsengracht heet de straat Spiegel-
gracht. Het bijkantoor was gevestigd op de 
hoek met de Herengracht. Het bijkantoor is op 
5-11-1903 verhuisd naar de Kerkstraat.
Eind 19e eeuw was in deze straat sprake van 
eenvoudige arbeiderswoningen en veel kleine 
bedrijven, zoals meubelmakers en loodgieters. 
De huidige bezetting van met name kunsthan-
delaren, is heel geleidelijk ontstaan na de komst 
van het nabij gelegen Rijksmuseum (1885).
De centrale ligging van de Spiegelstraat en 
de Kerkstraat en de bedrijvigheid in de buurt 
hebben ertoe geleid dat het bijkantoor, dat al 
geopend werd op 30 september 1873, veel is 
gebruikt: stempels komen relatief vaak voor 
op postzegels.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
30-9-1873: Tweeletter Amst:-Spiegelstr:
9-9-1883: Kleinrond Amst:-Spiegelstr:
20-11-1889: Kleinrond Amsterd:Spiegelstr:
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 11, type B: dikke 
buitenring
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 11, type Kv: klein, vlag
23-1-1897: Grootrond Amsterdam 11, type Gvs: groot, 
vlag, smal
13-10-1900: Grootrond Amsterdam 11, type Gvb: groot, 
vlag, breed
28-11-1903: Grootrond Amsterdam 11, type Gdv: groot, 
dik, vlag
30-3-1904: Grootrond Amsterdam 11, type Gd: groot, dik

Tentoonstelling
Twee keer is er in Amsterdam een bijkantoor 
‘Tentoonstelling’ geopend (en snel weer geslo-
ten), gedurende de periode van een tentoon-
stelling. Een daarvan lag in de gebruiksperiode 
van het kleinrondstempel ‘Amsterdam-Tent:’ 
(16-4-1883 t/m 31-10-1883) en een in die van 
het grootrondstempel ‘Amsterdam-Tentoon-
stelling’ (6-5-1895 t/m 23-11-1895). Het klein-
rondstempel is schaars op losse zegels, ook 
omdat de postbeambte dit stempel meestal 
niet volledig heeft afgedrukt op zegel, maar 
half op het zegel en half op het poststuk.
Grootrondstempels met Amsterdam-Ten-
toonstelling zijn in 1895 vaker scherp en op 
verzoek afgestempeld.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
16-4-1883: Kleinrond Amsterdam-Tent:
6-5-1895: Grootrond Amsterdam-Tentoonstelling

Tulpplein
Het Professor Tulpplein ligt vlak buiten het 
centrum, aan de oostkant van de Amstel, 

tussen de Sarphatistraat en de Singelgracht 
(Mauritskade). Aan het plein bevindt zich de 
ingang van het Amstelhotel, dat in 1867 is 
geopend. Het bijkantoor was gevestigd op 
nummer 2, tegenover het Amstelhotel. Op dit 
adres zit nu een haarstudio, vooropgesteld dat 
de straatnummering niet is gewijzigd.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
1-9-1892: Kleinrond Amsterdam 12, type A: dunne 
buitenring
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 12, type B: dikke 
buitenring
25-6-1895: Grootrond Amsterdam 12, type K: klein
23-6-1897: Grootrond Amsterdam 12, type Gs: groot, 
smal
7-6-1899: Grootrond Amsterdam 12, type Gb: groot, 
breed

Veemarkt
In 1887 werd de Veemarkt gevestigd op het 
kunstmatig aangelegde Cruquiuseiland. Het 
betrof een plein, waaromheen stallen, een 
kantine, enkele woningen voor personeel en 
een abattoir (net buiten het Veemarktterrein) 
werden gevestigd voor de te verhandelen 
dieren (zie afb. 18). De komst van de Veemarkt 
maakte een eind aan talloze kleine en over 
de stad verspreid gelegen veehandelaren en 
slagers. Het concentreren en reguleren van 
de handel en slacht verhoogde de hygiëne, 
waarvan men zich aan het eind van de 19e 
eeuw steeds meer bewust werd.
Tegelijk met de oprichting van de Veemarkt is 
er een bijkantoor gekomen. Stempels van het 
bijkantoor Veemarkt zijn tot in de 20e eeuw 
erg zeldzaam.
Er is nooit een grootrondstempel Amster-
dam 13 verstrekt. Het kleinrondstempel is 
daardoor lang gebruikt. Er zijn afdrukken 
bekend uit 1936! Geen enkele andere plaats 
heeft het kleinrondstempel tot in de jaren 30 
gebruikt.
Kleinrondstempels Amsterdam 13 zijn 
zeldzaam tot 1910, minder zeldzaam tussen 
1910 en 1920 en relatief algemeen na 1920. 
Vooral vanaf 1920 zijn op dit bijkantoor af en 
toe poststukken op verzoek afgestempeld.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
18-7-1887: Kleinrond Amsterd:-Veemarkt
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 13, type B: dikke 
buitenring

Watergraafsmeer
Watergraafsmeer was een aparte gemeente 
tot 1 januari 1921. Ondanks dat, werd al in 
1901 een bijkantoor van Amsterdam geopend 
in Watergraafsmeer. Het bijkantoor kreeg 
het grootrondstempel Amsterdam 15. Van 

1889 tot 1894 had Watergraafsmeer een 
eigen hulppostkantoor, dat onder andere het 
kleinrondstempel Watergraafsmeer gebruikte. 
Afdrukken van dit stempel zijn zeldzaam.
Watergraafsmeer had al eeuwen een sterke 
binding met Amsterdam: veel Amsterdam-
mers bouwden er hun buitenverblijf. Eind 19e 
eeuw werden er steeds meer woonhuizen 
gebouwd, zodat het inwoneraantal sterk steeg 
en Watergraafsmeer meer begon te lijken op 
een buitenwijk van Amsterdam.
Het bijkantoor Amsterdam-Watergraafsmeer 
was gevestigd aan de Middenweg 67 (1909).
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
13-4-1889: Kleinrond Watergraafsmeer (niet behorend 
bij Amsterdam)
28-1-1901: Grootrond Amsterdam 15, type G: groot
29-7-1902: Grootrond Amsterdam 15, type Gd: groot, dik

Westerdok
Het bijkantoor Westerdok was gevestigd in het 
tijdelijke treinstation, dat destijds het begin-
punt was van het treinspoor van Amsterdam 
naar Haarlem, totdat het Centraal Station 
gereed was in 1889. Van 1839 tot 1843 lag 
het beginpunt van deze spoorlijn verder 
weg, bij het station ‘d’eenhonderd roe’, op 
grond van de gemeente Sloten. De gemeente 
Amsterdam wilde in eerste instantie namelijk 
niet meewerken aan de treinverbinding. Het 
station d’eenhonderd roe lag 100 roeden 
(bijna 400 meter) van de Haarlemmerpoort 
(destijds Willemspoort geheten), ongeveer ter 
hoogte van de huidige Fannius Scholtestraat, 
op het terrein van de voormalige Westergas-
fabriek (die pas eind 19e eeuw is gebouwd).
Van 1843 tot 1879 lag het beginpunt van de 
spoorlijn vlak buiten de Haarlemmerpoort 
(Willemspoort): het treinstation Amsterdam 
Willemspoort (zie afb. 19). Daarna verhuisde 
het naar Westerdok.
Vanwege de opening van het Centraal Station 
in 1889 is het station Westerdok gesloten en 
het bijkantoor verplaatst naar het Centraal 
Station. Eind 1892, echter, werd een nieuw 
bijkantoor Westerdok geopend, dat deels de 
oude stempels heeft hergebruikt. Waar dit 
kantoor precies lag is de auteur niet bekend.
Stempeltypen (in chronologische volgorde 
van verstrekking):
15-5-1879: Kleinrond Amst:W:Dok
??-??-1882: Kleinrond Amsterdam-Stn (afdrukken 
onbekend, zie onder Amsterdam Centraal Station)
3-5-1888: Kleinrond Amsterd:-Westerdok
13-12-1892: Kleinrond Amsterdam 14, type A: dunne 
buitenring
23-12-1893: Kleinrond Amsterdam 14, type B: dikke 
buitenring
24-7-1903: Grootrond Amsterdam 14 type Gd: groot, dik 

Afb. 18. Veemarkt Amsterdam, circa 1920. Rechts afb. 19. Treinstation Amsterdam Willemspoort uit 1840 (rechts), Willemspoort (nu Haarlemmerpoort) uit 1843 (midden), circa 1860
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Lang- of naamstempels 1852-1900
Na Hoogerdijk (De naam- of langstempel van 
Nederland, 1972) is er eindelijk weer eens een 
publicatie over dit stempeltype verschenen.
Opmerkelijk is wel, dat in het hier besproken 
boek de publicatie van Hoogerdijk ontbreekt in 
de lijst geraadpleegde literatuur. Hoogerdijk is 
echter wel de opening van het voorwoord van 
het boek. Het boek verscheen in de serie ‘De 
Poststempels van Nederland’. 
De inleiding geeft duidelijk aan dat in het boek 
uitsluitend stempels zijn opgenomen die zijn 
waargenomen op veilingen en in collecties. Het 
zou natuurlijk kunnen dat allen die meegewerkt 
hebben door het aanreiken van stempelvoor-
beelden of het tonen van de collectie hebben 
aangegeven dat anoniem te willen doen, maar 
het is wel opvallend dat er niet een naam in het 
boek is opgenomen.
De auteur geeft aan er de voorkeur aan te 
geven om uitsluitend het woord ‘langstempel’ 
te gebruiken. Het boek bestaat uit de volgende 
hoofdstukken:
langstempel met schreefletter, schreefloze 
proefstempels, schreefloze langstempels en 
langstempels distributiekantoren.
De inleiding geeft een overzicht van de diverse 
typen stempels, met vermelding van het K-

nummer (Vellinga) en het PEP-nummer.
De auteur heeft ervoor gekozen de stempels te 
catalogiseren in diverse lijsten per stempeltype 
en emissie, waarbij de grotere emissies werden 
opgedeeld in twee lijsten. Het is af en toe een 
beetje zoeken, maar uiteindelijk staat het wel 
duidelijk aangegeven.
Alle stempels werden van een prijsnotering 
voorzien per waarde, op los zegel. Het boek 
behandelt uitsluitend stempels op los zegel.
Aangezien de opname van de lijsten van 
langstempels op de Eerste Emissie een kopie 
betreft van de in de Specialiteitencatalogus (2) 
opgenomen lijst, staat hierin – in consequent – 
wel vermeld welke stempels op brief bekend zijn. 
Hoewel een kopie voor wat betreft de inhoud, 
werd wel de alfabetische volgorde aangepast. 
Zo staat De Joure nu onder de J en niet onder de 
letter D.
Wanneer een stempel in kleur bekend is, is de 
naam ook in die kleur gedrukt. Achterin zijn 
 lijsten opgenomen met de datum van invoering 
van het langstempel en de datum van invoering 
van het daaropvolgende kleinrondstempel.
Voor de streekverzamelaar is heel handig dat bij 
ieder stempel is opgenomen in welke provincie 
de plaats is gelegen.

Lang- of naamstempels afgedrukt op postzegels  
1852-1900. R.L.P.G. van Unen. 132 pagina’s,  17x24 cm, 
ingenaaid, 2016. € 12 + verzendkosten. ISBN:  
978-90-71650-40-6 Uitgave Po&Po. www.po-en-po.nl
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en groot schilder was hij inderdaad 
niet, maar een begenadigd litho-
graaf en drukker kan hij echt wel 
worden genoemd. Er hangt werk 

van hem in het Catharijneconvent in Utrecht 
en ook het Rijksmuseum heeft litho’s van 
hem in de collectie.

Straattaferelen en landschappen
Hij maakte rond 1860 veel prenten in, wat 
toen genoemd werd, de Oost-Indische archi-
pel. Veelal straattaferelen en landschappen, 
maar meer dan getekende ansichtkaarten 
waren het niet echt. Ze waren kundig en 
zorgvuldig vervaardigd, maar het ontbeerde 
enige artistieke waarde. Ook in Schevenin-
gen heeft hij, zoals vele tijdgenoten, strand-
gezichten vervaardigd. Maar het fraaist zijn 
toch zijn litho’s, zoals die van Rembrandt en 
Saskia.

Hannover
Carl Wilhelm Mieling werd op 10 april 1815 in 
Bramsche in het Koninkrijk Hannover 
geboren en trok, zoals zo vele tijdgenoten, 
al op jonge leeftijd naar de Nederlanden. 
Hij trouwde te Leiden op 19 april 1839 met 
de Groningse Siwerdina Johanna Maria 
Rosier van  Wartum. In de huwelijksakte 

E

In geen enkele Nederlandse gemeente is een straat naar hem genoemd, 
ook in de NVPH-catalogus is zijn naam niet te vinden. Alleen bij goed 
ingevoerde kunstkenners heb je kans dat ze, na enig nadenken, zullen 
zeggen ‘O, ja, die matige Nederlandse 19e-eeuwse Haagse schilder…’
door Ot Louw

staat hij te boek als steendrukker. Of dit 
huwelijk nakroost heeft opgeleverd is mij 
niet bekend, in ieder geval niet in Leiden of 
Den Haag.

Postzegels
De tweede emissie is, zoals bekend, een 
getande versie van de eerste emissie, 
ontworpen en gegraveerd door J.W. Kaiser 
met belettering van V.J. van Hinsbergh. 
Deze tweede emissie verscheen in 1864, 
maar toch zijn blijkbaar door de toenma-
lige minister van financiën opdrachten 
verleend nieuwe ontwerpen voor zegels te 
maken. Ook Kaiser kreeg in 1862 opdracht 
nieuwe ontwerpen te maken. Bekend zijn 
zijn ontwerpen met in een balkje onder aan 
de zegel de tekst ‘postzegel’. De beeltenis 
van Willem III verschilt in deze ontwerpen 
ook van de eerste emissie: kaler, langer 
haar, dikkere nek… Deze ontwerpen worden 
door het Muntcollege afgekeurd. Blijkbaar 
krijgt begin 1863 ook Mieling opdracht een 
ontwerp in te dienen. 
Cley meldt in zijn boek over de tweede emis-
sie, dat Mieling directeur is van de Lands-
drukkerij, maar dat werd hij pas in 1865 (tot 
1902) (afb. 1). Mieling komt met een viertal 
aquarellen, aangezet (afb. 2-5) met potlood 

Carl Wilhelm Mieling

respectievelijk tekenpen, die blijkbaar snel 
terzijde zijn geschoven, want van enige brief-
wisseling betreffende aanpassingen, zoals 
die gericht aan Kaiser, is geen sprake.

Derde emissie
Ook voor de 3e emissie (1867) dient hij ont-
werpen in. Dit keer maakt Mieling gebruik 
van uitgeknipte fotootjes van het staats-
hoofd. Ook deze voorstellen zullen het niet 
halen (afb. 6-8). 
Mieling verdwijnt geruisloos van het post-
zegeltoneel. Of hij als goedmakertje de func-
tie als directeur van de Landsdrukkerij kreeg 
toebedeeld is pure speculatie mijnerzijds, 
maar die schijn is er. 
Een goed vakman, maar niet geboren voor 
het kunstenaarschap.Afb 2-8. Collectie Museum voor Communicatie, Den Haag. Inventarisnummers: 44000 AR, AO, AQ, AP; 43964 IO, IP, IQ

Afb 1. Tijdschrift ‘De Prins’, 1903
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O P E N  B R I E F

PostNL BV
Mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen CEO
Postbus 30250
2500 GG ’s-Gravenhage  

’s-Gravenhage, 6 januari 2017

Betreft: Ontwaarding postzegels

Geachte mevrouw Verhagen,

Het is al enige tijd bekend dat per 1 januari jl. het ontwaarden van postzegels doormiddel van stempels gestopt zou worden uit efficiency overwegingen.
Dit op zich is filatelistisch gezien al te betreuren, omdat een door u onderschat aantal verzamelaars niet meer in staat is herkomst en tijdsverloop van postzegels en brieven te bepalen. U haalt daarmee een belangrijk stuk “beleving” uit de hobby. Het door u aangegeven alternatief om de zegels dan door de Collect Club te laten stempelen is nog afgezien van de rompslomp voor de verzamelaar vanwege de eenvormigheid en de identiteitsloosheid van deze afstempeling geen serieus alternatief. 

Wat echter nog van veel grotere negatieve impact is, is een richtlijn die door uw organisatie einde afgelopen jaar aan alle postpunten in “PostNL verstrekte nieuwsbrief Post + - update 25, week 52, 27 december 2016 - 8 januari 2017” gecommuniceerd is. Namelijk: “poststukken met barcode en gefrankeerd met postzegels stempel je niet meer. Zet met pen een streep door de postzegels”. 
Niet alleen staat er dan geen dagtekeningstempel meer op de zegels, maar de zegels hebben dan ook geen enkele verzamelwaarde meer, doordat niet alleen de frankeermogelijkheid vernietigd is, maar ook de zegel effectief gewoon kapot gemaakt is. Een postzegel met een stempel is voor talloze verzamelaars nog een verzamelobject, een postzegel met pen ontwaard kan tegelijk de prullenbak in
Het effect van deze maatregel zal zijn, dat het verzamelen van gestempelde postzegels (Nederlandse postzegels wel te verstaan) volstrekt oninteressant wordt.
Dit zal ook een negatief effect hebben op het verzamelen van Nederlandse postzegels in het algemeen (postfris, in jaarsets of postzegelmapjes en op eerstedag enveloppen).We hebben dit effect onlangs nog gezien bij het ongeldig maken (voor frankering) van de guldenzegels.De bezuiniging op de kosten (door niet meer te stempelen op de inleverpunten) zou wel eens (ruimschoots) overtroffen kunnen worden door de lagere winst op de verkoop van alle andere filatelistische artikelen. Bovendien lijkt het duidelijk dat doorkrassen van alle zegels op een pakket nu niet echt sneller en goedkoper te gaan als het even afstempelen. Wij moeten dan ook als vereniging van de beroepspostzegelhandel, voor wie gestempelde postzegels ook een handelswaarde hebben, en als belangbehartiger van de filatelie in het algemeen, met klem protesteren tegen deze handelswijze en in het bijzonder tegen de richtlijn van het op de postpunten ontwaarden van postzegels met pen.Als kanttekening willen wij hierbij nog opmerken dat tot het niet meer stempelen met een dagtekenstempel uit efficiency overwegingen besloten zou zijn. Het nu moeten ontwaarden met pen neutraliseert de dan bereikte extra efficiency en creëert daarbovenop een scala aan negatieve gevoelens bij nog steeds duizenden verzamelaars, handelaren en zelfs derden die niet meer van de doorgaans fraaie postzegelontwerpen van PostNL kunnen genieten. De crux is dat een stempel op een postzegel er “bij hoort” maar een pennenstreek absoluut niet.

Wij verzoeken u dringend de genomen maatregelen te heroverwegen en de dagtekeningstempels terug te brengen op de postpunten. Wij zijn natuurlijk altijd bereid hierover met u in overleg te treden. 
Met vriendelijke groet,

M.T. Bulterman, voorzitter
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r zijn 2 perioden te onder-
scheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

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

De censuur wordt uitgevoerd in zogenoemde Aus
landsbriefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in totaal 15 
zijn geweest. Dit artikel behandelt de censuur in de ABP 
Kopenhagen. Deel 8 stond in het decembernr. 2016. 
door Nico Bader

E
ABP Kopenhagen

De uitvoering
ABP Kopenhagen is de eerste 
ABP in bezet gebied en start de 
censuur van het postverkeer 
15 juli 1940. De lettercode is k. 
ABP Kopenhagen censureert het 
postverkeer tussen Denemarken 
en Noorwegen, Zweden en Finland, 
en tot juni 1941 met de Baltische 
Staten.
De censuurkenmerken wijken 
sterk af van de andere ABP’s. In de 
censuurstempels komt de Deense 
kroon voor en op de sluitstrook 

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 9
de posthoorn; de teksten zijn in de 
Deense taal. 
In oktober 1944 verhuist de ABP 
van Kopenhagen naar Sonderburg. 

In Sonderburg worden de Duitse 
censuurkenmerken weer gebruikt. 
De censuur vindt plaats tot de 
capitulatie begin mei 1945,

Afb 1. Censuurstroken, respectievelijk 1, 2 en 4 van ABP Kopenhagen / Sonderburg.

Afb 2. 
Censuur-
handstempels, 
resp 1, 2 en 
3 van ABP 
Kopenhagen / 
Sonderburg.

Afb 3. Brief van 
Denemarken 
naar Zweden, 
verzonden op 
20 november 
1940. Op de 
achterzijde 
strook 1 en stem-
pel 1. Voorzijde 
linksboven cen-
sorhandschrift.

Afb 4. Aangetekende brief van Finland naar Denemarken, verzonden op 5 december 1942. Op de achterzijde strook 2 en stempel 1. 
Op de achterzijde ook een Finse censuurstrook en stempel 93. Op de voorzijde nog een Fins censuurstempel 93.
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De kenmerken
Hier worden de meest algemene ken-
merken weer gegeven; de zeer speci-
fieke kenmerken welke in Landsmann 
als categorie F (‘ca 5 oder weniger 
bekannt, ab Euro 40’) geduid worden, 
zijn niet meegenomen.

De volgende algemene kenmerken 
komen voor bij ABP Kopenhagen:
1. censuur sluitstroken
2. censuur stempels
3. censorkenmerken: handmatig of 
chemisch.

1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toegepast 
vanaf juli 1940. Er zijn 3 verschil-
lende stroken te onderscheiden:
a. Rolstrook waarop cirkels 

waarin de tekst (boven) ’Post- og 
Telegrafvaesenet’ en onder ‘i 
Danmark’ en in het midden een 
kroon, waaronder een posthoorn 
waarin 2 elkaar kruisende pijlen. 
De pijlen lopen door het ovaal 
van het snijpunt van de pijlen. 
Tussen de cirkels staat de tekst 
‘Kontroleret’.

b. als 1. Waarbij het ovaal van het 
snijpunt van de pijlen open is.

c. bruine neutrale stroken van 
39 mm breed.

d. Rolstrook waarop cirkels waarin 
het (duits) staatswapen (adelaar 
op een lauwerkrans waarin het 
hakenkruis). Boven de adelaar 
staat ‘Zensurstelle’ en eronder 
de lettercode k. Tussen de cirkels 
staat ‘Geöffnet’. Deze strook is 
alleen in Sonderburg gebruikt. 
(afb 1)

2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in gebruik 
vanaf juli 1940 en zijn specifiek 
voor ABP Kopenhagen en onder te 
verdelen in de volgende groepen;
a. Handstempels; 
1. een cirkel waarin de tekst (boven) 

’Post- og Telegrafvaesenet’ en 
(onder) ‘i Danmark’. In het midden 
staat een kroon. De grootte van 
de kroon varieert evenals som-
mige karakters in de tekst.

2. een cirkel waarin het staatswa-
pen (adelaar op een lauwerkrans 
waarin het hakenkruis) en 
omrand door de tekst ‘Zensur-
stelle’ en ‘Geprüft’, waartussen de 

lettercode k. Dit stempel is alleen 
in Sonderburg gebruikt.

3. cirkel met diameter 21 - 24 mm, 
waarin de letter A met de letter-
code k. 

De stempels staan meestal op de 
sluitstrook en zijn rood van kleur.
Daarnaast zijn de stempels ook ge-
bruikt op postkaarten en ansichten. 
(afb 2)
b. Doorloop stempels. Deze zijn 

gebruikt voor poststukken die 
de ABP gepasseerd zijn zonder 
censurering. 

1. Hetzelfde stempel als a3. De ver-
schillen zitten in de cirkeldiame-
ter en het lettertype. De kleuren 
zijn rood, zwart of violet. Ze zijn 
in Kopenhagen en Sonderburg 
gebruikt.

2. hetzelfde stempel als a1. 
3. hetzelfde stempel als a2. Alleen 

in Sonderburg gebruikt.

3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Censorstempels worden niet 
gebruikt. (Potlood) handgeschreven 
censorschriften komen voor in 
7 verschillende vormen vanaf juli 
1940. Het betreft getallen al dan 

Afb 5. Brief van Zweden naar Denemarken, verzonden op 21 februari 1944. Op de achterzijde sluitstrook 2 en stempel 1. Voorzijde linksboven censorhandschrift.

Afb 6. 
Aangetekende 
postkaart met 
eerste-
dagstempel 
van Noor-
wegen naar 
Denemarken, 
verzonden 
op 6 oktober 
1942. Op de 
voorzijde 
doorloop-
stempel 1 en 
doorloopstem-
pel Ao van 
ABP Oslo.

Afb 7. 
Brief van 
Denemarken 
naar Zweden, 
verzonden op 
30 december 
1944. Op de 
achterzijde 
censuursluit-
strook 2 en 
stempel 2. Op 
de voorzijde 
linksboven en 
de achterzijde 
linksonder 
een censor-
handschrift.
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Afb 8. Brief van Denemarken naar Zweden, verzonden op 14 maart 1945. Op de achterzijde censuursluitstrook 3 en stempel 2. Voorzijde links censorhandschriften.

niet voorafgegaan door een letter of 
een ‘teken’ of ruit.
Chemische censuur (penseelstre-
ken in lichte kleur; dit ter controle 
van tekst geschreven met onzicht-
bare inkt) komt bij ABP Kopenhagen 
niet voor.

De aard en de waarde van 
censuurstukken.
Het te censureren gebied is klein, 
en daarmee het aantal gecen-
sureerde brieven. De waarde 
ligt daarom in het algemeen wat 
hoger. 

Opvallend is dat de censuurstroken 
zich bevinden aan de achterzijde 
van de brief.
De laatste maanden van de Tweede 
Wereldoorlog zijn qua datum en 
prijs het interessantst. 

Voorbeeldbrieven
De afgebeelde voorbeeldbrieven 3, 4, 
5 en 6 zijn gecensureerd in Kopen-
hagen; de brieven 7 en 8 in Sonder-
burg. Ze bevatten de belangrijkste 
censuur- en censorkenmerken. Per 
brief wordt dit gespecificeerd.

ien tegen een dat u de lucht met een 
niet te onderdrukken uiting van afgrij-
zen opsnuift. En dat u zich vervolgens 
terstond uit de voeten maakt. Of hoort 

u, net als ik, tot de liefhebbers van deze onwel-
riekende, maar verrukkelijk smakende tropische 
vrucht? De aanleiding tot deze bespiegeling is 
het afgebeelde stukje linnen, waarop een zegel 
van een kwartje is geplakt. Een ‘Monster zonder 
waarde’, met er linksonder op gekrabbeld Durio 
zibethinus, oftewel doerian.
Maar wie verstuurt er nou in 1902 een doerian 
naar Lomé in Togo, of all places? Tegen de tijd dat 
de vrucht daar is aangekomen, is hij misschien al 
boesoek (bedorven). Nee, in de verpakking zullen 
wel de grote pitten van de vrucht hebben geze-
ten, omdat het gewicht tussen 200 en 250 gram 
moet zijn geweest. Immers, dat verraadt de zegel 
van 25 cent. 
Het tarief bedroeg namelijk 5 cent per 50 gram. 
En een doerian weegt al gauw een paar kilo.
Ik heb een sterk vermoeden waar de afzender 
van de doerianpitten vandaan komt. Daarvoor 
gaan wij naar Buitenzorg, waar de zegel op 
10 maart 1902 is afgestempeld. In die plaats, circa 
280 meter boven de zeespiegel en zo’n 55 km ten 
zuiden van Batavia, ‘zoowel door hare bekoorlijke 
ligging en het gezond luchtgestel… eene der 
aangenaamste plaatsen van geheel Java’, bevond 
zich ’s Lands Plantentuin. Een hortus botanicus 
met een ongekende variëteit aan planten en van 
adembenemende schoonheid, op initiatief van de 
Britse landvoogd Sir Stamford Raffles in 1817 aan-
gelegd door de Duitse hoogleraar Reinwardt. Maar 
om wie het hier gaat is de Nederlandse professor 
Melchior Treub (1851-1910). Treub, plantkundige, 
werd op 13 november 1880 directeur van ’s Lands 

Plantentuin. Onder zijn bezielende leiding groeide 
de Plantentuin tevens uit tot een belangrijk on-
derzoekscentrum van wereldfaam voor tropische 
plantkunde, met laboratoria en een internationaal 
biologisch proefstation. 
Het kan haast niet anders dan dat de doerianpit-
ten afkomstig zijn van Treubs botanische insti-
tuut. We moeten daarom nog een laatste vraag 
beantwoorden: waarom gaat de zending naar het 
Kaiserliche Gouvernement für Togo (toen een 
zogeheten Duits protectoraat)?
Google helpt. Met behulp van een paar trefwoor-
den komen we bij een Notizblatt des Königl. bo-
tanischen Gartens und Museums zu Berlin, sowie 
der botanischen Centralstelle für die deutschen 

Kolonien betreffende het jaar 1902. Daaruit blijkt 
dat er intensieve contacten bestonden tussen 
hooggeleerde Duitse plantkundigen en Treub met 
zijn staf. Vanuit Buitenzorg zijn in 1902 dertien 
zendingen van onder andere zaden naar Lomé in 
Togo verstuurd.
De cirkel is rond. Van die 13 zendingen is er dus 
115 jaar later tenminste één stukje bewaard 
gebleven. En daar zit geen luchtje aan.

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van 
Nederlandsch Indië (1859-69), Eerste Deel, p. 220
Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van   
Neder lands-Indië 1864-1949 (1997-2002), ZWP NITAR 63
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melchior_Treub
http://marshall.csu.edu.au/CNMI/CNMIBIB/0584.pdf
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Jaargang 67

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Hoe kom je aan materiaal?

?Top 
of 
Flop

E lke maand stellen we 
de vraag: is dit een top 

in je verzameling of een 
flop? Deze maand een 
envelop met een stempel 
van Sassenheim uit de 
jaren twintig van de vorige eeuw. 
In het stempel is de volgende tekst 
te lezen: “Say it with flowers / 

Buy Dutch Bulbs / Laat bloemen 
uw tolk zijn”. Laat je deze envelop 
in je tentoonstellings collectie 

over bloembollen zien?
A. Ja, dit is een echt gelopen 
envelop en dus toon je daarmee 

filatelistische kennis.
B. Ja, stempels mag je alleen maar 
tonen op een volledige envelop.
C. Nee, het gaat om het stempel en 
de rest is niet van belang.
D. Nee, dit is een reclame stempel 
en werd niet door de PTT gebruikt.
Het antwoord staat op de  volgende 
bladzijde.

Vorige keer hebben we een schoe-
nendoos geleegd en een begin 

gemaakt met het opbouwen van een 
thematische verzameling over schoenen 
(als voorbeeld, maar je kunt ook eieren, 
brillen of kikkers nemen, ik noem maar 
wat). Natuurlijk zit zo’n doos niet vol 
met alleen maar bruikbare stukken, 
maar ik vond enkele leuke stempels en 
inmiddels is er een flinke aanvulling van 
zegels. Hoe kom je aan meer materiaal? 
Er zijn veel manieren.
1. Rondzendboekjes, stockboeken van 
andere verzamelaars en handelaren op 
de vereniging; 
2. Snuffelen op een beurs in de omge-
ving; 
3. Kopen op een website, bijvoorbeeld 
eBay of Delcampe. Bij deze werkwijze 
moet je wel de portemonnee trekken, 
want zelfs het goedkoopste zegeltje 

kan prijzig worden door de verzend-
kosten. Maar je kunt gratis kijken door 
bijvoorbeeld de zoekterm ‘schoenen’ in 
te voeren. Dan zie je veel leuke dingen 
en doe je soms nieuwe ideeën op! Wat je 
vooral ook moet doen is: 
4. “Gooi het in de groep” op je vereni-
ging. Dit werkt soms heel goed. Ik ken 
mensen die zo (gratis!) een hele verza-
meling stempels hebben opgebouwd. 
Natuurlijk heb je ondertussen al eens 
enkele catalogussen doorgebladerd om 
te kijken of er iets van je thema in zit, 
waardoor je weet wat je nog moet zien 
te vinden. 
Tot nu toe zit er nog weinig samenhang 
in het materiaal voor de schoenenverza-
meling. Wat ik tot nu heb laten zien gaat 
vooral over het gebruik van schoenen 
en misschien gaan we met ons thema 
die kant wel uit. Als je het wilt hebben 

over het materiaal waar ze van gemaakt 
zijn of de geschiedenis van de schoen 
dan hebben we andere stukken nodig. 
De Duitse zegel is best grappig. Als je 
heel goed kijkt zie je in de schoenen de 
woorden ‘immer’ en ‘ewig’ staan en dat 
is erg toepasselijk want het zijn trouw-
schoenen en de zegels zijn bedoeld voor 
trouwkaarten. Ook al eindigt één op de 
drie huwelijken in een echtscheiding, 
aan Deutsche Post zal het niet liggen! 
Veel kennis van de Duitse taal is niet 
nodig, ook niet voor het Oostenrijkse 
stempel. Volgende keer zullen we pro-
beren wat ‘orde’ in onze werkwijze aan 
te brengen.

Sjoerd Bangma

REAGEREN? Heb je vragen of wil je 
reageren op de rubriek Verzamelen 
met plezier? Stuur dan een mailtje 
naar Sjoerd: sbangma@xs4all.nl

Hij zal je mail-
tje persoonlijk 
beantwoorden. 
Je mag ook naar 
Sjoerd  mailen als 
je op de een of an-
dere  manier hulp 
nodig hebt bij het 
op zetten van je 
verzameling.
Kijk ook eens op
de vernieuwde
website van
Stamps4Friends.

mailto:sbangma@xs4all.nl
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Binnenkort wordt in Diemen de 
tentoonstelling Filamanifestatie 
gehouden. Daar zullen voor het 
eerst ook verzamelingen met 
prentbriefkaarten gejureerd 
worden. Dat heeft niets met 
filatelie te maken, behalve 
dat ze met de post verstuurd 
kunnen worden. Maar veel 
filatelisten vinden het ook 
leuk om prentbriefkaarten 
te verzamelen. Wil je weten 
hoe zulke verzamelingen eruit 
zien en wat je ermee kunt 
doen? Kom dan in het weekend 
van 22 en 23 april naar de 
Sporthal aan de Bernhardlaan 
in Diemen.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Amerika
Heb je er weleens aan gedacht om een land te 
verzamelen? Eigenlijk moet ik het je afraden: veel 
te veel postzegels die je bij elkaar moet schra-
pen. Maar, stel je voor dat je dat toch wil doen. 
Dan is hier een ideetje: verzamel je mooiste op 
één albumblad.

Mijn eerste
Deze keer laat ik je mijn eerste en mooiste post-
zegels van Amerika zien. Om je een beeld te ge-
ven wat leuk is om een of meer albumbladen van 
te maken, noem je je verzameling gewoon “Mijn 

mooiste”. Dat vindt iedereen leuk om te bekijken: 
hé, vind jij dat een mooie? Ik toevallig ook!

Een schilderende oma 
Kijk hier eens naar met 
je scherpe oogjes: is dit 
geen geweldig leuke teke-
ning? Oma Moses heeft 
hier een Amerikaanse 
feestdag geschilderd. 
Mevrouw Moses is 
101 jaar geworden en pas 
op latere leeftijd begon ze 
met schilderen. Ik kijk met 
plezier naar haar schilderijen, en jij?

Met een grote knal
Zie je dit grote kanon? Het staat (met nog meer 
kanonnen) op Fort Sumter, dat is een groot 
gebouw in de haven van de stad Charleston. Het is 

de plaats waar 
de Amerikaanse 
Burgeroorlog 
begon. En weet 
je waar die 
oorlog over 
ging? Over 
de slavernij: de zuidelijke staten wilden slaven 
houden, want die konden zo goed werken op de 
katoenplantages. De noordelijke staten wilden dat 
de slavernij afgeschaft werd. Je weet wel wie deze 
oorlog gewonnen hebben, toch?

Een raderstoomboot
Je weet al, dat je een stoommachine overal voor 
kunt gebruiken. Oké, niet voor je hoverboard, maar 
wel voor de molen van je hamster (als hij geen zin 
heeft om zelf te lopen). In ieder geval: met stoom 
kan je alles dat een as heeft in beweging brengen. 
In de 19e eeuw bedachten ze een rad dat met 

Wist je dat…
…de Fransman Pierre Baron de 
Coubertin, de organisator van de 
eerste moderne Olympische Spelen 
in 1896, ook wordt erkend als de be-
denker van de bekende Olympische 
Vlag. Hij heeft het idee opgedaan 
bij een altaarsteen die zich in het 
Griekse Delphi bevindt. De vlag heeft 
5 kleurige ringen (officieel in rood, 
geel, groen, blauw en zwart) op een 

witte ondergrond. De 5 ringen staan 
voor de 5 continenten Australië, 
Azië, Europa, Afrika en Amerika. 
Deze vlag staat dan ook symbool 
voor vrede, vriendschap, solidariteit 
en tolerantie. De uitspraak van Cou-
bertin “Meedoen is belangrijker dan 
winnen” geldt nog steeds op de spe-
len. De eerste keer dat de vlag werd 
getoond was tijdens de Olympische 
Spelen in Antwerpen in 1920.

Toon Oomens

Het juiste antwoord is C. Dit 
stempel mag je in een the-

matische inzending tonen. De 
hele envelop voegt weinig toe 
aan het onderwerp, bloembol-
len. Bovendien is die envelop 
niet een postwaardestuk. Het 
tarief is niet zo bijzonder dat 
je daar iets over moet melden. 
Het advies is dan ook om de 
envelop in te snijden, zodat je 
alleen stempel en zegel toont. 

Niet de envelop verknippen, 
hoor! Dat is zonde, want het 
is wel een leuk geheel. Het 
zou in zijn geheel zo in een 
posthistorische verzameling 
opgenomen kunnen worden. 
Overigens is het wel raadzaam 
om op zoek te gaan naar een 
duidelijkere stempelafdruk om 
deze later te kunnen vervan-
gen. De tekst is namelijk niet 
helemaal goed leesbaar.
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stoom in beweging gebracht werd en zo water 
schept. Een soort molen, dus. En door dat water-
scheppen gaat de boot vooruit. Varen maar!

Het wilde westen
Rond 1890 werd de post in Amerika vervoerd per 
postkoets. En wat is er nou leuker (als je een boef 
bent) dan die postkoets te overvallen? Niet om de 
post, natuurlijk, maar om het geld dat tegelijker-
tijd vervoerd werd. Dat 
was allemaal in het 
wilde westen, waar 
geen gezag was. Over 
die tijd werden films 
gemaakt: Westerns. 
Eén van die westerns 
heette: Stagecoach 
(=postkoets). Vreselijk 
spannend, met veel 
doden en bloed. 

PostNL te paard
Tussen 1860 en 1861 reed er een vervoersdienst te 
paard dwars door Amerika om de post te bezorgen. 
Je snapt het al: ze reden zo hard als ze konden. Om 
de 10 mijl wisselden ze van paard. En na 100 mijl 
werd ook de ruiter afgelost. Ze reden van oost 
naar west en dat konden ze doen in 10 dagen. De 
bekendste ruiter was Buffalo Bill in zijn jonge jaren. 

Een vogelbeschermer
De schilder van deze vogels heet Audubon en hij 
is wereldberoemd geworden met zijn afbeeldin-
gen van de vogels. Hij ging zelf op zoek naar de 
vogels die hij wilde schilderen, hij was een echte 
woudloper. Hij wilde de mensen laten zien welke 
prachtige vogels er in Amerika leven en hij was 
de eerste die begon met natuurbescherming.

De indianen
Laten we niet vergeten dat de oorspronkelijke 

bewoners van Amerika de indianen waren. Zij 
leefden van de bizonjacht en er leefden ongeveer 
75 miljoen indianen in Noord- en Zuid-Amerika in 
de tijd dat Columbus daar landde. Hun stammen 
hadden namen als Comanche, Apache, Cheyenne 
of Cherokee. 

Dit waren mijn mooiste
Nu ga jij ook eens kijken in 
je landenalbum. Welke ze-
gels komen in aanmerking 
voor een albumblad met je 
mooiste? Misschien zie ik 
die wel terug op de Dag van 
de Jeugdfilatelie in mei!

Succes er mee!

Je kunt natuurlijk postzegels 
verzamelen op de gewone 

manier, je verzamelt een land, 
of een thema. Maar het kan 
nòg anders: je bestudeert een 

bepaald gebied binnen de post-
zegels. Als je dat met een groep 
verzamelaars samendoet, 
noem je het een studiegroep.
Ken je de Studiegroep USCA 
al? Deze letters staan voor USA 
en Canada. Deze studiegroep 
houdt zich bezig met postze-
gels en poststukken uit die twee 
landen. Ze houden presentaties 
over hun specialisatie, zoals 
bijvoorbeeld de reden van de 

uitgifte, proefdrukken, stem-
pels, brieven, tarieven, perfora-
ties, druk en tandingen. Maar 
vooral beleven ze plezier aan 
hun manier van verzamelen. De 
studiegroep heeft 8 bijeenkom-
sten per jaar en geeft een eigen 
blad uit, de “USCApost”.
Heb jij ook belangstelling voor 
Amerika en Canada? Alle infor-
matie vind je op www.usca.nl

Willeke ten Noever Bakker

Een zegel, maar niet van harte
In 1974 bestond de Noord Atlantische Verdrags-

organisatie (NAVO) 25 jaar. De organisatie was 
kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In 
1949 bleek dat de vrienden van de oorlog elkaars 
vijanden waren geworden. Om te voorkomen dat 
West-Europa door de Sovjet Unie aangevallen 
zou worden, sloegen de Verenigde Staten en haar 
bondgenoten de handen in een. Zij beloofden el-
kaar dat als een van hen werd aangevallen, ze dat 

als een aanval op alle aangesloten landen zouden 
zien. Degene die was aangevallen zou dan hulp 
krijgen van zijn NAVO-vrienden. In 1974 waren 
er veel mensen die het jubileum een postzegel 
waard vonden. Er waren ook mensen die vonden 
dat de NAVO de spanningen tussen het westen 
en het oosten alleen maar erger maakte. Zij wa-
ren tegen een speciale postzegel. Die zegel kwam 
er toch, maar als je er goed naar kijkt zie je dat 

het niet van harte is gegaan. Alleen als je weet 
dat het schild met de ster 
het symbool van de NAVO 
is, kun je eruit afleiden om 
wat voor een jubileum het 
gaat. En wat die meeuw 
op de achtergrond doet is 
ook een raadsel of wilde 
de ontwerper zeggen dat 
we dankzij de NAVO nog 
steeds zo vrij zijn als een 
vogel? 

Een studiegroep

http://www.usca.nl
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orteweg onderscheidt in zijn na-
slagwerk ‘300 jaar postmerken van 
Nederland 1570-1870’ drie versies. 
Achtereenvolgens zijn dat het 

stempel voorzien van letters met schreven, 
met dagtekening maar zonder jaartal (K.55), 
hetzelfde stempel maar dan met jaaraan-

K

Gebruikte, ongeldig gemaakte exemplaren van de eerste postzegels 
van Nederland zijn in de wereld van postzegelverzamelaars 
onlosmakelijk verbonden met de zogenoemde halfrondstempels. 
door Charles Beterams

duiding (K.56), en een schreefloze variant 
met dagtekening en (in de meeste gevallen) 
jaaraanduiding (K.57). 

ABC
De Amerikaanse verzamelaar Fred Reed publi-
ceert in 1964 het boekje ‘De halfrondstempels 

Naamstempels op brieven en 
postzegels emissie 1852 [1]

op de emissie 1852 Nederland’ waarin hij de 
stempels voorziet van de respectievelijke 
aanduiding A, B, en C, welke sindsdien meer 
gangbaar is dan die van Korteweg. Bij het half-
rondstempel Hattem-A spreken we derhalve 
van het stempel met schreefletters, met dagte-
kening maar zonder jaaraanduiding. De plaats 
Hattem is niet willekeurig gekozen want het is 
een van de 120 mogelijke plaatsen die we aan-
treffen op halfrondstempels. De vraag waarom 
halfrondstempels nog immer zo geliefd zijn bij 
de talrijke verzamelaars van de eerste emissie 
laat zich eenvoudig beantwoorden. 

Afb. 1. Briefomslag van omstreeks 1841 verzonden vanuit distributiekantoor Gulpen. 
In Maastricht voorzien van een halfrondstempel Maastricht-A naar ’s Gravenhage. 

Afb. 2. Briefomslag uit de periode na invoering van het naamstempel, maar voor invoering van de postzegel. Verzonden vanuit Bergeijk 
(naamstempel correct op de achterzijde, maar tegen de voorschriften in blauw) op 29 mei 1851 via Eindhoven naar ’s Gravenhage. 

Afb. 3. 
Briefomslag 
verzonden op 
25 april 1854 
vanuit hulp-
kantoor Oude 
Wetering naar 
Alphen (half-
rondstempel 
type A), een 
afstand van 
minder dan 
30 kilometer. 
Frankering 
correct: 5 cent.

Afb. 4. Briefomslag verzonden op 18 mei 1853 vanuit Bodegraven via Woerden 
(halfrondstempel type A) naar Krommenie, een afstand tussen de 30 en 100 kilometer. 
Frankering correct: 10 cent.
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Vanaf de invoering van de eerste postzegels 
op 1 januari 1852 is het stempel in nagenoeg 
alle gevallen het volgens voorschriften te 
gebruiken ‘bewijs’ dat de brief voldoende is 
gefrankeerd voor de af te leggen weg. Hiertoe 
is ook het woord ‘franco’ in het stempel opge-
nomen. Onvoldoende gefrankeerde brieven 
dienen te worden beport middels een aanteke-
ning op het stuk, en het woord ‘franco’ op het 
stempel dient te worden doorgekrast. Immers, 
er is nog niet betaald voor het gehele traject, 
althans niet voldoende. Bij de invoering van 
de postzegels met de afbeelding van koning 
Willem III is het overigens nog niet verplicht 
vooraf te frankeren. De verzender heeft tot 
1 januari 1871 nog de keuze vooraf te franke-
ren dan wel de afzender te laten betalen voor 
de verzending. In dat laatste geval worden er 
vanzelfsprekend geen postzegels gebruikt. 
Sterker nog, het was in bepaalde kringen not 
done een brief te frankeren. Het kon immers 
suggereren dat de geadresseerde niet in staat 
was de porto te voldoen. We dwalen echter af. 
Zo komen we nooit bij de naamstempels uit. 
Zoals gezegd is het halfrondstempel op een 
enkele uitzondering na tot aan 12 april 1861, 
bijna de eerste tien jaar derhalve, te vinden op 
gebruikte exemplaren van blauwe 5, rode 10 
en oranje 15 cent van de eerste emissie. Met 
uitzondering van het A-type zijn ze los op 
zegel (mits mooi afgedrukt) goed te dateren. 
En, ook niet onbelangrijk, afgezien van een 
enkele variant zijn alle in gebruik genomen 
stempels ook op alle drie de zegels bekend, 
zoals blijkt uit de bijdrage ‘Stempelafdrukken 
op de eerste postzegelemissie 1852-1879’ van 
Van Humalda van Eysinga in de Specialiteiten 
Catalogus van de NVPH. 

Vertrekstempel
De halfrondstempels worden al vanaf 1838 als 
vertrekstempel uitgereikt aan de postkanto-
ren die van overheidswege zijn aangewezen 
(afb. 1). De invoering van deze postkantoren is 
een onderdeel van de nationalisering van het 
postwezen die in de Franse tijd zijn oorsprong 
vindt, en tot doel heeft vanuit Den Haag enige 
grip op de posterijen te krijgen en de daarbij 
behorende financiën. In 1807 is er een eerste 
aanzet en worden 28 grotere plaatsen voor-
zien van een hoofdkantoor. Daarnaast worden 
er 25 zogenoemde onderkantoren opgericht, 
en 50 bijkantoren. Als in 1811 de Hollandse 
departementen worden ingedeeld bij de 
Franse post, worden de bijkantoren voortaan 
distributiekantoren genoemd. 
Deze situatie blijft in grote lijnen bestaan 
totdat op 12 april 1850 de postwet wordt 
aangekondigd. Het meest in het oog sprin-
gende artikel van deze wet is de invoering van 
de postzegel, de vooruitbetaalde port, per 
1 januari 1852. Daarnaast worden de 94 in 
1838 opgerichte postkantoren, alle voorzien 
van het halfrondstempel met dagtekening 
zonder jaartal, met ingang van 1850 uitge-
breid met 26 nieuwe postkantoren, die het 
halfrondstempel met dagtekening en met 
jaartal krijgen. In totaal kent Nederland ten 

tijde van de invoering van de postzegel in 
1852 120 (hoofd)postkantoren. Het halfrond-
stempel wordt niet langer een vertrekstempel 
maar een vernietigingsstempel met gebruik 
zoals eerder omschreven. De postkantoren 
passen vanaf 1852 het halfrondstempel, dat 
in sommige gevallen al veertien jaar gebruikt 
wordt, derhalve slechts op een andere wijze 
toe dan voorheen. 

Kantoornaamstempel
Er is echter een stempel dat, verankerd in de-
zelfde postwet, wel tezamen met de postzegel 
wordt ingevoerd, zij het reeds in 1850, en dus 
een veel nauwere link heeft met de postzegels 
van de eerste emissie. Het kantoornaam-
stempel, beter bekend als naamstempel of 
langstempel, door Korteweg voorzien van 
volgnummer K.61. Gelijk aan de eerste twee 
typen halfrondstempels is het naamstempel 
voorzien van letters met schreef. Ook hier een 
uniformering. Distributiekantoren konden naar 
believen het ontwerp bepalen van hun stem-
pels (zoals in afb. 1 te zien is, en we ook in een 
volgende aflevering nog tegen zullen komen), 
de vormgeving van de naamstempels was een-
duidiger daar ze van hogerhand (de postkan-
toren) worden uitgereikt. De invoering van het 
naamstempel, zoals we het hier verder zullen 
noemen, is het gevolg van een grote herziening 
van de structuur van het postwezen ‘onder’ 
de postkantoren. Met ingang van 1 september 
1850 worden de meeste distributiekantoren 
omgedoopt tot hulpkantoren. 257 zijn het er 
ten tijde van invoering in 1850 (afb. 2). Op 
1 januari 1852 zijn het er al 389, een aantal dat 
uiteindelijk oploopt tot 546. In tegenstelling 
tot de distributiekantoren vallen de hulpkan-
toren rechtstreeks onder het rijk, en zijn de 
kantoorhouders ambtenaren. Daaronder vallen 
dan nog bestelhuizen en brievenbussen, welke 
geen overheidsinstelling zijn.

Gebruik naamstempel
Regulier gebruik van de naamstempels is 
samen te vatten als volgt. Het hulpkantoor 
plaatst het naamstempel op de achterzijde van 
de brief, zodat de oorsprong van de terpost-
bezorging zichtbaar wordt. Vervolgens wordt 
de brief afgeleverd bij het postkantoor waar 
het hulpkantoor onder ressorteert en dat 

tot 1 januari 1852 het halfrondstempel op de 
voorzijde plaatst, en daarna op de postzegel. 
De brief vervolgt daarna zijn weg naar de 
geadresseerde. Tot zover de regel. Slechts bij 
uitzondering is het toegestaan, zelfs verplicht, 
om het naamstempel rechtstreeks op de 
postzegel te plaatsen. Het eerdergenoemde 
‘Stempelafdrukken op de eerste postzegele-
missie 1852-1879’ laat zien dat er van ongeveer 
de helft van de ruim vijfhonderd hulpkantoren 
postzegels bekend zijn met een afstempeling 
van het naamstempel, merendeels op de blau-
we 5 cent. Daarvan is slechts een deel bewaard 
gebleven op brief(omslag). Completering is 
daarom een utopie. Meer over naamstempels 
op zegel op brief in de volgende aflevering. 
Het meeste postverkeer vindt in die tijd plaats 
vanuit de steden waardoor hulpkantoren al 
per definitief bij uitzondering te vinden zijn als 
het gaat om poststukken. Een inventarisatie is 
nooit gemaakt, maar een gemiddelde ter vei-
ling gebrachte collectie brieven eerste emissie 
laat zien dat over het algemeen nooit meer 
dan 10% voorzien is van een naamstempel. 
Het bescheiden volume maakt het door de 
hulpkantoren aangebrachte stempel dan ook 
tot een natuurlijke niche. Uit het voorgaande 
valt eenvoudig te verklaren waarom het 
halfrondstempel bij veel verzamelaars als 
verzamelobject veel interessanter is dan het 
naamstempel. De talrijke uitzonderingen op 
de regel maken naamstempels echter tot een 
meer dan boeiend en onderbelicht aandachts-
gebied voor de verzamelaar van postzegels 
en brieven van de eerste emissie. Hoogste tijd 
voor een artikel over het fenomeen naam-
stempels. 

Het naamstempel als vertrekstempel
Bij bezorging van de brief bij het hulpkantoor 
plaatst de brievengaarder, zoals gezegd, het 
naamstempel voorzien van zwarte inkt op de 
achterzijde van de brief die aan de voorzijde 
gefrankeerd is naar gelang het gewicht en 
de afstand. De juiste frankering voor een 
brief minder dan 15 wigjes (gram) bedraagt 
5 cent voor een afstand tot 30 Nederlande 
mijl (kilometer) (afb. 3), 10 cent voor een 
afstand van 30 tot en met 100 kilometer 
(afb. 4), en 15 cent voor een afstand boven 
de 100 kilo meter (afb. 5). Voor de berekening 

Afb. 5. Briefomslag verzonden op 14 maart 1854 vanuit ‘t Lobith, via Zevenaar (halfrondstempel type B) naar Zierikzee, 
een afstand van meer dan 100 kilometer. Frankering correct: 15 cent, voldaan middels postzegel van 5 en 10 cent. 
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van de afstand geldt de onderlinge afstand van 
hoofdkantoor van verzending tot hoofdkantoor 
van het afleveradres. 
Het 15 cents tarief vervalt op 1 september 
1855 en wordt dan vervangen door het 10 cents 
tarief dat nu voor alle brieven van de eerste 
gewichtsklasse over een afstand van meer dan 
30 kilometer geldt (afb. 6). Afstanden worden 
volgens een rechte lijn berekend. De brief van 
8 december 1855 van Zaandijk via Beverwijk 
naar Zwolle (afb. 7) is op geen enkele wijze 
binnen de 100 kilometer af te leggen, maar is 
hemelsbreed 96 kilometer. Om die reden had 
de brief ook vóór 1 september 1855 met 10 cent 
gefrankeerd mogen worden. 

Einde halfrondstempels
Met de publicatie van circulaire 578, gedateerd 
12 april 1861, wordt het halfrondstempel als 
vernietigingsstempel afgeschaft en vervangen 
door het Franco stempel met omlijsting, in de 
volksmond Franco-kastje genoemd. Omdat 
daarmee ook de datering van de halfrondstem-
pels komt te vervallen dienen de brieven naast 
het Franco-kastje stempel op de postzegel 
voorzien te worden van een datumstempel op 
de voorzijde van de brief, naast de zegels. Het 
ronde datumstempel (in eerste aanleg alleen 
met datum, later ook met aanduiding van de 
tijd) vervangt daarmee het halfrondstempel en 
zijn functie voor invoering van de postzegels. 
Sommige postkantoren voegen zich netjes 
naar de nieuwe regels (afb. 8), maar Beverwijk 
plaatst begin mei 1861 tegen de voorschriften 
in nog haar halfrondstempel op de postzegel 
zelf (afb. 9). Het zijn de laatste postale reli-
kwieën van het geliefde halfrondstempel. 

(wordt vervolgd)

Afb. 6. Briefomslag verzonden op 26 oktober 1861 vanuit Tubbergen, via Almelo 
(half rondstempel type C) naar Amsterdam, een afstand van meer dan 100 kilo meter. 
Frankering correct, volgens het dan net geldende tarief: 10 cent.

Afb. 7. Brief omslag verzonden op 8 december 1855 vanuit Zaandijk, 
via Beverwijk (halfrondstempel type C) naar Zwolle.

Afb. 8. Briefomslag verzonden op 6 mei 1861 vanuit Barneveld, via Amersfoort 
(Franco-kastje op de postzegel en datumstempel ernaast, volgens de voor schriften) 
naar Leeuwarden.

Afb. 9. Briefomslag verzonden op 3 mei 1861 vanuit Westzaan, via Beverwijk (half-
rondstempel type C op de postzegel, tegen de voorschriften) naar Amsterdam.
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 Bij het verschijnen van 
dit nummer van het 
Maandblad is de 29e Fila-
teliebeurs alweer achter 
de rug. De beurs werd dit 
jaar weer gehouden in 
Hilversum, ditmaal op 28 
en 29 januari in de Dudok-
Arena op het Mediapark. 
Een primeur waren de 
automaatstroken die we 
in Nederland al een tijd 
niet meer hadden. In de 
stand van PostNL was een 
bijzonder poststempel in 
gebruik met de afbeelding 
van Landgoed Zonne-
straal. Het landgoed in 
Hilversum bestaat uit het 
voormalige sanatorium 
Zonnestraal uit 1928 
van architect Jan Duiker 
en het omliggende bos. 
Duiker situeerde zijn 
gebouwen zodanig dat 

er aan de voorkant open 
zicht op de heide was en 
aan de achterkant een 
rugdekking met bomen. 
Het tweede stempel 
dat op de Filateliebeurs 
werd gebruikt, was 
het stempel van de 
104e  Filatelistendag. 

Met dit stempel werden 
gelegenheidsenveloppen 
gestempeld die voor twee 
euro op de beurs werden 
verkocht. Vijftig eurocent 
van elke verkochte enve-
lop ging zoals gebruikelijk 
weer naar een goed doel. 
Dit jaar was dit het Fonds 
Slachtofferhulp. We zien 
het logo van het fonds in 
het stempel terugkomen. 
Beide stempels zijn ont-
worpen door Birza Design 
uit Deventer.

samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Hebben eerste-dag-
enveloppen nog wel zin?
Sinds de zomerzegels van 
1950 kennen we de eerste-
dag-envelop. Op de eerste 
dag van uitgifte van een 
postzegelemissie was het 
mogelijk met een eerste dag 
envelop naar het postkan-
toor te gaan en deze (in het 
begin meestal) geadres-
seerd te laten voorzien van 
een speciaal ontworpen 
eerste-dag-stempel. Alleen 
op die dag was het mogelijk 
een afdruk te verkrijgen. 
Later werd hier soepeler mee 
omgegaan en konden tot een 
paar dagen na de uitgifte 
enveloppen worden gestuurd 
naar de Filatelistische Dienst 
van toen nog PTT Post. Wat 
nieuw is, is dat tegenwoordig 
postzegelemissies al worden 
verkocht voordat de zegels 
officieel zijn uitgegeven. 
Zo waren de kippenzegels 
(emissie 2-1-2017) al te koop 
op de Eindejaarsbeurs (28-
12-2016) en de automaat-
zegels (30-1-2017) op de 
Filateliebeurs (28-1-2017). 
Wat is dan de eerste dag van 
uitgifte? Die van de eerste-

dag-envelop of de werkelijke 
eerste dag van verkoop? 
Feitelijk hebben eerste-dag-
enveloppen geen zin meer in 
dat geval.

Een van de twee eerste-dag-enveloppen Kippenrassen

Eerste-dag-enveloppen Automaatzegels. 
Afgebeeld is een dummy met Engelse codes op de zegels

 

B
O

EK

ENPLANK

Nederland 1913
Een boek van formaat (letterlijk) 
is het nieuwste deel in de serie 
Edition Spéciale. Het behandelt 
de emissie Jubileum 1913, de 
collectie Kees Vlot.
Zoals gebruikelijk bij deze boe-
kenserie maken we eerst uitvoerig 
kennis met verzamelaar Vlot. Dan 
volgt een historische inleiding 
over aanleiding en ontstaan van 
de emissie Jubileum 1913 en de 
ontwerper ervan, Karel de Bazel.
De collectie is in het boek 
opgebouwd aan de hand van een 
inhoudsopgave, waarbij ontwer-
pen en proeven in ruime mate 
worden voorgeschoteld. 
Dieper wordt er op de zegels 
ingegaan met tandingen, 

plaatnummers en variëteiten. 
De verschillende stempels die 
op deze emissie bestaan komen 
aan bod en zeer uitgebreid 
de firmaperforaties. Er is een 
selectie poststukken opgenomen 
en afgesloten wordt met talloze 
reclamezegels waarvoor deze 
emissie model heeft gestaan.
Het boek is vooral een kijkboek. 
Behalve de inleiding en het histo-
rische overzicht is er weinig tekst 
gebruikt. Er had ook best iets 
meer, zelfs elementaire, tekst 
gebruikt mogen worden. Over de 
graveur van de zegels, noch de 
drukker geen woord. Tot wanneer 
de emissie geldig was wordt niet 
vermeld. Het is ongetwijfeld het 

meest uitvoerige boekwerk dat 
over deze emissie verscheen.
Helaas laat het bindwerk van het 
boek te wensen over. 

Nederland 1913. Eeuwfeest van 
Nederlands herstelde onafhankelijk-
heid / Netherlands 1913. Centenary 
of restored Dutch Independence.
Volledig tweetalig, Nederlands/
Engels. 25,5 x 34,5 cm, 183 pagina’s, 
gebonden, 2016. ISSN: 2509-3010
Uitgave: Corinphila Veilingen B.V. 
www.corinphila.nl  
€ 69 + verzendkosten.

http://www.corinphila.nl/
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Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2017 
(verschijnt 6 april) moeten 
uiterlijk op 4 maart 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/
Stamp tales. Veluwehal,  
Markt 6, 10.00-17.00/16.00 uur. 
T: 055-3558600. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

4 februari:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 2,
13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hendrik-Ido-Ambacht. 
Wielstaete, van Kijfhoekstraat 146, 
12.00–16.00 uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746. 
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163. 

Oosterhout. De Bunthoef, 
 Bloemenhof 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
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-
13.00 uur. T: 0416-337982. 
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl

5 februari:
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, 
Valkenierslaan 285a, 9.30-12.30 
uur. T: 0765144671. cees.mertens@
ziggo.nl www.pvbreda.nl
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1,
9:30–12:30u. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 040-2019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

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

11 februari:
Den Haag. Wijkcentrum  Zuiderpark, 
Escamplaan 55, 13.00-16.00 uur. 
T: 070-3867303. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ‘t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-
374450. joop@jheeren.com
Gouda. Prinsenhof, Anna v. 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230/06-12131128.

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N TENTOONSTELLINGEN 

EN MANIFESTATIES

25-26 februari:
Borculo. Filafestival. Gebouw 
Muziekvereniging Volharding, 
 Haarloseweg 7. 9.30-17.00 uur. 
T: 0545 273404.  
philatoon@planet.nl

3-4 maart:
Leerdam. Verzamelbeurs. Gebouw 
Maranatha, J.A. Burgersstraat 1, 
18.00-21.30/10.00-16.00 uur
www.verzamelbeursleerdam.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:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
http://www.zhpv.nl/
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
mailto:achterhoek2017@outlook.com
http://Www.finlandia2017.fi/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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’s-Hertogenbosch. Cultureel 
centrum De Helftheuvel, Helft-
heuvelpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. 
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.
Zevenbergen. Moerdijkse Waard, 
Dr. Arienslaan 60 a, 13.00-17.00 uur. 
T: 0168-880031 of 0168-329134.
Zwijndrecht. Het Baken, Slagveld 99,
10.00-15.00 uur. T: 078-6103603.

12 februari:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485. 
Den Haag. Nationaal Archief, Filate-
lie Café, 14.00 uur. Stuur mij een rol 
toiletpapier – Post van vluchtelingen 
en kampbewoners in Westerbork. 
Jeffrey Groeneveld. T: 070-3307567. 
aanmelden@muscom.nl
Etten-Leur. Nieuwe Nobelaer, Anna 
van Berchemlaan 2, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926. 
Obdam: Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047.

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

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

15 februari:
Amersfoort. De Bron, Vogelplein 1, 
13.30-16.00 uur. T: 06-21413789. 
jjpvdvat@gmail.com 

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, 19.00-22.00 uur 
T:0113-228562. ecm@zeelandnet.nl 
Leidschendam. Wijkcentrum de 
Plint, Prins Frederiklaan 7,  
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
9.30-13.00 uur. T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur. T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Roden. NOORD 2017, De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926. 

19 februari:
Castricum. Dorpshuis de Kern, 
Overtoom 15, 1901, 10.00-16.00 uur. 
pietrietwijker@hotmail.com 
Schagen. De Groene Schakel, 
 Mauvestraat 161, 9.00-12.00. 
T: 0224-298416.
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. 
postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl

20 februari:
Deventer. Wijkgebouw Van  
Vlotenlaan 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

Capelle a/d IJssel. Sporthal De 
Lijster, Lijstersingel 20, 10.00-17.00 
uur. T: 050-5033926. 
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:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, Brink 7, 10.00-14.30 uur. 
jan.s.roelofsen@kpnmail.nl 
Pijnacker. USCA. De Acker, Park 
Berkenoord, 9.00-16.00 uur.  
Emulder@planet.nl

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

4 maart:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Drachten. Wijkcentrum De Utwyk, 
Oud Ambacht 116, 9.30-15.00 uur. 
T: 0513-620814.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747.
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746. 
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 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

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
Wassenaar. Hotel vd Valk Bijhorst, 
Zijdeweg 54, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926. 

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

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

11 maart:
Alkmaar. Afas AZ Stadion, 
 Stadionweg 1, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926. 
Den Haag. Wijkcentrum  Zuiderpark, 
Escamplaan 55, 13.00-16.00 uur. 
T: 070-3867303 www.zhpv.nl
Ede. Prinsesselaan 8,  
10:00-16:00 uur. T: 06-51880027.  
beurs@fv-degeldersevallei.nl
Elshout. Gebouw ‘t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00-13.00 uur.  
T: 0416-374450. joop@jheeren.com
Gouda. Prinsenhof, Anna v. 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230/06-12131128.
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.
Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein 1, 10.00-15.00 uur. 
T: 0521-515835. www.filatelisten-
verenigingijsselham.nl
Winschoten. S.V. Bovenburen, 
Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-421497. rendering@ziggo.nl 

Museum voor Communicatie
Zeestraat 82, 
2518 AD ’s-Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Museum wegens verbouwing 
 gesloten tot najaar 2017.
Filatelie Café: In het Nationaal 
Archief. Zie agenda.

mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:aanmelden@muscom.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://www.zhpv.nl/
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:gvdlind@xs4all.nl
mailto:Emulder@planet.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
http://www.zhpv.nl/
mailto:joop@jheeren.com
mailto:deloupe@hccnet.nl
http://www.filatelistenverenigingijsselham.nl/
http://www.filatelistenverenigingijsselham.nl/
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dubbele of meervoudige vouwkaart (selfmai-
ler), waarbij de adressering aan de voorzijde is 
aangebracht en de frankering is vervangen door 
een voorbedrukking ‘Port betaald’. Ook bij deze 
vouwkaarten zijn de uitgiften van de rijksdelen 
tezamen en in zwart-wit afgebeeld; zie afb. 68.
Toch stapt men na 1968 weer over op de 
verzending van brochures in envelop. Was 
de kans op verloren of beschadigd raken van 
de vouwkaarten wellicht te groot? Hebben 
de ontvangers geklaagd over deze wel erg 
extreme vorm van Hollandse ‘zuunigheid’. 
Of heeft de wal het schip gekeerd in de vorm 
van abonnementsopzeggingen?
afb. 81 laat een voorbeeld zien van deze 
terugkeer naar de degelijke brochure. Een 
vouwboekje van zes bladen boordevol plaatjes 
en achtergrondinformatie over de zomerze-
gels van 1975. Weliswaar zonder kleur, maar 

78 79a

79b80

Post van de Filatelistische Dienst [3a]
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

a deze exuberante periode versobert 
de uitvoering van de brochures 
voorgoed. De afgebeelde zegels zijn 
nu zwart op grijzige achtergrond, 

zoals is te zien aan de Europazegels van 
1965 (afb. 78). De voorzijde is bijna leeg met 
een dominerend logo type F; zie deel 2. Alleen 
het rood van het CEPT-logo aan de voorzijde 
fleurt het geheel nog een beetje op. Ook bij de 
liefst 12-bladige brochure van de Zomerzegels 
van dat jaar is bij de plattegrondkaartjes van 
de op de zegels afgebeelde ‘toeristische ste-

N
den’ nog een steunkleur te zien (afb. 79a+b). 
Vanaf oktober 1963 zien we naast de Neder-
landse zegels ook de nieuwe uitgiften van 
Suriname en de Nederlandse Antillen in de 
brochure verschijnen, vaak samen, zoals bij 
de kinderzegels 1965 van de drie Rijksdelen 
(afb. 80). Hier ontbreekt elke kleur. Ook bij de 
meeste emissies van 1966, zoals de Europa-, 
Zomer- en Kinderzegels is soberheid troef.
In 1967 voert de Filatelistische Dienst een 
verdere versimpeling in. De brochures worden 
niet meer in een omslag verstuurd, maar als 
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82

83a

toch een verademing na de verpletterende 
soberheid van de late jaren zestig.
Eind jaren zeventig wordt de koers weer ver-
legd. De Filatelistische Dienst stapt af van de 
uitgifte van aparte brochures in verschillende 
talen; de informatie wordt, na een kort tweeta-
lig intermezzo, op alle brochures in vier talen 
(Nederlands, Engels, Duits en Frans) weerge-
geven. De brochures hebben formaat A4 en 
worden eenmaal gevouwen in een C5-envelop 
verzonden. Mijn laatste folder in die uitvoering 
toont de Kinderpostzegels van 1981 (afb. 82). 
De bijgeplakte zegels met eerstedagafstempe-
ling zijn vermoedelijk door of op verzoek van 
de ontvanger aangebracht.

11. Parlez you Deutsch?
Een interessant aspect van de propaganda 
van de Filatelistische Dienst is de meertalig-
heid. Aanvankelijk is de aandacht nagenoeg 
uitsluitend gericht op de Amerikaanse markt; 
het doel is vergaren van harde dollars om de 
Nederlandse economie uit het dal te trekken. 
Volgens Kuypers zijn de eerste 46 zendingen 
verzonden tussen 1949 en 1955 bijna alle 
louter Engelstalig. Alleen de Statuutzegel is 
er ook in een Franse versie; zie afb. 68. Vanaf 
1956 worden ook Frans-, Duits- en Nederlands-

talige brochures verspreid. Begin 
1959 verschijnen daarnaast Spaanse 
en Italiaanse uitvoeringen. Deze 
laatste zijn zeer schaars.
Han Dijkstra heeft voor zijn befaamde 
verzameling West Nieuw-Guinea 
brochures in verschillende talen 
vergaard. De meeste hier getoonde 
meertalige voorbeelden komen uit 
zijn collectie. Enkele andere zijn afkomstig van 
Jan van de Berg. 
In afb. 83a ziet u de voorkant van de Duitse, 
Engelse en Franse versie van de al eerder ge-
noemde drukwerkkaart met aankondiging van 
de Leprabestrijdingszegels van Nederlands 
Nieuw-Guinea. Merk op, dat deze op verschil-
lende data zijn verzonden en dat van drie 
verschillende stempels gebruik is gemaakt! In 
afb. 83b is de Duitse achterzijde weergegeven. 
Ook de aankondiging van de Veilig-Verkeerzegels 
van 1962 is in Han’s collectie in drie talen verte-
genwoordigd, waaronder het Spaans. Om ruimte 
te sparen toont afb. 84a-c alleen de voorzijde 
in het Engels, de zegels met toelichting in het 
Spaans en de derde pagina in het Nederlands. 
Helaas kan ik daardoor niet laten zien, dat het 
groen van de linkse kokospalm in de Spaanse 
versie afwijkt van die van de beide andere.

Van de Sociale Zorgzegels van NNG uit 
1961 laat ik alleen de fleurige voorkant in het 
Frans en een van de zegelbeschrijvingen in 
het Engels zien (afb. 85a+b). Van de instelling 
van de Nieuw-Guinea Raad op 5 april 1961 is 
een deel van de Duitse (voorzijde) en Engelse 
(zegels) versie afgebeeld (afb. 86a+b).
Van Jan van den Berg komen twee voorkanten 
(Duits en Engels) van de ‘anti-hongercampag-
ne’-brochure van Nederland (afb 87a+b) met 
het daarbij ingesloten omrekentabelletje in 
acht vreemde valuta (afb. 87c).

12. Combineren van brochures en 
andere stukken
In hoofdstuk 10 is vermeld, dat in de periode 
1949-1978 circa 300 zendingen zijn verstuurd. 
Daarbij is niet vermeld wat deze zendingen 
inhielden. Uit de enveloppen met originele 

83b

81
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inhoud kan men daarvan een idee krijgen. 
Doorgaans zitten er in een envelop naast 
een of enkele brochures over nieuwe zegels 
of stempeloverzichten, ook administratieve 
bescheiden als een bestellijst, uitleg over de 
betaalmogelijkheden enz. Zo is de zending van 
1 april 1957 een zwaargewicht met daarin o.a. 
een adreskaart om vrienden en relaties een 
abonnement te laten afsluiten, de brochure 
voor de zomerzegels van 1957 en Lijst nr. 10 

86b

86a

87c

87a-b

84a-c

85b85a

van alle beschikbare zegels van Nederland en 
Nederlands Nieuw-Guinea (afb. 88a-c). En 
dat alles voor het luttele bedrag van 6 cent 
(afb. 88d). 
Van hetzelfde kaliber is de inhoud van de 
zending van 30 maart 1962. Deze omvat naast 
de melding van de ‘nagekomen’ zilveren-
huwelijkszegel van koningin Juliana en prins 
Bernhard van Nederlands Nieuw-Guinea en 
wat administratief spul een boekwerkje van 

ruim 30 bladzijden over de zomerzegels van 
1962, uitgegeven ter gelegenheid van de 
7e  Algemene Vergadering van de ICOM, de 
 International Council of Museums, in Amster-
dam (afb. 89). Waarom staat dat trouwens 
niet in onze NVPH Speciaalcatalogus? Die 
komt niet verder dan de vermelding ‘museum-
stukken’. 
Deze vracht van > 50 gram maakt de over-
tocht over de oceaan voor 10 ct. Dat steekt 

89
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90b

wel erg gunstig af tegen de prijs van 40 cent 
(luchtpost) voor het enkele grammen zware 
op 22 oktober 1954 verzonden infovelle-
tje over de ƒ 1,– koningin Juliana en profil 
(afb. 90a+b). 

13. Andere producten van de 
Filatelistische Dienst
Door de Filatelistische Dienst en haar 
brood heer de PTT is nog op verschillende 
andere manieren informatie verspreid. Denk 
bijvoorbeeld aan persberichten al dan niet 
voorzien van fotografische opnamen van post-
waarden, eerstedagstempels, eerstedagbla-
den, maximumkaarten enz. Ook zijn er enige 
jaren kinderbedankkaarten met speciale tekst 
(eindejaarswensen) uitgebracht. Deze werden 
alleen verstuurd aan de grootafnemers van 
nieuwe postwaarden. De oplage is gering 
vergeleken met de drie andere tekstversies 
van deze kaarten (voor scholen, bedrijven en 
verkoopcomités). 
Al deze producten vallen buiten het bestek 
van dit artikel. Een uitzondering wil ik slechts 
maken voor (enkele) informatiekaarten van 
de Filatelistische Dienst aan haar abonnees in 
een bepaald land om de aanwezigheid van de 
Nederlandse PTT bij een filatelistische mani-
festatie in hun land te melden. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld bij de internationale postze-
geltentoonstelling ‘IBRA München 1973’, 
waarbij de FD de gelegenheid te baat nam de 
Zomerzegels van dat jaar onder de aandacht 
te brengen (afb. 91a+b).

Herkomst afbeeldingen
Collectie Jan van den Berg: afb. 66A, 66B, 87A-C, 88A-D,
89, 90A-B, 91A+B
Collectie Han Dijkstra: afb. 69A-C, 83A+B, 84A-C, 85A-B

88a 88b

88d88c

90a 91a

91b

Dankbetuiging
Han Dijkstra en Jan van den Berg ben ik zeer erkentelijk voor hun 
positieve en snelle reactie op mijn verzoek om aanvullend beeldma-
teriaal voor dit deel van het drieluik over de Filatelistische Dienst. 
Helaas kon ik maar een klein deel van hun stukken opnemen; ik 
moest me tenslotte beperken. Hoor ik daar iemand hoonlachen??
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BINNENLANDSE BLADEN

Nederland in the USA
In Amerika zijn verschillende vereni-
gingen actief die zich bezighouden 
met Nederland en Overzee als ver-
zamelgebied. Een daarvan is ‘The 
Netherlands Philatelists of Cali-
fornia’, opgericht in 1969. Het 47½ 
jarig bestaan in 2016 was goed voor 
een mooie compilatie van artikelen 
uit het verenigingsblad, herkenbaar 
aan een zeer oranje omslag. 
De bundel opent met een toepas-
selijk stuk, een luchtpostbrief uit 
1938 gefrankeerd met 47½ cent van 
een Zaans Bedrijf (Polak & Schwarz) 
naar Medelin in Colombia. Geen 
postzegels, maar wel een mooie 
afdruk van een Francotyp frankeer-
machine. Polak & Schwarz was een 
gerenommeerde Zaanse ‘essence 
fabriek’. Men legde zich toe op de 
fabricage van kleur- en smaak-
stoffen. Getuige een groot aantal 
bewaard gebleven brieven waren er 
wereldwijde handelscontacten.
Het jubileumnummer van het vereni-
gingstijdschrift bevat een groot aan-
tal artikelen over zeer uiteenlopende 
onderwerpen. Een kleine greep: 
Indische bestelhuisstempels, papier 
van de eerste emissie, Nederlandse 
postzegelproductie in de Tweede 
Wereldoorlog (gebaseerd op een stuk 
van Gert Holstege in Filatelie Infor-
matief), post naar en uit Nederlands-
Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(Kees Adema) – geïllustreerd met 
prachtige poststukken van bijzondere 
trajecten –, Nederlandse cijferze-
gels, gezien vanuit het perspectief 
van de ontwerpen (Dennis Buss) 
en het mysterieuze IIA-stempel op 

prentbriefkaarten uit het begin van 
de 20e eeuw (Hans Kremer).
De bundel telt ruim 100 bladzijden 
en is van een verrassend hoog 
niveau. Hij is te koop, maar kan ook 
op de website van de vereniging 
gelezen worden: www.npofc.org

Winnaars
Opnieuw (voor de derde keer!) 
haalde Thema de eerste prijs bin-
nen bij de verkiezing van het mooi-
ste/ beste verenigingsblad van de 
gespecialiseerde verenigingen. De 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie (de antieke spelling 
verraadt de status) organiseert 
deze wedstrijd, waaraan twaalf 
verenigingen deelnamen.
Thema werd beoordeeld als ‘Een 
blad met voor ieder wat wils, een 
blad dat de filatelie zéér positief 
presenteert, makkelijk leesbaar is 
en technisch op een hoog niveau 
staat. Bij veel artikelen merk je dat 
er een gedegen studie aan vooraf 
is gegaan (…).’ Ze hebben nog wel 
een luxeprobleem: wat te doen met 
de cheque van € 250 die aan het 
winnen van de wedstrijd verbonden 
is? Ik heb een suggestie aan de 
vereniging: maak eens werk van het 
organiseren van een Nederlands 
kampioenschap Thematische Fila-
telie, bij voorkeur op de Postex.
Het novembernummer is boeiend 
en zeer gevarieerd. Een stuk van 
Henk Suiveer over ’de obelisk’ en 
een heel ander soort artikel van 
Henk van Zutphen over het hondje 
dat in de verhalen van Obélix en 
Asterix figureert: Idéfix. Het artikel 
is rijkelijk geïllustreerd met afbeel-
dingen van poststukken, maximum-
kaarten , velletjes en zegels. 
Jeffrey Groeneveld luidt met enige 
weemoed de stichting JFN uit, die 
verder zal gaan als werkgroep van 

de KNBF. Jeugdfilatelie Nederland 
kreeg altijd alle ruimte in Thema.
Wolter van der Zwaan vervolgt 
zijn reeks over ‘Muziek en politiek’ 
met de mij onbekende Dimitrie Can-
temir. Tom Loorij en Peter van Nies 
nemen in Thema de vogels voor 
hun rekening. Ze zullen ongetwijfeld 
blij zijn met de vogelvelletjes die 
PostNL vanaf januari op de markt 
brengt. www.nvtf.nl

Transsib
John Tolsma vult met een uitgebreid 
artikel over de Trans Siberië Express 
bijna het gehele decembernummer 
van Grunopost, het blad van de 
Philatelisten Vereniging Groningen. 
De ‘Transsib’ is 9.287 kilo meter lang 
en werd 100 jaar geleden in gebruik 
genomen. Tolsma reisde in 1993 zelf 
met deze trein van Moskou via 
Irkoetsk naar Vladivostok, maar 
die reis zal in een volgend artikel 
besproken worden.
Nu gaat het om de roerige geschie-
denis van de aanleg van de spoorlijn 
(die eigenlijk bestaat uit vier trajec-
ten) die in 1891 begon op initiatief 
van tsaar Alexander III. Die stierf in 
1894, waarop zijn zoon Nicolaas II 
de verantwoordelijkheid voor de 
bouw op zich nam.

Het zal duidelijk zijn dat de bouwers 
met grote problemen te kampen 
hadden: moeilijk terrein, barre 
weersomstandigheden, slecht 
materiaal, om er maar een paar te 
noemen. Personele problemen wer-
den vaak opgelost door het inzetten 
van ‘gastarbeiders’ en gevangenen. 
Maar het waren vooral oorlogs-
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omstandigheden die de aanleg 
bemoeilijkten, zoals de Russisch-
Japanse oorlog die in 1904 uitbrak.
Overigens waren het ook militaire 
overwegingen die tot de aanleg 
leidden: tsaar Alexander zag het 
spoor als een ideaal middel voor 
snelle troepenverplaatsingen, zodat 
opstandige volkeren in verre gebie-
den binnen zijn immense rijk snel 
bereikt konden worden. Uiteraard 
speelden bij de aanleg ook econo-
mische en industriële motieven een 
rol. Een mooi artikel, filatelistisch 
geïllustreerd. www.philatelist.nl

Koude streken
Geheel in de geest van de tijd van het 
jaar opent het decembernummer 
van Het Noorderlicht (‘Skandina-
vië’) met een artikel van Henk van 
Meeningen over de eerste Zweedse 
autodiligence. Het gaat om een post-
auto die, om postvervoer in barre 
Zweedse omstandigheden mogelijk 
te maken, werd uitgerust met grote 
glij-ijzers aan de voorkant en een 
soort rupsbanden aan de achterzijde. 
Ton Steenbakkers schreef een aardig 
stuk over het Noorse Hopen, een 
rotsrichel ten zuiden van Spitsber-
gen, met enig strategisch belang én 
een postkantoortje. Rieneke en John 
Kuin brengen het tweede deel van 
een boeiend verhaal over de Althing-
serie van IJsland. Een prachtige serie 
die uitgebracht werd in samenwer-
king met een Oostenrijkse Vereniging 
van Vrienden van IJsland. Centraal 
staat de Oostenrijkse ontwerper van 
(een deel van) de zegels, Ludwig 
Hesshaimer. De afbeeldingen van alle 
zegels worden onder loep genomen, 
inclusief de bekende plaatfouten. 
Ook de frauduleuze praktijken van 
de Oostenrijkse Vereniging komen 
uitgebreid aan bod. Er werd een 
veel grotere oplage gedrukt dan 
was  afgesproken, een deel van het 
materiaal, inclusief fouten, drukuit-
schot en ontwerpen, bleef – tegen de 
afspraken – in Oostenrijk achter.
www.nfvskandinavie.nl

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

http://www.npofc.org/
http://www.nvtf.nl/
http://www.philatelist.nl/
http://www.nfvskandinavie.nl/
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BUITENLANDSE BLADEN

Thema Nederland
Timbres magazine van november 
bericht uitvoerig over het jaarlijkse 
grote filatelistische evenement in Pa-
rijs, de salon philatélique d’automne, 
die vorig jaar voor de 70e keer werd 
georganiseerd. Het is een beurs 
annex bescheiden tentoonstelling, 
een beetje te vergelijken met onze 
Nederlandse Postex, maar geheel 
georganiseerd door de Franse hande-
larenbond. Bijzondere thema’s waren 
dit keer de Franse zegels in het type 
Sage, Vlaamse schilderkunst en 
Nederland en zijn postzegels.
Sinds 2002 geven de Franse pos-
terijen daarbij jaarlijks een blokje 
zegels uit gewijd aan Europese 
hoofdsteden. Zo zijn inmiddels al 
diverse grote metropolen aan de 
beurt geweest als Rome en Berlijn, 
maar ook kleinere steden als Riga 
en Nicosia. De blokjes bevatten 
steeds vier zegels met historische 
gebouwen, tegen een achtergrond 
die daarbij aansluit.
Dit jaar was Amsterdam aan de 
beurt, met een blokje van vier zegels 
van 80 eurocent elk, voldoende 
voor een brief binnen Frankrijk. 
Het Amsterdamblokje laat een 
nogal romantisch-toeristisch beeld 
van onze hoofdstad zien, met het 
Begijnhof, het Rijksmuseum, de 
Westerkerk en een verder niet 
benoemd stukje Amsterdam met 
grachten en oude gevels en schaat-
sende kinderen. De zegel met de 
Westerkerk loopt verder door in de 
ondergrond van het blokje, met een 
gezicht op de kerk vanaf het water 
van de Prinsengracht. Auto’s komen 
in het straatbeeld niet voor, wat 
nogal nostalgisch aandoet, maar het 
grachtenpand 
geheel rechts op 
het blokje ziet 
zijn voorzijde 
voorzien van een 
moderne streep-
jescode, wat 
doet vermoeden 
dat de Britse 
gevelkunstenaar 
Banksy daar wel-
licht even actief 
is geweest. www. 
TimbresMag.com
Ook Oostenrijk 
gaf in november 
2016 een post-
zegel uit met een 
Nederlands the-
matisch tintje, 

zo meldt de DBZ, de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung. Het is een 
zegel van 68 eurocent, gedrukt in 
een oplage van 250.000 stuks door 
de Haarlemse firma Joh. Enschedé.
Afgebeeld is het hotel Gasthof Post, 
een tot luxe hotel omgebouwd groot 
oud boerenhuis in het centrum van 
Lech am Arlberg, een plaatsje in het 
Westen van Oostenrijk, niet heel 
ver van de Duitse grens. Het huis 
was ooit een stopplaats voor de 
postkoets, vanwaar de naam.
Inmiddels is het al 80 jaar een hotel, 
dat 46 kamers plus enkele suites 
telt. Sinds 1959 komt de Nederland-
se koninklijke familie hier jaarlijks 
op wintersportbezoek, maar ook de 
sjeik van Qatar en andere financieel 
wat beter gesitueerden zijn er re-
gelmatig te vinden. Een eenvoudige 
tweepersoonskamer in het hotel 
kost al snel 700 euro per dag, mocht 
u zelf vakantieplannen hebben. 
www.deutsche-briefmarkenzeitung.de

Mauritius
Het verhaal is natuurlijk overbekend: 
in september 1847 gaf de Britse 
kolonie Mauritius, een klein eilandje 
in de Indische oceaan, een tweetal 
postzegels uit, een rode van 1 penny 
en een blauwe van 2 pence. De 
echtgenote van de gouverneur zou 
bij haar man de uitgifte van deze 
zegels hebben bepleit om daarmee 

 

emissie uitgegeven en de postdirec-
teur vond mogelijk nog wat zegels 
(of proeven?) van de eerste uitgave 
terug. De brief bracht volgens het 
veilinghuis 2 miljoen euro op, bij 
een taxatie vooraf van drie tot vijf 
miljoen. Aantrekkelijk is dat in de 
catalogus van de Bombaybrief weer 
een up-to-date overzicht wordt 
gegeven van alle bekende zegels 
van de eerste uitgifte van Mauritius 
en hun huidige bezitters. Beide ca-
talogi zijn kosteloos te downloaden 
van de website van de veilingfirma. 
www.davidfeldman.com

Papier of kunststof ?
Al enkele jaren wordt met name in 
Duitsland gediscussieerd over de 
vraag hoe wij onze postzegels en 
poststukken het beste kunnen be-
waren. Vooral sommige postzegels 
uit de jaren 60 en 70 van de 19e 
eeuw blijken namelijk erg gevoelig 
voor verkleuring of roestvorming 
door verkeerde bewaarcondities. 
Het afgelopen jaar heeft Wolf-
gang Maassen samen met Klaus 
Bartels een korte serie bijdragen 
daarover geschreven in het Duitse 
bondsblad Philatelie. Hun advies 
is om papieren objecten zoveel als 
mogelijk in een papieren omgeving 
te bewaren en dus geen kunststof-
produkten daarbij te gebruiken. 
Hun studie is nu ook in boekvorm 
verschenen. Maassen zelf zwaait 
na 16 jaar af als hoofredacteur van 
het bondsblad, dat vanaf januari 
2017 door het bedrijf Philapress 
zal worden uitgegeven. Dat bedrijf 
geeft ook al het commerciele 
tijdschrift Briefmarken-Spiegel uit. 
De thema’s die Maassen na aan 
het hart liggen (filateliegeschiede-
nis en filatelistische literatuur) 
zullen hopelijk daarmee niet uit het 
tijdschrift verdwijnen. We wachten 
het af. www.bdph.de

uitnodigingen voor een galabal voor 
de plaatselijke bestuurlijke elite mee 
te kunnen laten frankeren: met post-
zegels er op maakte zoiets natuurlijk 
meer indruk. Pas in 1864 werd het 
bestaan van de twee zegels door 
filatelisten ontdekt, de zegels bleken 
inmiddels zeer zeldzaam te zijn, van 
beide waarden waren er overigens 
500 gedrukt, zo bleek later.
In totaal zijn tot nu daarvan 
27 exemplaren teruggevonden, 
16 rode en 11 blauwe, daarbij zijn 
6 brieven en een briefdeel. Een 
van die blauwe, een ongebruikt 
exemplaar, berust overigens in het 
Museum voor Communicatie in Den 
Haag. Ook het originele koperen 
drukplaatje waarvan de zegels zijn 
gedrukt dook in het begin van de 
vorige eeuw op. Het kwam terecht in 
de handen van de Franse verzame-
laar Maurice Burrus en was in de 
jaren 30 nog enkele keren te bewon-
deren op postzegeltentoonstellin-
gen. Na het overlijden van Burrus in 
1959 leek het drukplaatje verdwe-
nen. Enkele jaren geleden dook het 
plaatje echter weer op, het was door 
Burrus aan een nichtje nagelaten en 
gelukkig niet verloren gegaan.
Het bekende veilinghuis David 
Feldman uit Genève werd belast 
met de verkoop van dit kostbare 
kleinood. Op 1 december was het 
zover, bij een taxatie van twee 
tot drie miljoen euro’s werd het 
stukje koper afgehamerd voor 
1.100.000 euro’s.
Op dezelfde dag bood Feldman ook 
de mooist bekende brief met de 
eerste Mauritiuszegels aan. Dat is 
de Bombaybrief, zo genoemd naar 
de plaats van bestemming. Voor 
beide kostbare bijzonderheden 
heeft Feldman een tweetal rijk 
geïllustreerde catalogi uitgegeven 
met veel achtergrondgegevens. 
Zo beschrijft de Mauritius-kenner 
Helen Morgan dat de afzender van 
de brief een Britse kapelaan op het 
eiland was die een bedankje naar 
Bombay zond voor hem toege-
zonden bijbels. De afzender blijkt 
een aangetrouwd familielid van de 
directeur van de posterijen op Mau-
ritius te zijn geweest. Dat verklaart 
wellicht de herkomst van de beide 
1 penny-zegels op de enveloppe, die 
van alle bekende zegels verreweg 
de mooiste zijn, met rondom nog 
ruime witte randen. Ook de late 
gebruiksdatum van de beide zegels 
(1850) is door die familieband mis-
schien te verklaren, inmiddels had 
het eiland namelijk al een tweede 
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n 1912 was de filatelie al 
behoorlijk populair, vooral 
onder de hogere maat-
schappelijke klassen. De 

populariteit was zelfs zodanig dat 
de Posterijen en Telegrafie (P&T)
daarvan wilden profiteren en 
besloten dat jaar om eind 1913, ter 
gelegenheid van het 100 jarig be-
staan van het Koninkrijk Nederland, 
een bijzondere emissie uit te geven, 
waaronder zelfs zegels van 5 en 
10 gulden. De opbrengst was er dan 
ook naar, namelijk meer dan een 
half miljoen gulden (zie Handboek 
Postwaarden Nederland B-1). 
Er was in 1912 ook al belangstelling 
voor poststempels en met name 
de heer J. Sandow was daarin 
geïnteresseerd. Veel maakwerk 
van zijn hand is bewaard gebleven, 
waardoor van sommige zeer zeld-
zame stempels toch nog afdrukken 
bestaan. Een voorbeeld van zo’n 
zeldzaam stempel is het ovale 
afgeschreven-stempel Werkendam. 
In 1912 woonden in Werkendam, 
een dorp in Noord-Brabant op de 
grens met Zuid-Holland, enkele 
duizenden mensen, maar er was 
wel een postkantoor. Hier werden in 
1912 nog steeds grootrondstempels 
gebruikt. Zoals op alle postkantoren 
was er in Werkendam ook een ovaal 
afgeschreven-stempel in gebruik 
om, in het geval een geheven 
portbedrag niet door de afzender 
werd betaald, dit bedrag af te schrij-
ven. Hoe nu een afdruk van het 
afgeschreven stempel Werkendam 
te bemachtigen? Een mogelijkheid 
was om naar het postkantoor te 
gaan en een afdruk van die stempel 
te vragen, maar dat lukte lang niet 
altijd, aangezien de postambtena-
ren dat mochten weigeren. Sandow 
gebruikte een andere methode. 
Hij zond een brief gefrankeerd met 
3 cent in plaats van 5 cent, dus een 
2 cent ondergefrankeerde brief aan 
de ‘Weledelgestr. Heer C. de Graaf’ 
in Werkendam. Mogelijk had hij met 
deze persoon tevoren afgesproken 
dat deze het door het postkantoor 
Werkendam te heffen port zou 
weigeren te betalen. Dit portbe-
drag bestond uit de ontbrekende 
2 cent en 5 cent verhoogd port, 
tezamen 7 cent, Hiervoor gebruikte 
het postkantoor Werkendam 
twee portzegels van 1 cent en een 
van 5 cent, want portzegels van 
7 cent bestonden in 1912 nog niet. 

I

Terug naar 
1912

Door de weigering van geadres-
seerde dit port te betalen moest 
het postkantoor Werkendam het 
port afschrijven, waarvoor het 
ovale afgeschreven-stempel werd 
gebruikt. Vervolgens werd de brief 

retour afzender gezonden. Het post-
kantoor van de woonplaats van de 
afzender, Amsterdam, hief opnieuw 
het portbedrag van 7 cent, nu in de 
vorm van een portzegel van 3 en 
een van 4 cent. Sandow betaalde 

het port natuurlijk wel, waardoor hij 
in het bezit kwam van een afdruk 
van het afgeschreven-stempel 
Werkendam. Hiervoor had hij dus 
3 + 7 = 10 cent betaald.

Gert Holstege
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8 januari 1939
De feestbriefkaart en het nu in 
30 plaatsen verkrijgbare Son-
derstempel werden in bijna alle 
gevallen verzorgd door de Reichs-
bund, zoals ook in Breslau (afb 13). 
1939 was het eerste jaar waarin 
de verzamelaars werden gestimu-
leerd om het Winterhilfswerk te 
ondersteunen door de aankoop van 
de voor dat doel op 8 november 
1938 uitgebrachte serie van acht 
postzegels. Die beeldden land-
schappen af in de Ostmark, tot april 
1938 Oostenrijk genaamd, steeds 
gecombineerd met een wilde plant. 
Ideaal dus voor themaverzamelaars. 
Op de duurste zegel (afb 14a) bloeit 
zo een krokus tegen de achtergrond 
van Braunau, Hitlers geboorte-
plaats, terwijl de Großglockner heel 
passend een Edelweiss op de voor-
grond kreeg (afb 14b). Door vlijtig 
te kopen, vooral op de manifesta-
ties rond de Dag van de Postzegel, 
brachten de verzamelaars het toen 
zeer aanzienlijke bedrag van 1 mil-
joen Reichsmark bij elkaar. 
Intussen kreeg Ernst Overmann de 
leiding over de K.d.F.-Sammlergrup-
pen, met de fraaie titel van Reichs-
sammlerwart. Hij en Kurt Wohlfarth, 
de Reichsbundesführer, lieten geen 
kans onbenut om elkaar verbaal te 
lijf te gaan. Ook in 1939 brak met de 
overval op Polen, op 1 september, 
de Tweede Wereldoorlog uit. Kurt 
Wohlfarth van de RdP nam dienst 
en vertrok naar het front.

7 januari 1940
Ter gelegenheid van de vijfde Dag 
van de Postzegel verscheen er 
opnieuw een officiële Sonderpost-
karte, nu met een waardeaandui-
ding van 6 Pfennig, het tarief voor 
een gewone beschreven briefkaart. 
Hij kwam zelfs uit in twee versies, 
een voor de Reichsbund en een voor 

de KdF-Sammlergruppen. Beide 
(afb 15+16) met het bijbehorende 
bijzondere stempel, van respec-
tievelijk Posen (Poznań) en Memel 
(Klaipėda in Litouwen), twee steden 
die in 1939 waren ‘thuisgebracht’ in 
het Duitse Rijk. Het aantal afzonder-
lijke stempels liep nu op naar 48. 
De opbrengst van deze briefkaarten 
ging niet meer naar het Winter-
hilfswerk, dat inmiddels officieel 
Kriegswinterhilfswerk (KWHW) 
heette, maar naar het zogenoemde 
Kulturfonds des Führers. Dat laatste 
was een nogal schimmige instel-
ling, waarin tot 1945 naar schatting 
60 miljoen Reichsmark vloeide. Dat 
geld kwam voort uit de toeslagen 
op bijzondere postzegels, en op 
het ‘portretrecht’ dat Hitler had op 
grond van het feit dat zijn portret 
op talloze zegels stond afgebeeld. 
Hij besteedde vermoedelijk een deel 
van het geld aan de grote bouwpro-
jecten waar Speer opdracht voor 
kreeg. De Führer moet zijn leven 
beëindigd hebben als een zeer 
vermogend man.

Oorlog en filatelie
Men zou kunnen denken dat het 
vieren van zoiets frivools als de 
Dag van de Postzegel niet echt 
meer thuishoorde in een land dat 
de totale oorlog over Europa en 
over zichzelf had uitgeroepen. Maar 
dat werd in het Duitse Rijk heel 
anders beleefd. Hans von Rudolphi, 
de initiatiefnemer voor de Tag der 
Briefmarke, zei heel karakteristiek: 
“Juist in deze tijd moeten en willen 
wij de Tag der Briefmarke vieren. Die 
is immers het bewijs van de onge-
broken kracht van het innere Front 
van ons volk”. De productie van bij-
zondere postzegels, briefkaarten en 
stempels van allerlei soort ging dan 
ook gewoon door onder leiding van 
de zeer Hitlergetrouwe postminister 

Wilhelm Ohnesorge.
Een andere oorlog werd intus-
sen ook gewoon voortgezet. De 
ambitieuze Reichssammlerwart, 

Ernst Overmann, claimde opnieuw 
de voorrang binnen de wereld van de 
Duitse filatelisten. Omdat ‘de filatelie 
zich beweegt in de schaduw van de 

14a 14b

13

15

16

Tag der Briefmarke 
1936-1944: filatelie 
in nazi-Duitsland [2]

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
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politiek, nu en vooral in de toekomst, 
behoort de toekomst aan ons, de 
KdF-Sammlergruppen Deutschlands.’ 
Een andere toon werd aangeslagen 
door de Reichsbundesführer, Kurt 
Wohlfarth. Die waarschuwde filate-
listen ervoor om niet, meegesleept 
door hun fascinerende hobby, te ver-
geten dat ze behalve hun beroepsar-
beid ook plichten hadden jegens hun 
gezin en de ‘volksgemeenschap’,

12 januari 1941
De Dag van de Postzegel 1941 bracht 
een nieuwigheid: de eerste Duitse 
speciale postzegel ter ere van deze 
feestdag. U ziet hem op een filate-
listisch product van de Reichsbund 
(afb 17), afgestempeld in Bromberg 
(voor september 1939 en na januari 
1945 beter bekend als Bydgoszcz). 
Het krijgszuchtige stempel, waarin 
ook de letters RdP zijn te onder-
scheiden, is er een uit een serie van 
tien. Dat van Stettin (Szczecin), op 
een briefkaart van het Kriegswinter-
hilfswerk (afb 18), toont een U-Boot, 
en dat van Memel, op een kaart van 
de KdF-Sammlergruppen (afb 19), 
een verbindingsofficier. Die beide 
laatste stempels dragen het logo van 
de Sammlergruppen.

In totaal waren er zo ruim 150 stem-
pels3 te verzamelen, inclusief die 
van postkantoren waar zowel RdP 
als KdF stempels werden verstrekt. 
Als ik goed heb geteld waren die van 

de Reichsbund krap in de meerder-
heid, maar veel scheelde het niet.
Het is interessant te zien dat de 
kaart van het KWHW (afb 18) 
een toeslag had van 4 Pfennig, 
terwijl de toeslag op de postzegel 
24 Pfennig bedroeg. Het Winter-
hilfswerk had het geld blijkbaar 
minder hard nodig dan de Führer 
zelf. 

De vergadering in Wenen
In oktober 1941 vond in Wenen de 
jaarvergadering van de Reichsbund 
plaats. Ogenschijnlijk kwam het 
daar niet tot ingrijpende beslui-
ten. Alleen werd de FIP (Fédéra-
tion Internationale de Philatelie) 
opgeheven en vervangen door 
de, uiteraard onder Duitse leiding 
staande, Bund Europäischer Phi-
latelistenverbände. Na afloop van 
de vergadering kwam echter het 
nieuws naar buiten dat de Reichs-
bund in een bestuursvergadering 
had besloten zich ondergeschikt 
te verklaren aan de organisatie 
Kraft durch Freude. Zo was haast 
terloops toch de door Ernst Over-
mann zo fanatiek nagestreefde 
eenheidsorganisatie van de Duitse 
filatelisten gecreëerd, onder op-
pertoezicht van de Partij, en onder 
aanvoering van Overmann, de 
Reichssammlerwart. Overigens 
zouden de beide oorspronkelijke 
organisaties hun werkzaamheden 
‘onveranderd’ voortzetten. Wohl-
farth kreeg als troost de leiding van 
de nieuwe Europese filatelisten-
bond, die hij al spoedig neerlegde.

11 januari 1942
Ter ere van de Dag van de Postzegel 
1942 had Praag een eigen ontwerp 
(afb 20), dat alleen melding maakte 
van de KdF-Sammlergruppen. De 
stempels van de andere 133 steden 
toonden wel degelijk de logo’s van 
de beide oude organisaties, zoals 
het voorbeeld van Königsberg (nu 
Kaliningrad in Rusland) laat zien 
(afb 21). In diezelfde afbeelding 
is ook de nieuwe feestpostzegel 
te zien: een vlijtige verzamelaar 
aan het werk met zijn onmisbare 
globe bij de hand. Dat deze door 
de toeslag dure postzegels ook 
voor gewone post gebruikt werden, 
bewijst de briefkaart (afb 22a+b), 
een uitnodiging aan Kupferschmie-
demeister Neubauer uit Ragnit (nu 
Njeman) voor de maandvergadering 
van de Vereniging van Postzegelver-
zamelaars in Tilsit (Sovjetsk).

De Ostland-afstempelingen
Als bijzondere attractie verschenen 
er voor 11 januari 1942 ook vier 
briefkaarten met in de waarde-
aanduiding de opdruk OSTLAND. 
Daarmee werd het bezette gebied 
bedoeld waarin nu Estland, Letland, 
Litouwen en een groot deel van Wit-
Rusland liggen. Om het geheel te 
completeren kregen drie steden in 
dat Reichskommissariat (Riga, Dor-
pat (Tartu) en Kauen (Kaunas)) ook 
nog een Sonderstempel. Bovendien 
werd er een uitgegeven voor de stad 
Rowno (Rivne) in Oekraïne.
De kaarten waren gewijd aan vier 
onderdelen van de krijgsmacht, zo-

17
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22a

23

22bals de marine (afb 23). Zoals u ziet 
is het stempel van hetzelfde type 
als dat in afbeelding 21, maar op 
de kaart zelf worden niet meer de 
beide oude organisaties genoemd, 
maar de ‘Eenheidsorganisatie van 
de Duitse verzamelaars’. De kaart 
werd verkocht voor 25 Pfennig, dus 
met een toeslag van 22 Pf ‘für den 
Kulturfonds’. 
Het merkwaardige van poststukken 
en stempels zoals deze is dat ze het 
hele Ostland nooit gezien hebben. 
Het gebruik van bijzondere post-
zegels en briefkaarten was daar 
namelijk verboden om tamelijk 
mysterieuze ‘deviezenrechtelijke 
redenen’. Ze werden dus uitsluitend 
verspreid via het centrale filatelie-
loket in het postkantoor Berlin-

Charlottenburg 9. Uitsluitend? Nee, 
niet helemaal, maar om dat uit 
te leggen heb ik een afzonderlijk 
kadertje nodig.

Verdere ontwikkelingen
In februari 1942 kreeg de nieuwe 
eenheidsorgsanisatie van filate-
listen ook een naam. Ze heette 
voortaan Gemeinschaft Deutscher 
Sammler, zoals dat ook in 1938 al 
eens besloten was. Ernst Overmann 
behield de leiding en oefende die 
verder geheel eigenmachtig uit. 
Zelfs de naam Reichsbund mocht 
niet meer gebruikt worden. Verder 
werd aangekondigd dat de Tag der 
Briefmarke voortaan Europa-breed 
zou worden gevierd op 9 oktober, de 
dag waarop in 1874 op instigatie van 

EEN BRIEFKAART UIT RIGA?
Deze aangetekende briefkaart (afb Aa+b) is voorzien van het Tag der 
Briefmarke-stempel van Riga van 11 januari 1942 (vergelijk afb 22). Hij is 
correct gefrankeerd met 36 Pf, en voorzien van een aantekenstrookje uit 
Riga en een aankomststempel van Berlin-Charlottenburg 9. De achter-
kant van de kaart doet zeer plausibel aan. Zowel de dagtekening als de 
inhoud van de mededeling passen bij de afstempelingen. Toch wordt de 
verzamelaar achterdochtig. Dit bijzondere stempel werd toch niet ge-
bruikt in Riga, maar alleen in Berlin-Charlottenburg 9? Maar het strookje 

Aa Ab B

en het aankomststempel dan? In het voortreffelijke handboek van Harry 
von Hofmann over Letland tijdens de Duitse bezetting4, wordt vermeld dat 
enkele weken na 11 januari 1942 een stempel uit Berlijn naar Riga werd 
verzonden opdat de verzamelaars daar ook de kans zouden krijgen het in 
hun albums op te nemen. 
Naar aanleiding van het contact dat ik in Essen had met dr. Schmollinger 
(zie boven) heb ik hem deze briefkaart voorgelegd. Hij schreef terug dat 
‘aan deze kaart niets klopt, behalve de adressering’. De afzender, Hermann 
Amberger, was in die tijd een bekende stempelverzamelaar die er plezier 
in had vervalste aangetekende stukken te produceren, ongetwijfeld met 
hulp van postbeambten en hun – echte – stempels..
Interessant is dat de later toch nog naar Riga, Dorpat, Kauen en Rowno, 
opgestuurde stempels net iets afwijken van de oorspronkelijke ‘Berlijnse’ 
exemplaren. De in het begin van dit artikel genoemde Forschungsgemein-
schaft heeft die verschillen in kaart gebracht. In afb B zijn ze voor Riga dui-
delijk afgebeeld. Ik heb geen van de vier werkelijk in Ostland en Oekraïne 
gebruikte stempels ooit gezien, maar u zult begrijpen dat ik er naar uitkijk!
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met verzamelen. Hier een voorbeeld 
daarvan (afb 27). Het is een brief 
van maart 1944 in een hergebruikte 
enveloppe met een nieuw voor-
blad (Briefumschlagsparer) van 
een Ortssammlerwart uit de Gau 
 Pommeren aan de Gausammlerwart 
van Brandenburg in Potsdam. Een 
klein jaar later heette Königsberg in 
de Neumark Chojna en lag de stad 
in Polen, maar in de tussentijd was 
de organisatie van de postzegelver-
zamelaars ter plaatse nog tiptop 
in orde.
In 1944 stierven Hans von Rudolphi, 
de initiatiefnemer voor en orga-
nisator van de eerste Dag van de 
Postzegel in Duitsland, en Kurth 
Wohlfarth, de laatste voorzitter van 
de Reichsbund der Philatelisten.

Tot slot
De geschiedenis van opkomst en 
voorlopige ondergang van de Tag der 
Briefmarke geeft zo een illustratie 
van de opkomst en ondergang van 
het Derde Rijk zelf, en natuurlijk 
van de taaiheid van de verzamel-
hartstocht in Duitsland. Wat er ook 
gebeurde, tot in april 1945 kwamen 
er nieuwe postzegels uit, en de 
verenigingsavonden gingen ‘gewoon’ 
door. Het boek van Hans Meyer 
(noot 2) geeft van die geschiede-
nis een fascinerend, maar ook een 
bevreemdend beeld van vreedzame 
postzegelaars die zich met meer of 
minder fanatisme voor de kar van 
een verderfelijke ideologie lieten 
spannen. Zou het thema Filatelie 
en Politiek alleen in het Derde Rijk 
aan de orde zijn (geweest)? Maar 
dat is een andere vraag. De viering 
van de Dag van de Postzegel kwam 
in het na-oorlogse Duitsland weer 
langzaam op gang, te beginnen op 
19 oktober 1946. En inmiddels zijn 
er meer dan 140 landen die de jaar-
lijkse feestdag van de filatelie vieren.

Noten
1. Het artikel is een speciale uitgave van de 
in de tekst genoemde Forschungsgemein-
schaft. De volledige titel luidt ‚80 Jahre Tag 
der Briefmarke in Deutschland – Wie der 
Tag der Briefmarke entstand‘, geschreven 
door dr. Horst Schmollinger en gepubli-
ceerd in januari 2016.
2. Geschreven door Hans Meyer, en 
gepubliceerd in 2006 bij Mironde Verlag. 
De volledige titel luidt Die Philatelie im 
“Dritten Reich”, Die Organisationen der 
Sammler und Händler 1933-1945. 
3. Deze gegevens ontleen ik aan bijlage 20 
van het boek van Meyer (noot 2).
4. Harry von Hofmann, Lettland vor dem 
und als Teil vom Generalkommissariat 
Ostland, 2003.
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– toch weer – Heinrich von Stephan 
de Wereldpostunie was gesticht.

10 januari 1943
Toch nog in januari dus. In 
1943 deed de oorlogssituatie zich 
ook in de filatelie duidelijk voelen. 
Papier werd schaars, dus filatelis-
tische bladen mochten niet meer 
verschijnen, en bovenlokale bijeen-
komsten werden ernstig bemoeilijkt 
om privé-spoorverkeer te beperken 
tot het hoogstnodige. Er waren op 
de Dag van de Postzegel nog maar 
28 steden die een Sonderstempel 
mochten aanbieden. Speciale brief-
kaarten waren er ook niet meer, 
maar wel de inmiddels gebruikelijke 
postzegel. De Gau Pommeren van 
de nieuwe organisatie bracht dus 
een eigengemaakt product uit. 
Het stuk (afb 24) lijkt mij, met 
zijn beschreven achterkant, echt 
gelopen van Stettin naar Rostock. 

Als bijzonderheid noem ik dat ook 
de Duitse Dienstpost in Nederland 
een bijzonder stempel uitbracht 
voor Den Haag (afb 25). Zoals u 
ziet vermeldt het stempel de naam 
van de nieuwe eenheidsorganisatie: 
Gemeinschaft Deutscher Sammler 
Veel aandacht van de verenigingen 
werd opgeëist door hun vaderlandse 
plicht om de frontsoldaten van ruil-
materiaal en nieuwtjes te voorzien, 
maar ook de gewone ruilavonden 
gingen gewoon door. Niettemin 
werd de bestelling bij het Post-
ministerie van nieuwe postzegels 
voor de verenigingen in september 
teruggebracht van 75.000 naar 
30.000. Met moeite slaagde men 
erin de verzamelaars in elk geval 
op de hoogte te houden van nieuwe 
uitgiften. ‘Een postzegelverzamelaar 
zonder nieuwtjes is als een soldaat 
zonder wapen en munitie. Aber es 
muß durchgehalten werden’, kon 

men in een van de schaarse publi-
caties lezen. Durchhalten was ook 
het parool dat in 1945 werd ingezet 
om te voorkomen dat door het Rode 
Leger bedreigde steden zouden 
capituleren voordat de laatste 
man was gesneuveld en de laatste 
druppel bloed gestort. Die strijd kon 
dus ook gestreden worden door het 
inplakken van nieuw verschenen 
postzegels.

De laatste Tag der Briefmarke 
in het Derde Rijk
Op 2 oktober 1944 verscheen de 
laatste speciale zegel voor de 
Dag van de Postzegel onder het 
Derde Rijk. Die was opnieuw fraai 
uitgevoerd (afb 26), maar er waren 
nu geen randverschijnselen meer: 
geen stempels, geen kaarten, geen 
tentoonstellingen. Maar de daartoe 
nog in staat zijnde filatelisten 
gingen desondanks gewoon door 

25
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Aan: Koninklijke PostNL B.V.
t.a.v. Mevr. Herna Verhagen
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK ’s-Gravenhage

Den Haag, 4 januari 2017

Betreft: afschaffen dagtekenstempels 

Met grote ontsteltenis en teleurstelling hebben wij kennis genomen van de instructie aan uw retailers om voortaan de 

postzegels op pakketten en aangetekende zendingen door middel van penvernietiging ongeldig te maken.

Sinds de uitgave in Nederland in 1852 van de eerste postzegels worden deze door liefhebbers verzameld. Verzamelaars 

willen zowel nieuwe zegels “vers” van het postkantoor, maar verzamelen deze ook gebruikt, als losse zegels die van brieven 

worden afgeweekt, maar ook op brief/poststuk.

De afgelopen jaren zijn er diverse voorbeelden van ontwaarding van zegels op poststukken door middel van de grote, thans 

teruggetrokken, dagtekenstempels aan medewerkers van PostNL doorgegeven, waarbij wij geageerd hebben tegen de 

gruwelijke wijze van stempelen, die wij postzegelmoord noemen. Het afschaffen van de dagtekenstempels is niet met open 

armen ontvangen, maar filatelisten verwachten, dat het afstempelen van pakketten in de sorteercentra met een rolstempel 

een acceptabel alternatief zou worden voor de vette afstempeling van de dagtekenstempels.

Dit, totdat diverse van onze leden/verzamelaars op 2 en 3 januari 2017 hun met liefde gemaakte pakketten, voorzien 

van mooie postzegels, aanboden bij verschillende retailers in het land. De zegels op de pakketten worden op grove wijze 

beschadigd door de met pen gecreëerde ontwaarding. De retailers stelden daarop deze leden in kennis van de instructie, 

zoals die door u is verstuurd aan alle kantoren en retailers. 

Er wordt in filatelistisch Nederland schande gesproken over deze postzegel genocide die PostNL met deze zogenoemde 

“efficiencyslag” heeft doorgevoerd. Een efficiency slag, die echter niet of nauwelijks tijdwinst zal opleveren bij de pakketten 

met veel zegels, zoals die door de verzamelaars worden aangeboden. Al enige maanden is er contact met medewerkers 

van PostNL, waaraan wij onze zorgen over het afschaffen van de dagtekenstempels hebben kenbaar gemaakt. Tot op heden 

hebben wij geen bevredigende reactie of oplossing mogen horen van uw zijde. Ons filatelisten bekruipt het gevoel dat wij 

opzettelijk aan het lijntje gehouden of totaal genegeerd worden.

Wij verzoeken u dringend om per omgaande de penvernietiging af te schaffen en pakketten en aangetekende stukken in het 

sorteercentrum (op nette wijze) door middel van een stempel te laten ontwaarden. Wij zijn uiteraard tot overleg bereid om 

tot een voor alle partijen werkbare en acceptabele oplossing te komen, maar zien in bovengenoemd voorstel een simpele 

oplossing.

Tot slot wijzen wij u op het volgende: PostNL voorziet de Nederlandse filatelisten  

van zegels middels reguliere uitgiften alsmede via de zogenoemde persoonlijke postzegels, al dan niet via de website 

van PostNL, Collect Club of retailers.  Echter: ook veel verenigingen van postzegelverzamelaars voorzien hun leden van 

abonnementen op maat en bestellen persoonlijke zegels ter onderstreping van hun jubilea en andere evenementen.

Voor deze zegels wordt de normale frankeerwaarde (alsmede administratie kosten) betaald, terwijl de daarmee 

 aangekochte dienst (het vervoer van brieven etc.) niet geleverd hoeft te worden. 

Filatelisten zorgen daarmee voor een substantiële winst op de verkoop van postzegels door PostNL.

Het zou ons bijzonder spijtig zijn als onze leden gaan stoppen met het verzamelen van nieuwe uitgiften van PostNL, omdat 

het steeds minder verzamelwaardig wordt wegens het gebrek aan acceptabel ontwaarde zegels, poststukken of pakketten.

De grote hoeveelheid nieuwe uitgiften zijn door u juist bedoeld voor de verzamelaars. Het is daarom bijzonder teleur-

stellend, dat u volledig voorbij gaat aan het belang van deze doelgroep. Wij doen nogmaals een beroep op u deze groep 

niet te vergeten en bovengenoemd voorstel over te nemen en met ons in contact te treden om tot een voor iedereen 

 acceptabele oplossing te komen.

Namens alle verzamelaars van Nederlandse zegels,

De voltallige besturen van:

SamenwerkingsVerband Filatelie en de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars

Zwaardvegersgaarde 130

2542 TH Den Haag

Tel.: 070-366 3465

E-mail: info@svfilatelie.nl

Website: www.svfilatelie.nl
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
Kippenrassen
Op 2 januari kwam PostNL met een 
tiental postzegels waarop Neder-
landse kippenrassen te zien zijn. 
Keurig verdeeld: vijf hanen en vijf 
hennen. Elke kip is afgebeeld in een 
karakteristieke houding, met de kop 
gekeerd naar buurman of – vrouw. 
Op de achtergrond zien we de 
kleurslag en een los veertje. 
De namen van de tien rassen 
klinken velen niet echt bekend in de 
oren: het Twents hoen, de Laken-
velder hoen of de Kraaikop. Ik had 
er nooit van gehoord. Evenmin van 
de Nederlandse uilebaard of het 
Welsumer hoenderras. Iets meer 
vertrouwd klinkt de Barnevelder en 
de Hollandse kriel.
Enfin, de serie verscheen in een 
velletje met de naam van het 
betreffende ras op de velrand. De 
tien zegels vormen ook de inhoud 
van een prestigeboekje (afb. 1). De 
waarde-aanduiding 1 geeft aan dat 
de zegels samen een waarde van 
€ 7.80 hebben. Niettemin is de prijs 
van prestigeboekje PR 68 onveran-
derd € 12.45. 

DUITSLAND
Duitse post struikelt over 
Nederlandse taal
De Duitse post gooit boekjes en vel-
letjes op één hoop door ze Marken-
Set te noemen. Vandaar dat ik ook 
aandacht schenk aan de velletjes. 
Gelukkig maken diverse catalogi 
dat onderscheid wel: Folienblatt en 
Markenheftchen.
Het was natuurlijk een leuk idee: 
kerstzegels met wensen in ver-
schillende talen. En zo werden er 
miljoenen zegels gedrukt met een 
afbeelding van een kerstboombal 
en kerstwensen in een aantal Eu-
ropese talen. De zegels zouden op 
2 november verschijnen in velletjes 
van tien, Folienblätter dus.
Met de verspreiding naar de grotere 
kantoren was al begonnen, totdat 
een slimmerik een domme fout ont-
dekte in de Nederlandstalige wens: 
Vrolijk Kerstfest. (afb. 2). Paniek. 
Alles moest onmiddellijk – en onder 
dreiging met sancties indien er ach-
terbleven – teruggestuurd worden. 
En er werd als de wiedeweerga een 
nieuwe oplage vervaardigd. Deze 

zou dan verschijnen op 30 novem-
ber. Hetgeen geschiedde.
Er werden nog twee kleine wijzigin-
gen aangebracht: kerstfeest is in de 
nieuwe versie met een kleine letter. 
Hetzelfde geldt voor het woord jul in 
de Deense wens.
De nieuw versie kreeg ook een 
ander bestelnummer (022600, 
oud was 011825) en een gewijzigd 
productnummer (183911936, oud 
was 182911935).
Het is mij op dit moment niet 
bekend of er ook foute velletjes in 
omloop zijn gekomen. Tot dusver 
(eind december) niet één. 

Raderboot
Ook een Folienblatt (afb. 3) op 
2 januari. 
De zegel in het velletje verscheen 
al eerder in een normaal gegomde 
versie op 8 december. Afgebeeld is 
de raderstoomboot Die Weser van-
wege diens 200e verjaardag. Het 
schip zelf heeft de twee eeuwen niet 
volgemaakt. Er is wel een replica.
Nederland kent ook nog een 
raderstoomboot: de Majesteit. Al 
jaren als partyschip in gebruik en te 
bewonderen vanaf de Maasboule-
vard te Rotterdam.

De Bremer Stadsmuzikanten
Opnieuw een sprookje in een 
boekje. Het gaat om het door de 
gebroeders Grimm opgetekende 
verhaal over de Bremer Stadsmu-
zikanten. Dit hier niet zo bekende 
sprookje vertelt over afgedankte 
dieren die toch nog een nieuw leven 
kunnen beginnen.
Op 9 februari verschijnt het boekje 
met tien zegels van 70c + 30c 
toeslag voor behoeftigen.
Nog niet helemaal duidelijk is op dit 
moment of de op dezelfde datum 
te verschijnen Markenset met tien 
zegels van € 1.45 een boekje of een 
velletje is. Thema van de zegels is 
de dit jaar in Hamburg geopende 
concertzaal Elbphilharmonie. 

FAERÖER
Meren 
Aan water geen gebrek op de Fae-
röer: rondom de eilanden natuurlijk 
en geregeld bakken uit de hemel. 
Een gedeelte van al dat hemelwater 
wordt verzameld in zoetwaterme-
ren. Vooral op de grotere eilanden.
Het grootste meer (afb. 4), op het 
eiland Vágar, wordt in het zuidwes-
ten Leitisvatn genoemd, terwijl de 
bewoners in het noordoosten het 
over Sørvágsvatn hebben.

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • Op 27 februari geeft de post twee 
zegels uit met afbeeldingen van 
dit 3,56 km2 grote meer: van 17 en 
19 kronen. Het tweetal is ook per 
drie verkrijgbaar in een postzegel-
boekje. De prijs daarvan komt op 
108 kronen.

FRANKRIJK
Schitterende landschappen 
wereldwijd
Frankrijk verhoogde op 1 januari z’n 
posttarieven: zo kost een binnen-
landse brief nu 85c (eerder 80c), 
het groene tarief voor langzame 
post gaat naar 73c (eerder 70c).
Mooie landschappen, vooral in het 
zonlicht, vind je op alle continenten. 
Twaalf voorbeelden zijn te vinden 
op de zegels in een op 9 januari 
verschenen boekje ter gelegenheid 
van het Internationale Jaar van het 
Toerisme. We zien er de rijkdom 
van de natuur in Bolivia, Egypte en 
Japan, om maar enkele voorbeelden 
te noemen. De zegels zijn bestemd 
voor snelle brieven (lettre prio), 
zodat de prijs van het boekje op 
€ 10.20 komt.

Week van de Franse taal
Boekjes met permanente zegels 
verschijnen er in Frankrijk bijna 
maandelijks. Onlangs kwam er 
weer een boekje met twaalf rode 
Marianne-zegels (=85c). Op de 
kaft staat reclame voor de Week 
van de Franse taal en de Franco-
fonie (internationale organisatie 
die het gebruik van de Franse taal 
bevordert). 
Zo’n week is er elk jaar. Binnenkort 
weer van 18 tot en met 25 maart.

Jaar van de haan
Volgens de Chinese astrologie zijn 
we inmiddels weer gearriveerd in 
het jaar van de haan. Dat spreekt 
de Fransen natuurlijk wel aan. Niet 
vreemd dus dat er op 30 januari 
een boekje verscheen met de twaalf 
tekens van de Chinese dierenriem. 
Bij de druk van de postzegels in 
het boekje is een soort rijstpapier 
gebruikt.
De zegels zijn voor de lettre verte 
(groene post, 73c).

ISRAËL
Toerisme in Jeruzalem
Jeruzalem biedt nogal wat voor 
toeristen. Op 13 november ver-
scheen een serie van vijf postzegels 
(elk 2.40 NIS) met voorbeelden 
daarvan: de Ramparts Promenade, 
Jaffastraat, Via Dolorosa, het eerste 

treinstation en de bijbelse dierentuin.
De vijf zegels waren ook verkrijgbaar 
in een boekje, dat verkrijgbaar was 
tijdens de tentoonstelling Jeruza-
lem 2016. Het bevat twee series en 
werd uitgegeven in een oplage van 
10.000 genummerde boekjes. De 
afbeelding (afb. 5) hierbij betreft de 
strip van vijf zegels.

KROATIË
Kerst 2016
Nog een late melding van een kerst-
boekje: op 24 november verscheen 
de kerstzegel van Kroatië ook in een 
boekje. Het bevat tien zelfklevende 
zegels van elk 3.10 kn.
Afgebeeld is de aanbidding door 
de wijzen, vervaardigd door een 
17e eeuwse schilder.

MONACO
Wapen van Monaco
Monaco komt van tijd tot tijd met 
een boekje permanente zegels. 
Afgebeeld is dan steeds het wapen 
(afb. 6) van dit prinsdom: rood en 
zilver geblokt midden met erom 
heen de orde van St. Karel en twee 
monniken. Het voert terug op de 
stichter Grimaldi (1297), die het ge-
biedje innam met zijn als monniken 
verklede soldaten.
De zegels zijn dit jaar blauw en 
hebben geen waarde-aanduiding. 
Ze staan voor het Tarif Ecopli (71c, 
langzame post). Dit boekje vervangt 
het exemplaar uit 2012.

NIEUW-CALEDONIË
Schelpen
Zes postzegels met afbeeldingen 
van schelpen vullen het op 2 januari 
in het Franse Nieuw-Caledonië ver-
schenen boekje. De zegels hebben 
een waarde van 100 F elk. Er zijn 
25.000 boekjes vervaardigd.

RUSLAND
Nationaal Park Arctisch Rusland
Het meest noordelijke nationaal 
park, gesitueerd op twee eiland-
groepen in de Barentszzee en de 
Karazee, is op 13 oktober geëerd 
met een postzegel van 80 R. Op 
de zegel staat onder andere een 
poolbeer afgebeeld. De zegel is ook 
verkrijgbaar in een – weliswaar niet 
al te groot – prestigeboekje (afb. 7) 
met informatie in het Russisch en 
het Engels en diverse afbeeldingen. 

100 Jaar Barguzinsky Reservaat
De honderdste verjaardag van dit 
biosfeerreservaat, gelegen aan het 
Baikalmeer, is op 27 oktober gevierd 
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met een postzegel van 70 R. Op de 
zegel is de sabelmarter afgebeeld, 
één van de bosbewoners in het 
reservaat.
Ook deze zegel is weer in een presti-
geboekje (afb. 8) – nu iets groter – 
verkrijgbaar. Beetje ongewoon 
natuurlijk: beide in oktober versche-
nen boekjes bevatten slechts één 
zegel. 
Het reservaat staat op de Werel-
derfgoedlijst van Unesco.

Kizji
Op het eiland Kizji, gelegen in 
het Onegameer in de Russische 
deelrepubliek Karelië, staan enkele 
houten kerken, een toren, kapellen 
en huizen. Op het kleine eiland van 
slechts 2½ vierkanter kilometer 
staat ook een museum voor houtar-
chitectuur.
Het eiland staat ook op de werel-
derfgoedlijst van Unesco. Mooie 
afbeeldingen en informatie staan 
in het op 12 december verschenen 
prestigeboekje. Aanleiding tot 
het verschijnen is het vijftigjarig 
bestaan van het museum. De drie 
zegels in het boekje kosten elk 
50 R en verschenen al eerder op 
19 augustus.

Eerste Wereldoorlog.
Honderd jaar geleden woedde de 
Eerste Wereldoorlog nog in alle 
hevigheid. Het is ook daarom dat 
nogal wat landen er postaal aan-
dacht aanbesteden.
Zo gaf Rusland op 16 december 
een prestigeboekje uit met zeven 
zegels waarop gevechtsmiddelen 
uit die jaren staan afgebeeld: een 
bommenwerper, automatisch 
geweer, afweergeschut, mijnenve-

Russische voetballegenden
Nog een prestigeboekje op 26 de-
cember. Zegels en boekje staan in 
het teken van het naderende we-
reldkampioenschap voetbal in 2018. 
Afgebeeld zijn voetbalhelden uit de 
Sovjettijd: veldspelers en keepers. 
Een aantal was op latere leeftijd nog 
succesvol als trainer. In totaal bevat 
het boekje 21 zegels. Ook deze wa-
ren als eerder in 2015 en 2016 ver-
schenen. Het betreft waarden van 
26.50 R en 29.00 R. De oplage telt 
13.000 boekjes.

URUGUAY
Liber Seregni 1916 - 2016
De honderdste geboortedag van 
Liber Seregni (overleden in 2004) 
werd op 12 december benadrukt 
met de uitgifte van een postzegel-
boekje. Seregni begon z’n carrière 
in het leger, klom op tot generaal, 
maar raakte in de zeventiger jaren 
betrokken bij de linkse oppositie. 
Ongeveer 25 jaar lang streed hij 
tegen de dictatuur, bracht een aan-
tal jaren in de gevangenis door en 
verloor de strijd om het president-
schap.
Het boekje heeft een waarde 
van $ 70 en is in een oplage van 
2.500 stuks vervaardigd.

VERENIGDE STATEN
New York 2016
Naar mij onlangs pas is gebleken, 
is er tijdens de World Stamp Show 
in New York vorig jaar een boekje 
(afb. 9) verschenen dat als thema 
‘Kinderen van de wereld’ had. Het 
kleurige boekje beeldt een vijftal 
feestelijke gebeurtenissen af als 
een soort Papel picado, een hippe 
plakfolie. Je kunt op de postzegels 

ger, gevechtsvliegtuig, tank en een 
fregat. De zegels hebben elk een 
waarde van 21 R. De tussenblaad-
jes in het boekje geven gedetail-
leerde informatie in het 
Russisch en in het Engels.

De weg naar de overwinning
Op dezelfde datum kwam er nog 
een prestigeboekje uit. De inhoud 
betreft gedeeltelijk zegels die al 
eerder verschenen. Het gaat om 
een viertal hoogtepunten (voor de 
Sovjet-Unie) in de strijd: de Slag 
om Moskou (gezamenlijke uitgifte 
met Kazakhstan), het afslaan van 
de aanval op Brest (samen met 
Wit-Rusland), het Yelnya offensief 
en de slag om het schiereiland 
Hanko. De zegels hebben elk een 
waarde van 35 R.

Onderscheidingen
December was een drukke maand. 
Ook op de 21e werden we weer 
verblijd met een prestigeboekje. 
Het is gevuld met een achttiental 
postzegels van 25 R, met afbeel-
dingen van orden, onderscheidin-
gen en medailles in de Russische 
Federatie. Met onder andere de 
gouden ster voor een held, voor 
een Held van de Arbeid, de orde 
van Sint-George (voor militairen), 
de orde voor Verdiensten voor 
het Vaderland, enzovoorts. Een 
aantal is nog aangehouden uit de 
Sovjettijd. Alle zegels verschenen 
overigens al eerder in vellen, ook 
in 2016.
Helaas ligt de verkoopprijs van dit 
soort prestigeboekjes meerdere 
malen boven de nominale waarde 
van de zegels. De oplage bedraagt 
15.000 boekjes.

vogels, bloemen en andere sym-
metrische figuren zien.
Het vouwboekje, uitgegeven op 
3 juni, bevat twintig for ever zegels 
(47c).

Favoriete zoetigheden
Nog een boekje dat nog niet eerder 
in deze rubriek doordrong. Dus 
alsnog: op 30 juni van het afgelo-
pen jaar verscheen een wat groot 
uitgevallen vouwboekje (afb. 10) 
met twintig for ever zegels waarop 
typisch Amerikaanse zoetigheden 
staan afgebeeld. Het gaat om vijf 
verschillende producten, zoals het 
hier ook populaire hoorntje met 
enkele bolletjes ijs, een soft drink, 
‘banana-split’ met bolletjes ijs, ‘root 
beer float’ (ijskoud bier met een bol-
letje ijs) en een sorbet van ‘sundae 
ijs’ met chocoladesaus. Laat het 
maar weer gauw zomer worden.

ZWEDEN
Retro
Retro of vintage is in. Vooral nieuwe 
producten waarbij wordt terugge-
grepen naar oude ontwerpen, maar 
ook producten uit het verleden die 
opnieuw populair worden. 
De Zweedse post kwam op 12 janu-
ari met een zestal postzegels die 
voorbeelden van beide geven. Vijf 
ervan zijn in een boekje verkrijg-
baar: vintage kleding, keukenkast 
met porselein uit de vijftiger jaren, 
lamp in huiskamer, bijzettafeltje 
en zelfs een tv-meubel (met een 
flat-screen tv). Oud en nieuw passen 
goed bij elkaar.
De vijf zegels komen twee maal in 
het boekje voor. Aanduiding ‘brev’ 
staat voor een binnenlandse brief 
(6.50 kr).
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uh? Echt?’ Dat was mijn eerste reac-
tie bij het lezen, dat de stempels van 
de postkantoren met de jaarwisse-
ling teruggetrokken zouden worden.

Is Nederland het eerste of enige land ter 
wereld waar geen postkantoren, eigendom van 
de postdienst, meer bestaan? Is Nederland nu 
ook het eerste of enige land waar de ‘post-
kantoren’ geen datum-plaatsnaam-stempels 
meer hebben?
Dat is dan in het kader van een ‘procesver-
eenvoudiging’! De gedachte komt op, dat de 
stempels ook betrokken zijn bij procedures, 
die zich ook naar belanghebbende deelnemers 
(‘stakeholders’) buiten PostNL uitstrekken.
Als u dit leest, zijn de stempels inmiddels 
buiten gebruik gesteld en in de eerste week 
van januari 2017 ingezonden, gescheiden van 
hun inktkussentjes.
Als PostNL vindt, dat postzaklabels en BTW-
nota’s niet meer afgestempeld moeten wor-
den, dan moeten ze dat helemaal zelf weten.
Of het als procedureverandering OK is, om 
ontvangstbevestigingen en douane-inhouds-
opgaven niet meer af te stempelen, die im-
mers onderdeel van internationaal postver-
keer uitmaken, is nog maar de vraag.
Of alle postklanten die een al met postzegels 
gefrankeerd pakje of pakket of een al gefran-
keerde aan te tekenen envelop aan de balie 

brengen, beseffen dat die zending dan geen 
leesbare datum van verzending krijgt, is ook 
maar de vraag. Die datum kan bij juridische 
stukken, examenopgaven of andere stukken 
met een inzendtermijn van groot belang zijn. 
De verzenddatum is wellicht aan de hand van 
de streepjescode te achterhalen (in het bin-
nenland), maar niet iedereen weet dat of zal 
dat tijdig nazoeken. Voor de klant zéker geen 
procesvereenvoudiging!

En dan de filatelisten. Die plakken graag met 
zorg uitgezochte postzegels netjes op, om de 
geadresseerde een plezier te doen met netjes 
afgestempelde zegels die dan afgeweekt 
worden of als poststuk de verzameling ingaan. 
Voortaan worden postzegels op ‘aangeteken-
den’ en pakjes en pakketten dus met de pén 
vernietigd. Dat is dus: bekrast, en daardoor in 
een niet-verzamelwaardige toestand gebracht.
Als PostNL op één van de bovenstaande 
punten ‘teruggefloten’ wordt, buitenland, ju-
ridische bezwaren of filatelistische bezwaren, 
dan zullen ze dus nieuwe stempels moeten 
verstrekken.
Een goede keus zou dan de Reiner D280 zijn, 
die in 2007 nog niet bestond. Hard-plastic 
frame en ‘delrin’ hardplastic (afneembaar) 
tekstplaatje (vervormt dus niet), datum-
verstelling (dagen én maanden) met één 

toetsbeweging, voor 12 of ruim 11 jaar geschikt 
en ook wel zo lang houdbaar, gebruik met 
oliehoudende inkt (net als vroeger de stalen 
stempels), en (dat dan weer wel) met recht-
hoekige afdrukken. Voor beperkt gebruik zoals 
aan de postkantoor-balies zeer geschikt, en 
waarschijnlijk nauwelijks duurder in aanschaf 
dan de nu uitgerangeerde stempels. (Consu-
mentenprijs incl. BTW zo’n € 75.)
Het is de vraag of er een registratie wordt 
bijgehouden van het inleveren en wegdoen 
van de huidige stempels. Dus zijn er wellicht 
‘postkantoren’ waar de circulaire niet gelezen 
of niet begrepen is, of men er geen boodschap 
aan heeft, en er dus vermakelijke gevallen van 
‘laat gebruik’ te vinden zullen zijn.
Verder zullen afzenders van ‘aangetekenden’ 
voorlopig maar hun eigen datumstempeltje en 
inktkussen naar het postkantoor moeten mee-
nemen als zij met postzegels frankeren, en 
filatelisten b.v. een flessendop (plus stempel-
kussen) als ‘stom’ stempel, om pen-krassen te 
vermijden.
PostNL kan natuurlijk ook een ‘uitweg’ uit de 
impasse zoeken door het gebruik van postze-
gels op aangetekenden en pakketten ook maar 
af te schaffen, maar daarmee vervreemden 
ze nog weer klanten, en het lost de procedure 
van die internationale documenten niet op.

Frans van de Rivière

ilatelie 7/8 2016. In dit nummer 
klaagde iemand om – in zijn ogen – 
de foutieve beoordeling van de 
Nederlandse inzendingen.

Ik ga niet verder in op de details, die kunt u 
vinden in bovengenoemd artikel.
Waarom reageert u zult u misschien denken 
of zich afvragen. Mijn ervaringen zijn dat 
ik als verzamelaar van een uitgave met als 
specialisatie één waarde, na meer dan 25 jaar 
niet kan begrijpen dat de waarderingen van 
verguld zilver omlaag kunnen gaan naar brons. 
Mijn ego werd opgepoetst door mijn laatste 
deelname, met een eremedaille voor mijn 
verzameling met de bemerking dat men een 

verzameling kan opzetten zonder er veel geld 
in te steken.
Tevens gaf men aan dat men niet voldoende 
kennis had om de verzameling te kunnen 
beoordelen, maar dat hij niet in de 
landenverzameling hoorde maar in het 
literatuur gebeuren. 
Als ik in de jury had mogen meedraaien had ik 
toch de moeite genomen om me in ieder geval 
even te verdiepen in deze serie.

Dat ik na mijn laatste deelname, dus na 
de toekenning in Weert – ik noem het een 
erkenning – van een jurylid te horen kreeg of 
ik weer een eremedaille wilde halen, heb ik 

alleen gezegd dat u geen weet heeft van wat ik 
tentoonstel en dat u geen verstand heeft van 
wat filatelie inhoudt. 
Ik ondersteun ieder initiatief om te promoten 
dat alles wat nu in het maandblad staat niet 
alleen voor de man/vrouw is die GELD heeft, 
maar ook voor de normale verzamelaars die 
kunnen laten zien waarin zij geïnteresseerd 
zijn.
Ik hoop dat door dit ingezonden stuk veel 
verzamelaars gesteund worden in hun hobby. 
Laat zien wat je verzamelt en je krijgt daar-
door in ieder geval meer mensen die in jouw 
verzameling geïnteresseerd zijn. 

Jo Geraedts

Laat zien wat je verzamelt

Komen er dit jaar weer nieuwe stempels op de postkantoren?

L E Z E R S P O S T

F

H‘

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’, de jaargangen 2005 tot en met 2015. 
Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. Als u oudere CD-rom’s wilt bestellen, kunt u € 15,– (per jaar) 

overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de Stichting Neder landsch Maandblad voor Philatelie in Leusden, onder 
vermelding van de gewenste jaargang(en). Let op: vermeld bij uw overschrijving naar welk adres de CD-rom (’s) moet  worden 
gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-roms voor € 12,50 kopen.



FEBRUARI 2017 FILATELIE 121

 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam

U I T G I F T E
N

•
 N

IEU W E •

EUROPA

ÅLAND
2-2-’17. Schepen.
€ 0.20, Lokalpost (€ 1.10). 
Resp. bark ‘Mariehamn’, 
klipper ‘Mermerus’.

ALBANIË
10-12-’16. Provincie Kor-
çës 100 jaar autonoom.
5, 2.500 L. (samenhan-
gend). Politicus en guer-
rillastrijder Themistokli 
Gërmenji (1871-1917) en 
vlag, historische groeps-
foto met medestanders. 

ANDORRA(FRANS)
14-1-’17. Legende van Grot 
van Arans.
€ 3.95. Vrouw en meisjes. 

ANDORRA (SPAANS)
13-1-’17. Frankeerzegel.
A. Wapenschild. 

ARMENIË
28-11-’16. RCC*, nationale 
keuken.
170 d. Vis en groenten in 
bladerdeeg deeg ‘Telbats 
koubati’. 

1-12-’16. Europa, Ecologie 
‘Denk groen’.
350, 350 d. (samenhan-
gend). Windmolens en 
bomen met fietser en 
verfroller, bomen.
25-12-’16. Armeense 
fauna, kindertekeningen.
100, 100, 100 d. Moeflon, 
kat, meeuw.

BELGIË
30-1-’17. Hoop doet (jong) 
leven.
1. Vrouw met baby.
30-1-’17. Stripfiguur Guust 
Flater 60 jaar.
Velletje met vijfmaal 2. 
Verschillende personages 
uit stripserie. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
8-12-’16. ‘Zwijgen is geen 
goud’. 
2.50 KM. Hand en vrouwen-
gezicht met pleister. 

19-12-’16. Christelijke 
doctrine voor Slavische 
volken.
0.90 KM. Portret Matija 
Dovković (1563-1631), boek.
21-12-’16. Pannonian-
meer.
2.- KM. Meer bij Tuzla.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische  
Post-Mostar)
1-12-’16. Kerst en 
Nieuwjaar.
0.90, 0.90 KM. Heilige 
Familie, sneeuwpop in 
glazen bol. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
25-11-’16. Paddenstoelen.
Viermaal 0.90 KM. (sa-
menhangend). Pleurotus 
ostreatus, Cantharellus 
cibarius, Ganoderma luci-
dum, Trametes versicolor. 

2-12-’16. Etnologische 
voorwerpen.
Viermaal 0.90 KM. Heup-
flacon, schaapherders kom, 
spinspil, sjaalspeld.
9-12-’16. Componisten.
Driemaal 1,70 KM. Antonin 
Dvořák (1841-1904), Erik 
Satie (1866-1925), Sergej 
Prokofjev (1891-1953). 

BULGARIJE
7-12-’16. 150e geboor-
tedag Georgi Bonchev 
(1866-1955).
0.65 L. Portret geoloog.
9-12-’16. Nationaal 
Cultuurpaleis 35 jaar.
1.50 L. (met label). Gebouw 
in Sofia. Op label beeld van 
man op paard. 

CYPRUS TURKS
24-11-’16. Bijen.
1.-, 1.50, 20.- NTL. Resp. 
Apis mellifera, Apis mel-
lifera, Apis mellifera cypria. 

DENEMARKEN
1-10-’16. Frankeerzegel.
25.-, 50.- kr. Leeuwen. 

27-10-’16. Frankeerzegel.
5.- kr. Golvende lijnen, 
leeuwen.

DUITSLAND
2-1-’17. Bijbel in vertaling 
van Maarten Luther (1483-
1546).
€ 2.60. Bijbeltekst uit 1540. 

2-1-’17. Stichting ‘Topo-
grafie van terreur’.
€ 0.45. Tentoonstellings-
gebouw in Berlijn.
2-1-’17. Heropening 
Elbphilarmonie.
€ 1.45. Concertgebouw in 
Hamburg.
2-1-’17. Duitse museum-
schatten, schilderijen.
€ 0.70, 0.70. ‘Het meisje 
met het wijnglas’ van 
Johannes Vermeer (1632-
1675), ‘Toekan, jufferkraan-
vogel en kuifkraanvogel’ 
van Jean-Baptiste Oudry 
(1686-1755). 

9-2-’17. Slot Ludwigsburg.
€ 0.70. Slot met parkland-
schap.
 9-2-’17. Sprookje van 
gebroeders Grimm ‘De 
Bremer stadsmuzikanten’.
€ 0.70+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Ezel met hond, 
kat en haan met resp. 
molen, vluchtende rovers, 
huis. 

FRANKRIJK
9-1-’17. Wereldlandschap-
pen in spiegelbeeld.
Twaalfmaal Lettre Priori-
taire (in boekje). Indonesië: 
Nusa Dua op Bali met 
palmbomen, Egypte: 
Libische woestijn met 
oase van Siwa, Japan: berg 
Fuji, Italië: Dolomieten, 
Frankrijk: Haute Savoie 
met Chamonix-Mont Blanc, 
Bolivia: Laguna Colorada, 
Madagaskar: Morondava 
met apenbroodbomen, 
Groenland: Sermersooq, 
Tanzania: berg Shompole, 
Botswana: Moremi-park, 
Verenigde Staten: Flo-
rida met Everglades, Chili: 
Patagonië met provincie 
Ultima Esperanza. 

16-1-’17. Marc Chagall 
(1887-1985).
Velletje met € 1.70, 1.70. 
Adam en Eva op resp. glas-
in-lood ‘De vrede’, schilderij 
‘Het paradijs’. Op rand 
glas-in-loodraam. 

23-1-’17. Hart.
€ 0.73, 1.46. Harten van 
modehuis Balmain.
30-1-’17. Kasteel van Pailly.
€ 0.73. Kasteelgebouwen.
30-1-’17. Chinese dieren-
riem.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Rat, os, tijger, 
konijn, draak, slang, paard, 
geit, aap, haan, hond, 
varken.
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20-2-’17. Schilder Frédéric 
Bazille (1841-1870).
€ 1.70. Schilderij ‘Gezicht 
op het dorp’ met meisje en 
landschap. 

27-2-’17. Anne Morgan 
(1873-1952).
€ 0.85. Amerikaans 
filantrope.

GEORGIË
24-10-’16. Relatie met 
Europese Unie.
Blok 2.- L. Puzzelstukjes 
met vlaggen. Op rand puz-
zelstukjes met vlaggen van 
alle EU-landen.
24-10-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
2.- L. Beeldmerken, Chris-
tusbeeld in Rio de Janeiro.
24-10-’16. Georgische 
sprookjesfiguren.
0.30, 0.40 L. Resp. herder 
met koe en schapen, 
komische figuren. 

24-10-’16. 25 jaar onaf-
hankelijkheid.
2.90 L. Vlag, menigte met 
vlaggen.
15-12-’16. Wintersport-
plaatsen.
Driemaal 1.25 L. 
Wintersporters in Mestia, 
Bakuriani, Gudauri.
15-12-’16. Kaukasische 
pimpernoot.
0.35 L. Staphylea colchica. 

GRIEKENLAND
15-12-’16. Kruidenplanten.
€ 0.20, 0.40, 0.50, 0.72, 1.-, 
2.20. Resp. Cistus creticus, 
Origanum dictamnus, 
Hypericum empetrifolium, 
Sideritus clandestina, 
Origanum vulgare, Salvia 
fruticosa. 

GROOT-BRITTANNIË
17-1-’17. Historie van Groot-
Brittannië.
1st, 1st, £ 1.05, 1.05, 1.33, 
1.33, 1.52, 1.52 Per waarde 
samenhangend). Resp. 
Battersea shield (Londen 
350-50 v.Chr.), Skara Brae 
(Orkney 3100-2500 v.
Chr.), Starr Carr headdress 
(Yorkshire ca.9000 v.Chr.), 
Maiden Castle hill fort 
(Wiltshire ca.400 v.Chr.), 
Avenury Stone circle 
(Wiltshire ca. 2.500 v.Chr.), 
Drumbest Horns (Antrim 
ca. 800 v.Chr.), Grinmes 
Graves flint mines (Norfolk 
ca. 2500 v.Chr.), Mold Cape 
(Flintshire ca. 1900-1600 v.
Chr.). 

GUERNSEY
18-1-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
43, 57, 58, 64, 70, 78 p. 
Verschillende hanen. 

ITALIË
30-11-’16. 350 jaar Franse 
Academie in Rome, 60 jaar 
stedenband tussen Rome 
en Parijs. 
€ 0.95, 0.95. Academie-
gebouw Villa Medici al 
Pincio, gebouwen in Rome 
en Parijs. 

2-12-’16. 40e sterfdag 
Tommasso Maestrelli 
(1922-1976).
€ 0.95. Portret voetballer 
en manager, stadion.
5-12-’16. 300e geboor-
tedag Leonardo Ximenes 
(1716-1786).
€ 0.95. Portret wiskundige 
en astronoom.
6-12-’16. Italië winnaar 
Davis Cup 40 jaar geleden.
€ 0.95. Tennisser, bokaal.
7-12-’16. Kerst.
€ 0.95, 1.-. Resp. schilderij 
‘Madonna met Kind’ van 
Niccolò di Segna, rendier 
en ijskristallen. 

JERSEY
5-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
48 p.; blok £ 1.-. Resp. 
haan, haan met kuikens.
20-1-’17. Koninklijke 
nalatenschap van koningin 
Victoria.
Blok £ 2.- Achterkleinzoon 
koning Edward VIII (1894-
1972) in marine-uniform. 

KROATIË
1-12-’16. Architectuur en 
ontwerp van Viktor Kovačić 
(1874-1924).
2.80, 4.60, 7.60 kn. Resp. 
interieur van Kovačić’s 
appartement, detail van in-
terieur, front van Kroatische 
Nationale Bank in Zagreb.
5-12-’16. Josip Jelačić-
monument in Zagreb 150 
jaar.
Blok 15.- kn. Landvoogd 
Jelačić (1801-1859) op 
paard.
9-12-’16. Commercieel 
zegel, Kroatische Postbank 
HPB
3.10 kn. Superheld Hvratko 
en Zwarte Luca. 

LUXEMBURG
13-11-’16. Weldadigheid, 
klassieke auto’s. 
€ 0.70+0.05, 0.95+0.10, 
1.30+0.10, 1.40+0.25. 
Resp. T Ford (1924), 
Donnet Zedel CI-6 (1924), 
Paige 6-45 Sedan (1927), 
Chenard Walcker (1928). 

13-11-’16. Kerst.
€ 0.70+0.05, 0.95+0.10. 
Kerstman met resp. jongen, 
kinderen.
13-11-’16. Kleine musea.
€ 0.70. Museum van Ar-
doise in Haut-Martelange: 
gereedschap, Luchtvaart-
museum in Mondorf-les-
Bains: vliegtuig, Platteland- 
en Ambachtsmuseum in 
Peppange: koets, Minett 
Park in Le Fond-de-Gras: 
stoomlocomotief, Drukke-
rijmuseum in Grevenma-
cher: speelkaarten. 

MACEDONIË
16-11-’16. Frankeerzegel, 
groente.
18 den. Spinazie. 

13-12-’16. Toerisme, 
architectuur. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland.
44, 100 den. Drievul-
digheidskathedraal 
(Sint-Petersburg), kerk van 
Johannes de Evangelist 
(Ohrid).

MOLDAVIË
2-12-’16. Kerst.
1.75, 5.75 L. (ruitvormig). 
Resp. kerstbal, kerst-
klokken. 

MONACO
3-1-’17. 41e Internationale 
Circusfestival.
€ 1.10. Affiche met leeuw, 
tijger en clown. 

3-1-’17. Frankeerzegel, in 
boekje.
Ecopli (binnenland 
en Frankrijk tot 20 g.) 
Staatswapen met blauwe 
achtergrond.
16-1-’17. Films van Grace 
Kelly (1929-1989).
€ 1.42, 2.20. Resp. 
‘Mogambo’ met Clark 
Gable (1901-1960) en Ava 
Gardner (1922-1990), ‘High 
Noon’ met Gary Cooper 
(1901-1961). 

MONTENEGRO
8-12-’16. Wereldkampioen 
boksen WBC*.
€ 0.50. Lichtgewicht Dejan 
Zlatičanin, kampioensgor-
del, vlag met adelaar. 

15-12-’16. Dag van de 
Postzegel, PTT-museum in 
Cetinje.
€ 0.30. Beeld, telegraaf-
palen.

NEDERLAND
2-1-’17. Kippenrassen.
Tienmaal 1. Twents hoen, 
Lakenvelder, Hollands 
kuifhoen, Kraaikop, 
Nederlandse uilebaard, 
Noord-Hollands hoen, 
Hollandse kriel, Fries hoen, 
Barnevelder, Welsumer. 

30-1-’17. Mooi Nederland, 
beek- en rivierdalen.
Driemaal 1. Drentsche Aa: 
beekloop met Saksische 
boerderij in Avereest, 
Reest: rivierloop met kerk 
in Oud-Avereest, Linge: ri-
vierloop met Fort Asperen. 

OEKRAÏNE
30-12-’16. WWF*, 
vleermuis.
Viermaal N (samenhan-
gend). Pandabeeldmerk met 
verschillende afbeeldingen 
van Myotis bechsteinii. 
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OOSTENRIJK
1-1-’17. Frankeerzegels, 
delen uit wapenschilden.
€ 0.25, 0.68, 0.68, 0.68, 
0.68, 0.80, 0.80, 1.25, 1.25, 
1.70, 1.75, 2.10, 2.50, 2.50, 
4.-. Resp.
Salzburg: leeuwenpoten, 
Neder-Oostenrijk: adelaar, 
Stiermarken: panterkop, 
Tirol: adelaarskop, Burgen-
land: adelaarskop, Karinthië: 
leeuw, Neder-Oostenrijk: 
adelaar, Opper-Oostenrijk: 
adelaarskop, Salzburg: 
leeuwenkop, Burgenland: 
adelaarsvleugel, Tirol: 
adelaarspoten, Stiermarken: 
panterklauwen, Wenen: 
wit kruis, Vorarlberg: vaan, 
Vorarlberg: vaan. 

7-1-’17. 150 jaar carnaval 
in Villach.
€ 0.80. Nar.
18-1-’17. Visioenen van de 
toekomst van Oostenrijk.
€ 0.68. Verdeeldheid: 
papierscheur met nietjes. 

24-1-’17. 500 jaar refor-
matie.
€ 0.68. Mitterbacher bijbel 
(ca. 1650). 

 
POLEN
25-11-’16. Radio Maryja 
25 jaar.
A. Maria met kroon.
28-11-’16. Winnaars gou-
den medaille Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
2.50, 2.50 ZŁ. Anita Wlo-
darczyk (kogelslingeren), 
Natalia Madaj en Magda-
lena Fularczyk-Kozłowska 
(roeien). 

3-12-’16. Winnaar medaille 
Paralympische Spelen in 
Rio de Janeiro.
B (2.50 ZŁ.) Rafał Wilk 
(handbike).
9-12-’16. Sportclub Vive 
Kielce.
3.70 ZŁ. Handballer.
30-12-’16. Pools auto-
ontwerp.
Blok 6.- ZŁ. Syrena Sport 
(1960).

ROEMENIË
19-12-’16. Acteurs en 
actrices, II.
Zesmaal 4.50 L. Adela 
Mărculescu (1938), Flo-
rina Cercel (1943), Ilinca 
Tomoroveanu (1941), Alex-
andru Arsinel (1939), Ion 
Caramitru (1942), Costel 
Constantin (1971). Ook 
velletje met de zegels.
21-12-’16. Nieuwjaarsge-
bruiken.
2.20, 2.50, 8.-, 15.- L. 
Resp. Pluguşorul: mensen 
met trommel en ploeg 
met kerstboom, Buhaiul: 
mensen met trommel, 
Ursul: mensen met masker 
en in berenpak, Capra: geit 
en man met fluit. 

RUSLAND
29-11-’16. Hedendaagse 
Russische kunst.
Viermaal 31.- r. Schilderij 
‘Gouden ballen’ van Valery 
Arzumanov: meisjes met 
pompoenen, schilderij ‘Wij 
dienen het vaderland en de 
speciale legereenheden’ 
van Yuri Orlov: militairen, 
schilderij ‘Dageraad’ van 
Nicolai Morgun: kust bij 
Chersonesus, beelden-
groep ‘Monument voor 
Alexander Suvorov’ van 
Dmitry Tugarinov: mannen 
met paard. 

2-12-’16. Gelukkig 
Nieuwjaar.
19.- r. (driehoekzegel). 
Schaatsende kinderen.
2-12-’16. Bekende 
advocaten.
Driemaal 19.- r. Gabriel F. 
Shershenewitch (1863-
1912), Konstantin I. Palen 
(1833-1912), Vladimir A. 
Tumanov (1926-2011).
8-12-’16. Eerste Euraziati-
sche nucleaire reactor F-1.
19.- r. Reactor.
9-12-’16. WK voetbal 2018 
in Rusland, voetbal-
legendes, II.
Zevenmaal 29.- r. Anatoly 
Andreyevich Banishevsky 
(1946-1997), Valery Ivano-
vich Voronin (1939-1998), 
Anatoly Mikhailovich Ilyin 
(1931-2016), Evgeny Vasily-
evich Rudakov (1942-2011), 
Pavel Fyodorovich Sadyrin 
(1942-2001), Igor Leonido-
vich Chislenko (1939-
1994), Albert Alekseyevich 
Shesternev (1941-1994).
13-12-’16. Toerisme, 
architectuur. Gezamenlijke 
uitgifte met Macedonië.
21.50, 21.50 r. Drievul-
dig heids kathedraal 
(Sint-Peters burg), kerk van 
Johannes de Evangelist 
(Ohrid).
14-12-’16. Neurenberg 
Tribunaal 70 jaar geleden.
Blok 70.- r. Rechtbank, 
vlaggen.
20-12-’16. Historische 
uniformen.
19.- r. Raadgever en 
kanselier van ministerie van 
Buitenlandse Zaken in 1834. 

SERVIË
22-2-’16. Vluchtelingen-
hulp.
10 din. Huisdaken in 
 Servische kleuren. 
(Verplicht toeslagzegel 
22 feb.-6 mrt.).
21-4-’16. Paralympische 
Zomerspelen in Rio de 
Janeiro.
10 din. Beeldmerk. 
(Verplicht toeslagzegel 
21-28 apr.).
8-5-’16. Week van het 
Rode Kruis.
10 din. Ingestorte gebou-
wen, rood kruis. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 mei.).
15-6-’16. Dom St. Sava in 
Belgrado.
10 din. Wapenschild. 
(Verplicht toeslagzegel 
15 jun.-31 aug.).
3-10-’16. Week van het 
Kind.
10 din. Spelende kinderen. 
(Verplicht toeslagzegel 
3-9 okt.). 

SLOVENIË
5-12-’16. Gouden medail-
lewinnares Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
€ 1.26. Luchtbuksschutter 
Schutter Veselka Pevec met 
medaille. 

SLOWAKIJE
9-1-’17. Cultureel erfgoed.
€ 1.25. Slowaakse Land-
bouw Universiteit in Nitra. 

SPANJE
2-1-’17. Provincie Guade-
lajara.
A. Provincieletters GU met 
vale gieren (Gyps vulvus), 
bomen natuurpark Hayedo 
de la Tejera Negra, kasteel 
van Molina de Aragón, 
Botargas-masker, honing. 

16-1-’17. 500 jaar Spaanse 
grammatica. 
A. Letters, hoofd van 
samensteller grammatica 
Antonio de Nebrija (1411-
1522).
17-1-’17. Internationaal Jaar 
Duurzaam Toerisme.
A, A. Beeldmerk met 
voetstappen in het zand, in 
de sneeuw.
19-1-’17. 500e sterfdag 
Francisco Jiménez de 
Cisneros (1436-1517).
B. Beeld van kardinaal, 
Universiteit Cisneriana in 
Alcalá.
20-1-’17. Huelva, Spaanse 
hoofdstad ven de gastro-
nomie.
A2. Inktvis, garnalen, 
aardbeien, ham, wijn. 

30-1-’17. Spaanse activitei-
ten in Zuidpoolgebied.
C. Zeeman en ontdek-
kingsreiziger Pinguïn, 
barakken van kamp ‘Gabriel 
de Castilla’, beeldmerk, 
ijskristallen.

TSJECHIË
20-1-’17. Oldřich Pošmurný 
(1942).
16.- Kč. Portret graficus en 
postzegelontwerper.
20-1-’17. Kroonjuwelen.
E (32.- Kč.). Kroon van hei-
lige Wenceslas, koninklijke 
scepter, rijksappel. 
20-1-’17. Historisch 
vliegtuig. 
32.- Kč. Aero A-14 ČSA. 

TURKIJE
28-11-’16. Frankeerzegels, 
kunst.
0.10, 0.20, 1.-. 1.60, 
2.- NTL. Resp. Verschillende 
afbeeldingen.
5-12-’16. Vrouwenkies-
recht sinds 5 december 
1934.
1.- NTL. Vrouwen, vrouw 
met vlag. 

8-12-’16. Dienstzegels, 
keramiek.
0.10, 0.20, 0.50, 0.60 NTL. 
Verschillende vazen.

WIT-RUSLAND
18-1-’17. Katten.
A, A. N. N. Resp. Verschil-
lende jonge katten.
26-1-’17. Honden.
A, A, N, N. Verschillende 
jonge honden.
17-2-’17. Nationale kunst-
nijverheid.
N, H. Resp. paard van stro, 
aardewerk. 

4-3-’17. Militie 100 jaar.
Blok P. Gebouw in Minsk.
27-2-’17. Metro van Minsk.
M, M. Verschillende stati-
ons en metrostellen.
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BUITEN EUROPA
ALGERIJE.
14-12-’16. Berberleeuw.
50.- Dh. Panthera leo leo. 

ANGUILLA
10-10-’16. Frankeerzegels, 
nationale symbolen.
 (Zonder waardeaan-
duiding). Antilliaanse 
treurduif (Zenaida aurita), 
vlag, gerecht van rijst met 
bonen, bloem (Tabebuia 
heterophylla), hagedis 
(Ameiva plei), kleuren 
blauw en wit en oranje, 
zeilsport, witte cederboom 
(Tabebuia heterophylla). 

ARGENTINIË
5-12-’16. Herdenking 
van oorspronkelijk uit 
Griekenland afkomstige 
marinemensen Nikolaos 
G. Kolmaniatis en Samuel 
Spiro die vochten in strijd 
voor Argentijnse onafhan-
kelijkheid. Gezamenlijke 
uitgifte met Griekenland.
$ 11.-. Zeilschip, vlag. 

13-12-’16. Kerst.
$ 11.-, 11.- (samenhangend, 
doorlopend beeld). Schil-
derij van Novah Borges 
(1901-1998) ‘Engelen’.
19-12-’16. Gezonde 
gevoelens en waarden, 
kindertekeningen.
$ 11.-, 11.-, 11.-. Jongere 
helpt oudere oversteken 
bij stoplicht, kinderen met 
handen ineen, handen 
vormen hart en vlaggen. 

ARUBA
30-11-’16. Antieke huis-
houdelijke voorwerpen.
90, 130, 205, 250, 
325 c. Resp. Olielamp, 
naaimachine, gasstrijkijzer, 
fonograaf, koffiemolen. 

BHUTAN
5-9-’16. 30 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Japan.
Velletje met zesmaal 30 nu. 
Verschillende afbeeldingen 
van bezoek van koning 
Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuk (1980) en ko-
ningin Jetsun Pema (1990) 
aan Japan.

BRAZILIË
14-12-’16. 100e geboor-
tedag Miguel Arraes de 
Alencar (1916-2005).
1o Porte Carta Comercial. 
Portret politicus en oud-
gouverneur van deelstaat 
Pernambuco.

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
28-10-’16. Vuurtorens.
Vijfmaal 1.20 y.(samenhan-
gend). Huayang, Chigua, 
Zhubi, Yongshu, Meiji. 

CHRISTMASEILAND
10-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 1.-, 3.-. Resp. Haan, 
Chinees letterteken voor 
aap. Ook velletje met de 
zegels. 

COLOMBIA
10-11-’16. Geologische 
dienst 100 jaar.
$ 20.000. Rokende 
vulkaan.
1-12-’16. Toerisme in ver-
schillende departementen 
en plaatsen.
Vel met zeventienmaal 
$ 1.000. Magdalena: 
Ciénega met muziekpavil-
joen, Bolívar: Santa Cruz 
de Mompox met kerk van 
heilige Barbara, Córdoba: 
Santa Cruz de Lorica met 
marktgebouw, Caldas: 
Aguadas met kerk van 
Onbevlekte Ontvange-
nis, Caldas: Salamina 
met fontein, Boyacá: 
Monguí met basiliek, 
Boyacá: Villa de Leyva met 
koloniale gebouwen en 
fontein, Antioquia: Santa Fe 
de Antioquia met kerk van 
heilige Barbara, Antioquia: 
Jericó met koloniale huizen 
toren van kerk van Heilig 
Hart van Maria, Antioquia: 
Jardín met koloniaal hotel-
gebouw, Valle del Cauca: 
Guadalajara de Buga met 
basiliek Wonder van de 
Heer-basiliek, Tolima: 
Honda met Navarro-brug, 
Cundinamarca: Villa de Gu-
aduas met kathedraal van 
de heilige Miguel Arcangel, 
Santander: Barichara 
met kathedraal van de 
Onbevlekte Ontvangenis, 
Santander: San Juan de 
Girón met koloniale huizen, 
Norte de Santander: 
La Playa de Belén met 
parochiekerk, Santander: El 
Socorro met kathedraal. 

14-12-’16. Kerst.
$ 500. Engelen met 
lichtkoord.

DJIBOUTI
1-9-’16. WWF*, oorgier.
Viermaal 260 F. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Torgos tracheliotos. 

DOMINICAANSE
REPUBLIEK
28-11-’16. Volkslied 
50 jaar.
Blok 50.- P. Portretten 
van tekstschrijver Emilio 
Prud’Homme (1856-1932) 
en componist José Reyes 
(1835-1905). 

ECUADOR
12-11-’16. Inheemse flora 
van provincie Azuay.
Vijfmaal $ 1.- (samen-
hangend). Verschillende 
orchideeën.
14-11-’16. Derde geo-
detische onderzoek van 
Frankrijk en Ecuador.
$ 0.10, 0.10 (samenhan-
gend). Eerste missie in 
1736 met globe, vulkaan 
Chimborazo. Beide zegels 
met beeldmerk.
30-11-’16. Oliewingebied 
Santa Elena.
$ 0.30. Jaknikker bij bron 
Ancón, beeldmerk. 

16-12-’16. Hydro-elektri-
sche centrale Coca Codo 
Sinclair.
$ 1.25, 1.50, 1.75. Resp. 
stuwdam, stuwmeer, 
machinekamer.
20-12-’16. Kerst.
Zesmaal $ 2.-. Herder met 
kudde en vulkaan, straatje 
en ster, aankondiging van 
geboorte, de Drie Koningen, 
Heilige Familie.

EGYPTE
25-10-’16. Ahmed Zewail 
(1946-2016).
E£ 2.-. Portret scheikun-
dige en Nobelprijswinnaar.
Nov.’16. Bekende filmac-
teurs.
Driemaal E£ 2.- (samen-
hangend). Mahmoud Abdel 
Aziz (1946-2016), Nour El 
Sherif (1946-2015), Ahmed 
Zaki (1949-2005). 

FILIPPIJNEN
25-11-’16. Kerst.
12.-, 12.-, 17.-, 17.- P. 
(samenhangend). 
Verschillende stervormige 
lampionnen. 

4-12-’16. Studentenvereni-
ging Universitair College 
Bedrijfsbeheer 100 jaar.
12.- P. Beeldmerk, symboli-
sche voorstelling.
12-12-’16. Frankeerzegel, 
fruit.
14.- P. Pomelo.

16-12-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
12.-, 45.- P. (samenhan-
gend); blok 200- P. Haan.
20-12-’16. Stad Catbalo-
gan 400 jaar.
18.- P. Beeldmerk, beeld 
van beschermheilige 
Bartelomeus, luchtfoto 
van stad. 

20-12-’16. Teresita ‘Mama 
Sita’ Reyes (1917), IV.
18.- P. Keukenprinses met 
gerecht, wereldbol.
21-12-’16. Tentoonstelling 
in Ayala Museum ‘Goud van 
voorvaderen’.
Viermaal 18.- P. (samen-
hangend), velletje met 
viermaal 50.- P. Resp. 
borstversiering, tweemaal 
oorversieringen, hoofd; 
borstversiering, tweemaal 
oorversieringen, hoofd.

HONGKONG 
7-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.-. 
Verschillende hanen. 

INDIA
3-12-’16. Instituut van 
Medische Wetenschappen.
5.- R. Gebouw in New Delhi.
5-12-’16. Exotische vogels.
5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 15.- 15.- R. 
Resp. Ara glaucogularis, 
Poicephalus robustus, 
Aratinga solstitialis, Anodo-
rhynchus hyacinthinus, 
Amazona oratrix, Cacatua 
sulphurea. Ook twee velle-
tjes met elk 5.-, 10.-, 15.- R. 
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7-12-’16. Akshardham-
tempel en Pramukh Swami 
Maharaj (1921-2016).
5-.-, 10.- R. (samenhan-
gend). Resp. portret hindoe-
leider, tempel in New Delhi.
14-12-’16. Acharya 
Vimalsagar.
5.- R. Ascetische Digamba-
ramonnik.
22-12-’16. Samrat Vikra-
maditya.
5.- R. Sculptuur van keizer. 
23-12-’16. Kerst.
Velletje met 10.-, 20.- R. 
Resp. Kerstboom met 
pakjes, kerstman in slee 
met rendieren.
26-12-’16. Bekende perso-
nen uit deelstaat Bihar.
Achtmaal 5.- R. Arbeider 
die pad door heuvel hakte 
Dashrath Manjhi (1934-
2007), oud-gouverneur 
Kajlashpati Mishra 
(1923-2012), leider muiterij 
tegen East India Company 
Kunwar Singh (1777-1858), 
parlementariër Sachchida-
nanda Sinha (1871-1950), 
politicus Karpoori Thakur 
(1924-1988), dichter en 
schrijver Vidyapati (1352-
1448), politicus Karpoori 
Thakur (1924-1988), 
schrijver Phanishwar Nath 
Renu (1921-1977).
26-12-’16. Erfgoed, open-
bare bibliotheek in Hardayal.
5.- R. Gebouw.

INDONESIË
21-10-’16. Wereldpost-
zegeltentoonstelling 
PhilaTaipei in Taiwan.
Blok 10.000 Rp. Groene 
pauw (Pavo muticus). 

9-11-’16. Nationale filate-
listische tentoonstelling 
in Yogyakarta, traditionele 
wapens.
Velletje met 5.000, 
5.000 Rp. Keris Kiai 
Prabandaru, Keris Mahesa 
Birawa.

IRAK
1-12-’16. Plaatsing 
moerasgebieden en 
archeologische plaatsen op 
Unesco*-werelderfgoed. 
250, 500, 750, 1.000 din.; 
blok 1.000 din. Resp. 
beeld van man met hond 
in Uruk, beeld van leeuw 
in Tell Eridu, tempeltoren 
in Ur, man op bootje in 
moerasgebied met kaart 
van gebieden; vier hiervoor 
genoemde afbeeldingen. 

IRAN
20-3-’16. Fauna.
9.000, 9.000 Rls. (samen-
hangend). Tweemaal Lynx 
lynx.
14-6-’16. Wereld Kinder 
Dag.
9.000 Rls. ‘De raaf en de 
vos’ uit fabel van Jean de la 
Fontaine.
2016. Frankeerzegel, 
medicinale planten.
3.000, 20.000 Rls. 
Verschillende planten.
2016. Nowruz, Perzisch 
Nieuwjaar.
Blok 9.000 Rls. Landkaart. 
Vlaggen en bloemen op 
rand. 

2016. Martelaarschap 
Navvab Safavi (1923-1955) 
60 jaar geleden.
5.000 Rls. Portret leider 
van fundamentalistische 
islamgroepering.
2016. Internationale Dag 
van Toerisme.
15.000 Rls. Huizen, stads-
muur met poort.

JAPAN
3-2-’17. Harten.
Velletje met 52, 52, 52, 82, 
82, 82 yen (hartvormige ze-
gels). Verschillende harten 
met bloemmotieven. 

9-2-’17. Groetzegels, 
Disneyfiguren.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Vijfmaal Mickey 
Mouse, vijfmaal Minnie 
Mouse.
15-2-’17. Bloemen.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen. Resp. kersenbloe-
sem, pruimenbloesem, 
violen, leeuwenbekken, 
lupines; kersenbloesem, 
mimosa, campanula’s, zui-
denwindlelies, anemonen. 

KAAPVERDIË
9-7-’16. Kavala Fresk-
festival.
60.- e. Beeldmerk met vis. 

15-11-’16. WWF*, grote 
blauwe haai.
Voermaal 60.- e. Panda-
beeldmerk en verschillende 
afbeeldingen van Prionace 
glauca. 

KAZACHSTAN
5-12-’16. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
100 t. Landkaart, vlag, 
standbeeld ‘Gouden 
Strijder’ in Astana,
5-12-‘16. Inheemse Fauna.
200, 200 t. (samenhan-
gend), Martes martes, 
Martes foina. 

8-12-’16. Nationaal Park 
Alakol.
Velletje met 200, 200, 
200 t. Relictmeeuw (Larus 
relictus), kroeskoppelikaan 
(Pelecanus crispus), baars 
(Perca schrenkii). 
8-12-’16. Winter Universi-
ade in Almaty.
Blok 300 t. Mascotte. 

27-12-’16. Inheemse Flora.
Velletje met driemaal 
200 t. Iridodictyum 
kolpakowskianum, Malus 
sieversii, Crocus alatavicus. 

KOREA ZUID
1-12-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Tweemaal 300 w. (samen-
hangend). Verschillende 
hanen. 

LIBANON
1-11-’16. Arabische Dag van 
de Post.
L£ 10.000, 10.000 (sa-
menhangend). Tweemaal 
beeldmerk, wereldbol, 
brieven.
18-11-’16. Politici.
Vijftienmaal L£ 250 (in 
boekje). Vlag en portretten 
van Pierre Gemayel, Abdul 
Hamid Karami, Adnan Al 
Hakim, Camille Chamoun, 
Habib Abou Chahla, Hamid 
Frangieh, Henri Pharaon, 
Majid Arslan, Maroun 
Kanaan, Mohamad El Fadl, 
Rashid Baydoun, Saadi Al 
Mounla, Sabi Hamadeh, 
Saeb Salam, Selim Takla.
3-12-’16. Amerikaanse 
Universiteit van Beiroet 
150 jaar.
L£ 2.000. Gebouwen, 
beeldmerk. 

MAAGDENEILANDEN
9-12-’16. Koningin Eliza-
beth II 90 jaar.
$ 10.-, 90.-. Verschillende 
portretten Britse vorstin. 

MACAU
1-12-’16. Chinese litera-
tuur.
Achtmaal 2.- ptcs.; blok 
12.- ptcs. Tekeningen uit 
‘Vreemde verhalen van 
Liao Zhai’ van Pu Songling 
(1640-1715).

MALEISIË
9-12-’16. Maleisische 
padvindstersorganisaties 
100 jaar.
Driemaal 85 sen. 
Padvindster met hand en 
touwknoop, padvindsters, 
padvindster en onderschei-
dingstekens. 

12-12-’16. Nieuwe koning, 
sultan Muhammed V van 
Kelantan.
85, 95 sen, RM 1.05; 
blok RM 3.-. Resp. Verschil-
lende portretten.
20-12-’16. Medaillewin-
naars Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
95 sen. Abdul Latif Romly 
(verspringen), Mohamad 
Ridzuan Mohamad 
Puzi (sprint 100 m.), 
Muhammed Ziyad Zolkefli 
(kogelstoten).

MAROKKO
6-11-’16. Groene Mars 
(Spaans Sahara) 41 jaar 
geleden.
9.- Dh. Document. 

7-11-’16. VN*-klimaatcon-
ferentie in Marrakech.
9.-, 9.- Dh. (samen-
hangend). Tweemaal 
beeldmerk.

MARSHALLEILANDEN
3-11-’16. Kerst.
Velletje met tienmaal 
49 c.; velletje met 
viermaal $ 1.20. resp. ster, 
poppetje van peperkoek, 
want, kerstboom, zuurstok, 
kerstkrans, kerstgeschenk, 
kerstman, sok, kerstroos; 
kerstboom, sok, zuurstok, 
kerstgeschenk. 

MEXICO
29-11-’16. Roberto Kobeh 
González (1943) 50 jaar in 
dienst van luchtvaart.
$ 7.- Portret jubilaris, 
vliegtuig.
30-11-’16. 150e geboor-
tedag Jesús F. Contreras 
(1866-1902).
$ 11.50. Portret beeld-
houwer.
2-12-’16. Kerst.
$ 7.-, 7.-, 11.50, 11.50 (sa-
menhangend). Resp. Wijzen 
uit het Oosten, ster, bloem, 
Heilige Familie. 

7-12-’16. Slag van Juchitán 
150 jaar geleden.
$ 13.50. Standbeeld.
9-12-’16. Rotstekeningen.
$ 13.50. Menselijke figuren 
en steenbok in Samala-
yuca.

MONGOLIË
12-12-’16. Traditioneel 
vervoer.
100, 200, 300, 400 T. Resp. 
Rendierenslee, paardenkar, 
buffelwagen, kamelenkar. 
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MONTSERRAT
16-11-’16. Transport in 
Montserrat.
Velletje met viermaal 
$ 3.50; blok $ 7.-. Veerboot, 
bestelauto, auto, motor; 
vliegtuig. 

MYANMAR
31-8-’16. Dag van Eenheid.
100, 200, 500 k. Vredesduif 
met resp. handen als krans 
om vlag, herdenkings-
monument en mensen, 
handen en vlag. 
21-11-’16. Asean* Postal 
Business Meeting.
100, 500 k. Beeldmerk: 
duif met brief, vlaggen van 
deelnemende landen.

NAMIBIË
15-11-’16. Paarden.
Driemaal Postcard Rate. 
Verschillende afbeeldingen 
van wilde paarden. Zegels 
zijn eerder uitgegeven in 
2009 met andere waarde-
aanduiding. 

NEPAL
3-11-’16. 60 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Japan.
10.- R. Vlaggen, jubileum-
beeldmerk met bloemen-
krans en bergen. 

NEVIS
25-11-’16. Koningin 
Elizabeth II langst regende 
vorstin.
Velletje met zesmaal 
$ 3.15; blok $ 10.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Britse vorstin. 

NIGERIA
7-10-’16. Stichting Nigeria 
100 jaar geleden, I.
Zesmaal 50 N. Jubile-
umbeeldmerk met resp. 
hooggerechtshof in Abuja 
en zegel-op-zegel 6 d. 
federaal hooggerechtshof 
Lagos (1960), Lord Lugard-
gerechtshof in Lokoja, gou-
vernementshuis van Kogi 
State, Nationale Assemblee 
in Abuja en zegel-op-zegel 
1½ d. Nationale Assemblee 
in Lagos (1960), Amal-
gation House in Kalabar, 
gebouw wetgevende macht 
in Lagos en zegel-op-zegel 
3 d. presidentieel paleis in 
Abuja. Ook velletje met de 
zegels.
7-10-’16. Stichting Nigeria 
100 jaar geleden, II.
Tweemaal 50, 100, 120 
N. (zeskantig). Jubileum-
beeldmerk met resp. vuist 
en landkaart, landkaart 
met staatswapen en 
mensen, nationalist 
en staatsman Obafemi 
Awolowo (1909-1987) met 
politicus Ahmadu Bello 
(1910-1966) en oud-pre-
sident dr. NNamdi Azikwe, 
portret eerste gouverneur-
generaal sir Frederick lord 
Lugard (1958-1945). Ook 
velletje met de zegels. 

7-11-’16. Strijd tegen 
corruptie.
Viermaal 50 N. Diefstal: 
dief met kluis, ‘bunkering’ 
oliediefstal uit pijplei-
dingen: vat en jerrycan, 
fraude: boekhouders, 
omkoperij: mannen met 
bankbiljetten. 

PAKISTAN
20-11-’16. Rotary Interna-
tional 100 jaar.
8.- R. Beeldmerk bloemen, 
wereldkaart. 

26-11-’16. Hooggerechts-
hof Lahore 150 jaar.
8.- R. Gebouw.
7-12-’16. Dag van de Kiezer.
8.- R. Hand met stembiljet, 
stembus.
18-12-’16. Dinshaw B. Avari 
(1902-1988).
8.- R. Portret filantroop.

PANAMA
29-11-’16. Toerisme.
0.20, 0.25, 0.35, 0.60, 1.-, 
4.-, 10.- B. Resp. kerk van 
San Francisco de la Mon-
taña (Veraguas), brug over 
Panamakanaal, gebouwen 
op stadsmuur van koloniale 
deel van Panama Stad, 
Afro-Antilliaans huis (Cerro 
Ancón), strand van Guna 
Yala, boulevard en moderne 
gebouwen in Panama Stad, 
koninklijk douanekantoor 
(San Felipe, Portobello).

PARAGUAY
29-11-’16. Technologiepark 
Itaipu (PTI).
2.500 Gs. Landkaart, zon-
nepanelen.
2-12-’16. Kerst.
3.000, 10.000 Gs. Resp. 
Heilige Familie en ezel, 
landschap met stal.
13-12-’16. Dakar Rally 
2017.
Vel met 1.400, 2.000, 
2.500, 3.000 Gs. Resp. 
tweemaal voorkant van 
quad, coureur op quad, 
deel routekaart met vlag. 
Op vel landkaart met deel 
van Zuid-Amerika, vlaggen 
en routekaart. 
15-12-’16. Industriële Unie 
80 jaar.
9.000 Gs. Gebouw, beeld-
merk met tandwiel.

POLYNESIË
2-1-‘17. Schelpen.
Zesmaal 100 F.(in boekje). 
Verschillende schelpen.

3-1-’17. Vereniging van 
Oceanische Studies 100 
jaar.
100 F. Beeldmerk.
27-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
140 F. Haan en kippen. 

SINGAPORE
9-11-’16. Festivals.
Viermaal 1st Local, vier-
maal 70 c. Resp. Chinees 
Nieuwjaar, Suikerfeest, 
Deepavali, Kerstmis, 
Chinees Nieuwjaar, Suiker-
feest, Deepavali, Kerstmis. 

29-11-’16. 50 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Japan. Gezamenlijke 
uitgifte met Japan.
Tweemaal $ 1.30. 
Aardewerk pannenset 
(Singapore), aardewerk 
schalen (Japan).

SRI LANKA
1-12-’16. Lions Internatio-
nal 100 jaar.
10.- R. Beeldmerk.
4-12-’16. Kerst.
10.-, 35.- R. Resp. Heilige 
Familie, Heilige Familie met 
duif en juichende mensen.
7-12-’16. 100 jaar volleybal 
in Sri Lanka.
10.- R. (rond zegel). Speler. 

12-12-‘16. Meelad-Un-Nai 
festival, geboorte profeet 
Mohammed.
10.- R. Moskee, maan, ster.

ST. LUCIA
Feb. ’16. 37 jaar onafhan-
kelijkheid, gouverneurs-
generaal.
50 c., $ 1.-, 2.50, 5.-, 
10.-. Resp. Pearlette Louisy 
(1946), William George Mal-
let (1923-2010), Stanislaus 
Anthony James (1919-2011), 
Boswell Williams (1926-
2014), Allen Montgomery 
Lewis (1909-1993). 

ST. MAARTEN 
13-1-’16. Vlinders, IV.
Viermaal blok 500 c. 
Hemaris diffinis, Graphium 
agamemnon, Eurytides 
philolaus, Eurytides mar-
chandi. 

13-1-’16. Vlinders, V.
Viermaal blok 500 c. 
Eumorpha pandorus, 
Dismorphia theucharila 
fortunata, Arachnis picta, 
Actia luna.

ST. PIERRE ET 
MIQUELON
1-1-’17. Frankeerzegel.
20g. Landkaart.
25-1-’17. Vogel.
€ 0.75. Gewone maskerzan-
ger (Paruline masquée). 

SURINAME
7-12-’16. Maskers.
SR$ 2.-, 3.-, 4.-, 6.-, 7.-, 8.-. 
Resp. Patih carang lampit, 
Patih kalla renggut muko, 
Patih kollo dinemprang, 
Patih kollo memreng, Patih 
kraeng projo, Patih kudono 
warongo. 

THAILAND
15-12-’16. Boeddhistische 
monnik Luang Phor Tim.
Blok 9.- B. Amulet in 
Laharnrai-tempel. 

TOGO
16-11-’16. WWF*, luipaard-
orchidee.
Viermaal 750 F. (ronde ze-
gels). Pandabeeldmerk en 
verschillende afbeeldingen 
van Ansellia africana. 

TRINIDAD
EN TOBAGO
Okt.’16. Bijeenkomst 
defensieministers Ameri-
kaanse landen, opdrukken.
$ 1.- op $ 3.75, $ 1.- op 
4.50, $ 1.- op 5.25; blok 
$ 15.-. Resp. fort George 
met kanon, fort koning 
George en kanonnen, fort 
James; opdruk beeldmerk 
conferentie op blok $ 15.- 
van bijeenkomst staat-
hoofden Commonwealth 
in 2009 met landkaart 
Trinidad. 

TUNESIË
15-12-’16. Bekende 
personen.
500, 1.000 m. Resp. mili-
tante feministe Bchira Ben 
Mrad (1913-1993), politicus 
en oud-minister Tahar Ben 
Ammar (1889-1985). 
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URUGUAY
28-11-’16. Kerst.
$ 20. Heilige Familie.
1-12-’16. Cruiseschepen.
Velletje met viermaal $ 20 
(samenhangend). ‘Fram’ en 
man met hond, ‘Prinsen-
dam’ en beeld met ballon-
nen, ‘Crystal Serenity’ met 
vogel, Crown Prinses’ met 
kanovaarder. 
2-12-’16. Afro-Uruguyaan-
se persoonlijkheid.
$ 20. Antonio Sayago met 
kornet. 

13-12-’16. Departementen 
Canelones, Colonia en 
Soriano 200 jaar.
Driemaal $ 20. Canelones: 
watermuseum in Aguas 
Corrientes; Colonia: Ko-
ninklijke stierenvechtera-
rena in San Carlos; kerk in 
Villa Soriano. Op alle zegels 
wapenschild en landkaart.
15-12-’16. Tango.
$ 20. Zangeres Olga 
Delgrossi (1932).

VERENIGDE  ARABI - 
SCHE EMIRATEN
3-8-’16. Arabische Dag van 
de Post.
1.-, 2.- Dh. (samenhan-
gend). Tweemaal beeld-
merk, wereldbol, brieven.
6-11-’16. Aga Khan-
onderscheiding voor 
Architectuur.
3.- Dh. Fort Al Jahili.
20-11-’16. Oudste parel in 
de wereld.
3.- Dh.; blok 10.- Dh. Parel. 

VERENIGDE STATEN
6-7-’16. Frankeerzegels 
voor massapost.
Presorted First Class. Rode 
ster met groene punten, 
blauwe punten.
5-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Forever. Haan. 

7-1-’17. Liefde.
Forever. Vliegtuig en 
luchtschrift ‘Love’.
1-2-’17. Dorothy Height 
(1912-2010).
Forever. Portret van strijd-
ster voor gelijke rechten 
Afro-Amerikanen.
27-1-’17. Frankeerzegel,
Forever. Vlag.
28-1-’17. Frankeerzegels, 
schelpen.
Viermaal Postcard Rate 
(39 c.). Resp. Lobatus 
gigas, Argopecten ven-
tricosus, Conus spurius, 
Neritina natalensis.
20-2-’17. John F. Kennedy 
(1917-1963).
Forever. Portret oud-
president. 

VIETNAM
1-12-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
200, 5.000 d.; velletje 
3.000 d. Verschillende 
hanen. 

ZUID-AFRIKA
31-10-’16. 40e World Hos-
pital Congress in Durban.
Blok International Small 
Letter. Blauw kruis.

9-11-’16. Nationale parken.
Zesmaal Standard Postage. 
Ahulklhas, Mapungubwe, 
Ai-Ais-Ricghtersveld, 
Tankwa Karoo, Namaqua, 
Marakele.
24-11-‘16. Lach Zuid-
Afrika!
Blok International Small 
Letter. Tandenborstel met 
tandpasta en tekst ‘Smile’.
4-1-’17. Biosfeer.
Zesmaal Standard Postage. 
Westkust Kaapprovincie, 
Waterberg, Kruger naar 
canyons, wijngebieden in 
Kaapprovincie, Vhembe, 
Kogelberg. 

ZUIPOOLGEBIED 
FRANS 
2-1-’17. Challenger 8 op 
Adélieland.
€ 1.24. Sneeuwvoertuig. 

2-1-’17. Mineralen.
€ 0.20, 0.80. Tweemaal 
Pyroxeen.
2-1-’17. Stern van Tromelin.
Velletje met vijfmaal 
€ 0.85. Verschillende 
afbeeldingen van Gygis 
alba.
2-1-’17. Kever.
€ 1.55. Amalopteryx 
maritima.
2-1-’17. Russisch schip bij 
Kerguelen (1956).
€ 1.24. M.s. ‘Ob’, vogels.
2-1-’17. Foraminifera.
€ 1.24. Eencellige met 
kalkskelet. 

2-1-’17. Vlokreeften van 
Adélieland.
Velletje met € 0.80, 0.80, 
1.24, 1.55. Resp. Epimeria 
robusta, Epimeria inermis, 
Echiniphimedia scotti, 
Anchiphimedia dorsalis 
2-1-’17. Visserij.
Velletje met € 0.44, 0.80. 
Resp. witte tonijn (Thunnus 
alalunga), visserijschip. 

2-1-’17. Wetenschaps-
station op Kerguelen.
€ 0.80. Landschap met 
cabines.
2-1-’17. Insect van Crozet.
€ 0.80. Halyrithus 
amphibius. 
2-1-’17. Vliegtuig.
Blok € 3.90. CASA CN-
245-b. Vogels op rand.
2-1-’17. De vergeten slaven 
van Tromelin.
€ 1.55. Mensen op strand. 
Zeilschip.
2-1-’17. Willem de Vlamingh 
(1640-1698) landt op 
Amsterdameiland 
€ 1.-. Portret ontdekkings-
reiziger, landkaart, fregat 
‘Geelvinck’. 

2-1-’17. 70 jaar Franse 
poolexpedities.
€ 0.80, 1.25 (samenhan-
gend met tussenveld). Op-
richters EPF*: R. Gessain, 
R. Latarjet, M. Perez, P. É. 
Victor, A.F. Liotard, tenten-
kamp met onderzoekers op 
Adélieland. 

Afkortingen:
Asean: Association of 
South-East Asian Nations
EPF: Expéditions Polaires 
Françaises
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization
VN: Verenigde Naties 
WBC: World Boxing Council
WWF: World Wildlife Fund

** Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van de Haan 28-1-’17 
t/m 15-2-‘18. 

 

 

B
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ENPLANK

Plaatfouten 
van Nederland 
en Overzee
Alweer de achtste editie 2017 van 
de bekende Mast-catalogus. Een 
lijvig boekwerk met maar liefst 
7.900 plaatfouten. In het voor-
woord lezen we dat het aantal 
plaatfouten ten opzichte van de 
vorige editie meer dan verdub-
beld is. Voor het gemak van de 
verzamelaar werden alle nieuw 
opgenomen nummers in rood 
weergegeven. Het jagen op plaat-
fouten leeft. Nog niet van alle 
plaatfouten is de positie in het vel 
bekend. De gebruiker/lezer wordt 
ook nadrukkelijk uitgenodigd om 
aanvullingen te leveren.
De catalogus is mooi uitgevoerd 
en alle afbeeldingen zijn duidelijk 
en in kleur. Jammer dat het op 
glimmend papier werd gedrukt. 
Dit verhoogt de leesbaarheid 
onder lamplicht niet.
Er is ook extra informatie opgeno-
men zoals de drukkerstekens. De 
inhoudsopgave komen we pas op 
pagina 36 tegen. Bij de plaat-
foutenverzamelaar zal dit boek 
zeker niet mogen ontbreken.

7900 plaatfouten van Nederland en 
Overzee, W.J.N. Mast. 704 pagina’s,  
17 x 24,5cm, gebonden, 2016. 
Met waarderingen van losse zegels en 
op stuk. ISBN: 978-90-89830-98-2. 
Verkrijgbaar in boek- en postzegel-
handel voor € 69,50
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ver smaak valt veel te twisten, 
zeker als het over humor gaat. Wat 
de een grappig vindt, is flauw voor 
de ander. Dus ik hoop maar dat 

u dit leuk vindt. Ik kwam op dit onderwerp 
door een zegel van Tsjechië (afb 1) waar een 
dompteur een kurk door een hoepel laat 
springen in plaats van een circusleeuw.

Brave soldaat Schwejk (Švejk)
Nog meer humor uit Tsjechië. In 1923 werd 
het boek gepubliceerd van Jaroslav Hašek 
(1883-1923) (afb 2) ‘De lotgevallen van 
de brave soldaat Švejk’. Er zijn vier delen 
gepubliceerd van de bedoelde zes. Helaas 
overleed Hašek in 1923 aan tuberculose. 
Soldaat Josef Švejk hield zich van de domme 
en nam de bevelen van zijn superieuren zeer 
letterlijk tot in het absurde. Hij simuleerde 
dat hij reuma had en met stokken moest 
lopen (afb 3). In 1997 gaf Tsjechië een serie 
van drie zegels uit voor Švejk (afb 3-5) naar 
illustraties van Josef Lada (1887-1957), die 
ook het oorspronkelijk boek geïllustreerd 
had. Het verhaal is al vaak verfilmd, vooral 
de scene met de hond. Švejk moet voor de 
hond van zijn superieur zorgen maar hij 
verkoopt het beest aan een lagere officier. 
Als Oberst Kraus von Zillergut zijn hond op 
straat tegenkomt (afb 4), volgt een knet-
terende ruzie, en Švejk wordt naar het front 
gestuurd. Zover zou het niet komen want 
zover was de schrijver nog niet bij zijn dood. 
Het boek is onafgemaakt, maar wat er is, is 
erg grappig. Hašek verwerkte zijn eigen er-
varingen in het boek want net als Švejk was 
hij hondenhandelaar, waarbij hij stambomen 
van honden vervalste. Hij nam vrijwillig 
dienst in het Oostenrijks-Hongaarse leger 
(afb 6) en na aankomst aan het front liep hij 
meteen over naar de Russen.

Fantastika
In 1967 gaf de Sovjet-Unie een serie van 
vijf zegels uit met de titel KOCMИЧECKAЯ 
ФAHTACTИKA (Kosmitsjeskaya Fantastika). 
Niet alleen de titel is grappig maar als we nu 
50 jaar later naar deze sciencefiction kijken 
dan moeten we constateren dat de ruimte-
vaart zich heel anders ontwikkeld heeft en 
dat bezoek van buitenaardse beschavingen 
en menselijke bewoning van de maan inder-
daad tot de fantasie behoren (afb 7).

Toon Hermans
Kort geleden werd herdacht dat Toon 
Hermans (1916-2000) 100 jaar geleden ge-
boren werd. Hij behoort tot de allergrootste 
cabaretiers, maar zelf beschouwde hij zich 

meer als een clown. Hij was de eerste die 
in Nederland een onemanshow had, een 
avondvullend programma dat door hem 
alleen werd gevuld met liedjes, versjes, 
conferences en gekkigheid. Alleen door ge-
zichten te trekken en zonder iets te zeggen 
kon hij een zaal onbedaarlijk laten lachen. 
En hij heeft de Nederlandse taal verrijkt met 
een paar zotte vogelnamen: roepieroepie 
en poelifinario. Toen zijn onemanshow in 
1958 rechtstreeks op de televisie werd 
uitgezonden was er een record aantal kijkers 
van 8,5 miljoen. Toon kon minutenlang een 
toespraak houden met onzinwoorden die 
wel Nederlands klonken. Hij trad op tot op 
hoge leeftijd en hij heeft talloze prijzen en 
medailles gekregen. TNT Post gaf in 2010 
een prestigeboekje uit waarin drie verschil-
lende zegels opgenomen zijn (afb 8-11). 
Op YouTube zijn nog heel wat sketches en 
liedjes van Toon te vinden.

Jan van Haasteren
Nog een grootmeester van de grap, maar op 
heel ander gebied, is de striptekenaar Jan 
van Haasteren (afb 12). Ter gelegenheid van 
zijn 80ste verjaardag heeft PostNL een serie 
uitgegeven van vier velletjes met elk drie ze-
gels van tarief-1, totaal twaalf verschillende 
zegels. Hij is de tekenaar van de stripverha-
len ‘Baron van Tast’ en ‘Tinus Trotyl’, maar 
het meest bekend is hij van de doldwaze 
tekeningen die ook vaak als legpuzzel wor-
den gebruikt. Er gebeurt van alles en je kunt 
er uren naar kijken. Steeds terugkerende 
elementen in bijna alle tekeningen zijn: de 
haaienvin die gewoon uit de vloer opduikt of 
zelfs vertikaal op de muur, een Sinterklaas 
al dan niet in ontredderde toestand en de 
superslak (afb 13-14) en er gebeuren nog 
veel meer dingen die alleen in stripverhalen 
mogelijk zijn, zoals een bolhoed die kan lo-
pen, de indiaan, de ontsnapte boef, een oog 
op een steel, een periscoop midden in de 
kamer. Bij PostNL was een boek verkrijgbaar 
met een aantal van zijn tekeningen. De vier 
velletjes kun je daarin aanbrengen maar 
ik denk niet dat iemand dat zal doen, want 
de grappige tekeningen worden dan deels 
onzichtbaar.

Charlie Chaplin
De Britse komiek Charlie Chaplin (1889-
1977) is zo beroemd dat hij door veel landen 
op de postzegel is gezet. Hier een paar 
voorbeelden uit Italië (afb 15) en Burkina 
Faso (afb 16). Toen ik een kleine jongen 
was, vond ik het al geweldig om zijn films 
te zien. De man met de bolhoed, de snor 

en de wandelstok speelde in veel stomme 
films. Zijn film ‘The Great Dictator’ uit 1940 
was een persiflage op Hitler, zie stempel 
van afb 15. Het was zijn eerste sprekende 
film. In 1940 waren de Verenigde Staten 
nog neutraal en Chaplins film was er niet 
populair wegens het beledigen van een ‘be-
vriend staatshoofd’. Dat veranderde nadat 
de USA in 1941 na Pearl Harbor in de oorlog 
betrokken raakten en de film werd toen voor 
propaganda gebruikt. Na de oorlog werden 
de verschrikkingen van het Nazi regime 
pas goed duidelijk en Chaplin voelde zich 
bezwaard dat hij daarover grappen had 
gemaakt. Chaplin werd in 1952 beschuldigd 
van communistische sympathieën en hij ver-
liet de USA om er nooit meer terug te keren. 
Enkele maanden na zijn dood in Zwitserland 
werd zijn lijk gestolen om er losgeld voor te 
kunnen vragen. De dieven werden al snel 
gepakt en Chaplin werd herbegraven onder 
een laag beton van 180 cm.

Grappen met stempels
Sommige plaatsnamen zijn grappig, of 
ze klinken grappig in onze Nederlandse 
oren. Een paar voorbeelden: Krik (afb 17), 
Gilgil (afb 18), Eenrum (afb 19), Humlum 
(afb 20), Kork (afb 21). Deze plaatsnaam 
is grappig omdat het voor ons onuitspreek-
baar is: Mpwapwa in Tanganyika (afb 22). 
En deze zegel is onbedoeld grappig doordat 
voetballer Helmut Schön een posthoorn op 
zijn neus kreeg (afb 23). Het aantal voor-
beelden van grappige stempels is eindeloos. 
Vooruit, nog eentje: een theater in Frankrijk 
maakte in 2009 in hun frankeermachine-
stempel reclame met een dame die rotte 
tomaten gooit (afb 24). Maar kennelijk is het 
gooien van tomaten niet meer de bedoeling 
want op hun website is daarover niets meer 
te vinden.

Spotprenten
Cartoons of spotprenten zijn bedoeld om 
op grappige wijze commentaar te geven op 
iemand of een situatie. De Spaanse schrijver 
Lope de Vega (1562-1635) had een enorme 
productie (1800 komedies en 3000 son-
netten), zodat de cartoonist hem afbeeldt 
met een inktpot in plaats van hersenen 
(afb 25). Of wat te denken van een muis die 
een geschenk aanbiedt aan een argwanend 
kijkende kat (afb 26)? Omkering van zaken 
heeft vaak een komisch effect.

Literatuur
Humor uit het hoge noorden, Groningse frankeer-
stempels met een geintje, D. Veenstra, 1998

O

Grappig

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

Complete collectie Faeröer 
postfris+informatie van Posta. 
Tegen elk aannemelijk bod.
050-3093065

Diversen

Stuur 100 postzegels wereld 
gr.formaat 100 wereld retour. 
M.C. Hoogervorst, Orchideelaan 29, 
1424BA De Kwakel.

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

PV Huizen houdt 8 april as een gro-
te voorjaarsbeurs. Ivm 100-jarig 
bestaan 1e drie tafels voor (semi)
handelaren.Inl:035-5387550

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

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

Studiegroep Britannia, de 
ver zamelaars van engeland en 
 gebieden. bel 0575-848859, zie 
www.sgbritannia.nl blad, mee-
tings, grote veilingen, boekjes en 
verzamel plezier. join the club!

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

K
LEIN E

A N N O N
C

E
S

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

Nunspeet.Zat.6 mei grote postz/
verzamelbeurs 10.00-16.00u. 
Sporthal De Brake,Oosteinderweg 
19,8072 ZN.Intree en pendelbus 
gratis.Inl.J.den Besten 0341-256163

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.

JAAR

Anzeige NL Filatelie_02-2017.indd   1 04.01.17   10:37

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. 

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

POSTZEGELMANIFESTATIE NOORD 2017
ZATERDAG 18 FEBRUARI in RODEN (Dr.)

SPORTCENTRUM DE HULLEN, CEINTUURBAAN ZUID 6, 9301 HX   
 

Grootste 1- daagse Filateliebeurs van Nederland!
ZAAL OPEN 10.00 – 16.00. Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar)

  ► 1500 m2 zaal gevuld met filatelie  ► meer dan 60 (inter-) nationale standhouders
► Deelname verkoopstand Duitse Post met gebruik uniek beursstempel
►promotiestands verenigingen  ► nieuw: sectie munten en papiergeld  

              WWW.WBEVENEMENTEN.EU

Nieuw op

Kleinrondstempels
                                                                                                                                                          groot 

assortiment

.nl

op zegel of op poststuk

http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.nvpvl.nl/
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.sgbritannia.nl/
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
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MMeeeerr  ddaann  9988  

  jjaaaarr  iinn  ddiieennsstt  

vvaann  ddee  ffiillaatteelliiee  

11991199--22001177  

 

Grote voorjaarsveiling 440088 
Maandag 24 april 2017 

Dinsdag 25 april 2017 

Woensdag 26 april 2017 

Inleveren is nog mogelijk tot begin maart 2017 

Profiteer ook van onze internationale etalage! 

RRiieettddiijjkk  BB..VV..  
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

TTeell..:: +031-(0)70-364 79 57 

FFaaxx  :: +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl 

 

         

    

 

VVeeiilliinngg    440088  ((aapprriill  22001177))  

In april organiseren wij onze volgende grote voorjaarsveiling waarvoor wij al mooi 

materiaal hebben mogen ontvangen van met name Nederland en Overzeese 

Rijksdelen. Maar zoals altijd: “er kan nog meer bij”. Maak ook uw collectie of 

voorraad onderdeel van deze grote voorjaarsveiling! 

TTaaxxaattiiee    vvaann  uuww  vveerrzzaammeelliinngg??  

Natuurlijk kunnen wij u helpen met een waardebepaling van uw verzameling 

alvorens u besluit deze ter veiling te brengen. Dat kan dagelijks van maandag 

tot en met vrijdag bij ons op kantoor. Onze taxateurs zijn aanwezig tussen 

9.00 en 17.00 uur. Graag wel even een afspraak maken (Tel.: 007700--336644  7799  5577).            

Een taxatie op kantoor verplicht u uiteraard tot niets! 

HHuuiissbbeezzooeekk??  

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat een van onze taxateurs u 

op locatie bezoekt. Voor grotere verzamelingen komen wij graag naar 

u toe. Transport en verzekering van de verzameling (in geval van 

veiling)  verzorgen wij natuurlijk ook voor u.  
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